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|AV lietuviai raginami bylinėtis su Rusija

Anoniminio menininko fotografija: „Pagamintas SSRS”.

Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 
JAV gyvenantys lietuviai raginami 
atakuoti Amerikos teismus dėl sovie
tų okupacijos žalos atlyginimo.

Pirmalaikius Seimo rinkimus laimėtų populistai
Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 

Pirmalaikių Seimo rinkimų atveju 
dauguma Lietuvos gyventojų balsuo
tų už populistinę Darbo partiją arba 
išvis neitų balsuoti.

Tai rodo naujienų agentūros už
sakymu Rinkos analizės ir tyrimo 
grupės RAIT atlikta gyventojų ap
klausa.

Paklausti, už ką balsuotų pirma
laikiuose Seimo rinkimuose, jeigu 
parlamentas būtų paleistas, 26.4 
proc. respondentų nurodė abejotinos 
reputacijos buvusio ūkio ministro 
Viktoro Uspaskicho vadovaujamą

Pastaraisiais metais itin suaktyvėjo blogio jėgos
Panevėžio r., gruodžio 28 d. 

(ELTA) — Pastaraisiais metais itin 
suaktyvėjo blogio jėgos, tvirtina ku
nigas Edmundas Rinkevičius. Vis 
dažniau žmones apsėda piktoji dva
sia, kurią gali išvaryti tik egzorcis- 
tas.

Klebonas E. Rinkevičius — vie
nas iš kelių Lietuvoje oficialiai pri
pažintų egzorcistų — žmogus, kurio 
galioje išvaryti piktąsias dvasias ir 
nuodėmes. Į Ramygalą (Panevėžio 
rajonas), kurioje kunigauja E. Rin
kevičius, atvyksta daug žmonių, ra
šo dienraštis „Šiaulių kraštas”.

Kunigas mano, jog didžiausia 
problema ta, kad katalikai pradėjo 
tikėti budizmu, reinkarnacija, užsi-

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios”, JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos sesija priėmė rezoliuciją, 
įpareigojusią bendruomenės Krašto

Darbo partiją, 24.2 proc. atsakė, jog 
išvis nebalsuotų.

Apklausos duomenimis, 13.4 
proc. apklaustųjų balsuotų už parla
mentaro Andriaus Kubiliaus vado
vaujamą Tėvynės sąjungą, 10.8 proc. 
— už dabartinio premjero Algirdo 
Brazausko vadovaujamą Socialde
mokratų partiją.

Už ką balsuotų, neatsakė 8.7 
proc. apklaustųjų.

Visuomenės nuomonės tyrimo 
duomenimis, pagal proporcinę rin
kimų sistemą į Seimą daugiau ne
patektų nė viena partija. Savo sim

Edmundas Rinkevičius
Jono Tamulio (ELTA) nuotr.

iminėti joga. Jie tiki kažkuo kitu, 
Dievą nustumia į šalį. Net horosko
pai tampa blogiu, jei žmogus jais tiki 
kaip Dievu.
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valdybą ištirti galimybes žmonėms 
kreiptis su asmeniniais ieškiniais į 
JAV teismus dėl okupacijos padary
tos moralinės ir materialinės žalos 
atlyginimo.

2000 metais Seimas priėmė 
įstatymą Dėl SSRS okupacijų žalos 
atlyginimo. Vykdydama jį Vyriausy
bė apskaičiavo nuostolius, Lietuvai 
padarytus per 50 okupacijos metų. 
Gauta suma siekė 20 mlrd. JAV do
lerių. Tačiau kol kas priskaičiuota 
žala formaliai nėra įteisinta, nes mi
nistrų kabinetas žalos dydžio nėra 
patvirtinęs atskiru nutarimu. Nega
na to, gerokai nukritus JAV dolerio 
kursui ginčytina pasidarė ir pati su
ma.

2001 metais tarpvyriausybinės 
komisijos posėdyje Lietuva Rusijai 
pasiūlė pradėti derybas dėl žalos at
lyginimo, bet sulaukė kategoriško 
atsisakymo.

Spalį vykusiame bendros Seimo 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės ko
misijos posėdyje užsienio reikalų vi
ceministras Zenonas Petrauskas 
vardijo įvairius įmanomus būdus, 
kaip priversti Rusiją kalbėtis apie 
okupacijos žalos atlyginimą, tačiau 
vėliau paaiškino, jog viskas priklau
so nuo didžiosios kaimynės geros va-

patijas Vilniaus mero Artūro Zuoko 
Liberalų ir centro sąjungai nurodė
4.2 proc., žemės ūkio ministrės Ka- 
zimiros Prunskienės Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų są
jungai (dabar Valstiečių liaudininkų 
partija) ir Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko Naujajai sąjungai — po
3.6 proc. apklaustųjų. Už nušalintojo 
prezidento Rolando Pakso vadovau
jamą Liberaldemokratų partiją bal
suotų 2.7 proc. apklaustųjų. Liku
sios partijos surinktų tik šimtąsias 
procento dalis balsų.

Nukelta į 6 psl.

Žmogus, perskaitęs horoskopą, 
bijo išeiti iš namų, nes horoskopas 
perspėja apie neva gresiančią nelai
mę. Žmogus tampa valdomas.

Apsėdimų, pasak kunigo E. Rin
kevičiaus, gali būti įvairių — net, at
rodo, per tokius nekaltus dalykus: 
viena moteris taip susižavėjo Goethe 
„Faustu”, kad ją apsėdo piktoji dva
sia. Apsėdimas gali įvykti dėl šventų 
vietų niekinimo. Tarkime, visiškai 
neseniai Joniškyje buvo išvartyti 66 
paminklai. Tokie skaičiai — 666 — 
tai šėtono skaičiai. Atsitiktinai nieko 
nebūna.

Kunigas sako, kad beveik visada 
apsėstuosius atveda artimieji. „Val
domi Nukelta į 6 psl.

lios.
„Jeigu Rusija sutiktų eiti į Tarp

tautinį Jungtinių Tautų teismą, ta
da teismas spręstų šį ginčą”, — kal
bėjo viceministras.

Pareigūnas pabrėžia, kad Lietu
va nepasitenkins okupacijos fakto 
pripažinimu ir atsiprašymu. Jis pa
lankiai įvertino JAV lietuvių idėją 
bandyti su atskirais ieškiniais 
kreiptis į Amerikos teismus žmo
nėms, nukentėjusiems nuo sovietų 
okupacijos. Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:

Lietuvių telkiniai.
Jei jau prezidentas 
taip mano • ••
Negirdimas kylantis 
Lietuvos balsas. 
Išeivijos lietuviai ir 
Lietuvos narystė NATO. 
Japonų gaminiai 
užkariauja rinką.
New York Lietuvių 
verslo taryba.
Kalėdinis vaikų 
pasirodymas.
Netikėta metamorfozė. 
Gilėja klonavimo krizė.

Valiutų santykis
1 USD — 2.895 LT 
1 EUR — 3.452 LT
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_______ LIETUVIŲ TELKINJAI
LOS ANGELES, CA ’ ~ ™ 73

LIETUVOS DUKTERYS
VEIKIA JAU

Los Angeles lietuvių visuomenė 
praeityje skambėjo po visą Ameriką 
savo politine ir kultūrine veikla. Los 
Angeles mieste veikė per 32 organi
zacijos, sambūriai, draugijos. Per 
paskutinius dvidešimt metų vei
kiančių organizacijų skaičius su
mažėjo per pusę.

Mūsų Lietuvos Dukterų draugi
jos, Los Angeles skyrius irgi išgyve
na sunkius laikus. Vyresnioji narių 
karta, plačiai veikusi jaunystės 
metais, laikui slenkant, silpnėja. Iš 
daugiau kaip šimto narių sąrašo per 
paskutinius penkerius metus mirė 
20, pasiligojo 12, išsikėlė kitur — 8. 
Laimei, kad iš jaunesnių ateina 
pagelbėti: kai kurios jaunos moterys 
iš trečiosios išeivijos kartos atėjo ir 
darniai įsijungė į darbą. Kitų metų 
pradžioje, vasario mėnesį, draugija 
rinksis į ataskaitinį susirinkimą. 
Dvejus metus veikusi valdyba at
siskaitys už nuveiktus darbus.

Prieš dvejus metus išrinkta 
valdyba tokios sudėties: Ingrida 
Jodelienė — vicepirmininkė, Jūratė 
Calko — iždininkė, Aldona Venc
kūnienė — sekretorė, Genovaitė Ža- 
liūnienė — siuntinių tvarkytoja, 
Antanina Uldukienė — šeimininkė, 
ir narės — Leokadija Vilimienė, 
Laima Leko, Kristina Banakienė, 
Dalia Ragauskienė, Alė Vilčins- 
kienė. Valdyba per ataskaitinį laiko
tarpį daug nuveikė. Į Lietuvą pa
ramos buvo išsiųsta 65-ioms vargin
goms šeimoms čekiais 6,500 dol. 
finansinės pagalbos, atskirai — 127 
siuntiniai gerų rūbų vaikams ir visai 
šeimai. Mes daug dėmesio skyrėme 
globos namams, kurie padeda vai
kams siekti mokslo: priglaudžia po 
pamokų, pamaitina iš mokyklos 
atėjusį alkaną vaiką, sudaro jam 
sąlygas ruošti pamokas. Tuo tikslu 
parėmėme Naujosios Akmenės Ca
ritą ,Aušrinę” (vadovė Aldona Už- 
činienė) 2,000 dolerių suma; Papar
čių vaikų globos namus (kun. Ber
nardas Sajeta) — 800 dol., Obelių 
Ateities vardan” vaikų namams — 
950 dol. Prisidėjome 500 dol. auka 
Amerikos Raudonajam Kryžiui nuo 
cunami ir „Katrinos” nukentėju- 
siems sušelpti. Padėjome sužeistam 
lietuviui Nevadoje 200 dol., parė-

Alytaus krašto, Rumbonių kaime kun. Juozas Gumauskas, Sibiro kankinys, kle
bonijoje įkūrė vaikų ir senelių prieglaudą. Mirus kunigui, 17 vaikų ir 7 senelių 
priežiūra teko seselei Danutei Saboniūtei, kuri šį darbą nuoširdžiai ir sąžiningai 
atlieka, padedant Los Angeles Lietuvos Dukterų skyriui. Iš kairės: sės. Danutė 
Saboniūtė su iš Kalifornijos apsilankiusia R. Gasparoniene.

