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Prezidentas ir vyskupai — už moralinę atsakomybę 

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius (k) ir Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 

Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Artėjant didžiausiai metų šventei — 
šv. Kalėdoms — prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė aukščiausius Lie

tuvos katalikų, stačiatikių, evangeli
kų liuteronų, sentikių hierarchus. 

Su jais šalies vadovas aptarė 
švietimo reformą, jaunimo proble

mas bei vertybių kaitą visuomenėje, 
moralinės atsakomybės stoką. 

„Mes labai laimingi, kad prezi
dentas pabrėžia moralinės atsako
mybės klausimą ir politikoje, ir auk
lėjime, ir visur. Mes visi vieningai 
matome, kad čia yra didelė proble
ma — žmogaus širdyje", — sakė Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 

Pasak Lietuvos evangelikų liu
teronų bažnyčios konsistorijos pir
mininko vyskupo Mindaugo Sabu
čio, jaučiamas bendras visuomenės 
nuovargis ir vertybių praradimas. 

„Turbūt, tai, ką jaučia daugelis 
Lietuvos žmonių, Bažnyčia pajaučia 
pirmiausia, ypač kunigai savo sielo
vadinėje praktikoje — bendrą nusi
vylimą, bendrą nuovargį, dažnai 
vertybių nebuvimą, blaškymąsi ver
tybėse", — kalbėjo M. Sabutis. 

Kauno arkivyskupo metropolito 
Sigito Tamkevičiaus teigimu, vie
nintelis kelias išeiti iš susidarusios 
situacijos — reikia žmonėms keistis. 
„Keistis žmonėms sunkiausia", — 

Socialdemokratai p ikt inosi 
koalicijos partner ia is 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Nors šeštadienį vykęs Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP; posė
dis buvo skirtas savivaldos rinki
mams, tačiau nemaža dalis socdemų 
neiškentė neišsakę nuomonės dėl 
koalicijos partnerių — Darbo parti
jos (DP) — elgesio. 

Posėdyje koalicijos partnerių va
dovas Viktoras Uspaskichas ironiš
kai vadintas mesiju, išganytoju. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 

žinios", socialdemokratus pradėjo er
zinti po Lietuvą keliaujančio DP va
dovo sąmojai LSDP vadovo, premje
ro Algirdo Brazausko adresu. J is šai
pėsi iš premjero, gavusio žmoną su 
kraičiu — viešbučiu „Draugystė", 
kalbėjo, kad A. Brazauskas greitai 
atsistatydins. 

„Tie, kurie dar turėjo iliuzijų dėl 
Darbo partijos, pamatė tikrąjį jos 
veidą", — sakė Seimo narys Algirdas 
Paleckis. Nukel ta į 6 psl . 

J. Borisov greičiausiai gaus leidimą 
gyventi Lietuvoje 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Vilniaus apygardos administracinis 
teismas įpareigojo Migracijos depar
tamentą prie Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) išduoti leidimą nuolat 
gyventi Lietuvoje Rusijos piliečiui, 
buvusio prezidento Rolando Pakso 
finansiniam rėmėjui Jurij Borisov. 

Vilniaus miesto 1-asis apylinkės 
teismas 2004-ųjų lapkričio 22 dieną 
paskelbtu nuosprendžiu yra pripaži
nęs, kad Rusijos pilietis J. Borisov 
naudojo psichinę prievartą prieš 
tuometinį prezidentą R. Paksą, gra
sindamas už pažadų nevykdymą pa
skelbti neva jį kompromituojančią 
medžiagą. Už tai teismas J. Borisov 
skyrė aštuoniasdešimties minimalių 
gyvenimo lygių — 10,000 litų — 
baudą. 

Tačiau Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas pirmadienį 

Jnrn R rson-ov 
Eltos nuotr. 

paskelbtame nutarime teigia, kad 
šis nusikalt imas, dėl kurio yra nu
teistas J.Borisovas, nėra priskirtas 
prie nusikalt imų šalies nepriklauso
mybei Nukel ta į 6 psl. 

ragina nepritarti 
sekimo 

įstatymui 
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 

Teisės žinovai ragina Lietuvos tei
singumo ministrą nepritarti Euro
pos Sąjungos institucijose stumia
mam elektroninio sekimo įstatymui. 

Praeitą savaitę Europos Parla
mentas įteisino duomenų kaupimą 
apie pokalbius telefonu bei elektro
ninį susirašinėjimą, motyvuojant tai 
siekimu pažaboti terorizmą bei orga
nizuotus nusikaltimus. Prieš galu
tinį įstatymo projekto patvirtinimą 
jam turės pritarti ES šalių teisingu
mo ministrai. 

Priėmus įstatymą, visos ES ša
lys bus įpareigotos ribotą laiką 
kaupti duomenis apie elektroninio 
pašto ir telefono fiksuoto bei mobi
liojo) ryšių laiką, vietą bei ryšio da
lyvius, tačiau ne pokalbių turinį. 
Priėjimą prie šių duomenų turės ati
tinkamų elektroninių ryšių paslau
gų teikimo įmonės. Duomenų iš šių 
įmonių galės prašyti teisėsaugos 
institucijos, atsakingos už sunkių 
nusikaltimų tyrimą. 

Tačiau Lietuvos teisės žinovai 
atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymas 
iš esmės keičia žmonių teisinę padė
tį, rašoma Teisės projektų ir tyrimų 
centro (TPTC) pranešime spaudai. 

Teisininkai pastebi, kad iki šiol 
tokius duomenis galima buvo rinkti, 
kaupti ir kurį laiką saugoti tik tų as
menų atžvilgiu, kurie įtariami sun
kių Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
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pabrėžė S. Tamkevičius, pridūręs, 
jog darbo pietų metu prezidentas ir 
kvietė Bažnyčios atstovus prisidėti 
pr ie šio keitimosi. 

Susi t ik ime pas prezidentą be 
minė tų A. J . Bačkio, S. Tamkevi
čiaus, M. Sabučio dalyvavo Šiaulių, 
Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio vys
kupai , Lietuvos Rytų apeigų katali
kų bažnyčios, Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčios sinodo vadovai, 
Lietuvos Aukščiausiosios Sentikių 
tarybos pirmininkas. 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Paverskime savo širdį 
prakartėle. 
Čia dar nepamirštos 
vertybės. 
Perspėjamieji Dievo 
ženklai. 
JAV LB Krašto valdybos 
posėdis. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Argentinos lietuvių 
j aun imo stovykla ir „ECOJ 
de Lituania" premija. 
Lietuvis išradėjas. 
Šventiniai renginiai. 

V a l i u t ų santykis 
1 U S D — 2.873 LT 
1 E U R — 3.452 LT 
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DRAUGAS, 2uu5 m. gruodžio 20 d., antradienis 

GYVENKIME SVEIKAI 
Tęsinys iš gruodžio 13 d. 

N1IOLĖ NAUSĖDIENĖ 

K r a u j a s — t a i g y v y b ė 

Mūsų kūną sudaro ląstelės. Jos 
„audžia" kūno audinius. Audiniai 
suformuoja organus. Organai jun
giasi į sistemas (nervų, kaulų ir 1.1.), 
glaudžiai susietas tarpusavyje. 

Ląstelės minta krauju. Kraujas 
— tai gyvybė. Tik švarus ir sveikas 
kraujas, prisotintas būtinos energi
jos, mikroelementų ir vitaminų, gali 
kurti sveikas ląsteles, kaulus, odą, 
plaukus, dantis. Tik neužnuodytas 
kraujas gali palaikyti reikiamą viso 
organizmo tvarką, t inkamą būklę. 
Dėl vidurių užkietėjimo užnuodytas 
kraujas yra nuodijimosi šaltinis. Jo 
pasekmės gali būti mirtinos. 

Pasak kai kurių gydytojų, pas 
moteris, kurios susirgo krūties vė
žiu, devyniais atvejais iš dešimties 
buvo sutrikusi žarnyno veikla. Jeigu 
prieš 10-15 metų būtų pasirūpinta 
profilaktika (išvalyta storoji žarna), 
tai niekad nebūtų atsiradę nei na
vikai krūtyse, nei t ikriausiai jokie 
kiti vėžiniai susirgimai. 

Septyni organizmo 
užterš tumo la ipsnia i 

Pirmas užterštumo laipsnis: iš 
pažiūros sveikas žmogus nuolat 
jaučiasi išvargęs. 

Antras — nuolat kankina nuo
vargis, užeina galvos skausmai ir 
pradeda mausti kaulus. 

Trečias — kamuoja įvairios 
alergijos. 

Ketvir tas — a t s i r anda cistų, 
kitokių auglių, akmenų, didėja ant
svoris. 

Penktas — vidaus organų, kau
lų, sąnarių deformacija. 

Šeštas — organinės kilmės ner
vų sistemos ligos. 

Septintas laipsnis — dėl ląste
lių ir organų irimo prasideda na
vikinės ligos. 

Iš pateiktų požymių gal ima 
nesunkiai nustatyti savo organizmo 
užterštumo lygį. Jeigu pastebėjote 

antrojo ir trečiojo laipsnio organizmo 
už te r š tumo požymius , negaiški te , 
pradėkite viso organizmo apvalymo 
kursą, nes ki ta ip gali būti per vėlu. 

Žmogus nebenori gyventi pagal 
gamtos dėsius, nesinaudoja šviesos, 
oro, vandens ir žemės gėrybėmis. 
Pradėjome gyventi uždarose patal
pose, nuo šilumos pereiname prie 
vėsinimo, pata lpose stinga šviežio 
oro ir drėgmės, darbovietėse pra-
sėdime uždarose patalpose, važiuo
jame automobiliais uždarais langais, 
tai kuo t ada kvėpuoja mūsų plau
čiai? Be maisto žmogus gali palygin
ti ilgai išgyventi, bet be oro — deguo
nies — nei kelių minučių. 

Sausas kambar ių oras džiovina 
bronchus, plaučiai negauna deguo
nies ir tas sukel ia astmines ligas. 
Žmogus įprato, kad visas būtų šilta, 
saldu, gardu ir konservuota. Todėl 
pats nuolat esti „išskydęs". 

Per „apnuodytą" kraują kūne 
plinta ligos, s i lpsta sveikata, susilp
nėja širdies veikla, apmirš ta sme
genys. Tuomet griebiamasi tablečių, 
nors kiekviena jų y ra tam tikri nuo
dai ir pats organizmas pradeda pa
našėti į pelkę, kurioje žmogus pa
laipsniui skęsta. 

Iš tokios situacijos yra du ke
liai: gyventi l igotam ir laukti mir
ties, a rba keisti gyvenimo būdą ir 
būti sveikesniu! 

Kiekviena liga turi savo prie
žastį, kurios nepašal ins jokie vaistai, 
— taip maždaug sako Hipokratas. 

N e s u g e b ė j i m a s būt i 
l a i m i n g u 

Būtina įsisąmoninti, kad kiek
vienas skaudėj imas mūsų kūne at
s i randa ne tik dėl fizinių, bet ir dėl 
psichinių priežasčių. Visa, kas mūsų 
gyvenime yra gera ir bloga — mūsų 
mąs tysenos pa sekmė . J i įtakoja 
mūsų elgseną. 

Įsiklausykite į savo žodžius. Jei 
pastebėsite, kad tą pačią mintį kar-
tojate keletą dienų ir dargi po keletą 
kar tų per dieną, vadinasi, ji tapo 
jums šablonu, stereotipu. 

„Saulutė", Lietuvos Vaikų globos būrelis, atlieka daug art imo meilės darbų. 
jo savanoriai talkininkai neieško sau naudos ar padėkų, tačiau visgi malonu, 
kai susilaukia šiltų padėkos žodžių, pavyzdžiui, tokių, kuriuos „Saulu te i " 
pasakė Vilniaus savanorių moterų klubas „Devyndarbė" ir vaikučiai to klubo 
įsteigtame darželyje „Nend rė " . 

Visi gyvenime mąstome. Mintys 
valdo mūsų poelgius. Jei mūsų 
mintys kupinos pykčio ir nerimo, 
skausmo, liūdesio ir keršto, tai — 
kaip manote — kokiais veiksmais 
jos gali pavirsti? Jei mintys pozi
tyvios, tai gyvenime mūsų laukia 
visa, kas geriausia, o jei dominuoja 
negatyvios, tai gyvenimas tampa ne
vykęs ir sunkus. 

Taigi, mūsų mintys nulemia ne 
tik gyvenimo sėkmes ir nesėkmes, 
bet labai veikia sveikatą. Pvz., dau
gelis skundžiasi galvos, kaklo ir pe
čių skausmais. Kokia šių kančių 
priežastis? 

Kaklas simbolizuoja minkštu
mą, elastingumą, lankstumą, spren
džiant kylančias problemas; mokė
jimą pažvelgti į jas iš visų pusių. 
Užsispyrėliams, nesugebantiems 
eiti į kompromisus, stokojantiems 
noro pažvelgti į klausimą savo 
priešininko akimis, visada skaudės 
galvą, kaklą, pečius tol, kol jie ne
išmoks išklausyti kito žmogaus nuo
monės su didesne meile ir suprati
mu, o ne vien gins savąją nuomonę. 

Jei žmogus įprato visus ir viską 
kritikuoti, tai pradės skaudėti są
narius ir raumenis. Jei žmoguje 
dominuoja pyktis ir neapykanta, tai 
jo organizmas tarsi dega ir jį apnin
ka įvairios užkrėtos. Ilgai prisime
nama kadaise patirta skr iauda 

„Trojos ląstelės" gamins vaistus smegenyse 
Mokslininkai, genetiškai modi

fikavę ląsteles taip, kad šios sugebė
tų pereiti hematoencefalinį barjerą, 
sugebėjo apsaugoti ir regeneruoti 
smegenų dalį, kuri buvo pažeista Par
kinsono ligos. Tyrimas buvo atl iktas 
su gyvūnais, bet manoma, kad tokiu 
pačiu metodu ateityje būtų galima 
gydyti ir žmonių smegenų veiklos 
sutrikimus, teigia mokslininkai. 

Hematoencefalinis barjeras ap
saugo smegenis nuo šalingų medžia
gų patekimo, bet taip pat nepralei
džia ir vaistų, todėl anksčiau ban
dant sukurti gydymo būdą vaistai 
buvo švirkščiami tiesiai į smegenis. 

Dabar Clive Svensden iš Win-
consin universiteto «JAV) su kole
gomis sukūrė alternatyvą — implan-
t-iojamas ląsteles, kurios at l ieka 
Trojos arklio vaidmenį ir vaistus ga
mina būdamos neįžengiamoje sme-
tif-nu tvirtovėje. 

Mokslininkai paeme žmogaus 
nervinių ląstelių pirmtakių žNLP 
iš 10-15 savaičių amžiaus embrionų. 
Šios ląsteles yra panašios į ka-
mienines, bet jau yra diferencijavęsi 
i specifines nervines ląsteles. 

Tuomet paimtos ląstelės buvo 
genetiškai modifikuojamos taip, kad 
jose būtų s intet inamos molekulės, 
vadinamos glijos išskiriamu neuro-
trofiniu faktoriumi (GINF). Šios mo
lekulės smegenų natūral ia i gami
namos nuo aš tuntos žmogaus em
briono vystymosi savaitės, bet kai 
pasiekiama dvidešimta nėštumo sa
vaitė, tai GINF sintezė visiškai nu
t r a u k i a m a . Anks tesn ia i s tyr imais 
įrodyta, kad GINF pagerina dopa-
miną gaminanč ių ląstelių gyvy
bingumą ir funkciją. Šios ląstelės 
nyksta sergant Parkinsono liga. 

Pe lėms ir beždžionėms buvo 
dirbtinai sukelti ligos simptomai su
naikinant 70 proc. jų dopaminą ga
minančių ląstelių vienoje smegenų 
pusėje. Po dešimties dienų į gyvūnų 
smegenų sritį, vadinamą dryžuotuo
ju branduoliu, buvo sušvirkšta ge
netiškai modifikuotos žNLP. 

Praėjus penkioms savaitėms bu
vo stebėtas ryškus skir tumas tarp 
gyvūnų, kurie buvo gydomi modifi
kuotomis ląstelėmis ir kontrolinės 
grupes gyvūnų, kurie gydomi nebu
vo. „Ląsteles ne tik gamino GINF 

kaip mažas siurblys, bet šios mo
lekulės taip pat nukeliavo į smegenų 
sritį, kur yra juodoji materija. Šioje 
srityje susikaupę dopaminą išski-
riantys neuronai. Dėl to neuronams 
pradėjo augti naujos išaugos, jie 
pradėjo sintetinti dopaminą", — pa
sakojo C. Svendsen. Injekcijos po
veikis buvo juntamas tris mėnesius. 