32 METUS
mėme ligonį savo parapijietį 550 
dol., padėjome palaidoti auto avari
joje žuvusį lietuvį 300 dol. ir 360 
dolerių auka sušelpėme kojos ne
tekusią jauną moterį Kaune. Daug 
siuntinių esame pasiuntę Alytaus 
krašto Rumbonių kaimo vaikų glo
bos namams, kuriuos išlaiko seselė 
Danutė Saboniūtė; juos parėmėme 
800 dol.

Tai trumpa mūsų pagalbos Lie
tuvos vargingoms šeimoms, turin
čioms mokyklas lankančius vaikus, 
ataskaita. Kaip tokią programą 
atlikti, kaip rasti lėšų visa tai 
įgyvendinti — tai jau kitas klausi
mas. Per ilgą veikimo laiką mes 
visada žinojome, kad tokių darbų 
sėkmė — tai žmonių, pasiaukojusių 
tam darbui, noras ir atsakomybė. 
Niekas negali įvertinti Genovaitės 
Žaliūnienės įdėto sunkaus darbo ir 
meilės į kiekvieną suruoštą siuntinį 
Lietuvos šeimoms. Ne tik lietuviai 
aukoja rūbus; Genovaitės kaimynai, 
turtingi amerikiečiai, atiduoda rū
bus, dažniausiai net su parduotuvių 
etiketėmis. Jeigu rūbas vertas che
minio valymo, Genovaitė išvalo. Val
dybos narė Kristina Banakienė rū
pinasi supirkti vitaminus, „Bayer” 
aspirino, vaikams pirštines ir ke
pures. Gal todėl nuoširdžiausios pa
dėkos ateina net ne už gautą pinigą, 
bet už siuntinio suteiktą laimę visai 
šeimai. Belieka prašyti Aukščiau
siojo Genovaitei ilgai būti sveikai; 
jos entuziazmo ir pareigos dirbti tokį 
darbą nebeturime nei viena.

Valdybos narė Laima Leko 
padėjo išradingai organizuoti mūsų 
darbus „Lietuvių dienose”. Vicepir
mininkė Ingrida Jodelienė vadovau
ja skyriaus kasdieniams darbams. 
Nuoširdžiai dirba iždininkė Jūratė 
Calko. Ligonius daugiausia lanko 
Marija Kairienė. Šeimininkė Anta
nina Uldukienė rūpinasi sekmadie
ninių kavų su pietumis suvažiavu
siems parapijiečiams ruošimu; tai 
begaliniai darbšti, daugeliui organi
zacijų talkininkaujanti, maisto pa- 
ruošėja. Mūsų draugija sekmadieni
nes kavas ruošia 16 kartų metuose. 
Viena valdyba visų šių darbų neat
liktų, jeigu mūsų narės neprisidėtų 
savo patyrimu ir auka. Tai — Bronė

Lietuvos Dukterų Los Angeles, CA, narės prie gėrybėmis apkrauto stalo Lietuvių 
dienose. Iš kairės: Aldona Venckūnienė, Genovaitė Žaliūnienė ir Jūratė Calko.

Dženkaitienė, Ema Dovydaitienė, 
Leokadija Vilimienė, Ona Norkienė, 
Mikalina Stančikienė, Angelė Vai- 
čekauskienė, Stasė Pautienienė, 
Ona Butkuvienė, Stasė Korienė, 
Emilija. Mikalonienė, Janina Rad- 
venienė, Irena Vilkienė, Martiną 
Žemelienė, Danutė Baltutienė, Lai
ma Baltrėnaitė ir kitos. Šių narių 
rankos ir širdys dirba draugijos 
labui, kaupiant lėšas labdaros dar
bams. Tuo tikslu du kartus metuose 
draugija ruošia pavasario ir rudens 
pokylius. Mums į talką ateina ge
riausios visuomenės meno pajėgos. 
Mes labai dėkingos, kad mūsų 
renginiuose koncertavo solistės 
Janina Čekanauskienė ir Stasė 
Pautienienė, pianistė Raimonda 
Apeikytė ir Auksuolė Jackūnaitė, 
Los Angeles Vyrų kvartetas, smui
kininkė Dana Griškevičienė bei 
visai neseniai modernaus šokio gru
pė „Retro”.

Draugijos veikla būtų nesėk
minga, jeigu visuomenė mūsų ne
remtų. Apie savo labdaros veiklą 
mes informuojame per vietos laik
raštėlius bei lietuvišką ir anglišką 
radijo valandėlę. Į mūsų renginius 
ateina daug žmonių, mes gauname 
daug aukų. Nuoširdžiausieji mūsų 
rėmėjai yra Emilis Sinkys, Vitalis 
Lembertas, Albinas ir Vita Mar- 
kevičiai, Gražina Gauronskienė, 
Eugenijus ir Irena Vilkai, Antanas 
ir Dalilė Polikaičiai, Raiša ir Fran
kas Urbanai, Jurgis Glažė, Jūratė ir 
Juozas Venckai, ir šimtai kitų. Mū
sų rėmėjai Valė ir Jonas Ruzgiai yra 
daug paaukoję visai naujų rūbų, 
avalynės, patalynės, miegmaišių. 
Labai vertingų dovanų gavome iš 
afa Marytės Oberfield palikimo, 
kurias perdavė Rita O’Connor.

Savo šalpos veiklą Lietuvoje 
mes kaip galėdamos patikriname. 
Pirmininkė pernai aplankė Nau
josios Akmenės Carito Aušrinės” 
vadovę Aldoną Užčinienę. Šiemet 
valdybos narė Alė Vilčinskienė ap
lankė Vilkaviškio krašto Alvite 
esančius vaikų namus, išlaikomus 
kunigo V. Kajoko. Mūsų rėmėjai 
Raiša ir Frankas Urbanai prieš 
keletą savaičių aplankė N. Vilnios 
psichiatrinę ligoninę, kur dirba 
pasišventusi gydytoja L. Juozaitytė. 
Mes esame nusiuntę ten daug pa
ramos, tame tarpe ligonėms skirtų 
rūbų. Pasirodo, kad vargšės mo
terys, suteikus joms pirmą pagalbą, 
yra išstumiamos tiesiai į gatves. 
Dažnos šeimos tokių ligonių at
sisako. Apiplyšusios ir nuskriaustos, 
jos vėl grįžta atgal į tą pačią vietą — 
ligoninėn. Šiuo metu Genovaitė Ža
liūnienė ruošia keletą šiltų rūbų

siuntinių N. Vilnios ligoninei.
Mes, Lietuvos Dukterys, kaip

viena darbščiausių labdaros organi
zacijų Los Angeles mieste, dirbsime 
ir toliau. Ateinančių metų rudenį 
pažymėsime 33-ius savarankiškos 
veiklos metus. Toks ilgas veiklos lai
kotarpis mus daug ko išmokė: atjau
tos tėvynės vargstančioms šeimoms 
ir didelio sutarimo tarpusavyje. To 
reikalauja ir draugijos įstatai.

Regina Gasparoniene
pirmininkė
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REZIGNUOJANTI ISTORIKŲ 
DVASIA:

NEGIRDIMAS KYLANTIS 
LIETUVOS BALSAS

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Jei jau prezidentas 
taip mano...

IURATĖ LANDSBERGYTĖ

Iškiliausi Lietuvos istorikai — 
E. Gudavičius, Č. Laurinavičius, 
dažnai savo pasisakymuose labai 
skaudžiai kerta tautiniam menta
litetui — Lietuvos dvasinei savi
vokai. Tai jau tapo įprastu nihilis
tiniu, labai gerai vidiniai suvirškin
tu paveldėjimu iš ilgametės Rusijos 
„draugijos”. Bet patys rusai turi 
kitokį santykį su savo istorija, tuo 
tarpu „mažiesiems broliams” (valsty
bingumą vis „atkūrinėjančioms” kai
mynėms) rafinuočiausiu psicholo
giniu kryptingumu diegė istorinį 
nevisavertiškumą. Tereikia truputį 
kažką sumaišyti, kaip sako žmogaus 
teisių gynėjas S. Kovaliovas. Ir lietu
vio charakteris priėmė: atbudo sa
vižudiškas nugalėtojų archainis sin
dromas, saviplaka, negalėjimas 
veikti civilizuotai, valios paralyžius. 
O tada belieka teigti, kad „tokia yra 
Lietuva — balsavimai tai patvirti
na”, ir ratas sukasi toliau, net ne
reikia pastangų. Išrenkamas R. 
Paksas, vos ne per plauką kuni
gaikštienė K. Prunskienė, toliau V. 
Uspaskichas, ir ne vienam lietuviui 
norisi susigriebti už galvos, bėgti 
kuo toliau nuo šios gėdos! Taip, tai 
yra gėda, ir ne mažumai, kaip linkę 
teigti į uždarą postsovietinio menta
liteto ratą rodantys istorikai, tai yra 
dauguma kitos, galbūt tikros, nekol- 
chozinės Lietuvos... Juk sunkus 
„sovietinės nostalgijos” smėlio mai
šas prislėgęs lietuvius (R. Guda
vičius: „Lietuvoje visur skamba ru
siška muzika, visi žiūri rusiškus 
kanalus. Tai iš nostalgijos Rusijai. 
Pagal apklausas, net 53 proc. sako, 
kad prie ruso buvo geriau. Tuo 
viskas ir pasakyta („Viktoro valan
da” // Veidas. 2005.12.01), tėra 
paprasta įpročio galia. Jos šaknys, 
tegu ir teisingai profesoriaus E. 
Gudavičiaus nurodytos, tėra inerci
jos ratas, kuriam padeda suktis ir 
kažkieno nematomos rankos: A. 
Bačiulio rašyta apie informacijos, 
apie filmų originalo kalba blokavi
mą, ko pasigenda jaunesnės kartos 
žmonės, nesuprantantys rusiškai! Ir 
tai jau problema — nėra titrų 
angliškai, ignoruojama tikrovė. O 
tokių vis daugiau. Bet jie dar ne
įaugę į istorikų peršamą prorusinės 
Lietuvos formulę! Tas balsas dar 
negirdimas. Atseit, jie išvažiuoja, 
jiems nereikia Lietuvos. O tiems, 
kurie lieka — reikia? Lietuvos kaip

Rusijos filialo?
Normalūs prekybiniai, net ir 

nostalginiai ryšiai — tai nėra nesvei
ka tendencija. Kas kita prorusiškų 
partijų figūravimas politikos mene, 
kur reikia mažų mažiausiai ir aukš
tojo išsilavinimo ir lietuviško men
taliteto pozityviojo prado! Tuo tarpu 
einama nuolatinio pažeminimo 
kryptimi — tiek rusiško veido (atsi
likimo nuo Europos simbolis) domi
navimu, nepriimtinu vis dėlto egzis
tuojančiai ir „antrajai” Lietuvai, tiek 
savų iškilių, buvusių sovietinių 
istorikų teiginiai (Č. Laurinavičius 
apie komunizmo pasmerkimą: tai 
buvo ideologija, kuria aš tikėjau, 
dėsčiau, gyvenau, aš negaliu prieš ją 
eiti, negaliu pasmerkti. „Veidas”; 
taip pat: „Lietuvos dalyvavimas De
mokratinio pasirinkimo bendrijoje 
primena pirštų kišimą tarp durų”, 
15 min. 2005.12.02), jų rezignatiškai 
užkoduota postsovietinėje erdvėje.

Nėra valios kita kryptimi pasuk
ti tą ratą? Nėra valios išsiplėsti iš 
Žečpospolitos nuobaigų peripetijų 
santykyje su Rusija? Nėra dantų 
politikoje, nors truputį amerikietiš
kojo veikimo principo, ne vien euro
pinių išdavysčių „standartų” ir prag
matizmo palaipsnės degradacijos iki 
Schroeder ir Waming dueto? Prisi
minkime, kas mums suteikė sparnus 
nepriklausomybei, ir kas juos paker
pa. Lietuvai labai svarbu strate
giškai mąstyti. Kaip gali, pavyz
džiui, istorikas Egidijus Aleksan
dravičius, kalbėdamas apie lenkų 
generolą Andrės, Seime menkinti 
lietuvius ir netgi pačiam generolui, 
kuris parodė neįtikėtiną didvyriš
kumą ir išmonę, išvesdamas savo 
dalyvius ir ištremtus lenkus iš 
Sibiro, ir prisijungdamas prie britų 
dalinio, priekaištauti, kodėl jis ne- 
sikovė Rytuose? Tai nesąmonė, nie
kinimo sindromas, tiek įsigėręs į 
kraują, kad beveik nejuntamas, ta
pęs standartu. Netgi pati gėda (men
talinis atsilikimas, nostalgija so- 
vietijai) yra tam tikras pasaulio 
skausmo sindromas, šiuolaikinio 
pasaulio išraiška, būdinga tolimiau- 
siems žemės kampeliams, pvz., Pie
tų Afrikai. Tuo gali įsitikinti, pa
skaičius pastarųjų metų Nobelio pre
mijos laureato M. Coetzee romaną 
„Negarbė” (Disgrace), persmelktą to 
paties bjauraus jausmo (kuris tvyro 
ir savižudėje—kriminalinėje Lietuvos 
„pusėj”) — negarbė kai tave išprie
vartauja, o tu nesigini, netgi priimi

A
merikos lietuviai per praėju
sius metus (žinoma, ir 
anksčiau) ne kartą išreiškė 
savo susirūpinimą — ir pasipikti

nimą — dėl neskanių kvapelių, 
kylančių iš Lietuvos vidaus poli
tikos „virtuvės”. Tačiau visai prieš 
Kalėdas LR prezidentas nustebino 
ir žiniasklaidą, ir turbūt daugelį, 
dar galinčių blaiviai mąstyti savo 
tautos žmonių, pasiskųsdamas nu
sivylimu dėl praėjusiais metais 
neveiksmingo Seimo ir Vyriausy
bės darbo. Prezidentas pripažino, 
kad tiek Seimas, tiek Vyriausybė 
visgi nebuvo be darbo, bet „dirbo 
ne tuos darbus, kuriuos turėjo 
dirbti”. Ir tai dėl nuolatinių „skan
dalų bei skandaliukų”, kaišiojan
čių pagalius į šių svarbiųjų valsty
bės institucijų ratus.

Nereikia stebėtis prezidento 
karčiais žodžiais, nes jis, be abejo
nės, sielojasi dėl savo tautos ge
rovės ir siekia, kad vyktų teigia
mos reformos, sustiprėtų žmonių 
pasitikėjimas teisėsauga ir teis
mais, kurių veikla Lietuvos gyven
tojų akyse dabar kone bevertė. Tik, 
deja, prezidento atsidūsėjimai var
giai paliks bet kokį įspūdį seimū- 
nams ir Vyriausybei, ypač jos va
dovui, kuris, užuot parodęs parei
gingo ir sąmoningo Lietuvos pi
liečio pavyzdį, šaiposi iš įstatymų 
ir savo asmeninius reikalus stato 
aukščiau įsipareigojimų valstybei. 
Norom nenorom susidaro įspūdis, 
kad premjeras darbuojasi ne Lie
tuvai, o kažkam kitam, kam svar
bu, kad po visų painiavų katilais 
būtų sąmoningai kurstoma ugnelė, 
kad tie prezidento minimi „skan
dalai bei skandaliukai”, dar sma
giau kunkuliuotų ir tamsia koše 
apdrabstytų Lietuvos įvaizdį už
sienyje, o šalies viduje sukeltų dar 
didesnę apatiją, skatintų dar dau
giau žmonių iš tėvynės pasitrauk
ti. Galbūt, netekusi pasitikėjimo 
Vakarų pasaulyje, netekusi savo 
pajėgiausių piliečių, Lietuva, kaip 
prinokusi slyva, nukris į Rytų 
kaimyno sterblę...

Argi neverta piktintis Lietu
voje besitęsiančiu Vyriausybės ir 
Seimo farsu, kai kuriamos vis nau
jos komisijos valdžios pareigūnų 
nusikaltimams tirti, o kaltinamieji

tai kaip normą. Tai neįmanomas su
virškinti mentalinis posūkis — argi 
jis nepažįstamas Lietuvoj? Bet tai ne 
viskas: negarbę kartais gali pakeisti 
garbė, išgelbėti — imlumas tikrovei. 
Kol kas tai daugiausia žurnalistiko
je.

Taip pat tarsi chirurgo skalpeliu 
šį istorinių klastočių ir niekinimo 
pūlinį prapjauna Zigmo Zinkevi
čiaus knyga „Istorijos iškraipymai”, 
(Kaunas „Naujasis laukas” 2005), 
kur pagaliau pažvelgta į visa tai ne 
psichologizuotai, o iš šalies. Nu
skaidrėja Lietuvos įvaizdis, kuris 
per 15 metų tapo išties kokčiu 
reiškiniu: žiaurybių, banditų, atsi
likėlių kraštu, nuo kurio reikia pail
sėti, jį bent kuriam laikui paliekant. 
Betgi visa tai truputį „triukas” — 
giliai ir meistriškai kuriamas psi
chologinio dengimo — rusiško „ma- 
kalavimosi” sindromas — jauti, bet

ramiai nardo po balas ir išlipa 
visiškai sausi? Prie jų joks kaltini
mas „neprilimpa”, jokia komisija 
neranda priekaištų. To pasekmė: 
bejėgiškumas ir nusivylimas.

„Aš noriu, kad galėčiau iš
braukti bent iš savo gyvenimo tuos 
metus, kadangi jie man neteikė 
pasitenkinimo, nemanau, kad jie 
teikė ir Lietuvos žmonėms”, — sa
kė pręz. Adamkus savo pareiškime 
žurnalistams. Bet nejaugi per tuos 
metus tikrai nieko gero neatsitiko? 
Tai dėl ko tvirtinama, kad užsienio 
investicijų Lietuvoje pagausėjo, dėl 
ko Vakarų Europa ir Amerika taip 
gerbia Lietuvos paramą buvu
sioms sovietų okupuotoms valsty
bėms, ypač Gruzijai, Ukrainai, 
žengiant pirmuosius savarankiš
kus žingsnius demokratijos keliu? 
Dėl ko tiek daug vilčių teikiama, 
kad panašią teigiamą įtaką Lie
tuva ilgainiui gali turėti ir Balta
rusijai, tai vienintelei komunis
tinio režimo liekanai?

Kalėdiniame „Draugo” pirma
me puslapyje neatsitiktinai šalia 
vienas kito išspausdinti du straips
neliai: viename prez. Adamkus su 
nusivylimu kalba apie 2005-uosius 
— „skandalų ir skandaliukų” 
metus, kitame — kalėdinis sveiki
nimas užsienio lietuviams, kuria
me jis teigia: „...nenuleiskime ran
kų. Darbštumu ir atkaklumu gar
sėjanti mūsų tauta gali didžiuotis 
savo dukterimis ir sūnumis. Tikiu, 
kad pasitikėdami savo jėgomis, 
galėsime įveikti visas negandas ir 
veržliai siekti geresnio, ir oresnio 
gyvenimo kiekvienam Lietuvos pi
liečiui...” Nors jis, įvertinęs „nu
eitą kelią”, rado, kad ten buvo 
pilna duobių ir kliūčių, bet taip pat 
linkėjimą užbaigia, teigdamas, kad 
„viltingai žvelgiame į ateitį”.