Bristol universiteto (D. Britani
ja) neurologas Seth Love, eksperi
mentavęs su GINF injekcijomis į 
Parkinsono liga sergančių pacientų 
smegenis, sakė, kad tyrimas yra per
spektyvus. „Ląstelių pirmtakių pa
naudojimas yra didžiule pažanga. 
Dėl to mažės bet koks imuninis at
sakas ir bus gaminama daugiau bio
logiškai aktyvaus GINF". 

D. Britanijos Parkinsono ligos 
bendruomenes mokslinių tyrimų di
rektorius Kieran Breen šią naujieną 
taip pat vertina optimistiškai, bet 
įspėja, kad technologija kol kas yra 
ankstyvoje tyrimo stadijoje. „Dabar 
reikia atrasti būdą kontroliuoti, kokį 
GINF kiekį gamins ląstelės, pateku
sios į smegenis", — sakė K. Breen. 

BNS 

„ėda" kūną ir galų gale ima dygti 
navikai bei prasideda onkologinės 
ligos. 

Peršasi aiški išvada: privalu kuo 
greičiau atsikratyti negatyvių min
čių. Tai žingsnis ne tik į psichinę, 
bet ir į fizinę sveikatą. Kiekvienas 
žmogus privalo nepaliaudamas ug
dyti sugebėjimą gyventi laimingai. 
Reikia stengtis ugdyti savo jausmus, 
kelti juos, bet ne slopinti. Nelengva 
viso to išmokti. Todėl kiekvienas pri
valo pats sau siekti laimės. 

Pabaiga 
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Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bmdokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4.00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakci|3 straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesauao. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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ČIA DAR NEPAMIRŠTOS 
VERTYBĖS... 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Jie siekia sugrąžinti ir išsaugoti 
tautą valstybei ir valstybę t au ta i . 
Pagrindinis jų politinės, ūkinės ir 
kultūrinės veiklos tikslas — savosios 
tautos ir valstybės gerovė. Tai t ik 
kelios Lietuvių Tautininkų sąjungos 
ideologinės nuostatos. Jie teigia, kad 
šeima — tautos ir valstybės pagrin
das, kad asmenybė nėra nei aukš
čiau, nei žemiau tautos, kad visuo
menės gyvenimas turi būti grindžia
mas tautine vienybe ir solidarumu, 
kad valstybė privalo siekti didžiau
sios naudos tautai ir geriausių gy
venimo sąlygų kiekvienam žmogui. 

Šias mintis aš ,,radau" lietuvių 
tautinės minties laikraštyje „Tauti
ninkų žinios". Ne taip dažnai dabar 
viešajame gyvenime sut inkami žo
džiai „l ietuviškumas", „ t a u t i š k u 
mas", „tauta". O jeigu ir su t inkami , 
tai ne tuose kontekstuose, kur ių no
rėtųsi. Tame pačiame la ikraštyje 
Lietuvių tautininkų sąjungos val
dybos narys Algirdas P i l k a u s k a s 
rašo: „Dabartinėje Lietuvoje, kai 
tarsi tyčiomis eskaluojamas lietuvy
bės neigimas, kai, vos ne jėga perša
mi kitose tautose susiformavę įpro
čiai ir papročiai, t au t in inkai gali 
didžiuotis, kad pavyko išsaugoti ir 
net išvystyti kai kuriuos tau t i škumo 
aspektus, užaštrinti kultūrines, švie
timo problemas, gerai suvokti padė
tį žemės ūkyje, atpažinti t au tą nai
kinančias tendencijas visuomenėje, 
vidaus ir užsienio politikoje, mokyk
lose, valstybės įstaigose ir partijose 
(tiek valdančiosiose, tiek opozicinėse)". 

Pavyko išsaugoti ir net išvys
tyti? Tačiau „Tautininkų žiniose" 
2005 m. J. Basanavičiaus premijos 
laureatas, mokslo istorikas Liber tas 
Klimka apgailestauja: „Daug ben
draudamas su mokytojais įvairiuose 
konkursuose, aš matau, kaip taut iš 
kumo spalva nubluko... Keista, kad, 
kai Lietuva tapo nepr ik lausoma, 
atsivėrė visas pasaulis, savoji kul
tūra lyg ir pasidarė mažiau įdomi — 
mažiau sutraukia tyrinėtojų dėme
sio ir sklaidos trūksta". 

O poetas Jus t inas Marc inke
vičius Didžiojo Vilniaus Seimo šimt
mečio minėjime kalbėjo: „Šiandien 
turime ir valstybę, ir Valstybinės 
kalbos įstatymą, tik, deja, mažai 
kam rūpi, kaip to įstatymo laiko
masi. Ar mūsų dabartinis Seimas 
negalėtų pagaliau sukurti komisijos, 
kvalifikuotos komisijos, kuri ka r tu 
su visuomene ištirtų ir apsvars ty tų 
valstybinės kalbos būklę, ypač jos 
išstūmimą iš viešosios erdvės , iš 
mokslo, ypač humanitarinio, erdvės. 
Užtektų tik pasidairyti po mūsų 
miestų reklamas, pavadinimus, iš
kabas, skelbimus. Padarykime, jeigu 
reikia, Valstybinės kalbos įs ta tyme 
atitinkamas pataisas. Tokios komisi
jos reikalingumu niekas neabejoja". 

Gerai prisimenu, kad ir pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį poetą 
jaudino tie patys rūpesčiai, jo min
timis buvo remiamasi ir keliuose 
mano rašiniuose „Draugo" priede 
„Bičiulystė". Tada Seimo na rė poetė 
Dalia Teišerskytė, sakyčiau, labai 
lengvabūdiškai man pažadėjo, kad 
per metus sulauksime gerų teigia
mų poslinkių („aš tikiu, kad reikalai 
pasikeis, nes jeigu mes, Seimo na
riai, nieko negalim, tai esam ne
reikalingi ir turim pas i t rauk t i " ) . 
Deja, ir šių metų pabaigoje, „skai
čiuodami viščiukus", matome, kad 
nieko „neužauginome". Gal todėl 

Didžiojo Vilniaus Seimo šimtmečio 
minėjimo pabaigoje, kai buvo gie
dama prieš šimtą metų pirmą kar
tą sugiedota Vinco Kudirkos „Tau
tiška giesmė", poetas Jus t inas Mar
cinkevičius, kaip man pasirodė, ver
kė. Vieni giedojo, kiti tik žiopčiojo, o 
jis verkė. Taip man pasirodė. 

Kupinas tokių nelinksmų min
čių, aš vieną pavakarę pravėriau 
Lietuvių taut in inkų sąjungos, įsikū
rusios Gedimino prospekto kieme, 
duris. Gal jie, kur iems lietuvišku
mas, t au t i škumas — ne keiksmažo
dis, suteiks daugiau tikėjimo ir pasi
tikėjimo? J u k tie, kur ie dalyvavome 
Atgimimo judėjime, jo susirinkimuo
se ir mitinguose, Lietuvos ateities be 
l ie tuviškumo, t a u t i š k u m o sąvokų 
neįsivaizdavome. Tikėjome, kad pa
galiau galėsime būti savimi, kad 
nereikės riboti, slėpti savo kultūros, 
savo papročių ir taut iškumo. Tada 
įsivaizdavome, kad kiekvienas lietu
vis, kokių pažiūrų j is bebūtų, kokiai 
partijai ar judėjimui bepriklausytų, 
tuo pačiu bus ir l ietuvininkas, tau
t ininkas plačiąja prasme. O atsitiko 
taip, kad Lietuvių taut ininkų sąjun
ga — net ne par lament inė partija. 

Tą pavakarę kalbėjausi su jos 
p i rmin inku Gin ta ru Songaila, su 
Taut ininkų sąjungos atkūrėju (at
kur ta 1989 metų kovo mėnesį), Vil
niaus senamiesčio skyriaus pirmi
ninku, aktyviu sovietmečio jaunimo 
pas ipr ieš in imo dalyviu, istoriku, 
publicistu Rimantu Matuliu, šiais 
meta is Lietuvos ka ra l i aus Min
daugo ka rūnav imo dienos proga 
apdovanotu Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimine ordino medaliu. 
Man netikėtai buvau supažindintas 
su Amerikos lietuvių taut inės sąjun
gos vicepirmininku E. A. Bartkum, 
kur iam prieš savaitę prezidentas 
Valdas Adamkus įteikė Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino Komandoro 
kryžiaus ordiną. Prie svečio pirmiau
sia ir prisėdau; buvo įdomu, kaip 
Lietuvių taut ininkų sąjungos rei
kalai atrodo iš už Atlanto. Paklau
siau, kodėl, jo manymu, ši partija 
neturi didesnės įtakos Lietuvoje?-

„Rusai 50 metų 'zulino', kad tau
t ininkai — baisūs žmonės, kad A. 
Smetona buvo ž iaurus , Lietuvai 
daug nuostolių pridarė. Žmonės ir 
dabar t a ip tebegalvoja. O rusa i 
turėjo tikslą sunaikint i tautiškumą. 
Reikėjo pirmiausia sunaikinti tau
t ininkus. J iems pasisekė, — kalbėjo 
E. Bar tkus . — Reikėtų, kad nors 
vienas Tautininkų sąjungos narys 
patektų į Seimą. Dabar jiems bur
nos uždarytos, jie niekur neprilei-
džiami. Kelyje į Seimą reikia labai 
daug pinigų, kurių nėra. Iš valdžios 
jie negauna nė cento. Reikia tik ste
bėtis, kad Taut ininkų sąjunga Lie
tuvoje dar turi 40—50 skyrių, kurie 
veikia, tur i d idesnę ar mažesnę 
įtaką, jie dirba". 

Už sienos, kambaryje, kur šei
min inkavo sąjungos sekretor ius , 
j aunas vaikinas Domas Palevičius, iš 
tiesų virte virė darbas: artėja į pa
baigą piliečių parašų rinkimo vajus. 
Taut ininkai , ėmėsi didelio, gal net 
ne pagal jėgas, darbo: jie siekia, kad 
skelbiamas 2007 m. Lietuvos pinigų 
(lito) panaikinimas būtų atidėtas, o 
sprendimas dėl euro įvedimo Lie
tuvos Respublikoje būtų priimamas 
tik Tau tos referendumu. Paraša i 
Vyriausiajai r inkimų komisijai turi 
būti įteikti gruodžio 12 dieną. Laiko 
liko nedaug: Taut ininkų sąjungos 
sekretoriaus kabineto durys neužsi-

DANUTE B1NDOKIENE 

Paverskime savo širdį 
prakartėle 

Rytoj prasideda žiema — pa
gal kalendorių — nors į ne
mažą Amerikos teritorijos 

dalį šaltis, sniegas ir kitos žiemos 
apraiškos įsitaisė nuo pat gruodžio 
pradžios, tarytum „atsilygindamos" 
už ilgą ir apyšiltį šių metų rudenį. 

Prasidėjo paskutinė savaitė 
prieš Kristaus Gimimo šventę. 
Vargiai tarp tų slidžių sniegynų ir 
šalčio žnaibomos nosies kas dar 
drįsta svajoti „apie baltas Ka
lėdas". Daugelio pavydus žvilgsnis 
krypsta į valstijas, kuriose tebežy
di gėlės ir žaliuoja palmes. Bet gra
žūs norai — ne lėktuvas, kuris ga
lėtų nuskraidyti į šiltą svajonių ša
lį, toli nuo leduotos kasdienybės... 

Tarytum aptilo ginčai, ar gali
me švęsti Jėzaus Kirstaus, žmo
nijos Atpirkėjo, šventę, neįžeisda-
mi kitų religinių įsitikinimų (arba 
visai jų neturinčių) žmonių jaus
mų. Nepaisant protestų ir prie
kaištų, nepaisant politikų lanksty
mosi, besistengiant visiems gali
miems balsuotojams įtikti, Kalė
dos liko Kalėdomis. Neišnyko nei 
sveikinimai, nei kalėdinės eglutės, 
nei giesmės apie „tylią naktį" Bet
liejuje gimusį Kūdikį. Net Kalėdų 
seneliai, kurių angliškasis pava
dinimas (Santa Claus) taip pat 
kildintinas iš šventojo — šv. Nika-
lojaus, tebesėdi apsipirkimo centrų 
koridoriuose, viliodami vaikus „vi
sų troškimų išsipildymo"' pažadais. 

Pažvelgę į kalendorių — nu
stembame: jau netoli gruodžio pa
baiga, iki Kalėdų teliko kelios 
dienos. O tiek daug dar tikėjomės 
atlikti, pasiruošti Kristaus Gimi
mo šventei... Ne tik Kalėdos čia 
pat, bet ir metų pabaiga jau ranka 
pasiekiama. Kaip sustabdyti šuo
liuojantį laiką arba bent susigrą
žinti jo nuotrupą, kad galėtume 
pabaigti, ko nesuspėjome? 

Gaila tik, kad žmonės labiau 
sielojasi dėl nebaigtų pirkti dova
nų, neparašytų sveikinimų, nepa-
puoštų Kalėdoms namų, kaip 
dvasiniu pasiruošimu pasveikinti 
gimusį Dievo Sūnų. Mmtin įstrigo 
praėjusio sekmadienio pamoksle 
kunigo pasakyti žodžiai: „Paruoš-
kime Dieviškam Kūdikiui pra
kartėle savo širdyje". Tuo mums 

priminė, kad "pats svarbiausias 
kalėdinis pasiruošimas yra ne 
medžiaginis, o dvasinis. 

Kiekvienai motinai širdį nu
diegia liūdesys, pagalvojus, kad 
Marija savo pirmgimį sūnų turėjo 
paguldyti gyvulių ėdžiose ant šieno 
ar šiaudų. Tai juk nebuvo papras
tas kūdikis, o visatos Kūrėjo Sū
nus, Švč. Trejybės antrasis asmuo, 
tapęs žmogumi. Ką jautė motina, 
guldydama savo naujagimį ėdžio
se, žinodama, kad tai žmonijos 
Atpirkėjas, Mesijas, kad žmonija 
jo nesutiko kaip dera sutikti savo 
Išgelbėtoją. 

Ar mes galime tą žmonijos 
klaidą, padarytą prieš daugiau 
kaip du tūkstančius metų, bent 
kiek atitaisyti, paruošdami pra
kartėle savo širdyje? Kuo išklo
sime ėdžias, į kurias Kalėdų naktį 
bus paguldomas Dievo Sūnus? Ar 
minkštu dorybių šienu, uždengtu 
šiltu meilės apklotu? O gal į tas 
ėdžias primesime aštrių neapy
kantos, keršto, susipriešinimo us
nių, dagių, pykčio dyglių? 

Pasižadėkime vieni kit iems 
nusišypsoti, ištiesti pasisveikini
mui ranką, pasakyti apie vieni 
kitus gerą žodį (jeigu jo nesuran
dame, gal geriausia apskritai apie 
tą asmenį nekalbėti). Atsikraty
kime pavydo, nes tai pats aštriau
sias dvglvs Kūdikio Jėzaus ėdžio-
se. Pavydas yra toji nelemtoji sėk
la, iš kurios išdygsta labai daug 
nesutarimo, susipriešinimo pikt
žolių. Vienintelis būdas jų atsi
kratyti — sunaikinti pačią pavydo 
sėklą, kad ji ir netyčiomis nekristų 
į mūsų visuomeninės veiklos dirvą. 
Kartą išdygusi, ji labai sunkiai 
sunaikinama. 

Iki Kalėdų teliko kelios dienos. 
Nesisielokime, kad nespėsime už
baigti visų darbų. Darbai nepa
bėgs. Nepaisant, kaip besistengsi
me, jų visų niekuomet neužbaigsi
me. Užuot puldinėjimo nuo vieno 
darbo prie kito, pasistenkime gerai 
atlikti tik vienui vieną, nes jis iš 
visų svarbiausias: užbaikime ruoš
ti šiltą, jaukią prakartėle Dievo 
Sūnui savo širdyje, kad šventą 
Kalėdų naktį Jis meiliai mums 
nusišypsotų ir suteiktų ramybę. 

daro, į pabaigą piliečių aktyvumas 
labai padidėjo. 