To viltingo žvilgsnio į ateitį 
linkime ne tik Lietuvos preziden
tui, bet ir visiems lietuvių tautos 
žmonėms: laikas pasimokyti iš 
praeities ir tų pačių klaidų nekar
toti. Stebint tokį nuostolingą 
Vyriausybės ir Seimo darbą, bū
simuose rinkimuose į šias institu
cijas būtina įsodinti žmones, kurie 
rūpinsis ne vien savimi, bet visos 
Lietuvos gerove.

pavargsti, rezignuoji. Niekas nesi
ima ginti Lietuvos. Klesti Ivaške
vičiaus „Žali”, tyčiojimąsi iš žmogaus 
esmės, karaliauja banditų veiklos 
kodeksai, o virš viso to puikuojasi 
„elitas” — kunigaikštienės iš Rusijos 
profilis ir kažkokio turčiaus iš Ar
changelsko raudona nosis. Tyliai 
uždaromi archyvai. 70 metų bus 
ramu — tyla. Dar Beslano motinos. 
Ekstrasensai, prikeliantys iš nu
mirusių. Putin kalė su kalaičiais. 
Garbė būti „Gazprom” patarėju. 
Garbės ir negarbės kodeksai. Niekas 
nesusimąsto, kad garbė yra neį
vardinta ir kartais lietuvių pusėje — 
V. Adamkaus apsisprendime, estų 
taip pat — mažųjų tautų sugebėjime 
dvasiškai atsitiesti.

O kol kas klastotės — puikus 
Rusijos patiekalas Vakarams, kurį 
jie mielai praryja.
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IŠEIVIJOS LIETUVIAI IR LIETUVOS NARYSTE NATO
VIRGINI1A PAPLAUSKIENĖ

Reikšmingą vaidmenį, siekiant 
nepriklausomybės ir žengiant į 
NATO, atliko išeiviai lietuviai. Prie
varta praradę tėvynę ir atsidūrę sve
timoje žemėje, visomis jėgomis sten
gėsi išlikti lietuviais. Tautiškumas 
tapo sąmonės būsena. Pagrindiniu 
gyvenimo tikslu daugelis laikė pa
galbą okupuotai Lietuvai. Atsakin
giausias vaidmuo šiame darbe 
atiteko Lietuvių Bendruomenei. Pa
sitelkus kultūrines ir visuomenines 
priemones išeiviai daugiau nei 50 
metų tęsė tylią, bet atkaklią kovą su 
Lietuvos okupantais. Tikėjimas, 
viltis, meilė tėvynei buvo ta varomo
ji jėga, skatinanti pasiaukojančiai 
dirbti. Laikytasi griežtos strategijos 
ir sumanios taktikos: objektyvios 
informacijos skleidimas pasaulio 
visuomenei apie padėtį Lietuvoje — 
per spaudą, radiją, televiziją; petici
jų ir laiškų rašymas užsienio valsty
bių vadovams, JAV Kongreso na
riams; įvairių antikomunistinių ak
cijų ir Lietuvą palaikančių demons
tracijų organizavimas; knygų leidi
mas; finansinės paramos telkimas, 
Lietuvos rėmimas. Sunku dabar be- 
suskaičiuoti, kiek ir kas rašė prokla
macijas, memorandumus, kas siuntė 
atstovams ir senatoriams telegra
mas, kas ir kiek rengė protesto de
monstracijas ir jose dalyvavo. Žinia 
— atliktas milžiniškas darbas. Dau
gelio lietuvių pasiaukojanti veikla 
davė akivaizdžius rezultatus — su
skaldė sovietų imperijos pamatus. 
Apmaudu, kad Lietuvoje, apie šiuos 
išeivių darbus mažai žinoma bei 
retai kalbama. Atrodo, tikslas pa
siektas ir galima nurimti. Svarbus 
istorijos tarpsnis jau praeityje. Ta
čiau be praeities nėra dabarties ir 
ateities. Nevalia užmiršti tai, ką 
nuveikė išeiviai lietuviai, pasiauko
jančiai dirbę vardan Lietuvos ge
rovės. Pirmasis žingsnis atminimo 
įamžinimo link atliktas.

2005 m. gegužės 20 d., švenčiant 
pirmąsias Lietuvos įstojimo į NATO 
metines Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus ir Kauno įgulos karininkų 
ramovė parengė minėjimą — konfe
renciją — Lietuvos išeivijos indėlis 
Lietuvos kelyje į NATO. Ši šventė 
buvo skirta ir kariuomenės bei vi
suomenės vienybės dienai paminėti. 
Konferencijoje dalyvavo JAV am
basadorius Lietuvoje Steven Mull, 
gen. mjr. Jonas Kronkaitis, visuo
menės veikėja Audronė Dragūne- 
vičiūtė-Pakštys, URM Saugumo po
litikos departamento direktorius 
Kęstutis Jankauskas ir kt. Po kon
ferencijos koncertavo Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
vyrų choras „Kariūnas”. Vadovas 
Vytautas Verseckas.

Pagrindinė iniciatorė ir šios 
šventės sumanytoja buvo Amerikos 
lietuvė karininko savanorio duktė 
Audronė Dragūnevičiūtė—Pakštys. 
Ji buvo ne tik visų džiaugsmingų 
Lietuvai įvykių dalyvė, bet ir aktyvi 
kovotoja, veikėja. Suprasdama atlik
to LB darbo reikšmę, nutarė prabilti 
apie tai Lietuvoje. Praeitais metais, 
atvykusi į Lietuvą, atvežė unikalios 
ir svarbios istorinės, informacinės 
medžiagos, liudijančios LB veiklą. 
Medžiagą padovanojo Vytauto Di
džiojo Karo muziejui Kaune. Muzie
jaus darbuotojai renka kiekvieną 
eksponatą, susijusį su išeivių lietu
vių politine visuomenine veikla. 
Gauta medžiaga nėra uždaryta fon
duose — ji tyrinėjama, eksponuoja

ma, rengiamos parodos, konferenci
jos. A. Dragūnevičiūtės—Pakštys 
atvežta ir atsiųsta į Kauną medžiaga 
tapo parodos „Lietuvių išeivių 
indėlis, stojant Lietuvai į NATO” 
pagrindu. Parodą ir konferenciją 
parengė VD karo muziejaus vyriau
sia muziejininkė Aušra Jurevičiūtė.

Minėjimas-konferencija praėjo 
iškilmingai, jaudinančiai. VD karo 
muziejaus sodelyje plevėsavo NATO 
ir Lietuvos vėliavos. Svečiai ir mies
to vadovai pagerbė Nežinomo ka
reivio kapą gėlių padėjimu ir tyliu 
susikaupimu. Vėliau iškilminga pro
cesija nužygiavo Karininkų ramovės 
link. Čia juos pasitiko šių namų šei
mininkas mjr. Gediminas Reutas. A. 
Jurevičiūtė pristatė parodą, kurioje 
buvo eksponuojama įdomi medžiaga, 
atspindinti išeivių lietuvių darbą ir 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo, ir dėl įstojimo į NATO. Sten
duose buvo unikalūs eksponatai — 
originalūs laiškai, kvietimai į Bal
tuosius rūmus, fotonuotraukos iš 
protesto demonstracijų, iš oficialių 
susitikimų su Amerikos valdžios 
žmonėmis, iš reikšmingų Lietuvai 
iškilmių Baltuosiuose rūmuose. 
Daug medžiagos parodoje buvo 
pateikta apie bendradarbiavimą su 
JAV lenkais — kvietimai, nuotrau
kos, laiškeliai, ženkleliai, įvairi 
atributika ir kt. Ekspozicijos pag
rindą sudarė medžiaga iš A. Pakštys 
asmeninio archyvo.

Konferencija prasidėjo vėliavos 
įnešimu, Lietuvos bei NATO himnų 
atlikimu. Sveikinimo žodžius tarė 
VD Karo muziejaus direktorius 
Juozapas Jurevičius. Kauno įgulos 
karininkų ramovės viršininkas mjr. 
Gediminas Reutas, Kauno miesto 
viceministras Erikas Tamašauskas. 
Kalbėjusieji džiaugėsi neeiline šven
te, kuri vyksta buvusioje nepriklau
somoje Lietuvos sostinėje — Kaune. 
Kiekvienas savo kalboje pabrėžė 
svarbių istorinių įvykių reikšmę 
Lietuvai ir jos žmonėms. Šilti pa
dėkos žodžiai buvo ištarti lietuvių 
išeivių veikėjams už jų sunkų pasi
aukojantį darbą.

JAV ambasadoriaus Lietuvoje S. 
Mull dalyvavimas konferencijoje ir 
jo perskaitytas įdomus pranešimas 
dar kartą įrodė, kaip Amerikos val
džia aukštai vertina Lietuvos siekius 
ir remia jos žingsnius.

— Šiandien visi lietuviai, nes
varbu kur jie bebūtų — ar šioje 
nuostabioje šalyje, ar kitur, gali di
džiuotis istoriniu pasiekimu — na
ryste NATO. Mes visi jaučiamės 
tvirtesni ir saugesni dėl šio jūsų pa
siekimo, ir dėl to Jungtinių Ame
rikos Valstijų vardu noriu ištarti 
jums didelis dėkui. Kartu mes ga
lime nuveikti daug gerų darbų ir aš 
esu tikras, kad daug jų ir nuveik
sime būdami NATO nariais, — taip 
viltingai savo kalbą užbaigė JAV 
ambasadorius Lietuvoje.

Audronė Pakštys perskaitė pra
nešimą „Amerikos lietuvių indėlis 
Lietuvai žengiant į NATO”. Ji 
apžvelgė LB JAV veiklą, nuo pat jos 
įkūrimo Vokietijoje iki šių dienų. Ji 
priminė susirinkusiems, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė buvo 
įkurta 1949 m. Vokietijoje. Priimta 
Lietuvių Charta tapo išeivių mora
liniu kodeksu. A. Pakštys papasako
jo apie proklamacijų rašymą, Va
sario 16-osios minėjimų rengimą. Ji 
džiaugėsi, kad minėjimai sulaukda
vo atgarsio ir būdavo pagerbiami 
proklamacijomis ir Amerikos Kon
greso, valstijų gubernatorių, miestų

merų ir kitų oficialių pareigūnų. 
Kiekvienais metais buvo rengiami 
Pavergtų tautų savaitės minėjimai. 
Šiai progai proklamacijas pasira
šinėdavo pats prezidentas.

Prelegentė teigė, kad 1976—
1989 m. buvo LB įtempti darbo me
tai. Teko mobilizuoti visas jėgas ir 
laiką, intensyviai dalyvaujant Ame
rikos viešoje politikoje, įtaigoj ant 
Lietuvos klausimais. Šis darbas 
buvo dar labiau suaktyvintas, kai 
buvo įsteigta LB visuomeninių rei
kalų įstaiga Vašingtone (nuo 1998 
iki 2001 m. A. Pakštys buvo šios įsi- 
taigos direktore). Prasidėjo nuolati
nis darbas su Amerikos Kongresu, 
Valstybės departamentu, Penta
gonu, Baltaisiais rūmais, nevalsty
binėmis organizacijomis, kitomis et
ninėmis grupėmis, Lietuvos ambasa
da Vašingtone, kitų valstybių am
basadomis bei Amerikos spauda.
1990 m., kartu su kitais LB nariais, 
teko suorganizuoti Vašingtone prie 
Kapitolijaus demonstraciją — per 
5,000 Amerikos lietuvių, draugų ir 
kitų etninių organizacijų protestavo 
prieš Gorbačiov vizitą.

LB darbas buvo apvainikuotas 
1990 m. kovo 11 d. nepriklausomy
bės paskelbimu Lietuvoje. Tačiau ir 
po Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo LB tęsė darbus — tiek materi
alinė, moralinė, humanitarinė pa
galba Lietuvai buvo gyvybiškai svar
bi. LB įtaigojo Amerikos valdžią, kad 
Lietuvai būtų skiriama finansinė 
parama. Buvo pasirašyta „Baltijos 
Charta” ir į Amerikos metinį biu
džetą įtraukta finansinė pagalba 
Lietuvos valstybės kariuomenei. LB 
iškilo naujas uždavinys — sutelkti 
jėgas ir atkakliai siekti, kad Lietuva 
taptų NATO nare. A. Pakštys teigė: 
„Ir vėl LB teko vadovaujama rolė, 
nes ji turėjo strateginę viziją, supra-

CIVILIZACIJA PALIKO SAVO ŽYMĘ
Dėmesingai ištyrus žmogaus 

DNR, paaiškėjo, kad per pastaruo
sius 50,000 metų dėl natūralios at
rankos pakito žymi mūsų genų dalis. 
Galbūt taip yra dėl modernios žmo
nių kultūros bruožų — žemdirbystės 
atsiradimo bei gyvenimo didelėse 
gyvenvietėse.

Vienas metodų ieškoti genų, 
kurie neseniai keitėsi dėl natūralios 
atrankos — tirti mutacijas, vadina
mas pavienių nukleotidų polimorfiz
mais (PNP) — vienos raidės skirtu
mus genetiniame kode. Šiuo atveju 
svarbu ieškoti tokių PNP porų, ku
rios kartu pastebimos dažniau nei 
galima būtų tikėtis dėl atsitiktinių 
genetinių pokyčių, kurie keičiantis 
kartoms yra neišvengiami. Tokios kore
liacijos dar vadinamos ryšių pusiaus
vyros nebuvimu, jos atsiranda tuo
met, kai natūrali atranka teikia pir
menybę kokiam nors konkrečiam ge
no variantui, o dėl to kartu su genu 
naujos kartos atstovai paveldi ir PNP.

Robert Moyz ir jo kolegos iš 
Califomia universiteto Irvine (JAV)
1.6 mln. PNP atvejų, išsibarsčiusių 
po visas žmogaus chromosomas, ieš
kojo ryšių pusiausvyros nebuvimo. 
Tuomet jie dėmesingai ištyrė atras
tus atvejus norėdami atskirti natū
ralios atrankos pasekmes nuo kitų 
reiškinių — pavyzdžiui, atsitiktinių 
DNR atkarpų inversijų, kurios gali 
sutrikdyti normalų genų maišymąsi.

Ši analizė parodė, kad apie 
1,800 genų, arba maždaug 7 proc. 
žmogaus genomo, dėl natūralios 
atrankos pasikeitė per pastaruosius

to Amerikos demokratinę sistemą ir 
turėjo daug įgytų draugų Amerikos 
valdžioje, Senate, Atstovų rūmuose. 
Tas puikiai paaiškėjo, kada Ame
rikos lietuvių kilmės senatorius Ri
chard Durbin ir atstovas John Shim
kus tapo pirmininkais „Baltic Cau- 
cus”, tai yra Baltijos šalių draugų 
grupės Atstovų rūmuose ir Senate. 
Jie rėmė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pakvietimą į NATO. LB įėjo ir į 
Centrinės ir Rytų Europos koaliciją. 
Buvo kuriamos darbo grupės. NATO 
darbo grupei priklausė lietuvių, lat
vių, estų, bulgarų, rumunų, slovakų, 
vengrų, čekų, lenkų. NATO darbo 
grupei padėjo lenkų Amerikos kon
gresas ir Lenkų bendruomenė. 2002 
metais lapkričio 22 d. NATO vir
šūnių konferencijoje Prahoje Lietu
va, kartu su kitomis 7 valstybėmis, 
buvo pakviesta įstojimui į NATO. 
2003 metais gegužės 1 dieną Ame
rikos Senatas vienbalsiai nubalsavo 
už NATO plėtrą.

Susumuodama savo kalbą, pre
legentė patikino, kad „Lietuvių Ben
druomenė yra atlikusi savo duotą 
priesaiką Lietuvos Chartai. Lietuva 
yra laisva demokratinė valstybė. 
Išeivija davė savo geriausius žmones 
bei vadus Lietuvai — ambasadorių 
Stasį Lozoraitį, prezidentą Valdą 
Adamkų, generolą Joną Kronkaitį.

Išeivių atkakli kova, ryžtas ir 
pasiaukojantis darbas vardan Lie
tuvos buvo apvainikuotas. A. Dragū
nevičiūtės—Pakštys dėka Lietuva 
sužinojo apie išeivių darbą ir veiklą. 
Ši konferencija — minėjimas tapo 
pirmąja kregžde, kuri pradėjo sėk
mingą skrydį po Lietuvą. Paroda, 
skirta išeivijos indėliui, stojant į 
NATO, bus dar šiemet eksponuoja
ma Krašto apsaugos savanorių pa
jėgų štabe Vilniuje.

50,000 metų. Antroji analizė, atlikta 
su kita PNP duomenų baze, pateikė 
panašius rezultatus. Panašus kiekis 
genų pasikeitė ir kukurūzuose nuo 
to laiko, kai mūsų protėviai pradėjo 
juos auginti.

R. Moyz mano, kad atsiradus 
moderniai civilizacijai, žmonės pa
našiai galėjo „prisijaukinti” patys 
save. „Vienas iš esminių dalykų, 
įvykusių per pastaruosius 50,000 
metų, yra kultūros išsivystymas. 
Taip smarkiai ir greitai keisdami 
savo aplinką per kultūrą mes patys 
sau pateikiame naujų atrankos kri
terijų”, — sakė mokslininkas.

Genai, dalyvaujantys baltymų 
metabolizme — galbūt susiję su mi
tybos pasikeitimu, atsiradus žemdir
bystei — R. Moyz neseniai tirtų genų 
sąraše pasitaiko neįprastai dažnai. 
Lygiai taip pat nereti ir genai, susiję 
su atsparumu infekcijoms, o imuni
teto stiprinimas yra svarbus rūšiai, 
kuri pradeda gyventi tankesnėse 
bendruomenėse, kur ligos plinta 
lengviau. Kiti genai, aktyviai daly
vavę revoliucijos procese, susiję su 
smegenų funkcijomis, kurios galėjo 
būti svarbios kultūros vystymuisi.

Tačiau bet kokios panašios ge
nomo analizės rezultatus derėtų ver
tinti atsargiai, įspėja genetikai. Da
bar, kai R. Moyz pradėjo tirti mo
dernios žmonių kultūros įtaką ge
nams, kitos mokslininkų grupės ga
lės patikrinti ar kitokie analizės me
todai (pavyzdžiui, žmogaus ir šim
panzės genomų palyginimas) pateiks 
panašius rezultatus. BNS
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JAPONŲ GAMINIAI UŽKARIAUJA IR JAV RINKĄ
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Norėdamos neatsilikti nuo 
sparčiai besiplėtojančio šiuolaikinio 
mokslinio, techninio vystymosi lygio, 
daugelis valstybių stengiasi įdiegti 
modernesnes ir praktiškesnes tech
nologijas savo pramonėje, įvairiose 
mokslo, verslo įstaigose bei organi
zacijose. Be jokios abejonės vis la
biau globalėjantis ekonominės erd
vės pasaulis verčia ieškoti naujų 
veiklos būdų ir mūsų valstybę. Ne 
tik kvalifikuotų, aukšto išsilavinimo, 
plačios erudicijos specialistų rengi
mas, bet ir palankių užsienio inves
ticijų, patikimų verslo partnerių pri
traukimas tapo neatsiejamu sėkmin
gos veiklos garantu daugumai Lie
tuvių firmų.

Jaukiame ir erdviame pastate 
sostinės centre įsikūrusios bend
rovės „Mingeda” vadovai neslepia 
pasitenkinimo sėkmingu ir vaisingu 
bendradarbiavimu su viena iš ži
nomų pasaulyje kompanijų — „A & 
D Company, Ltd”, įsikūrusios toli
moje Japonijoje. Jau 10 metų „Min- 
geda” atstovauja šiai tarptautinei 
kompanijai, gaminančiai įvairią su
dėtingą skaitmeninę matavimo tech
niką bei įrangą.

UAB „Mingeda” komercijos di
rektorius Arvydas Katalinas primi
nė, kad japonų įmonė užima beveik 
ketvirtį pasaulinės analitinių svars
tyklių rinkos, be to, ji skiria didžiulį 
dėmesį ir naujų gaminių kūrimui, 
juos nuolat tobulina. „Malonu, kad 
„A & D Company vienintelei mūsų 
įmonei patikėjo atstovauti ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos ša
lyse. Verta pridurti, kad nuoseklią ir 
aktyvią verslo politiką išvysčiusi 
japonų kompanija visame pasaulyje 
yra įsteigusi platų prekybos tinklą”, 
— sakė A. Katalinas.

Beje, japonų gaminama produk
cija nelieka nepastebėta ir JAV. Ir 
šioje užjūrio valstybėje, ir Lietuvos 
bei kitose Baltijos šalyse parduoda
mos įvairių rūšių svarstyklės, kiti ga
miniai aukštai vertinami dėl to, kad 
yra labai patikimi, aukščiausios ko

kybės, modernaus dizaino, atitinka 
visus tarptautinius standartus, jiems 
suteikiama net 3 metų garantija...