Kalbuosi su Lietuvių tautininkų 
sąjungos pirmininku G. Songaila. Jis 
abejoja, kad referendumas įvyks. Ne 
dėl to, kad žmones nori greičiau 
atsikratyti vieno iš valstybingumo 
simbolių — lito. Tiesiog t rūksta 
parašų rinkėjų, o valdžia visaip 
trukdo, sugalvojo labai griežtus 
reikalavimus, kurių piliečiai dažnai 
neįstengia įvykdyti, ne iš blogos 
valios sugadina parašų rinkimo 
lapus. Į namus rinkėjus bijo įsileisti, 
o gatvėse, kitose parašų rinkimo vie
tose arba ateina be paso arba ne
prisimena jo numerio... 

Tačiau kaip bepasibaigtų šis 
pilietiškumo ir demokratijos išban
dymas, tautininkams jis labai nau
dingas: gera proga pabendrauti su 
žmonėmis, pajusti jų nuotaikas. 
Valdžiai tas nerūpi, ji stengiasi 
tautą nustumti \ šal) nuo valstybinių 

reikalų, ir žmonės tai supranta . 
Principinė taut ininkų pozicija — 
valstybę reikia grąžinti tautai , ir 
parašų rinkimas yra logiškas tokios 
pozicijos įgyvendinimo aktas. 

„Pirmasis" tautininkas Riman
tas Matulis irgi abejoja, kad į Vy
riausiąją rinkimų komisiją j iems 
pavyks pristatyti 30.000 parašų, 
tačiau jis asmeniškai savo įsipa
reigojimą įvykdys — surinks 500 
parašų. Su lito praradimu kainų 
pakilimas neišvengiamas, šimtą mi
lijonų kainuos pats euro įvedimas. 
R. Matulis netiki, kad mūsų eko
nomikai euras būtų naudingas, lito 
praradimas turės neigiamų pasek
mių. Bendra valiuta — globalistams. 
supermonopolijoms.. 

Lietuvių tautininkų sąjungoje aš 
pasijutau tarsi Sąjūdžio suvažiavi
me, tarsi Baltijos kelyje. Čia dar 
nepamirštos vertybės, del kurių 
ėjome \ Baltijos kelią. 
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LIETUVIŲ FONDO 
NAUJŲJŲ NARIŲ 

METAI 

PERSPĖJIMO DIEVO 
ŽENKLAI 

Mieli Tautiečiai, 

Artėja Šventės. Tai puiki proga pasveikinti jus, mieli 
Tautiečiai, ir padėkoti jums, Lietuvių Fondo nariams, 
už paramą Lietuvių Fondui. Tik jūsų dosnumo dėka 
Lietuvių Fondas gali augt i bei st iprėt i , jūsų suaukotas 
•LF turtas yra amžina finansinė dovana lietuvybės dar
bams remt i . 

Tegul po ramaus susikaupimo prie Kūčių stalo 
ateina šventės — linksmos, dainuojančios, dovano
jančios ir pranašaujančios gerus ateinančius Metus. 

Visos Lietuvių Fondo vadovybės vardu, linkime Jums 
ir jūsų artimiesiems linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų. 

Lietuvių Fondo Tarybos ir Valdybos nariai 

LIETUVIU F O N D A S 
6 
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Lietuvių kalbos kertelė 
DVIBALSIAI ŽODŽIO 

PRADŽIOJE 
ANTANAS KLIMAS 

Lietuvių kalba iki šių laikų yra 
išlaikiusi daugiau vad. grynųjų dvi
balsių, negu bet kuri kita indoeu
ropiečiu sant rumpa: ide.; kalba. 
Grynieji dvibalsiai yra tie dvibalsiai, 
kuriuose yra du balsiai: a i , a u , e i , 
ie, ui, uo. Visi šie dvibalsiai lietuvių 
kalboje gali būti visose žodžio dalyse: 
priešdėlyje šaknyje, kamiene, ga-

je ir priesagoje. Tai yra vienas iš 
rbiq Ik j kalbos skiriamųjų 

bruožų. 
Tarp kitko, kai kurie kalbi-

- kai tai laiko vienu iš lietuvių kal-
oumo ir grožio bruožų. 
mes taip pat paminėsime 

dar viena vu dalyką, kurio šiuo 
neturi ne viena gyvųjų ide. 

kalbų: visi šie šeši lietuvių kalbos 
dvibalsiai gali turėti arba 

• rhd'\ — ant pirmojo balsio; 
aroa tvirtagale — ant antrojo balsio 

kirčio ženklą^. 
ai : ai : a i š k u s : ka ip 
au : a u : auš t i : auš t i 
<*i : «-i : ke ik t i : pe ik t i , ir 1.1. 
Siame rašinyje pažiūrėsime, 

kiek lietuvių kalbos žodžių turi tuos 
sius žodžio pradžioje. 

Tam tikslui mes pasinaudosime 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodynu" 
4-oji laida, Vilnius, 2000 (santrumpa 
DŽ-4;. 

Suskaičiavę tame žodyne esan
čius visus žodžius, prasidedančius 
grynaisiais dvibalsiais, gauname 
tokius duomenis: 

ai — 56 (ai, ai — aižus) 
au — 239 (audė jas — a u t u r a s ) 
ei — 50 (ei, ei — eižėt i) 
ie — 30 ( iena — iežti) 
ui — 5 fui — uit i) 
uo — 67 (uodas — uošvis) 
Pasirodo: su au prasideda dau

giau žodžių, negu su visais kitais 
penkiais dvibalsiais. Tai yra del to, 
kadangi Šioje grupėje ^au-i yra tokie 
dažnai vartojami žodžiai, kaip aus t i , 
a u t i , a u š t i , a u k s a s , a n k š t a s ir 
pan. Be to ; čia įeina ir keliolika 
žodžių su iš lotynų kalbos paskolintu 
a u t o -

0 mažiausia grupe prasideda su 
ui- , nors ui gana dažnai pasitaiko 
šaknyje ir galūnėje. 

Nelietuviams, kurie ir gerai 
išmoksta lietuvių kalbų, nėra lengva 
iš klausos „girdėti" lietuvių kalbos 
priegaidžių skir tumus; f;;rk;::, 
l aukt i , l a u k a s 

R t m k i t e ir p lat inki te katalikiška spauda 

H h 1 I r H U A N t A N W O R I f; W I D L U A I L Y 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Prieš 2000 metų Šv. Povilas 
Timotiejui rašė, kad paskutinėmis 
dienomis užeis sunkūs laikai. „Žmo
nės bus savimylos, godūs pinigų, 
pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, 
neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, 
nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, 
šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkš
tūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas 
gera, išdavikai, pramuštgalviai, pa
sipūtėliai, labiau linkę į malonumus 
negu į Dievą, dedasi maldingi, bet 
atsižadėję maldingumo jėgos. Iš jų 
yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir 
prisivilioja moterėles, pilnas nuo
dėmių ir blaškomas visokių įgeidžių, 
nuolat besimokančias ir vis nesu
gebančias pažinti tiesos" (2 Timot. 
3:1—7). Viešpats Jėzus, kalbėdamas 
apaštalams apie Jo antrą atėjimą į šį 
mūsų pasaulį, sakė: „Kaip yra buvę 
Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus 
Sūnaus dienomis. Žmonės valgė ir 
gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, 
kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko 
tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip 
dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė 
ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino 
ir statės! O tą dieną, kada Lotas pa
liko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi 
ugnis su siera ir visus sunaikino. Ši
taip bus ir tą dieną, kai apsireikš Žmo
gaus Sūnus" ^Lk. 17,26—30). Toliau 
kalbėdamas apaštalams apie reika
lą, kaip reikia visuomet melstis, Vieš
pats tarė: „Bet ar atėjęs Žmogaus Sū
nus beras žemėje tikėjimą?" (Lk. 18,8). 

Viešpats Jėzus apaštalams pri
mena anuomet visiems Palestinoje 
žinomo Sodomos miesto likimą. Ab
raomo laikais Sodoma buvo iš pen
kių miestų prie Mirties jūros žy
miausias karalių miestas. Jis Evan
gelijose minimas drauge su Gomor-
rha. Abraomas, kai nuo jo atsiskyrė 
Lotas, apsigyveno arti prie Sodomos 
miesto, kur visi žmonės buvo mora
liškai sugedę. Jų gyvenimas buvo 
seksualiai nedoras. Kai Abraomas 
sužinojo, kad Dievas nutarė sunai
kinti Sodomą ir Gomorrhą, pradėjo 
šauktis Dievo gailestingumo. Jeigu 
būtų rasta Sodomoje bent dešimt 
dorų žmonių, Dievas būtų nesunai
kinęs to miesto ugnimi ir siera. 

Ir mūsų amžiuje matome, kaip 
plačiai yra išplitęs Sodomos morali
nis gyvenimas. Vyrai homoseksualai 
ir moterys lesbietės reikalauja, kad 
jų gyvenimas visuomenėje būtų pri
imtas ir pateisintas vedybomis kaip 
vedusių vyrų su moterimis. Kaip ten 
bebūtų, lytiškai nenormalūs žmonės 
gali gimti ir dėl to nekalti, bet Kris
taus Bažnyčia niekad neduos jiems 
vedybinio palaiminimo. Viskas, kas 

yra prieš prigimtį, Dievui labai nepa
tinka, nes Jis tos prigimties sukūrėjas. 

Epidemija AIDS prasidėjo nuo 
beždžionių ir išsiplat ino po visą 
pasaulį per homoseksualus. Dabar 
a t r andama , kad ir vaikai nuo tėvų 
gauna AIDS virusus, vadinamus 
HIV, kuriais Amerikoje yra apsi
k rė t ę s vienas milijonas žmonių. 
Mūsų pasaulyje žmonių masė didėja, 
be tikėjimas mažėja. Visoje Euro
poje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispa
nijoje, kur anksčiau bažnyčios buvo 
perpildytos tikinčiaisiais, dabar vi
sos ištuštėjo. Taigi gal atėjo tas 
laikas, apie kurį Kristus sakė, jog Jis 
atėjęs nebeatras tikėjimo. 

Apaštalai klausė Jėzaus, kokie 
bus ženklai prieš Jo atėjimą. Jis jiems 
sakė, kad jie išgirs apie karus ir 
maiš tus , bet dėl to nereikia išsigąsti, 
nes visa tai pirmiau turi įvykti, bet 
dar negreit galas. Atseit, apaštalai 
dar nesu lauks pasaulio pabaigos. 
Paskui J is sakė: „Tauta sukils prieš 
t au tą ir karalystė prieš karalystę. 
Šen ir ten bus didelių žemės dre
bėjimų, ligų ir badmečių. Bus bai
senybių ir didelių ženklų iš dan
gaus.. . Bus ženklų saulėje, mėnulyje 
ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaš
kysis gąsdinamos baisaus audringos 
jūros šniokštimo. Žmonės džius iš 
baimės, laukdami to, kas turės ištik
ti pasaulį, nes dangaus galybės bus 
sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmo
gų Sūnų, ateinantį debesyse su di
džia galybe ir garbe" (Lk.21,10—27). 

Mes dabar gyvename tame am
žiuje, kaip atrodo, jog vyksta Kris
taus nusakyti pasaulio pabaigos ir 
Jo atėjimo ženklai. Prieš maždaug 
metus Indokinijos salose žemės dre
bėjimas ir jūros išsiliejimas sujaudi
no visą pasaulį. Katastrofinė cuna
mi, nepaprastai didelė jūros banga, 
iškilusi dėl žemės drebėjimo, išjudi
no visą Sumatros salą, 100 pėdų į 
pietų vakarus. Tas žemės drebėjimas 
buvo toks didelis, kad pagal geologų 
apskaičiavimą, visa Žemė tris se
kundes sustojo nuo savo apsisukimo. 
Tas žemės staigus drebėjimas įvyko 
visai nelauktas ir be jokio įtarimo. 

Negalima tiksliai apskaičiuoti, 
kiek žmonių žuvo. Iš visos Europos 
ten buvo suvažiavę daug žmonių 
atostogoms. Televizoriuje girdime 
apie motiną gamtą (Mother Nature), 
kurios žmonės negali sulaikyti ar 
pakeisti . Gamta savyje yra akla. Ją 
kas nors turi valdyti. Tas valdytojas 
yra jo sutvėrėjas. Tai yra patsai Die
vas, kur is visą pasaulį valdo ir kon
troliuoja. J is yra kiekvieno judėjimo 
pirmoji pradžia. Bet daugybė žmonių 
gyvena tarsi Dievo nebūtų. Todėl 
jie patenka į šėtono valdymą, kuris 
yra Dievo priešininkas. 

http://www.lithfund.org
mailto:admin@lithfund.org
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ESAME DEKI 
Kiekvieną gruodį versdami metų 

knygą, stengiamės prisiminti pra
ėjusį laiką, per jį nuveiktus (o gal ir 
nespėtus padaryti; darbus. 

Advento metas — tai galimybė 
pagalvoti ir apie kitus, apie artimus 
ir tolimesnius žmones, kuriems galė
tume dar spėti skirti dalelę savo 
laiko ir šilumos. 

Apmąstymų metas, primenantis 
ir tuos, kurie buvo mums dėmesingi, 
kurie nelaukdami ypatingų progų 
dovanojo ir savo finansinių išteklių 
dalį. 

J a u 15 metų gyvuojantis Vy
tauto Landsbergio fondas gerai pa
žįsta tokius žmones ir nori nuošir
džiai jiems padėkoti. 

Gražinai Liautaud, kasmet 
skiriančiai paramą Lietuvos aukš
tųjų mokyklų s tudentams-naš la i -
čiams. 

Alg imantu i Kazlauskui , re
miančiam daugiavaikes šeimas. 

Antanina i Spakauskiene i , 
aukojančiai sergantiems kaimo vai
kams. 

J o n a s Prunskis sugalvojo ori
ginaliai paaukoti: jo skiriamą sti
pendiją reikia „užsidirbti" t.y. pa
rašyti rašinį paskelbta tema. O tema 
tokia: „Teisėio asmenvbės moralinis 

komponentas kaip teismų nepriklau
somumo ir autoriteto visuomenėje 
pagrindas". Suorganizavome kon
kursą Romerio teises universiteto 
Vilniaus bei Kauno fakultetuose ir 
apdovanosime du laimėtojus, gau
siančius stipendijas. 

Dar viena padėka turėtų būti 
skirta nemažam būriui geradarių, 
kurie aukoja pinigus Našlaičių glo
bos komitetui, įsikūrusiam Čikagoje. 
Jau keliolika metų Lietuvoje be savo 
tėvų gyvenantys našlaičiai, o dabar 
ir daugiavaikės šeimos, sulaukia 
paramos iš už Atlanto. 

Vienas šio komiteto patikėtinių 
— Vytauto Landsbergio fondas. 
Įsijungę į našlaičių globą, mes sten
giamės ne formaliai persiųsti pini
gus, o asmeniškai pažinti šeimas, 
aplinką, kurioje vaikai auga. Ben
draujame su jais pačiais, o ir vėliau 
stebime globotinių likimus, kartais 
padedant rajonų socialinėms tarny
boms. Malonu, kad mūsų pasirinktos 
šeimos rūpinasi priglaustais vaikais, 
stengiasi išleisti į mokslus, užaugin
ti dorus, darbščius Lietuvos pilie
čius. 

VLF remia institucijas, spren
džiančias neįgalių vaikų problemas. 
2005 metais Klaipėdos vaikų ligo

ninei nupirkta traumatologine—orto
pedinė operacinės įranga ''maždaug 
už 70,000 litų;. Paremta Kuršėnų 
Pavenčių vidurinė mokykla su spec. 
klasėmis, kuriai nupirkta priemonių 
specialiųjų poreikių turinčių vaikų 
lavinimui. Vaiko raidos centre 
baigėme įrengti reabilitacijos-hid-
roterapijos kabinetus. Dabar specia
liųjų poreikių vaikams stiprės fizinė 
ir psichinė sveikata, gerės kūno ju
desių koordinacija, iavės pojūčiai ir 
pan. 

Tęsdami J. ir E. Sinkių pradėtą 
akciją, globojame Vilniaus apskrities 
lietuviškas mokyklas. Pernai Eit-
miniškių mokyklai nupirkome 3 
kompiuterius, šiais metais — pageri
nome aptarnavimo ir poilsio sąlygas. 

VLF veiklai materialinį pamatą 
„sukuria" ir Lietuvos žmones. Žinia, 
mūsų krašto gyventojai jau antrus 
metus turi galimybę 2 procentus 
metinio pajamų mokesčio skirti ko
kiai nors įstaigai: mokyklai, ligo
ninei, darželiui ar pan. Dalis jų pasi
rinko Vytauto Landsbergio fondą. 
Esame labai dėkingi nežinomiems 
aukotojams, kuriems mūsų veiklos 
sritys pasirodė svarbios ir remtinos. 
Turėjome galimybę visus šiuos pini
gus skirti Vilniaus universi teto 

Medicinos fakulteto vaikų ligų klini
kos Cistines fibrozes centrui perkant 
chloro tyrimo prakaito analizatorių. 

Besibaigiančių metų darbų ka
lendoriuje — dar viena akcija. Tai 
išvyka į Šiaulius. Premijavome Šiau
lių „Romuvos" pagrindinę mokyklą, 
daugiausiai nuveikusią Lietuvos neį
galiųjų integravimui į visuomeninį 
gyvenimą. Ta proga šioje mokykloje 
buvo surengtas gražus renginys su 
koncertėliu, paskelbti ir apdovanoti 
prieš kurį laiką organizuoto rašinių 
konkurso „Mes galime padėti vienas 
ki tam" prizininkai, buvo skaitomos 
jų rašinių ištraukos. Į šią šventę. 
maloniai leidus mokyklos adminis
tracijai, pakvietėme 54 Čikagos Naš
laičių globos komiteto remiamus 
vaikus. Kiekvienam jų paruošėme ir 
įteikėme kalėdinę dovanelę, su jais 
maloniai bendravo Kalėdų senelis. 
Tikimės, kad ši akcija pavirto nuo
širdžia bendraminčių, bendraamžiu 
popiete. 

„Nuo šilumos ir medžiai auga". 
— mėgdavo sakyti kompozitorius Ba
lys Dvarionas. Viliamės, kad Jūsų vi
sų bei kalėdinių žvakių skleidžiama 
šiluma padės išsitiesti ir atsistoti ant 
kojų likimo nuskriaustiems vaikams. 

Gražina Landsbergienė 

Ach, kas per malonumas — jaunučio pava
sarėlio švelnus pūstelėjimas nusluogia visu 

žmogumi, tarytum gyvybės šaltinis, atgaivin
damas jį iš rudeninio surambėjimo. Patogiu vėsi
namu milžinišku autobusu, gamintu Brazilijoje. 
palypėjus dešimčia laiptelių, susėdame kaip ko
kiame antrame aukšte, minkštose sėdynėse, kaip 
lėktuve, ir godžiai žvalgėmės į naują kraštą kita
me žemyne. Ankstyvą 6 vai. pavasario rytą nuva
žiavome 12 mylių kelią per 20 min. į miesto cent
rą — Marriott viešbutį. Pakeliui, it linksmai svei
kindamos, švelniai lingavo ryškiai žaliuojančios 
palmės, žiedais apsipylę krūmai ir įvairiaspalvės 
gėlės. 

Aplankius pasaulio šauniausius viešbučius, 
prilygstančius puošniems rūmams, kaip Peninsu-
la, Hong Kong. RalTles. Singapore: Oriental. Thai-
land, bei kitus, nebekelia nustebimo visi kiti pui
kūs pasauliniai viešbučiai. Santiago Marriott, 
Ave. Presidente Kennedy 5741. aukščiausias pas
ta tas visame didmiestyje, jaukiai įsitaisęs didin
gų, sniego viršūnėmis pasipuošusių. Andų kalnų 
papėdėje, su šildomu lauko maudymosi baseinu, o 
„atrium" augančios milžiniškos karališkos palmės 
stiepiasi pasiekti stiklu dengtas aukštybėse lubas, 
pro kurias, sėdėdamas odiniuose minkštasuo
liuose, matai visą 25 aukštų dangoraižį. Čia pat ir 

ŠUOLIS IS RUDENS 
Į PAVASARĮ 
Lankant keturias 

Pietų Amerikos šalis 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 
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s n l sutiKO mus su vaišėmis: vynu. Įvairiom vaisių sul
timis, užkandėliais bei saldumynais. O iš savo 
kambario 25-ame aukšte juokavome, jog atsira
dome „penthouse" — pačiame aukščiausiame bei 
brangiausiame dangoraižio aukšte . regėjome 
nuostabų „paukščio akies" vaizdą tartum ant del
no patiestą erdvų, architektūriniai puikiai išpla
nuotą Santiago centrą su parkais bei giraitėmis. 
V a ž i n ė j a n t po Santiago. Suni labai vaizdžiai pa

sakojo apie savo tėvynę bei jos sostinę. San
tiago talpina per 53 mln. „dūšių", tai trečdalis viso 
krašto 116 mln. gyventojų šalyje'1 spiečius nusėdęs 
sostinėje. Čilės gyventojai, kupini sąmojaus, pa
sakoja, jog Kūrėjas sukūręs Čilę iš visatos lie-

Paqhnd tnė Sant iago aikšte — Plaza de Armos ir ka tedra 

kanų. Tuo jie nė nebando niekinti savo krašto, bet 
tik pajuokauja. Ir Suni supažindino su žavia Čilės 
legenda: pačioje pasaulio pradžioje Dievas sukūrė 
pasaulio stebuklus. Tačiau, kai Jie pabaigė, paste
bėjo, jog jam atliko daug įvairių nepanaudotų 
gabalų. Jis turėjo dalis: upių ir slėnių, vandenynų 
bei ežerų, ledynų ir dykumų, kalnų bei miškų, ir 
pievų, ir kalvų. Užuot leidęs toms visoms grožy
bėms sunykti. Viešpats sudėjo jas visas kartu ir 
sviedė į patį tolimiausią žemės kampą. Tokiu bū
du gimė Čilė. 

„Aš dabar gyvenu krašte, taip švelniame, kaip 
rudens vynuogės", pradeda savo poemą „Kraštas", 
Čilės Doetas Pablo Neruda. Savo odėmis anie savo 
mylimą gimtinę Nobelio premijos laureatas įdai
navo pačios Čilės buvimą pasaulyje. 

Mus lydėjo laime. Kas antrą dieną prie Pre
zidentūros rūmų 10 vai. ryto būna garbes sargy
bos pasikeitimas. Kaip tik apžiūrėdami sostinę, 
pagavome tą įspūdingą spalvingą ..paradą". 60 
specialiai par inktų aukštų kareivių (kaip kad pir
mosios nepriklausomybes metais Lietuvoje buvo 
parenkami aukšti policininkai . spalvinga Prūsi
jos karių uniforma. 45 min.. gerai „išmankštintai", 
puikiai „paradavo". Ir mačius tokius „prajovus" 
Londone. Anglijoje, prie karališkųjų Buckingham 
rūmų. ir Kopenhagoje. Danijoje, bei kitur, vis tiek 
smalsumo vedini, stebėjome gan susidomėję čia 
daug didesni būrį žygiuojančių sargybinių prie 
demokratiškos valstybes prezidento rūmų ir dar 
su ne bet kokiu orkestru!! 

Lietuvis — Či lės taut inis 
d idvyr i s 

Ą pžiūrinejant Čilės sostinę, iš visų pusių 
iT\.dunkstantiej i aukšt i Andų kalnai lydėjo mus 
visą laiką. Ir užklausiau vadoves parodyti, kur 
yra Domeikos kalnu virtinė. 

— Aaa... Ignacio Domeiko?! — gyvai reagavo 
Suni. 

Išsyk supra tau , jog ji puikiai nusimano apie 
mūsų garsųjį tautietį , nes visai nepaminėjau jai 
Domeikos vardo. O Suni nupynė mums visiems 
labai įdomią savo tautos istorijos dalelytės giją. o 
čia rašančiai — didžiulį pasididžiavimą savo tėvy
nainio žygdarbiais plačiame pasaulyje! 

— Mes tur ime šioje grupėje JAV lietuvaitę, 
kurios taut ie t i s . 19 a. atvykęs iš Lietuvos į 
Santiago, žymiai pagerino aukštąjį mokslą — visą 
švietimo sistemą, buvo įvairių mineralų bei kitų 
gamtos dovanų atradėjas ir apie tai paskelbęs 
savo plačiai aprašytuose raštuose. J is tapo mūsų 
tautos herojų! — kalbėjo ji. 

Bus daugiau. 



J. Borisov g re i č i aus ia i gaus le id imą 
gyvent i L ie tuvo je 

Socialdemokratai pikt inosi koalicijos 
partneriais 

Atkelta iš 1 psl. 
bei konstitucinei santvarkai . 

„Nėra įrodyta, kad Juri j Borisov 
gyvenimas Lietuvoje gali grėsti vals
tybės saugumui", — paskelbė teis
mas. 

Sprendimą neišsiųsti J . Borisov 
iš Lietuvos Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas motyvavo ir 
tuo, kad patenkinus Migracijos de
partamento prašymą, b ū t ų ne
pagrįstai apribotos J. Borisov teisės į 
asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, jo 
vaikų teisė būti neatskir t iems nuo 
tėvų. 

Teismo sprendime rašoma, kad 
šis Rusijos pilietis Lietuvoje tur i ne
kilnojamojo turto, gauna lėšų iš tei
sėto pragyvenimo šaltinio, čia gyve
na jo žmona Irina, nepilnametė duk
ra Viktorija, o sūnus Artiomas tar
nauja Lietuvos kariuomenėje. 

Teismo sprendimas dėl J . Bori
sov gyvenimo Lietuvoje kol kas dar 
nėra įsiteisėjęs. Sis sprendimas per 
7 dienas dar gali būti apskųs tas 
Lietuvos vyriausiajam adminis t ra
ciniam teismui. Teismo posėdyje da
lyvavę Migracijos departamento a ts 

tovai teigė, kad jiems reikia išanali
zuoti paskelbtą sprendimą ir tada 
bus nuspręsta, ar rašyti skundą. 

Išsiųsti J. Borisov nuo 2004-ųjų 
siekė Migracijos depar tamentas , 
remdamasis Valstybės saugumo de
par tamento (VSD) sur inkta medžia
ga, kurioje esą teigiama, kad versli
ninkas siekė destabilizuoti politinę 
padėtį Lietuvoje, daryti įtaką poli
t iniam gyvenimui, šantažavo ir gra
sino tuomet in iam prezidentui R. 
Paksui. 

Pagal dabar galiojančius Lietu
vos įstatymus, išsiųsti asmenį iš ša
lies galima tik teismo sprendimu. 

Pirmadienį paskelbiant teismo 
sprendimą Rusijos pilietis posėdyje 
nedalyvavo ir t ikriausiai miegojo. 

„Ačiū Dievui", — telefonu tepa
sakė J. Borisov sužinojęs apie jam 
palankų teismo sprendimą. Versli
ninkas sakė esąs JAV, kur tuo metu 
buvo trečia valanda nakties. 

Jo interesams teismuose Lietu
voje atstovaujantis advokatas Ado
mas Liutvinskas teismo sprendimą 
įvertino „kaip labai motyvuotą ir la
bai pagrįstą". 

Teisininkai ragina nepritarti 
įstatymui 

Atkelta iš 1 psl. 
nusikaltimų padarymu ir t ik tokia 
apimtimi, kiek tai susiję su padary tu 
nusikaltimu. Tuo tarpu pagal naują 
įstatymą duomenys bus kaupiami ne 
tik apie fizinius, bet ir apie visus ju
ridinius asmenis, taip pat ir versli
ninkų bendroves. Tai sukeis didelę 
verslo duomenų nutekėjimo riziką. 

Be to, į s ta tymas n e n u m a t o 
konkrečių priemonių, kaip valdžios 
institucijos turės užtikrinti gautų 
duomenų konfidencialumą ir saugu
mą bei, kaip, pasibaigus saugojimo 
laikotarpiui, duomenys bus sunaiki
nami. Įstatyme tik nurodoma, kad 
kompetentingos valstybių instituci
jos užtikrins, kad informacija būtų 
ištrinta. 

Pasak TPTC bend rada rbės , 
Tarptautinės Žmogaus teisių apsau

gos programos magistrės Jolantos 
Aškinytės, remiantis naujuoju įsta
tymu piliečių sekimas bus totalinis, 
nes visi be išimties asmenys tampa 
įtariamaisiais teroristais, kurių pri
vatūs kontaktai telefonu ir internetu 
turi būti fiksuojami bei saugojami. 

Teisininkai pažymi, kad įstaty
mu nustatomas visuotinis sekimas 
nesuderinamas su Žmogaus teisių 
teismo praktika ir neati t inka ES tei
sėje pripažįstamo taikomų priemo
nių proporcingumo reikalavimo. Sis 
ES piliečių sekimas stipriai pažeis 
ES gyventojų teises, bet bus menka 
paspirtis kovoje prieš terorizmą. 

„Šiuo įstatymu daugiau suduo
damas smūgis ES piliečiams, nei te
roristams", — sako teisininkai bei 
ragina Lietuvos teisingumo ministrą 
nepritart i įstatymo priėmimui. 

* P i r m a d i e n i iš G e n o a (I ta
lija) į Lie tuvą gr ižo du o l i m p i n i o 
fakelo nešė ja i , š e š t a d i e n į a t s t o 
vavę šaliai Turino žiemos žaidynių 
olimpinės ugnies nešimo estafetėje 
per Italiją. Lietuviai kar tu su savo 
neštais fakelais namo pars ivežė 
daug teigiamų emocijų bei olimpinę 
dvasią. „Nešėme ne tik olimpinę ug
nį, bet ir gerumo, vilties, taikos sim
bolį", — sakė konkurse fakelo nešėju 
išrinktas kaišiadorietis kūno kultū
ros mokytojas Stanislovas Lakavi
čius. — Grįžtame pakylėti ir t ikimės 
parvežti dalį tos ugnies tiek savo ar
timiesiems, tiek visiems Lietuvos gy
ventojams". Savo 400 metrų esta
fetės dalį Stanislovas Lakavičius ir 
Arūnas Bartusevišius bėgo šeštadie
nį 6-7 vai. Kaip sake deglo nešėjai, jų 
bėgimą stebėjo daug žiūrovų. 

Latvijos sos t inė je v y k u s i o 
se Eu ropos Sąjungos (ES) ša l ių 
klas ikiniu spo r t in ių šok ių t a u 
rės varžybose trečiąją vietą iškovo
jo Kauno „Sūkurio" ats tovai Do
natas Vėželis ir Lina Chatkevičiūte. 
Iš viso šiose varžybose dalyvavo 21 
pora iš 21 valstybės. D. Vėželis ir L. 
Chatkevičiūte taip pat dalyvavo 

Tarptautinės sportinių šokių fede
racijos (IDSF) pasaulio reitingo kla
sikinių sportinių šokių varžybose bei 
užeme antrąją vietą. 

* U k r a i n o j e v y k s t a n č i o s e pa
sau l io j a u n i ų š a š k i ų p i rmenybė 
se 6 t a š k u s iš 8 ga l imų po ketu
rių turų surinko bei merginų varžy
bų pirmaujančioje grupėje žengia 
Simona Kulakauskaitė. Kaip ir Lie
tuvos atstovė, aštuoniolikos dalyvių 
turnyre po 6 taškus turi Moldovos 
sport ininkė Jelena Mišina, latvė 
Laura Ratniecė bei rusė Natalija 
Sestakova. 

* Š v e i c a r a s R o g e r F e d e r e r ir 
be lgė Kim Cl i j s te rs Tarptautinės 
ten i so federacijos (ITF) pripa
žinti geriausiais 2005 metų žaidė
jais. R. Federer tapo šeštuoju tenisi
ninku po švedo Bjorn Borg, ame
rikiečio John McEnroe, čeko Ivan 
Lendi, JAV atstovo Pete Sampras ir 
australo Lleyton Hewitt, kuriam se
zono laureatu pavyko tapt 
metus iš eilės. K. Clijsters 
trąja belge per tris paskuti 
sezonus, pripažinta gtjriaus 
toje. 2003 m. šis t i tulas atifc 
nainei Jus t ine Henin-HardV 
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Atkelta iš 1 psl. 
J is siūlė pagalvoti, ar verta likti koa
licijoje su DP. „Jei Darbo partija tęs 
savo dviveidę politiką, siūlyčiau 
svarstyti visus įmanomus varian
tus", — sakė jis. 