Neišsigando naujovių

Daugiau nei prieš pusantrų 
metų Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, UAB „Mingedos” vadovai 
patikino, jog išsiplėtusi tarptautinė 
verslo rinka ir išaugusi didesnė 
konkurencija, reikalavimai produk
cijos kokybei, bendrovės nė kiek 
neišgąsdino. „Anaiptol, kaip tik įsto
jus į ES, daug kas palengvėjo. 
Savaime atkrito valstybės sienų kir
timo, vizų, muitų, kiti biurokratiniai 
klausimai. O dėl to su savo produk
cija jau galima daug laisviau judėti, 
svarbu, kad būtum susiradęs pati
kimą nišą toje rinkoje. Be to, pagal 
ES reikalavimus vietinius matavimo 
priemonių privalomus registrus ne
seniai pakeitė vieningas ir bendras 
registras. Antra vertus, mūsų rinka 
tapo labiau apsaugota nuo pigių ir 
ne itin patikimų analogiškos paskir
ties kinietiškų prekių”, — naujo
viškos sistemos privalumus dėstė 
komercijos direktorius.

Mūsų pašnekovas taip pat pri
siminė ir apie neseniai Vilniuje, 
šiuolaikiškame sporto, pramogų ir 
verslo centre „Forum Palace” su
rengtą tarptautinį pažintinį semi
narą. Į jį susirinko ne tik mūsų 
šalies įvairių įmonių ir organizacijų, 
glaudžiai bendradarbiaujančių su 
UAB „Mingeda” vadovai bei specia
listai, bet ir kai kurių užsienio šalių 
verslo^ ekonomikos sričių atstovai. 
Žinoma, visų dalyvių dėmesio centre 
buvo pačios Japonijos „A & D 
Company Ltd” verslininkų pasirody
mas. Drauge su šia kompanija, UAB 
„Mingeda” pristatė keletą naujausių 
gaminių.

„Pastaraisiais metais prekyboje 
pasirodę moderniausių keturių skir
tingų modifikacijų drėgmėmačiai 
MS-70, MX—50, MF-50 ir MI^50 
netrukus sulaukė didelio populiaru
mo. Šie labai praktiški ir vertingi 
prietaisai greitai „užkariavo” pasau

linę rinką. Tai nepaprastai tobulas, 
šiuolaikiškas išvaizdaus dizaino 
prietaisas, turintis duomenų apdo
rojimo programą, su kuria labai ne
sudėtinga naudotis”, — pasakojo A. 
Katalinas.

Japonijos mokslininkai ir spe
cialistai, į jų gamybą investuodami 
didžiulius pinigus, vylėsi, kad tarp
tautinėje rinkoje šie prietaisai spar
čiai pasklis tarptautinėje rinkoje. Ir 
iš tiesų, pasak A. Katalino, prag
matiškų, skrupulingų japonų lūkes
čiai išsipildė su kaupu — šiandien 
šie šiuolaikiški drėgmėmačiai 
patikimai tarnauja įvairiose pra
monės, verslo srityse.

Margumynai

CUKRUS MAŽINA 
SKAUSMĄ

Cukrus turi nuskausminamąjį 
poveikį mėgstantiems saldumynus 
vaikams. Toks pat efektas nustaty
tas ir turintiems antsvorį mažy
liams. Tai nustatė Monelio cheminių 
tyrimų centro mokslininkai.

Jų tyrimą aprašiusiame žurnale 
„Pain” primenama, jog niekam ne 
naujiena, kad dauguma vaikų yra 
pakvaišę dėl saldumynų. Būtent 
juos cukrus veikia kaip analgetikas 
ir sumažina jautrumą skausmui. 
Amerikiečių mokslininkų tyrime 
dalyvavo 198 vaikai nuo 5 iki 10 
metų, taip pat jų motinos.

Jautrumą skausmui nustatyti 
buvo panaudotas šalčio testas — 
vaikai ir jų mamos turėjo įkišti 
rankas į ledinį vandenį. Šis eksperi
mentas buvo atliekamas dukart. 
Pirmąkart — su 24 proc. sacharozės 
tirpalu burnoje, antrąkart — su 
paprastu vandeniu.

Tyrimas atskleidė, kad sacha
rozės tirpalas kaip analgetikas ne
veikė vaikų, nemėgstančių saldu
mynų, tačiau suteikė didelį nuskaus
minimo efektą vaikams saldumynų

Tačiau bene dažniausiai drėg
mėmačiai naudojami maisto perdir
bimo pramonės įmonėse. Šiais prie
taisais pieno, mėsos, žuvies, grūdų, 
kitų įmonių specialistai gali patiki
mai ištirti, kontroliuoti ir įvertinti 
žaliavos, taip pat gaminamos pro
dukcijos kokybę. Japonijos kompani
jos atstovus ypač maloniai nuteikė 
vienos mūsų šalyje veikiančios cuk
raus gamybos kompanijos specia
listų išsakyti komplimentai šių prie
taisų atžvilgiu. Prityręs šios ben
drovės laboratorijos vedėjas pripaži
no, jog dar niekur nėra matęs tokio 
patikimai veikiančio, praktiško, to
bulo ir kartu paprasto prietaiso.

mėgėjams, turintiems normalų svo
rį. Didžiausias nuskausminimo efek
tas pastebėtas tarp dievinančių sal
dumynus vaikų, turinčių antsvorio 
problemų.

Tyrime dalyvavusioms mamoms 
cukrus neturėjo nuskausminamojo 
poveikio — nepriklausomai nuo to, 
koks buvo jų svoris ir ar mėgsta sal
dumynus. „Tarp vaikų ir suau
gusiųjų yra daugybė fiziologinių ir 
endokrininių skirtumų. Reikia pa
pildomų tyrimų, paaiškinančių, ko
dėl cukrus nuskausminamai veikia 
tik vaikus”, — sakė tyrėjų grupei 
vadovavusi Julie Menela.

Jos nuomone, tarp vaikų skirtin
gas nuskausminamasis cukraus 
efektas gali būti susijęs su bioche
miniais smegenų procesais. Kaip yra 
iš tiesų, parodys ateities tyrimai, 
vertinantys, kaip vaikų individu
alios savybės bei mitybos įpročiai 
siejasi su potraukiu saldėsiams ir 
kokias tai gali turėti fiziologines 
pasekmes.

BNS

Antroje vyninėje — Via Manent mūsų laukė 
pietūs, paskaita apie vietinį vyno darymą 
(taip mums „nepaprastai reikalingą”?) ir pasi

važinėjimas arkliais aplink sodybos vynuogynų 
laukus. Žavingas didžiulis kolonijinio stiliaus bal
tas namas, prie vartų plevėsuojanti Čilės vėliava 
— raudona, balta, mėlyna su viena žvaigžde — o, 
įžengus pro vartus — puikus, erdvus ispaniškas 
kiemas su fontanu vidury, įvairiais medžiais, krū
mais, gėlėmis — sodas su darželiu. Aplink visą 
namą — atvira terasa, kurioje padavėjai ir pa
dengti staleliai sutiko mus. Ir vėl liejosi vynas 
(kaip jau bėjo?) su empanadomis (kurias mes spė
jome pamėgti) ir lepino keliautojus, palinkusius 
įprasti prie tų visų vaišių. Džiaukis gyvenimu ir 
įvertink visą tą grožį, stebuklingojo Kūrėjo suteik
tą mirtingam žmogui! O tų palmių medžių įvai- 
rumėlis: vieni aukšti, siekia padanges savo plikais 
kamienais ir tik pačioje viršūnėje puria kepure, 
kiti trumpi, drūti, o ten, va, lapas — šakas skečia 
nuo pat šaknų, arba štai čia pat išsišakojęs į di
džiulį krūmą, apie kurį, pagal lietuvišką „kla
sišką” Lietuvoje girdėtą posakį, „baronką” suval
gytum, kol aplink apeitūm!

Po gausių pietų ištaigingame valgomajame 
lauke nekantriai prunkštė arkliai, pakinkyti ne į 
kokias „bričkas”, bet ilgus vežimus su stogu ir suo
lais iš šonų, talpinančius po tuziną turistų. O tie, 
susėdę kvatojo, linksmai klegėjo, lyg maži vaikai, 
niekad nematę tokių „stebuklų”, lekiant palei vy
nuogynus.

Pavakary pasiekėme Santa Cruz ir įsitaisėme 
žavingame Sant Cruz Plaza viešbuty — kambary 
su balkonu ir puikiu vaizdu. Teko pastebėti, jog

ŠUOLIS IŠ RUDENS 
| PAVASARI
Lankant keturias 

Pietų Amerikos šalis
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Nr. 7 “ ' :

amerikiečiams labai svarbu geri viešbučiai (pagei
daujami 5 žvaigždučių) ir dar geresnis maistas. 
Tačiau ir kitiems, manyčiau, ne pro šalį abu 
„nusikaltimai”. Šituo viešbučiu galima buvo tik 
grožėtis, džiaugtis ir vaikščiojant iš nustebimo bei 
apstulbimo nuolat po nosim murmėti: „Ach, ach”... 
Keli gražūs kolonijinio stiliaus dideli pastatai 
egzotiškame sode, grįstame meniškai išdėstytom 
akmenimis plytelėmis, o per tyliai čiurlenantį 
upeliūkštį įdomūs tilteliai vienas kaip „Atodūsių 
tiltas” Venecijoje, Italijoje, kitas išlenktas pana
šiai kaip Cambridge, Anglijoje, ir dar abu apkibę 
gražiausių gėlių vainikais (girliandomis). O jau 
viduje — meno rinkinių išlaidus, bet vertinamas, 
meilės įrodymas (viskas viešbučio savininko 
asmeniškai surinkta). Visur originalūs (aliejiniai) 
paveikslai, meniško darbo didžiuliai suvirintos 
geležies sietynai (viskas iš Peru); rankomis austi 
iš Peru skaisčių spalvų kilimai dengė akme
ninėmis plytelėmis grįstas grindis arba parketą, 
net koridoriuose sienos nuklotos meniškais me

džio drožiniais bei metaliniais meno abjektais, 
gausybė įvairių išraiškų medinių „kaukių” (Peru); 
o jau baldai, baldai — masyvūs, tamsaus medžio 
stalai, kėdės, suolai (paversti minkštasuoliais), 
Peru menininkų rankomis išdrožinėti. Galėtum 
valandomis slampinėti, it po galeriją, besigrožė
damas gabios tautos menu. Viena šviesaus medžio 
spinta buvo taip visa dailiai išdrožinėta, jog vos 
vos susilaikiau nepalietusi jos, kaip prieš daugelį 
metų „glamonėjau” Milano, Italijoje, katedros 
metalines duris, visą meniškomis figūromis, net 
užčiuopdama kulkos padarytą žalą.