Šiaulių miesto meras Vytautas 
Juškus ragino per susitikimus su 
rinkėjais pabrėžti, kad jie niekada 
nenusileis iki V. Uspaskicho lygio. 
„Nuvažiuoja pas gyventojus ir drįsta 
sakyti, kad prezidentas — per senas, 
neturi atminties, leidžia sau Prezi
dentūroje gumą žiaumoti. Mes iki to
kio lygio nenusileisime. Ir tai reikia 
pabrėžti", — dėstė socdemas. 

Mažeikiškis Jonas Jurkus su
skaičiavo, kad viena DP vadovybės 
išvyka pas rinkėjus, kai užsakomos 
didelės salės, dalijamos dovanos, 
dengiami vaišių stalai, turėtų kai
nuoti 30,00-40,000 litų. 

LSDP vicepirmininkė Milda Pet
rauskienė teigė, kad DP veiklos ne
galima išleisti iš akiračio, nes ši par
tija dar nedalyvavo savivaldos rinki
muose. „Ji j au pradėjo r inkimus. 
Galime kritikuoti DP už keliones po 
Lietuvą, už vaišes, už prisiimtą me
sijo vaidmenį, bet negalime nematy
ti, kad tai skirta rinkėjams patrauk
ti", — kolegų dėmesį atkreipė M. 
Petrauskienė. 

Beje, galimų partnerių savival
dybėse per 2007 metų r ink imus 
socialdemokratų sąraše „darbiečių" 
nėra. 

LSDP rinkimų štabo vadovas, 
krašto apsaugos ministras Gedimi
nas Kirkilas sakė, kad dėl bendra
darbiavimo maždaug 20 savivaldy
bių jau kalbama su valstiečiais liau
dininkais, kai kurie skyriai tariasi 
su Rusų sąjunga. 

A. Zuokui — raginimas atsistatydinti 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto merui Artūrui 
Zuokui įteiktas 25 sostinės tarybos 
narių pasirašytas raginimas iki 
Naujųjų metų pasitraukti iš posto. 
Miesto vadovui neįsiklausius į šį siū
lymą, tarybos nariai žada svarstyti 
interpeliacijos galimybę. Raštišką 
raginimą atsistatydinti merui pir
madienį per tarybos frakcijų seniū
nų sueigą įteikė buvęs jo pavaduoto
jas , į opoziciją pasitraukusios Tėvy
nės sąjungos frakcijos seniūnas Kęs
tutis Masiulis. 

Paskutiniu momentu parašus 
padėjo trys Socialdemokratų frakci
jos, kuri iki šiol delsė pareikšti savo 
nuomonę šiuo klausimu, nariai. Tarp 
jų — vicemeras Gediminas Paviržis, 
laikomas mero šalininku, ir premje
ro Algirdo Brazausko žmona Kristi
na Brazauskienė. Tiesa, du socialde
mokratai savo parašais yra parėmę 
iniciatyvą rengti nepasitikėjimo pro
cedūrą. 

Kaip sakė K.Masiulis, meras į 
gautą kolegų pareiškimą sureagavo 
gana atsainiai —liepė jį įregistruoti 
pas sekretorę. 

Anksčiau konservatorius abejo
jo, ar tarybos nariams pavyks gra

žiuoju įtikinti merą atsistatydinti. 
„Normalus politikas, dėl kurio yra 
kilę tokių abejonių, jau seniai būtų 
pasitraukęs. Papildomi mūsų pasa
kymai vargu ar bus efektyvūs", — 
kalbėjo K. Masiulis. 

Beveik trečdalis pasirašiusiųjų 
po siūlymu merui pagalvoti apie pa
sitraukimą yra dabartinės valdan
čiosios daugumos atstovai, ta rp jų — 
ir visi trys Naujosios sąjungos frak
cijos nariai. Išvakarėse jie pareiškė, 
kad „vienintelė išeitis iš politinės 
krizės yra mero A. Zuoko atsistaty
dinimas". 

K. Masiuliui nepavyko tarybos 
narių įtikinti, kad parlamento „abo
nentu" pripažintam merui būt ina iš 
karto paskelbti interpeliaciją. Jo pa
rengtą projektą dėl nepasitikėjimo 
parėmė tik 12 opozicijai priklausan
čių tarybos narių. 

Norint pradėt i nepasitikėjimo 
procedūrą meru, jo oponentai turi 
surinkti ne mažiau nei trečdalio 
tarybos narių parašus. Po to miesto 
vadovas per dvi savaites tur i su
šaukti neeilinį posėdį. Tam, kad in
terpeliacija įvyktų, būtina, kad bal
suojant dėl nepasitikėjimo meru ją 
paremtų daugiau nei pusė narių. 

S. Kovaliov: reikia nustot i b i jot i 
Rusijos 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
..Dabartinės Rusijos į ES priimti ne
galima. Ir ji pati to nenori daryti. Pa
saulis, deja, neįdėmiai ir per daug 
atlaidžiai žiūri į tas globalias proble
mas, kurias sukuria Rusija", - teigė 
Lietuvoje viešėjęs žinomas disiden
tas, žmogaus teisių gynėjas Sergej 
Kovaliov. 

Anot jo, „Turite tokį partnerį, 
kokiu patys jam leidžiate būti. Ir ne
sugebate rasti drąsos jam sutram
dyti. Kol su tokia Rusija taikstysitės, 
tol ji tokia ir išliks". S. Kovaliov pri
pažino, kad prieš dešimtmetį „buvęs 
apsėstas naivios idėjos", jog ir turin
čią daug trūkumų Rusiją reikia pri
imti bent į Europos Tarybą. „Dabar 
dėl to atgailauju, nes KGB sukurtos 
čekistines ideologijos apimta mano 
šalis grimzta \ praeitį". 

Buvęs disidentas, šiuo metu va
dinamas pasKutmiu ir vieninteim 
prezidento V Putin kritiku. Jis vis 
kartoio. Kad ..nereikia Duot; Ra sujos 
;:" 'os tanku" be: kr-1 iRavo \ aKaruose 

vis labiau plintančią ir labai pavojin
gą vadinamąją „realpolitik". S. Ko
valiov teigimu, Vakarų politikams 
trūksta geros dozės politinio idealiz
mo. 

„Visi kažkodėl nori skaitytis su 
Rusija. O kam? Kodėl valstybei, ku
rioje nepaisomos demokratinės tei
sės ir laisvės, suteikiamas kažkoks 
ypatingas statusas? — piktinosi S. 
Kovaliov. — Sakote, naftos ar dujų 
vamzdžiai trukdo. Labai pasistengus 
ar susiveržus diržus galima susi
tvarkyti ir be rusų vamzdžio. O, kita 
vertus, ką Rusija pati darytų, jei to 
vamzdžio nebūtų? Išgertų, suvalgytų 
tą naftą?" * 

Pasak S. Kovaliov, pačiai Rusijai 
likęs pasaulis yra reikalingesnis, o 
ne atvirkščiai, todėl imamasi bau
ginimo politikos. „Nežinau visų mo
tyvų, tačiau labai sveikinu preziden
tą Valdą Adamkų, kuris rado drąsos 
nevykti \ gegužes 9-osios paradą 
Maskvoje". — idealizmo pavyzdį mi
nom S Kovaliov. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

G. W . Bush 
ragina 

nepasiduoti 
nevilčiai 

Washington, DC, gruodžio 19 
d. („ReutersTBNS) — JAV preziden
tas George W. Bush sekmadienio va
karą neįprastai tiesiogiai ir asme
niškai kreipėsi į amerikiečius ragin
damas juos nepasiduoti nevilčiai dėl 
Irako ir, nepaisydamas to, kad k a r a s 
yra sunkesnis nei t ikėtasi, tvir t ino: 
„Mes laimime". 

Savo kreipimesi iš Ovalinio ka
bineto G. W. Bush pripažino, kad 
žmonės kelia k lausimus dėl to, a r 
JAV misija Irake sukūrė daugiau 
problemų nei jų išsprendžia. 

„Nesitikiu, kad remsite viską, 
ką darau,— sakė G. W. Bush, kurio 
kalba buvo ypač asmeniška. — Bet 
šįvakar turiu prašymą: nepasiduo
kite nevilčiai ir neatsisakykite šios 
kovos už laisvę". 

G. W. Bush, kurio popul iarumas 
yra labai sumažėjęs ir kur iam t enka 
susidurti su visuomenės nepasi ten
kinimu dėl didėjančio I rake žūs
tančių JAV karių skaičiaus, praėjusį 
ketvirtadienį įvykusius Irako rinki
mus pavadino pažangos šiame kare , 
kuris JAV mokesčių mokėtojams at
sieina 6 mlrd. JAV dolerių per mė
nesį, ženklu. 

Sis retas prezidento kreipimasis 
iš Ovalinio kabineto yra penktoji 
Irako temai skirta jo kalba nuo lap
kričio 30 dienos. Šios kalbos yra da
lis aktyvaus Baltųjų rūmų puolimo 
siekiant atremti kritiką dėl Irako 
karo ir sutrukdyti demokratams, ra
ginantiems palaipsniui išvesti ka
rius iš Irako, užsitikrinti šiuo klau
simu visuomenės paramą. 

G. W. Bush pasmerkė kai kur ių 
savo politinių priešininkų „pralai
mėjimo politiką" ir sakė. kad pasie
kimų padaroma nuolat. 

„Mano tėvynainiai, mes laimi
me karą Irake", — pareiškė jis. 

E U R O P A 

VIENA 
Europos Sąjungos (ES) biudžeto 

susi tarimas 2007-2013 metams de
šimčiai ES naujokių yra „dvigubas 
Marshall planas", tvirtina konserva
tor iams ats tovaujant is Austrijos 
kancleris Wolfgang Schuessel. Briu
selyje suderintame biudžeto pasiū
lyme numa ty t a s svarbiausias ES 
plėtros planas Vidurio ir Rytų Euro
pai, kuris siekia 40 mlrd. eurų per 
metus (48 mlrd. JAV dolerių). „Sis 
planas suteiks Lenkijai, Čekijai arba 
Vengrijai galimybę investuoti ir tai 
bus naudingiausia šalia šių valsty
bių esančiai Austrijai", — pareiškė 
kancleris, kurio valstybė nuo sausio 
1 dienos perims pirmininkavimą ES. 

BERLYNAS 
I rake sekmadienį išlaisvinta 

prieš tris savaites šioje smurto kre
čiamoje šalyje įkaite pagrobta vokie
tė, pranešė Vokietijos užsienio reika
lų ministras Frank-Walter Steinmei-
er. Daugiau kaip dešimtmetį Irake 
archeologiniais kasinėjimais užsi
imanti 43 metų Susanne Osthoff 
dingo lapkričio 25 dieną šiaurės va
karinėje Irako dalyje. Po keturių die
nų Vokietijos visuomeninės televizi
jos ARD biurą Baghdad pasiekė vaiz
dajuostė, kurioje matyti nufilmuota 
archeologė ir jos vairuotojas, baltu 
raiščiu užrištomis akimis, taip pat 
prie jų stovintys trys ginkluoti žmo
nės su kaukėmis. Pasak ministro, S. 
Osthoff sveikatos būklė patenkina
ma. Laisvai arabiškai kalbanti ar
cheologė išpažįsta islamą ir turi Į l 
os metų dukterį. 

Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei pasiūlys prie atmestos ES kons
titucijos pridėti deklaraciją „dėl so
cialinės Europos plotmės" siekiant 
išgelbėti istorinį dokumentą, rašo 
Briuselio leidinys „The EU Obser-
ver". Vokietijos dienraštis „Handels-
blatt" pranešė, kad teisiškai neįpa
reigojanti deklaracija turėtų para
ginti ES institucijas atsižvelgti į ES 

vidaus rinkos įstatymų socialines 
pasekmes. Tačiau pačios konstituci
jos tekstas turėtų likti nepakitęs. 
Deklaracija turėtų padėti įtikinti 
prancūzų ir olandų rinkėjus, kurie 
per praėjusį pavasarį vykusius refe
rendumus atmetė konstituciją dau
giausia protestuodami prieš globali
zaciją, plėtrą bei paslaugų rinkos li
beralizavimą. A Merkei priminė, jog 
pirmąjį 2007 metų pusmetį Vokietiją 
perims pirmininkavimą ES ir galėtų 
suvaidinti reikšmingą vaidmenį, sie
kiant atgaivinti konstituciją. 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausiosios Rados 

pirmininkas Volodymyr Lytvyn ma
no, kad dabar ne laikas kelti klau
simą dėl Jurij Jechanurov vyriausy
bės atleidimo. Atsakydamas į žurna
listų klausimą pirmadienį a r šią sa
vaitę bus parlamentui pateiktas 
klausimas dėl vyriausybės atleidimo 
(parašus dėl tokio sprendimo renka 
komunistų frakcija), V. Lytvyn sakė: 
„Mano asmeniška pozicija — šis 
klausimas keliamas ne laiku". Jis 
pabrėžė, kad galima numanyti , ko
kie bus balsavimo rezultatai. „O kas 
bus toliau ir kas prisiims atsakomy
bę ir sudarys vyriausybę? — klausė 
jis. V. Lytvyn pasiūlė, kad jeigu par
lamentas vis dėlto pareikš nepasiti
kėjimą ministru kabinetu, preziden
tas turi teisę per du mėnesius paves
ti vyriausybės nariams toliau eiti 
savo pareigas, o iki rinkimų tada 
liks tik vienas mėnuo. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Atstovų Rūmai pirmadienį 

priėmė įstatymą, kuriuo draudžia
mas sulaikytų asmenų kankinimas, 
ir balsavo už tai, kad Pentagon iš 
anksto būtų skirta 50 mlrd. JAV do
lerių karui Irake ir Afganistane. Ats
tovų Rūmai priėmė du atskirus įsta
tymų projektus — vieną dėl finan
savimo, o kitą — dėl politikos. Juose 
numatytos tokios pačios priemonės, 
kurios iš pradžių nepritarė preziden
tas George W. Bush ir kuriomis rei
kalaujama humaniškai elgtis su 

amerikiečių sulaikytais asmenimis. 
Tačiau darant nuolaidą Baltiesiems 
rūmams, įstatymų projektuose apri
botos JAV kalėjime Guantanamo 
(Kuba) laikomų asmenų galimybės 
užginčyti savo sulaikymą federali-
niame teisme. Be to, pagal įstatymų 
projektus prieš Guantanamo kali
nius būtų galima naudoti informaci
ją, surinktą ta ikant prievartą. 

AZIJA 

KABULAS 
Pirmadienį pradėjus darbą pir

mam po 30 karo dešimtmečių 
Afganistano parlamentui, šalis pa
kilo iš invazijos ir konflikto pelenų, 
jausmingoje kalboje parlamentui sa
kė Afganistano prezidentas Hamid 
Karzai. Naujojo parlamento darbo 
pradžia yra esminis žingsnis sie
kiant užtikrinti karų nuniokotos ša
lies ateitį, sakė H. Karzai po to, kai 
davė priesaiką parlamento nariai. 
Iškilmingą ceremoniją stebėjo JAV 
viceprezidentas Diek Cheney bei kiti 
užsienio svečiai. „Leiskite man vi
sam pasauliui pareikšti, jog Afga
nistanas kyla iš okupacijos pelenų ir 
gyvuos amžinai", — sakė susijau
dinęs H. Karzai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irake ketvirtadienį vykusiuose 

visuotiniuose rinkimuose šiitų va
dovaujamas Jungtinis Irako aljan
sas, pirminiais duomenimis, Bagh
dad provincijoje laimėjo 58 proc. bal
sų. Įvertinus beveik 90 proc. balsala-
pių, už minėtąjį aljansą Baghdad 
balsavo 1,403,901 rinkėjas. Sunitų 
remiamam Nacionalinės santarvės 
frontui teko 451,782 balsai. Trečioje 
vietoje atsidūrė buvusio ministro 
pirmininko Iyad Allavvi pasaulietiš
kų pažiūrų šiitai — 327,174. 

TEHRAN 
Griežtosios linijos Irano prezi

dentas Mahmoud Ahmadinejad nu
rodė šalies radijui ir televizijai ne
transliuoti vakarietiškos ir „deka
dentiškos" muzikos, o vietoje jos leis
ti „atpalaiduojančias" revoliucijos 
laikų melodijas. Kalbėdamas apie 
televiziją, jis nurodė žiniasklaidai 
stebėti laidų turinį ir „kurti normas 
bei nustatyti kriterijus". 

S. Hussein ket ino pabėgti motociklu 
L o n d o n a s , gruodžio 19 d. 

(,,Interfax7BNS) — Prieš pa t savo 
areštą nuverstas Irako prezidentas 
Saddam Hussein ketino pabėgti mo
tociklu, pranešė pats nuvers tas dik
tatorius interviu Britanijos la ikraš
čiui „The Sun". 

Pasak jo, kai prie namo, kur jis 
slėpėsi, susirinko daug Amerikos ka
reivių, jis mėgino pabėgti požeminiu 
tuneliu. S. Hussein tikėjosi pasiekti 
krūmus netoli namo, kur turėjo būt i 
motociklas. Tačiau bėglys to nespėjo 
padaryti, nes prarado sąmonę. J i s 
mano, kad į tunelį buvo paleista du-

Buvęs diktatorius perdavė savo 
atsakymus į laikraščio k laus imus 
per savo advokatą iš Amerikos Ram-
sey Clark. 

„Jis pamėgino išeiti iš tunelio, 
bet jam jau nebeliko laiko pabėgti . 
Jis papasakojo mums, kad buvo tu
nelyje kelias minutes, o ne kelias va
landas ar dienas", — paaiškino advo
katas. 

Pasak buvusio prezidento, išėjęs 
iš tunelio, sutartoje vietoje motociklo 
nerado. Dingo ir namo šeimininkas. 
Tada S. Hussein nusprendė, kad yra 
išduotas. 

Galiausiai jis buvo rastas pože
minėje landoje, nesujungtoje su jo
kiu tuneliu, rašo laikraštis. 

S. Hussein pasidalijo Įspūdžiais 
ir kitomis temomis. J is pavadino sa
vo ,,senu draugu" Prancūzijos prezi
dentą Jasques Chirac, kuris neprita
rė karinei intervencijai Irake. 

Nuverstasis prezidentas taip pat 
pakomentavo paskelbtas nuotrau
kas apie savo gyvenimą kalėjimo ka
meroje. Jose jis nufotografuotai 
su trumpomis kelnaitėmis. 

n 
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Irako tautos įže 
S. Hussein. 
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SANPAULIJA 

Klausimas. Mano viena pažįs
tama, darbovietės siunčiama, laiki
nai (maždaug metams) turėjo per
sikelti į Didžiąją Britaniją. Tapau 
jos namų prižiūrėtoja. Tai, žinoma, 
nesudaro didelių sunkumų, bet ji 
buvo ypatinga sanpaulijų mėgėja, 
tiesiog sirgalė: visuose kambariuose, 
an t visų palangių ir stalelių pri
statyta vazonėlių su įvairiausių 
spalvų sanpaulijom. Kol kas jos lai
kosi neblogai, bet bijau, kad ne
mokėsiu prižiūrėti ir išnyks: grįžusi 
draugė bus labai nelaiminga, nete
kusi savo mėgstamų gėlių. 

Gal galėtumėte duoti kokių 
patarimų? Ji beveik nieko nepasakė 
— nei kaip laistyti, nei kaip tręšti ar 
ką daryti, jeigu gėlės pradės nykti ar 
kokių parazitų atsiras? 

Būsiu labai dėkinga už pata
rimus. 

Virgini ja G. 

A t s a k y m a s . Nesistebiu, kad 
išvykdama draugė nedaug pasakė 
apie sanpaulijų priežiūrą: žmonės, 
kurie mėgsta augalus (kambarinius 
a r lauke augančius), yra taip prie jų 
priežiūros pripratę, kad net nemoka 
paaiškinti, kaip tai atlikti. Jiems tai 
visiškai natūralu, o nesusipažinu-
siems su augalais — tiesiog siaubas. 

Taigi, visų pirma susipažinkite 
su tomis, minkštalapėmis ir gražia-
žiedėmis gėlėmis. 

Lietuviškas jų pavadinimas san-
paulija yra kilęs tiesiai iš lotyniško 
jų vardo Saintpaulia ionanta, o pas
tarasis pavadinimas kildinamas iš 
barono Walter von Saint Paul-Illai-
re (1860-1910). Angliškai sanpauli-
jos vadinamos .,African violets", 
priklausančios Gesneriaceae šeimai, 
kurioje yra per 20 rūšių. Iš tikrųjų 
mes jas ir lietuviškai dažnai vadi
name „žibutėmis", nes žiedai (ypač 
mėlyni) primena laukinių žibuoklių 
(hepatica) žiedus, nors lapai labai 
skiriasi. 

Sanpaulijos žydi mėlynais, 
šviesiai ir tamsiai violetiniais, tam
siai raudonais, rausvais, baltais (kol 
kas neišvesta geltonų atmainų), 
tuščiaviduriais ir pilnaviduriais 
žiedais. Yra net dvispalvių sanpauli
jų, o taip pat miniatiūrinių, tinkamų 
sodinti terariumuose. Tai vienas iš 
lengviausiai auginamų ir daugiausia 
malonumo teikiančių kambarinių 
augalų. 

Sanpaulijų lapai yra apvalūs, 
ilgakočiai, minkšti. Iš jų labai lengva 
išauginti naujus augalus — tereikia 

nuskinti ir pamerkti į vandenį arba 
įsmeigti tiesiai į drėgną, purią žemę. 
Netrukus išaugs naujas augaliukas. 
Čia Jums duosiu ir pirmąjį naudingą 
patarimą; nuskinkite nuo visų tame 
bute esančių sanpaulijų po lapą ir 
pasodinkite į nedidelius vazonėlius. 
Jeigu ta ip atsit iktų, kad senasis 
augalas išnyktų, kol draugė grįš iš 
Europos, jo vieton turėsite naują, 
taip pat gražiai žydintį. 

Sanpaulijų tėvynė yra rytinė 
Afrika, iš kurios maždaug 19 a. 
pabaigoje sėklos buvo atsiųstos į 
Europą ir sėkmingai išaugintos. 
Nors joms reikalinga šviesa, bet 
karšti saulės spinduliai gali pažeisti 
lapus ir juos sunaikinti. Apskritai 
sanpaulijos nemėgsta karšto oro. 
Joms reikia drėgnos atmosferos, 
nors kar ta is pakenčia, jeigu žemė 
vazone išdžiūsta — tuomet reikia vi
są vazoną, iki pat lapų, panardinti į 
drungną vandenį ir palaikyti, kol 
žemė prisigers vandens. Sanpaulijas 
būt ina lais tyt i ,,iš apačios", t.y. 
nepilti vandens ant lapų, nes jie pra
deda pūti. 

Nors šios „žibutės" be ypatingos 
priežiūros žydi beveik ištisus metus, 
tačiau joms kar tas nuo karto (maž
daug kas 3-4 savaites) būtina duoti 
trąšų, specialiai skirtų sanpaulijoms 
(African violet fertilizer). 

Pagrindinės sanpaulijų proble
mos: per lais tymas, kai supūva 
šaknys, ir mažos, baltos musytės. 
Jeigu kenkėjų ne per daug, galima 
jais a ts ikratyt i , nupurškus muilo 
skiediniu (būtina užkrėstą augalą 
atskirti nuo kitų, išpurkšti ir žemę, 
taip pat purškimą pakartoti kas 
kelios dienos, kol parazitai išnyks). 
Seni augalai kartais praranda savo 
patrauklumą, kai apatiniai lapai 
nunyksta ir pasilieka ilgas, kreivas 
„kotas", kurio viršuje išaugę nauji 
lapai ir net žiedai. Jeigu taip atsitin
ka, laikas iš lapų prisiauginti šio 
augalo „palikuonių", o senąjį augalą 
sunaikinti. 

APSKURUSI KINROŽĖ 

K l a u s i m a s . Turiu kelias labai 
gražiai žydinčias kinrožes, kurios 
jau panašios į medelius (jas nuolat 
karpau, kad išlaikytų medelio 
formą). Vasarą laikau balkone, žie
mai sunešiau į kambarį, bet su
sidūriau su problema: nubiro lapai, o 
naujai išaugę atrodo kažkaip susi
sukę, lyg apskurę. Apie žiedus nėra 
net ko kalbėti — jokio pumpuro ne
sukrovė. Kadangi jos kambaryje jau 
stovi netoli trijų mėnesių, manau, 

kad turėjo prisitaikyti prie klimato 
pasikeitimo. Nejaugi turėsiu šiais 
augalais atsikratyti? 

A t s a k y m a s . Kinrožes lotyniš
kas pavadinimas yra Hibiscus rosa-
sinensis. Angliškai — „Hibiscus". 
Priklauso dedešvinių — Malvaceae 
šeimai, kurioje yra apie 300 rūšių. 

Tai iš esmės lauke — tropinėse 
šalyse — augantis augalas, „pri
jaukintas", kad mus pradžiugintų ir 
namuose. Kur nėra šalnų ir kl imatas 
šiltas visus metus , kinrožė yra 
visažalis krūmas ar medelis su tam
siai žaliais, žvilgančiais lapais ir 
stambiais, ryškiais žiedais. Kamba
riuose daugiausia auginama papras
toji kinrožė, iš Kinijos a tvežta į 
Europą maždaug 18 a. viduryje. (Dėl 
to ir vadinama kinrožė, ne hibisku.) 
Kinrožių žiedai gali būti tuščia
viduriai ir pilnaviduriai , rausvi , 
ryškiai raudoni, oranžiniai, geltoni, 
balti ir kt. spalvų. 

Kinrožei negalima leisti iš
džiūti, nes ji retai po tokio sukrėtimo 
atsigauna — lapai nukrinta ir reikia 
gero pusmečio, kol vėl pradeda at
želti. Nusilpusį augalą dažnai puola 
kenkėjai. 

Pagrindiniai kenkėjai yra ama
ras (aphids), baltosios musytės 
(white įlies), voratinklinės erkutės 
(spider mites) ir skydamariai (scale). 
Musytes lengviausia pastebėti: paju
dinus augalą ar jo žemę, jos staiga 
pakyla į orą. Amaro reikia ieškoti 
ant pačių jauniausių lapų ar ūglių — 
tai maži, minkštakūniai vabaliukai, 
tankiai aplipę jaunus augalo audi
nius ir siurbiantys iš jo sultis. Vo
ratinklinės erkutės yra tokios ma
žos, kad be padidinamojo stiklo 

sunku pamatyt i , tačiau jų pėdsakus 
lengva susekt i . Užkrės to augalo 
lapai p ra randa ryškią spalvą, prade
da gelsti, o apatinėje jų pusėje atsi
r a n d a t a ry tum plonyčiai voratinklių 
rezginėl ia i . E r k u t ė s nepakenčia 
drėgmės, todėl j a s galima pašalinti, 
dažna i n u p u r š k i a n t augalo lapus 
pap ra s tu vandeniu (iš abiejų pusių). 

Sunkiausia pastebėti skydama-
r ius . P i rmas i s ženklas : ant lapų 
a ts i radę ta ry tum limpantys klijai, o 
a n t šakelių ir lapų apačios, prie 
gyslų — maži, kieti pakilimai. Sky-
damar ia is a ts ikratyt i nelengva, nes 
jų k ie ta s k iau te l i s nepraleidžia 
puršk iamų nuodų, todėl šiuos para
zitus reikia nubraukt i pagaliuku, 
apvyniotu va ta ir pavilgytu į medi
cininį alkoholį (rubbing alcohol). 

Nemačius Jūsų kinrožių, sunku 
pasakyt i , kodėl jos nyksta. Jeigu 
lapai susiraitę ir išauga nenormalios 
formos, beveik t ikra, kad yra pa
žeisti kokių kenkėjų. Šviesią dieną 
gera i apž iūrėk i te savo augalus: 
r adus kenkėjų, reikia jais atsikra
tyti . Taip pat kinrožes turi būti daž
na i laistomos, ypač žiemą, kai kam
baryje oras labai sausas . Žiemos 
me tu augalų netręški te . Įnešus į 
vidų po vasarojimo lauke, reikėtų 
bent trečdalį šakų nukarpyti (ka
dangi J ū s savo kinrožes karpote, tas 
p a t a r i m a s nereikal ingas) , tuomet 
augalas išsiaugina naujus ūglius ant 
kur ių susiformuoja pumpurai. Lin
kiu sėkmės su savo kambarinėmis 
kinrožėmis — po Kalėdų saulutei 
gr įž tant ir vis skaisčiau šviečiant, 
ga lbūt jos a ts igaus ir vėl gražiai 
žydės. 

PASLAUGOS PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVTBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

IAT T O V V I N G 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck", 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

IŠNUOMOJA 

\V00dridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.—$670-5710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773 585 95O0 

D a r b u i re ikal ingi dažytojai. 
staliai su d a r b o pat ir t imi. 

Būt inai tu rė t i mašiną. 
Page idau t ina , 

k a d ka lbė tų rusiškai. 
T e l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 

file:///V00dridge
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LIETUVIU TELKINIAI Stuburo ir skausmo Egos 

ARGENTINA 

/ / ECOS DE LITUANIA" 
GAVO PREMIJĄ 

Lietuviškai radijo programai 
„Ecos de Lituania" („Lietuvos aidai") 
spalio 12 d. Mar del Platos mieste 
buvo į te ikta „Auksinio švyturio" 
(„Faro de Oro") premija už geriausią 
šių metų Argentinos radijo progra
mą kitataučių bendruomenių kate
gorijoje. 

Ši šventė įvyko „Teatro radio 
City" dviejų tūkstančių žiūrovų aki
vaizdoje. Lietuviška radijo valandėlė 
tokią premiją gavo pirmą kartą. 
Reikia pabrėžti, kad nuo 2003 metų 
prasidėjo naujas „Ecos de Lituania" 
tarpsnis, kuriam lemiamos įtakos 
turėjo j aunas jos vedėjas J u a n Ig-
nacio Fourment Kalvelis. 

Gavęs apdovanojimą J u a n Igna-
cio Kalvelis ant scenos visiems žiū
rovams sakė: „šita premija y ra ma
no ir mano tėvų premija, kadangi jie 
visus praeitus metus dirbo ir išlaikė 
'Ecos de Lituania', kai aš buvau Va
sario 16 gimnazijoje. Todėl esu labai 
laimingas ir patenkintas". 

„Ecos de Lituania" kolektyvas — 
tai Fabian Meschini, Isabel Kal-
velytė Fourment, Juan Jose Four
ment, Mirta Cecys, Valentina Bu
kauskas, Raul Petronis, Pedro Glem-
ža, Alfonso Markus, Juan Klimaitis, 
Ana Semenas, Alexis Grizska, Stella 

Maris Borba, Sebastian Bunklauskis 
ir programos vedėjas Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis. 

Ši tas pavadinimas yra labai 
svarbus Argentinos Lietuvių Ben
druomenei. Ceferino Iujnevich Juk
nevičius 25 metus vedė „Ecos de 
Lituania". Visi jį labai maloniai pri
simena, tačiau aš nenorėčiau būti 
lyginamas su juo. Jis yra vienintelis 
ir nepakartojamas — kito tokio kaip 
Ceferino niekada nebebus. Aš esu 
jaunas ir turiu savų naujų idėjų, bet 
besąlygiškai sutinku su Ceferino 
idėja — juo ilgiau išlaikyti radiją ir 
informuoti visus gyventojus apie 
mūsų tėvynę Lietuvą. 

Šiuo metu laidos galima 
klausyt is ir internetu, adresu: 
www.ecosdelituania.com.ar 
Kiekvieną pirmadienį nuo 00 iki 02 
vai. nakties girdėsite ją gyvai, o lai
dos kartojimai vyksta kitą sekma
dienį nuo 17 iki 19 vai. vakaro (Lie
tuvos laiku). Šiais metais valandėlė 
transliuota iki gruodžio 18 d., o ki
tais metais ji prasidės nuo kovo 
mėnesio. 

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis 

Lietuviškos radijo valandėlės 
„Ecos de Lituania" vedėjas 

ALjS stovykla 2005 m, 
Argentinos Lietuvių j aun imo 

sąjunga (ALJS) spalio 29 ir 30 d. 
Berisso mieste (Buenos Aires provin
cijoje) organizavo didelę stovyklą, į 
kurią susirinko apie 100 jaunuolių 
iš visos Argentinos. 