Kitą dieną apžiūrėjome Colchagua muziejų, 
laikomą vienu geriausių Čilėje. Vietinės kultūros 
puikūs istoriniai eksponatai buvo išdėstyti: 
sidabro gaminiai, rūbai, papuošalai, ginklai ir 
aibės viso kito.

Po pietų grįžome į Santiago skrydžiui į 
Argentiną. O Suni, suteikusi tiek daug mums 
naudingų žinių, atsisveikindama nuoširdžiai 
priminė, jei kuris mūsų ir vėl kada nors užklysime 
šioje padangėje, nepamiršti, jog čia turi draugę, 
kuri sako: „Mi casa es su casa!” (Mano namai yra 
jūsų namai).

# * *
Su Čile atsisveikinome, didžiai apdovanoti: 

čiliečių užkrečiančio linksmumo, nuoširdaus geru
mo, nemeluoto draugiškumo, pastangų padėti 
žmogui bei jį pradžiuginti — visa tai paliks 
neišblėstančiai visam gyvenimui kelrodžiu į 
geresnį, tobulesnį žmogaus pažinimą bei jo supra- 
titną ir draugiškesnį su juo apsiėjimą.

Pabaiga
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Vėl nušvito televizijos bokštas JAV lietuviai raginami bylinėtis su Rusija

Papuoštas televizijos bokštas. Roko Medonio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) 
— Vilniuje tradiciškai įžiebta aukš
čiausia Kalėdų eglė — jau septintą 
kartą tūkstančiais šviesų sužibo Vil
niaus televizijos bokštas.

Aukščiausios Kalėdų eglės ap
švietimo ceremoniją lydėjo teatra
lizuota šventė. Skambėjo grupės 
„Delfinai” dainos, pasirodė kojūkų 
teatras iš Kretingos, o šventę vaini
kavo spalvingi erdviniai saliutai.

Pasak bokštą apšviečiančios 
bendrovės „Švenčių studija” archi
tektės Jolantos Koncevičienės, tai la
bai sudėtingas, pasaulyje neturintis 
lygių, aukšto inžinerinio lygio pro
jektas. Septintus metus žiemos

Apsipirkti užsienyje — vis populiariau
Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 

Pigūs skrydžiai ir galimybė laisvai 
keliauti išpopuliarino ir „apsipirki
mo turizmą”.

Anot kelionių agentūrų atstovų, 
nors apsipirkimas dažniausiai nėra 
vienintelis kelionės tikslas, daugėja 
svetur įsigyjančiųjų drabužius ir 
avalynę, rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios”.

Kelionių agentūrų tinklo „Baltic 
Clipper” atstovė Jurgita Budrytė pa
sakojo, kad kelionės į užsienį apsi
pirkti tapo labai populiarios Lietu
voje pradėjus veikti pigių skrydžių 
bendrovėms.

Pastaraisiais metais itin suaktyvėjo blogio 
jėgos

* Tarp šimto geriausių Euro
pos vyrų krepšinio komandų, 
kurių vertinimą pateikia inter
neto svetainė eurobasket.com, yra 
trys Lietuvos komandos, iš kurių dvi 
patenka į pirmąjį dvidešimtuką. Net 
šeštą vietą užima šalies čempionė 
Lietuvos krepšinio (LKL) bei Baltijos 
krepšinio (BBL) lygose pirmaujanti 
Kauno „Žalgirio”, komanda, kurios 
sąskaitoje 90 taškų. Šalies vicečem
pionas ir ULEB taurės savininkas 
Vilniaus „Lietuvos rytas” su 80 taš
kų užima penkioliktąją vietą, o 59 
taškus turinti „Šiaulių” komanda 
yra 52-a.

* 152 šachmatininkų tarptau- 
tiniame turnyre Šveicarijoje 
septynioliktąją vietą užima Aloy
zas Kveinys, po trijų ratų surinkęs

švenčių laikotarpiu šviečiantis Vil
niaus televizijos miestas jau tapo 
šventiniu sostinės simboliu.

Naudojant modernias šviesos in
staliacijos medžiagas, aukščiausias 
Lietuvoje statinys, siekiantis 326.5 
metro aukščio, nušviečiamas šešiais 
tūkstančiais elektros lempučių ir 
550 blyksčių. Bendras elektros gir
liandų ilgis — šeši kilometrai.

Bokšto viršūnėje, kaip ir kas
met, sukasi galingas prožektorius, 
kurio spindulius giedromis naktimis 
galės matyti ne tik Vilniaus, bet ir 
sostinės apylinkių gyventojai.

Vilniaus televizijos bokštas švies 
iki pat Trijų karalių.

„Atsirado sąlygų greičiau ir pi
giau nuvykti į užsienį, negu anks
čiau tai buvo galima padaryti. Daž
niausiai žmonės į užsienį vyksta ne 
vien tik nusipirkti drabužių ar kitų 
prekių, tačiau tai yra viena sudeda
mųjų kelionės dalių”, — pažymi ji.

„Novaturo” rinkodaros direkto
rius Kęstutis Liutkus sakė, kad ap
sipirkti vykstama ir į tolimesnes ša
lis — pavyzdžiui, Jungtinius Arabų 
Emyratus.

Anot jo, tai nebūna pagrindinis 
kelionės tikslas, bet progos poilsiau
tojai nepraleidžia, nes ši šalis — ma
dos ir elektronikos sostinė.

2.5 taško. Antrojo rato susitikimą su 
šveicaru Mirko Mikavica Lietuvos 
atstovas baigė lygiosiomis 0.5:0.5, o 
trečiajame rate 1:0 nugalėjo vokietį 
Norbert Sprotte.

* Dešimtą nesėkmę dvide
šimt septintose NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse — po šešių 
pergalių iš eilės — patyrė Cleveland 
„Cavaliers” komanda, kurioje rung
tyniauja Žydrūnas Ilgauskas bei 
Martynas Andriuškevičius. Svečiuo
se „Cavaliers” krepšininkai 91:96 
turėjo pripažinti New Jersey „Nets” 
pranašumą. Ž. Ilgauskas svečiams 
pelnė 21 tašką, po krepšiais atkovojo 
4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius 
perdavimus, blokavo 5 varžovų me
timus, dukart suklydo bei surinko 3 
pražangas.

Atkelta iš 1 psl.
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruo

menės komisijos pirmininkas Vytas 
Maciūnas tvirtina, kad išeiviai tikrai 
neleis pamiršti okupacijos žalos atly
ginimo klausimo.

„Tai svarbu ne tiek Lietuvai, 
kiek pačiai Rusijai. Svarbu, kad Ru
sija susitaikytų su savo istorija. Tb 
dalyko pamiršti negalima, nes Ru
sija gali nuspręsti, kad iš tiesų yra 
pagrindas manyti, jog Lietuva jai 
priklausė teisėtai. Mums pavojinga 
tylėti apie tokius dalykus”, — svars
tė JAV gyvenantis V. Maciūnas.

Jis patvirtino, kad Krašto valdy
bai pavesta išsiaiškinti galimybes 
dėl privataus bylinėjimosi. Kas jau 
padaryta šiuo klausimu, V. Maciū
nas kol kas negalėjo pasakyti.

JAV lietuvių iniciatyvą bylinėtis 
dėl okupacijos žalos atlyginimo tei
giamai įvertino ir Lietuvos teisinin
kai.

’ „Nelabai turime kitokių prie
monių Rusijai paveikti. Jeigu šis 
reiškinys taptų masinis, tai Rusijai 
būtų politinis spaudimas. Taip atsi
tiko su Vokietija. Kai nukentėjusieji 
nuo nacių okupacijos JAV teismus 
užvertė savo ieškiniais, Vokietija bu
vo priversta spręsti šį klausimą”, — 
sakė Vilniaus universiteto Teisės fa
kulteto docentas Dainius Žalimas.

Tačiau Lietuvos atveju, anot tei
sininko, viskas daug sudėtingiau. D. 
Žalimas teigia, kad reikėtų rasti ne 
tik nukentėjusiuosius nuo sovietų

Pirmalaikius Seimo rinkimus laimėtų 
populistai

Atkelta iš 1 psl.
Tyrimo duomenimis, Darbo par

tijos potencialus elektoratas — tai 
18-24, 25-34 ir 65-74 metų amžiaus 
grupių (29.9 proc., 30.8 proc. ir 27.2 
proc.) žmonės, turintys pagrindinį, 
bendrą vidurinį arba pradinį (atitin
kamai 37 proc., 32.3 proc. ir 27.5 
proc.) išsilavinimą, kurių pajamos 
vienam šeimos nariui siekia iki 400 
litų (35.9 proc.). „Darbiečių” rinkėjai 
gyvena Lietuvos provincijoje, dau
giausia — gyvenvietėse iki 2,000 gy
ventojų.

Nebalsuotų pirmalaikiuose Sei
mo rinkimuose daugiausia 25-34 ir 
35-44 metų amžiaus grupių (30,4 
proc. ir 27,4 proc.) žmonės, turintys 
aukštesnįjį (27.8 proc.) arba pradinį 
(25.4 proc.) išsilavinimą, uždirban
tys daugiau kaip 600 litų per mėnesį 
(25.7 proc.), gyvenantys didžiausiuo
se šalies miestuose (26.9 proc.).

Atkelta iš 1 psl.
piktosios dvasios, jie neretai dreba 
mane pamatę. Kartą vienas žmogus 
net iš mašinos nelipo — pradėjo 
keiktis, šaukti. Pamatęs mano kati
ną, rėkė: „Nukirsk katinui galvą!”.