Tarp kitų stovyklos dalyvių bu
vo Nicolas Vėlo (Urugvajaus Lietu
vių jaunimo sąjunga, ULJS) ir Urug
vajus Lietuvių Bendruomenės lei
dinio „Žinios" redaktorius Fernando 
JorgeIvanauskas . 

Prie stovyklos organizavimo 
ženkliai prisidėjo Lietuvos ambasa
da Argentinoje ir Arvydas Naujo
kaitis, Berisso miesto savivaldybės 
valdytojas, inž. Algimantas Ras-
tauskas, Lietuvos garbės konsulas 
Argentinoje, dr. Jonas Mar tynas 
Daujotas, Lietuvos informacijos biu
ras, Artūras Mičiudas bei visos Ar

gentinos lietuvių draugijos: Lietuvių 
susivienijimas Argentinoje, „Min
daugo" lietuvių draugija, „Lietuvių 
centras", „Nemuno" lietuvių draugi
ja , Lietuvių „Olgbrun" bendruo
menės muziejus, vasarnamis ir 
„Sąjūdis". 

Visos stovyklos metu žaidėme 
daug įvairių žaidimų. Pirmą šešta
dienio popietę įvyko susipažinimo 
žaidimas. Reikia priminti, kad regis
tracijos metu kiekvienam dalyviui 
prisiminimui įteikėme stovyklos 
marškinėlius su ALJS ir šios stovyk
los logotipais. 

Argentinos lietuvių tautinių šo
kių jaunesniųjų grupių šokėjai taip 
pat aktyviai dalyvavo stovyklos veik
ioje, sėkmingai bendravo ir ben
dradarbiavo su vyresniais ALJS 
veikėjais. Už visas pergales žaidi-

V.PRI l _ f x i w , 
C" M 

TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 
MAUNAK V. RANA, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGroue: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemom, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

150 E. Kuron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Te l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tei, 815-74-; -322 n 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Būrelis ALJS stovyklos dalyvių 2005 m. spalio 29-30 d. Berisso mieste, Argen
tinoje. 

muose kiekvienas buvo apdovanoja
mas „litais" (pinigų kopijomis). 
Tikslas buvo supažindinti jaunes
niuosius savo draugus su Lietuva, o 
šiuo atveju — su Lietuvos pinigais. 

Po užkandžių dalyviai žaidė 
futbolą, tinklinį, o vakare prie laužo 

vyko tikra šventė. Tačiau geriausias 
stovyklos momentas buvo vis dėlto 
„Talentų vakaras". 

Sekmadienį po pietų buvo įtei
kiami medaliai geriausiems grupių 
atstovams. Be to, pateikėme įdomų 
ir išsamų žurnalą, kuriame gausu 
informacijos apie ALJS veiklą, visų 
Argentinos lietuvių jaunimo tau
tinių šokių grupes, prel. Edmundo 
Putrimo biografija, lietuviškų pa
tiekalų receptų, lietuviškų pasakų 
bei legendų ir kt. 

Sekmadienio vakarą vyko dis
kusija (studijų dienos). Čia pateikė
me informaciją ir pas tabas apie 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimą. 

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti 
visiems už prasmingą darbą ir daly
vavimą stovykloje, o lietuviškoms 
organizacijoms už mums be galo 
svarbią savanorišką pagalbą. 

Iki kitos stovyklos! 

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis 

ALJS Krašto valdybos pirmininkas 
(kalvelisjif@hotmail.com) 

AJLJS stovyklos organizatorius 
Argentinos lietuviu jaunimo stovyklos dalyviai 

http://www.ecosdelituania.com.ar
http://www.iilinoispain.com
mailto:kalvelisjif@hotmail.com
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JA\ LB Krašto Valdybos 
posėdis 

Gruodžio 9-10 dienomis Pu t -
nam, CT, seselių vienuolyno patal
pose įvyko JAV LB Krašto Valdybos 
posėdis. Nors gamta nepagailėjo 
sniego, bet suvažiavo beveik visi 
valdybos nariai ir posėdžiai tęsėsi 
iki vėlyvos nakties. Buvo pasidžiaug
ta šių metų gausiai ir gerai orga
nizuotais ku l tūr in ia i s rengin ia i s . 
Posėdžiuose buvo ypač a tk re ip tas 
dėmesys į LB Tarybos prezidiumo 
pastabas. Kalbėta apie pasiruošimą 
Vasario 16-osios dienos minėjimams, 
apie ,,Bridges" leidybą, redakciją ir 
kitą spaudą. Nuta r ta 2006 metus 
skelbti Stovyklų metais . Buvo priim
ta Lietuvių Bendruomenės gai rė 
(banner), kurią suprojektavo dai
lininkė Ada Sutkuvienė. 

Kiekvienas tarybos narys ap ta rė 

savo įsipareigojimus ateinantiems 
metams. Be to 2006 m. yra LB rin
kimų metai . Posėdyje dalyvavo ir 
pranešimą skaitė Vida Jankaus 
kienė iš New York, JAV LB Tarybos 
rinkimų komisijos pirmininkė. Grei
tu laiku LB apylinkės gaus laiškus ir 
informaciją bei rinkimų tvarką. 

LB Massachusetts apygardos 
pirmininkas Gintaras Capas papa
sakojo apie Boston lietuvių Šv. Petro 
parapijos rūpesčius, norint ją iš
saugoti. 

Jaunimo atstovas Arūnas Kara-
lis informavo apie Jaunimo kongre
są, kuris vyks 2006 m. birželio mėn. 

Nekal to Prasidėjimo seselių 
globoje posėdžiai buvo darbingi: pri
imta nemažai nutarimų. Vėl susitik
ti nu ta r t a gegužės mėnesį. 

JAV LB Krašto valdybos gruodžio 9-10 dienos posėdžio dalyviai. Sėdi (iš kairės): 
dr. Elona Vaišnienė, Marija Remienė, Valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė, 
Giedrė Stankūnienė, dr. Laima Karosienė ir seselė Margari ta Bareikaitė. Stovi: 
Arūnas Karalis, Sigita Šimkuvienė, Gintarė Ivaškienė, Asta Banionytė, dr. Stasys 
Bačkaitis, Rasa Ardytė-Juškienė, Laurynas Misevičius. 

LIETUVIS IŠRADĖJAS 
Mokslininkai, pasinaudoję įran

kiais, kuriuos jiems suteikė gamtos 
chemija, sukūrė naują metodą, lei
siantį j iems modifikuoti specifines 
DNR molekulės sekas. Šis metodas 
ne tik padės nustatyt i , kokia yra 
DNR biocheminių kitimų įtaka, bet 
ir suteiks daug naujų galimybių 
atliekant medicininę diagnostiką bei 
bus naudingas nanobiotechnologijų 
srityje. 

Derindamas chemiją ir biotech
nologijų Biotechnologijų ins t i tu to 
Vilniuje mokslininkas Saulius Kli
mašauskas , b e n d r a d a r b i a u d a m a s 
su Organinės chemijos ins t i tu to 
Aachen (Vokietija) moks l in inka is 
sukūrė grupę fermentų, kurie pade
da prijungti įvairias chemines gru
pes prie DNR grandinės, keičiant jos 
funkciją. Mokslinio darbo a taska i t a 
lapkričio 27 dieną publikuota žur
nale „Nature Chemical Biology". 

Tirti fermentai, vadinami DNR 
meti l t ransferazėmis, y ra vieni iš 
įrankių, naudojamų įjungti a rba 
išjungti genus. Pr i jungdamos pa

prastą atomų grupę - anglies atomą 
su prie jų prisijungusiais trimis van
denilio atomais (arba metilinę gru
pę) - prie tam tikrų bazių DNR seko
je, metiltransferazės gali išjungti 
geną. Metilinimo procesas labai 
svarbus embriono vystymosi metu, 
kancerogenezėje ir kituose proce
suose, nes nuo jo priklauso geno 
ekspresija. Tam, kad metiltransfe
razės būtų veiksmingos, joms rei
kalingos metilo grupių šaltinis, o 
dažniausiai juo būna molekulė, va
dinamas S-adenozil—L-metioninas 
(dar vad inamas AdoMet, SAMe). 
Metiltransferazės prisijungia metilo 
grupes nuo AdoMet ir perneša jas 
tiesiai prie DNR į labai specifinę 
grandinės vietą. Sis specifiškumas 
reiškia, kad fermentai gali būti 
naudingas įrankis laboratorijoje. Bet 
S. Klimašauskas su kolegomis no
rėjo fermentams suteikti daugiau 
lankstumo, kad jie galėtų pernešti 
ne tik paprastas metilines grupes. 

Savo tyrime mokslininkai pa
demonstravo, kad, visiškai neauko-

„Draugo" knygynėlyje 

Justinas Pikunas 
Aldona Palujanskienė 

„STRESAS" 
Nauja, dar dažais kvepiant i , 

knyga sudomins ne vieną skaitytoją. 
Kas slypi po dažnai girdimu žodžiu 
,,stresas"? Atsakymą ras i te šioje 
knygoje. Joje pateikti streso atpaži
nimo būdai turėtų sudominti ir pro
fesionalus, ir eilinį skaitytoją. 

Kiekviename amžiaus tarpsnyje 
mes išgyvename įvairiausius sukrė
t imus. Šiame technikos amžiuje 
streso priežasčių yra žymiai daugiau 
nei prieš šimtmetį. Svarbu ne tik 
atpažinti stresą, bet mokėti su juo 
kovoti. Knygos autoriai skeptiškai 
vertina medikamentinį streso gydy
mo būdą, jie ska t ina skaitytoją 
ieškoti natūralių maisto produktų, 
knygoje aprašytos priemonės atsi
palaidavimui, kurios pr ie inamos 
kiekvienam. J i parašyta pap ras t a 
kalba, vengiant specialių terminų. 

Knygą 2005 m. i šspausdino 
spaustuvė „Morkūnas ir Ko" Kaune . 

Knygos ka ina — 10 dol., 
pridedant 9 proc. užs i s akan t IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo kaina 
— 5 dol., už kiekvieną papildomą 

knygą — 1 dol. mokestis. 
„Draugo" knygynėlio adresas: 

4545 63rd Street, Chicago, IL 
60629. Tel. pasiteiravimui: 773-685-
9500. Darbo laikas nuo 8:30 vai. r. 
iki 4:30 va! n n 

jant specifiškumo metiltransferazės, 
iš tikrųjų gali būti panaudotos ir 
didesnėms cheminėms grupėms per
nešti prie didelių DNR molekulių. 

Norėdami išbandyti savo me
todą mokslininkai susintetino mo
lekules, kurios y ra panašios į 
AdoMet, bet vietoj metilines grupės 
jose buvo cheminės grupės su ilges
nėmis anglies grandinėmis. Fer
mentai sugebėjo prisijungti didesnes 
grupes ir pernešti j as prie DNR. 
DNR metiltransferazių šeimai pri
klauso fermentai, sugebantys atpa
žinti daugiau nei 200 skirtingų DNR 
sekų, todėl šis mokslinis darbas 
suteiks gerokai daugiau galimybių 
eksperimentuoti su DNR. 

Norėdami pademonstruoti me
todo potencialą keisti DNR funkciją, 
mokslininkai modifikavo DNR tokio
je pozicijoje, kuri blokavo kito fer
mento sugebėjimą prisijungti mole
kulę tam tikroje gamtos numatytoje 
vietoje. „Niekas iki šiol rimtai 
nesusimąstė apie tokias pritaikymo 
galimybes, nes niekas nemanė, kad 
tai yra įmanoma", - sakė S. Klima
šauskas. Jis prognozuoja, kad DNR 
metiltransferazės taps tokiu stan
dartiniu laboratoriniu įrankiu, kaip 
dabar yra restrikcijos endonuk-
leazės. Ankstesni tyrimai vertė 
manyti, kad cheminių grupių, dides
nių už metilinę, pernaša neturėtų 
būti įmanoma, iš dalies dėl to, kad 
AdoMet metilines grupės keitimas 
kitomis grupėmis mažino junginio 
cheminį aktyvumą. Siekiant susi
doroti su šia problema pastarojo 
mokslinio darbo autoriai pasiskolino 
minčių iš organinės chemijos 
vadovėlių ir stabilizavo pernašą 
dvigubais bei t r igubais anglies 
atomo ryšiais. 

„Paaiškėjo, kad mūsų pirmasis 
spėjimas - dvigubi arba trigubi 
anglies atomo ryšiai greta per
nešamos grupės - padėjo išspręsti 
probemas, kurios neleido panašios 
reakcijos atlikti ankstesniuose tyri
muose", - sakė S. Klimašauskas. Jis 
cheminę reakciją palygino su mecha
nine spyruokle, paaiškindamas, kad 
AdoMet cheminės energijos pakanka 
nedidelei metilinei grupei pernešti į 
kokj nors junginį. Bet didesnio jun
ginio pernešimui reikalinga pagal
binė „spyruoklė", kuri užtikrintų, 
kad pernešama grupė pasieks tikslą. 
Taigi, mokslininko teigimu, „che
minis mastymas" padėjo sekminiral 
atakt ; problemų keiusia reakciją 

„Pademonstruodami 4-o ang

lies atomų ilgio grandinių pernašą 
mes pateikėme įrodymą, kad toles
nis pernešamų grandinių ilginimas 
iš esmės taip pat turėtų būti įma
nomas", - sakė S. Klimašauskas. 

Mokslininkai išsiaiškino, kad 
dėl savo specifinės prigimties, pri
klausančios nuo amino rūgščių se
kos, metiltransferazės pasižymi aiš
kiu pranašumu, lyginant su įpras
tais DNR žymėjimo metodais bei 
kitais biopolimerais. „Mūsų pasiūly
tas būdas suteikia galimybę žymėti 
didelės natūral ias DNR molekules 
specifiniuose vidiniuose ar galiniuo
se fragmentuose", - paaiškino S. Kli
mašauskas. 

Nors potencilių metodo panau
dojimo sričių yra daugybė, moks
lininkai dabar planuoja susintetinti 
naujų AdoMet analogų ir išplėsti 
cheminių grupių, kurias gali per
nešti DNR metiltransferazės, rin
kinį. S. Klimašauskas su kolegomis 
dabar stengiasi prie pailgintų gran
dinių prijungti naudingas funkcines 
grupes. Pavyzdžiui, mokslininkai 
ląstelinius komponentus dažnai 
žymi molekule, vadinama biotinu, 
nes ji tvirtai jungias i prie kitos 
molekulės, s t reptavidino, todėl 
streptavidiną gal ima panaudoti 
siekiant išskirti dominančias mole
kules. Jei prie AdoMet analogo gali
ma būtų prijungti biotiną, tai, pasak 
S. Klimašausko, tokį junginį būtų 
galima panaudoti kaip molekulinį 
kablį, kuriuo būtų išžvejojamos visos 
molekulės, kurios paprastai ląstelėje 
būna metiiinamos. „Dabar nėra jokio 
palyginamo būdo bendrai metili-
namų ląstelės taikinių analizei", -
sakė S. Klimašauskas. DNR - ne 
vienintelės molekulės, kurios natū
raliai metiiinamos ląstelėje - to
kiame procese taip pat gali dalyvau
ti ir RNR bei baltymai, o šias reakci
jas atliekantys fermentai taip pat 
priklausomi nuo savo metilo grupių 
šaltinio - AdoMet. Kadangi chemija 
visur yra vienoda, labai tikėtina, kad 
šis metodas gali būti pritaikomas ir 
toms biomolekulėms, o tai dar labiau 
padidintų metodo naudingumą. S. 
Klimašauskas sakė, kad vienas iš 
potencialių išradimo panaudojimų -
įvairių ribosomų (RNR pagrindo bal
tymų gamybos grandinių) zonų žy
mėjimas fluoroforais naudojant 
at i t inkamas metiltransferazės, o tai 
suteiktų galimybę t ir t i sudėtingo 
baltymu transliacijos proceso eigą 
realiu laiku. 

BNS 
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2005 m. gruodžio 3 d. mirė 

A t A 
RIMVYDAS ŠILBAJORIS 

Jo broliui „Sietyno" choro dainininkui ALGIRDUI ir 
visiems Rimvydo šeimos nariams bei giminaičiams, 
reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge išgy
vename skaudų liūdesį. 

Daytona Beach „Sietyno" choro 
vadovas ir choro nariai 

SKATINS APSODINTI ŽEMĘ MIŠKU 
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), 
norėdama paskat int i ūkininkus apT 
sodint i nenaudojamą žemės ūkio 
paskir t ies žemę mišku, ieško būdų 
kaip palengvinti reikalavimą mišką 
apsodinti norintiems žemdirbiams. 
Siekiant , kad miškų ūkiui skiriama 
Europos Sąjungos (ES) parama Lie
tuvoje būtų įsavinama aktyviau ir 
efektyviau, NMA su ūkininkais, miš
kininkais ir miško savininkus atsto
vaujančių organizacijų bei valstybės 
ins t i tuci jų a ts tovais prieš keletą 
dienų surengė diskusiją „ES parama 
miškų sektoriui — problemos ir per
spektyvos": 

Kaip mus informavo NMA Vie
šųjų ryšių skyriaus vadovė Dovilė 
Kirdeikienė, susitikime su sociali
niais par tner iais ap t a r t a paramos 
miškų sektoriui adminis t rav imo 
eiga, tendencijos, dažniausiai pa
sitaikančios klaidos ir kitos proble
mos. Taip pat apžvelgta statistinė 
informacija apie gautas paraiškas, 
mokėjimo prašymus bei išmokėtas 
paramos sumas. 

P a r a m a miškų ūkiui Lietuvoje 
t e i k i ama pagal Kaimo plėtros 
2004—2006 m. plano (KPP) prie
monę „Žemės ūkio paskirt ies žemės 
apželdinimas mišku" bei Lietuvos 
2004—2006 m. bendrojo programa
vimo dokumento (BPD) Kaimo plėt
ros ir žuvininkystės prioriteto prie
monę „Miškų ūkis". Susitikime dau

giausiai diskusijų sukėlė KPP prie
monė, kuriai įgyvendinti numatyta 
92,5 mln. Lt, tačiau ūkininkai kol 
kas neskuba naudotis šia parama. 
Su socialiniais partneriais buvo 
aptar ta , kokios priežastys lemia 
mažą pareiškėjų aktyvumą, ką dary
ti, kad ši paramos priemonė taptų 
patrauklesnė. 

„Iš partnerių išgirdome nemažai 
vertingų pasiūlymų. Juos išna
grinėję, inicijuosime galimus pakei
timus, — po diskusijos sakė NMA 
direktorius Saulius Silickas. — „Sie
kiame, kad ūkininkai įsisavintų kuo 
daugiau jiems numatytų paramos 
lėšų, todėl stengiamės atsižvelgti į 
visas pastabas ir pasiūlymus dėl pa
ramos administravimo tobulinimo". 

Reikalavimus miško įveisimui 
NMA šiemet kartą jau lengvino. Iš 
paraiškas teikiančių ūkininkų, ku
rių parengto miško apželdinimo pro
jekto vertė neviršija 10,000 eurų, 
NMA dabar nereikalauja trijų ko
mercinių pasiūlymų iš paslaugų ir 
prekių tiekėjų. Taip pat atsisakyta 
reikalavimo nurodyti projekto fi
nansavimo šaltinį, kai mišku vra 
apželdinamas daugiau kaip 5 hek
tarų žemės plotas. Rudenį pradėta 
kompensuoti pridėtinės vertės mo
kestį bei dirvos paruošimo išlaidos, 
patirtos iki paramos su NMA pasira
šymo. Anksčiau ūkininkams buvo 
kompensuojamos išlaidos tik už 
miško želdinimo projekto paren
gimą, tuo tarpu PVM iš viso nebuvo 
kompensuojamas. 

A t A 
Dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

medicinos ir Lietuvių Bendruomenės veikėjui, 
užbaigus žemiškąją kelionę, jo mylimai žmonai MIL
DAI, dukroms: VIKTORIJAI, NIJOLEI ir KĘSTU
ČIUI SLOTKAMS, ir dr. SIGUTEI ir JONUI MATU-
LAIČIAMS, ir jų vaikams, seseriai dr. ALICIJAI ir 
ADOLFUI RUIBIAMS, giminėms bei bičiuliams 
Amerikoje ir Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Dr. Algimantas ir Roma Čepuliai 
Birutė Cyvienė 

Dr. Vitoldas ir Vanda Gruzdžiai 
Dr. Stepas ir dr. Giedrė Matai 

Dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai 
Vacys ir Ona Rociūnai 

Dr. Juozas ir dr. Valdonė Skrinskai 
Dr. Jonas ir Izabelė Stankaičiai 

v 

Dr. Vida Svarcienė 

Cleveland, Ohio 

Jaunystės studijų draugui 

A f A 
dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo seseriai dr. 
ALICIJAI RUBIENEI, jo žmonai MILDAI bei jų 
šeimoms ir kartu liūdime. 

Heidelbergo universiteto buvę studentai: 
Aldona ir Antanas Lipskiai 

Alicija ir Henrikas Soliai 
Ona ir Vladas Vaitkai 

Mylimam vyrui ir broliui 

A f A 
dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

mirus, kartu liūdime ir užjaučiame žmoną MILDĄ ir 
seserį dr. ALICIJĄ RUIBIENĘ, ir jų šeimas bei arti
muosius. 

Irena ir Liudas Kirkai 
Aldona ir Mindaugas Klygiai 

Birutė ir Liudas Vanagai 
Danguolė ir Aleksas Vitkai 

Algė ir Adolfas Šležai 

A t A 
Dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

mirus, mūsų gili užuojauta žmonai MILDAI, duk- j 
roms ir giminėms. 

;t. Polo Bi-jcn. F L 

* 
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• P r a n e š a m e , kad „Draugo" re
dakcija nedirbs penktadienį, gruo
džio 23 d. ir pirmadienį, gruodžio 26 
d. Po Kalėdų laikraščio numeris 
išeis trečiadienį, gruodžio 28 d. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje gruodžio 21 d., trečia
dienį, 6 vai. v. vyks Švč. sakramen
to adoracijos valandėlė, Eucharisti
jos garbinimo pamaldos ir Gyvenimo 
kelionės apmąstymas prie Eucharis
tinio Jėzaus su palaiminimu. Nuo 7 
vai. v. iki 9 vai. v. — išpažinčių klau
symas. 9 vai. v. — baigiamoji ben
druomenės malda ir bvč. sakramen
to pagarbinimo pamaldų užbaigi
mas. Kūčių ir Šv. Kalėdų dieną iš
pažinčių nebus klausoma, todėl nuo
širdžiai prašome paruošti savo širdis 
Advento kelionės dienose. 

• V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių centre 
..Seklyčioje" gruodžio 21 d. trečia
dienio popietės programos nebus 
(visi būsime užsiėmę pasiruošimu 
šv. Kalėdoms). Linksmai ir laimin
gai praleiskite šventes. 

• Š v č . Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 
44th Street, Chicago, IL 60632, 
Advento susikaupimas (rekolekcijos) 
bus gruodžio 21 d., trečiadienį, 22 d., 
ketvirtadienį, 9 vai. r., o gruodžio 23 
d. — 8 vai. r. Po kiekvienų Mišių bus 
klausoma išpažinčių. Misijas praves 
kun. Vaidotas La"bašauskas. Kalėdų 
nakties (Piemenėlių) šv. Mišios — 
gruodžio 24 d. 10 vai. v. 

• G r u o d ž i o 23 d. 7:30 vai. v. visi 
Akademikai, jų draugai ir kandi
datai kviečiami į Allstate Arena. 
6920 N. Mannheim Rd., Rosemont, 
IL, kur vyks Chicago ,,Woives" žaidi
mas. Bilietų kaina — 14 dol. asme
niui. Kiekvienas atvykęs asmuo 
gaus nemokamą bilietą į 2006 m. 
sausio 18 d. žaidimą. Kad gautume 
pigesnius bilietus, reikia sudaryti 15 
žmonių grupę. Tel. pasiteiravimui: 
708-363-4111 (Onutė) arba rašykite: 
globeja_tevunas@yahoo.com 

• Gruodžio 24 d., Kūčių vakarą, 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas. Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai, 
i vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provincijolas tėvas Aldonas Gudai
tis, SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• Švč . Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tvarkaraštis 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d.. 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. (anglų kalba); 5 
vai. p.p. — Vaikų Mišios (anglų kal
ba), 12 vai. (vidurnaktį) Bernelių 
Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. (lietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

• Gruodžio 25 d. n u o 9 vai. v. iki 
12 vai. r. jaunimas nuo 16 metų 
(atsinešti ID) kviečiamas į kalėdinių 
šokių vakarą PLC sporto salėje. 
Bilietų kaina — 25 dol. Veiks baras, 
bus skani vakarienė. 

• L i n k s m a s Naujųjų Metų su
tikimas gruodžio 31 d. Šaulių na
muose. 2117 \Y. i3rd Street, Chica

go. Pradžia 8 vai. v. Šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J: Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

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

• „Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacijos pirmininkė Birutė Pa-
bedinskięnė reiškia širdingą padėką 
Lietuvių fondo nariams ir pelno 
skirstymo komitetui už 6,500 dol. 
paramą. Ji rašo, kad ypač džiugu, 
kai organizacijos užmojai su Lie
tuvos jaunimu yra ne tik remiami 
pinigais, bet supratimu kaip svarbu 
yra išauginti naująją kartą lietuvių, 
kuri padės Lietuvai grįžti į gerbia
mą tautą pasaulio akyse ir išeivių 
širdyse. Norintys prisidėti prie lietu
viško jaunimo ugdymo, kreipkitės į 
Lietuvių fondą. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• Kvieč iame v i sus į Naujųjų 
metų sutikimą! Gruodžio 31 d. 
Brighton Parko mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfieid Ave. Įdomi šven
tinė programa, bokiams gros A. 
Barniškio ansamblis. Įėjimo kaina 
30 dol. Vaikams nemokamai. Tel. 
773-972-8767. Ruošia parapijos 
choras. 

• N e s e n i a i „Draugo" laikraštyje 
buvo išspausdintas straipsnis ,,Ir 
vėl Kalėdos", kur buvo aprašyta, 
kokių lietuviškų produktų šiais 
metais galima nusipirkti parduotu
vėse. Į ..Draugo" redakciją kreipėsi 
nemažai skaitytojų klausdami, kur 
galima rasti lietuviškų produktų. 
Mes kreipėmės į lietuviškus maisto 
produktus importuojančią kompani
ją „Food Depot International" ir 
gavome paaiškinimą, kad lietuviškų 
produktų galima įsigyti kone visose 
netoli jūsų esančiose parduotuvėse. 
Kai kuriose rasite didesnį, kai ku
riose mažesnį pasirinkimą. Jei ne
randate kokio nors produkto, visada 
galite kreiptis į parduotuvės savi
ninkus ar vadybininkus, kad jie už
sakytų reikiamą produktą, o jei tu
rite daugiau klausimų, visada galite 
paskambinti į ,,Food Depot Interna
tional", kur gausite išsamų atsaky
mą. Kompanijos tel. 847-719-2800. 

• J a u n i m o centro jėzuitų koply
čioje sausio 7 d. 10:30 vai. r. per 
Mišias ir po jų kalėdinis vaikų kon
certas „Dovana kūdikėliui Jėzui". 
Apsilankys ir Kalėdų senelis. Ma
loniai kviečiame dalyvauti. 

ATITAISYMAS. „Draugo" gruodžio 
16 d. numerio straipsnyje „Lietuvių 
rašytojų draugijos kalėdinis pobūvis 
įsivėlė klaida. Poeziją skaitė poete 
Vilija Vakarytė, o ne Kerelyte, kaip 
parašyta laikraštyje. Atsiprašome 
tiek poetes, tiek autoriaus. 

A L Ė DIN I AI 
S V E I K I N I M A I 

mm 

Sveikinu su šv. Kalėdomis ir linkiu laimingų, sveikų 2006-ųjų 
metų visiems mano giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

Ramutė E. Vyšnia 

* * * 
J o n a s ir B i ru tė Kasc iuka i sveikina su šv. Kalėdomis gimines, 

draugus ir paž į s tamus , ir linki geriausių, sveikiausių 2006-ųjų metų. 

* * * 
Čikagos J a u n i m o c e n t r o taryba ir valdyba sveikina „Draugą" 

šv. Kalėdų proga ir linki asmeninės laimės, kūrybingų, sveikų Naujų 
2006-ųjų metų! 

Dr. F e r d i n a n d a s ir V a n d a Kaunai linki savo draugams ir pažįs
tamiems palaimingų šv. Kalėdų ir sveikų Naujų metų. 

<jy <J> *3> 

Nuo širdies sveikinimai ir geriausi linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga mano giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

Maria Andriušienė 

Laima ir P e t r a s Aleksa i , Hickory Hills, IL, sveikina su šv. Ka
lėdomis savo gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami jiems sveikų ir 
turtingų Naujųjų metų! 

» • • • • • « 
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Įvertindama Jaunimo stovyklų įnašą ugdant išeivijos 
jaunimo lietuvišką sąmoningumą, 

JAV LB Krašto Valdyba skelbia 
2006-uosius metus 

JA V JA UNIMO STOVYKL Ų METAIS 
Jau net kelios kartos stovyklauju džiaugėsi stovyklų gamtos grožiu 

ir draugystėmis, sėmėsi tautinių vertybių bei pratinosi bendruome
niniam gyvenimui. Daug buvusių stovyklautojų tapo stovyklų vadovais 
ir vėliau papildė mūsų organizacijų gretas. 

Linkime mūsų jaunimo stovykloms dar ilgai klestėti! 
Ypač sveikiname Dainavos stovyklą, kuri 2006 m. švenčia auksinę, 

50 metų sukaktį. 
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Šventiniai renginiai 
ie 

Prieš šventes Čikagoje ir jos apylinkėse 
gausu įvairių renginiu. Tai ir spektakliai, ir 
koncertai, ir parodos. Tikrai yra kur nueiti. 
Siūlome keletą renginių. Jei dar neturite 
suplanavę ką veiksite Kalėdų dieną ar per 
Naujuosius metus, paskaitykite. C ai atsi
ras renginys į kurį ir jūs norėsite nueiti. C?^ 

Geros jums nuotaikos ir linksmų švenčių! 

J a u v ienuol ika metų su pasisekimu rodomas m i u z i k l a s „The 
Chrismas Schooner" . Tai jumorist inis muzikinis spektaklis paremtas vo
kiečių ir švedų imigrantų istorija. Gruodžio 31 d. Baiiiwick Arts Center, 
1229 W. Belmond Ave., bus rodomi 2 spektakliai: 2:30 vai. p.p. ir 7:30 vai. v. 
Bilietų kaina — 20-35 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-883-1090. 

Sena tradicija naujametinėse ir kalėdinėse programose rodyti Piotr 
Čaikovskij b a l e t ą „Spragtukas" (The Nutcracker). Šiemet net keli 
teatrai kviečia į šį spektaklį. The Joffrey Ballet of Chicago gruodžio 24 d. 
Auditorium Thea t re , 50 E. Congress Pkwy rodys du spektaklius: 2 vai. p.p. 
ir 7 vai. v. Bilietų kaina - . 2 5 - 3 0 dol. Tel. pasiteiravimui: 312-922-2110; 
Naperville Dane West Ballet ir šokėjai iš Kubos nacionalinio baleto 
„Spragtuką" šoks Pfeiffer Hali , North Central College, 310 E. Benton Ave., 
Naperville, 630-637-7469. Bilietų kaina - 18-25 dol. Na, o Du Page kolegijos 
McAninch Arts Center , 425 22nd St., Glen Ellyn, Čikagos Festival Ballet ir 
šokėjai iš Lyric Opera rodys Heidecke „Spragtuko" interpretaciją. Tel. 
pasiteiravimui: 630-942-4000 arba 312-902-1500. 

Mėgstantys klasikinę muziką gali pasiklausyti Handel Messiah. Šios 
gražios muzikos galėsite pasiklausyti taip pat keletoje vietų: Riverside 
Presbyterian Church. 116 Barrypoint Rd.. Riverside, tel 708-447-1520; Civic 
Opera House. 20 N. YVacker Dr.. tel. 312-332-2244 arba Theater for Music 
and Dance. 205 E. Rando!ph Dr.. tel. 312-427-5620. 

SKELBIMŲ SKYRI/VLJS "TEL. 7^3-3»3-^SOO 
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