„Žmogus sukurtas pagal Dievo 
paveikslą. Dievas tarė — atsirado 
pasaulis. Žmogaus žodis ir mintis — 
taip pat veiksminga. Žmogus gali pa
laiminti arba prakeikti. Ypač stipriai 
veikia, jei prakeikia savo vaiką tėvas 
ar motina.

Jei žmogus prakeikia žmogų, 
kuris gyvena dorai, prakeikimas ne
veikia. Bet jei žmogus, kuriam buvo 
siųsti prakeiksmai, nusideda, pra
keiksmas pradeda veikti”, — egzor- 
cisto žodžius cituoja „Šiaulių kraš
tas”.

okupacijos, bet ir atsakovus — tai 
yra įmonių, organizacijų, kuriose 
dirbo ištremti, įkalinti lietuviai, tei
sių perėmėjus.

„Valstybę paduoti į teismą iš tie
sų yra komplikuotas reikalas, nes 
valstybė turi tam tikrą imunitetą 
nacionaliniuose teismuose, bet ben
drovės — ne”, — sakė jis.

Seimo narys, buvęs Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIK) pirmininkas Kazys Bobelis 
sako, kad tuoj po Antrojo pasaulinio 
karo JAV būta mėginimų iš Sovietų 
Sąjungos prisiteisti padarytą žalą.

„1950-1960 metais, kai gavo 
Amerikos pilietybę, daug lietuvių 
kreipėsi į teismus dėl prarastų ūkių, 
fabrikų, sugadintos karjeros. Kai ku
rie bylas laimėjo, dalis bylų liko ne
baigtos”, — tvirtino jis.

K. Bobelis pasakojo, kad VLIK 
buvo suskaičiavęs ir okupacijos žalos 
dydį, parengęs visą reikalingą doku
mentaciją. Pasak parlamentaro, 17 
įvairių sričių specialistų kelerius 
metus skaičiavo sovietų padarytus 
nuostolius. 1990 metų rugsėjį darbas 
buvo baigtas.

„Tai buvo labai detalūs skaičia
vimai. Pavyzdžiui, net buvo įtrauk
ta, kiek tuo metu Lietuvoje buvo viš
tų, kiek jos galėjo padėti kiaušinių ir 
kiek negauta pinigų už tuos kiauši
nius. Visus dokumentus įteikiau tuo
metiniam premjerui Gediminui Vag
noriui, ir daugiau nieko apie juos ne
girdėjau”, — teigė K. Bobelis.

Už dešiniąją konservatyvią Tė
vynės sąjungą daugiausiai balsuotų 
65-74 metų ir 18-24 metų amžiaus 
grupių žmonės (23.4 proc. ir 15 
proc.), turintys pradinį (25.3 proc.) 
arba aukštąjį (24.4 proc.) išsimoksli
nimą, uždirbantys per mėnesį dau
giau kaip 600 litų (25.7 proc.) ir gy
venantys didmiesčiuose (21 proc.).

22.4 proc. konservatorių poten
cialių rinkėjų gyvena Vilniuje, 19.6 
proc. — penkiuose didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose.

Socialdemokratų partijos poten
cialūs rinkėjai — daugiausia 35-44 ir 
45-54 metų amžiaus grupių (po 14.3 
proc.) žmonės, turintys aukštesnįjį ir 
aukštąjį išsilavinimą ir gyvenantys 
nedideliuose miestuose (14.9 proc.).

Pastaruoju metu svarstoma, ar 
išliks poste socialdemokratų vado
vas Algirdas Brazauskas, kilus abe
jonių dėl jo sutuoktinės verslo.

Kunigas teigia, jog būna, kad 
žmogus, iki apsėdimo mokėjęs tik 
lietuvių kalbą, varant piktąją dvasią 
pradeda šnekėti lotyniškai, prancū
ziškai ar vokiškai. Deklamuoja bet 
kuria kalba eilėraščius.

Kaip varoma piktoji dvasia? 
„Sutana, stula. Maldos skaitomos 
lotyniškai ar lietuviškai. Reikia kry
žiumi žegnoti. Piktoji dvasia labai 
bijo kryžiaus. Kitą kartą, kai šlaks
tai švęstu vandeniu, atrodo, kad de
gintum. Keičiasi žmogaus veidas, 
būna, kad galva pradeda suktis. Kai 
dvasia išeina, kartais jaučiamas šal
tis ar smarvė.

Piktąją dvasią galima išvaryti ir 
per valandą, o kartais reikia kelių 
kartų. Matyti, kada piktoji dvasia 
paliko žmogų”, — pasakojo kunigas.

eurobasket.com
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP. Interfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPAVokietijos kanclerė atvėrė kelią 
naujai Europos vadovų kartai
Berlynas, gruodžio 28 d. 

(AFP/BNS) — Angelą Merkei 2005 
metais tapo pirmąja Vokietijos mo
terimi kanclere,-o ir kitose Europos 
šalyse dėl valdžios kovoja nauja po
tencialių vadovų karta.

51 metų A. Merkei po du mėne
sius trukusios kovos, kurią lėmė ne
konkreti rugsėjo mėnesio rinkimų 
baigtis, galiausiai pavyko išstumti iš 
posto Gerhard Schroeder.

Buvusioje Rytų Vokietijoje už
augusi A. Merkei Vokietijos politikai 
įkvėpė naujų idėjų, nors neišvengia
mi mėginimai lyginti ją su buvusia 
Britanijos ministre pirmininke Mar
garet Thatcher ir netrukus išblėso.

Abi jos yra konservatyvių pažiū
rų, tačiau, skirtingai nei M. That
cher, A Merkei teko vadovauti koali
cinei vyriausybei, todėl, kad ir kokių 
ji turėjo „tečeriškų” ekonomikos re
formų planų, įgyvendinti juos vargu 
ar pavyks, nes valdžia jai tenka da
lytis su socialdemokratais.

Vis dėlto tai, jog A Merkei atėjo 
į valdžią, rodo reikšmingus pokyčius, 
įvykusius šalies politikoje, teigė Vo
kietijos užsienio reikalų tarybos 
mokslininkas Alexander Rahr.

„Jei pažvelgsite ne tik į Merkei, 
bet ir Vokietijos žemių vadovus, pa
matysite, jog daugelio jų amžius yra 
apie 50 metų. Jie niekada tiesiogiai 
nepatyrė Antrojo pasaulinio karo ir, 
žinoma, kiek kitaip žvelgia į pasaulį 
nei jų pirmtakai”, — sakė A. Rahr.

Tuo tarpu Britanijoje vieša pa
slaptis yra tai, jog eilėje užimti mi
nistro pirmininko laukia finansų mi
nistras Gordon Brown.

Tačiau 52 metų ministras pir
mininkas Tony-Blair kol kas nerodo 
ypatingų ženklų, jog ketina perduoti 
valdžią po gegužę laimėtos trečios 
valdymo kadencijos. Tiesa, jis yra 
pažadėjęs, jog ji bus jau paskutinė.

Nors po smarkios paramos JAV

Įtariamasis užsisiuvo burną
Tbilisi, gruodžio 27 d. 

(,,Reuters”/BNS) — Vladimir Arutiu- 
nian, kaltinamas pasikėsinimu į 
Gruzijos ir JAV prezidentus per 
George W. Bush vizitą į Gruziją, pro
testuodamas prieš gydytojų, pripa
žinusiu jį nepakaltinamu, išvadą, 
užsisiuvo bumą, pranešė televizijos 
kompanija „Rustavi-2”.

Televizijos kompanija antradienį 
parodė reportažą iš Tbilisi miesto 
teismo salės, į kurią V. Arutiunian 
atėjo užsisiuvęs bumą.

Kaltinamojo advokatė Liza Dža- 
paridze per posėdį pareiškė, kad jos 
ginamasis užsisiuvo bumą, nes ne
sutinka su gydytojų pateikta išvada.

Tbilisi gyventojas V. Arutiunian 
kaltinamas tuo, kad sviedė granatą į 
minią, gegužės 10 dieną susirin
kusią centrinėje Tbilisi aikštėje pa
siklausyti JAV prezidento kalbos.

RGD-5 granata buvo rasta už 50 
metrų nuo tribūnos, kurioje stovėjo 
JAV ir Gruzijos prezidentai. Tardy
tojų teigimu, granata nesprogo tik 
laimingo atsitiktinumo dėka.

V. Arutiunian buvo sulaikytas

veiksmams Irake kritikos T. Blair 
atrodo gerokai pasenęs, panašu, kad 
2006 metus G. Brovvn ir vėl teks pra
leisti antrame pagal įtaką Britanijos 
valdžios poste.

Jei Vokietijos kanclerė yra nau
jos kartos atstovė, tai opozicijoje 
esantys Britanijos konservatoriai 
gruodį nutarė aplenkti dešimtmetį ir 
gruodį išsirinko naują vadovą iš dar 
jaunesnės kartos.

David Cameron yra tik 39 metai 
ir jis nepraleido progos tai pabrėžti 
savo pirmame susirėmime su T. 
Blair Bendruomenių Rūmuose.

„Noriu kalbėti apie ateitį. Jis 
buvo ateitis ... kadaise”, — pareiškė 
D. Cameron, palydėtas pritariančių 
parlamentarų šūksnių.

Tuo metu, kai valdžia Ūkusioje 
Europoje pamažu pereina jaunes
niems politikams, 73 metų Prancū
zijos prezidentas Jacųues Chirac at
rodo kaip tikras veteranas.

2005-ieji jam nebuvo lengvi — 
jis netgi atsidūrė ligoninėje, kur dėl 
kraujagyslių problemų gydėsi akis. 
Spalio mėnesį oponentai jį smarkiai 
kritikavo dėl nuosaikios reakcijos į 
didžiules riaušes, išplitusias šalyje.

Nuomonių apklausos parodė, 
kad dėl griežtų veiksmų krizės metu 
gerokai sustiprėjo vidaus reikalų mi
nistro Nicolas Sarkozy, kuris nesle
pia ambicijų 2007 metais varžytis 
dėl prezidento posto, pozicijos.

Tačiau radikalių pokyčių ženklų 
nematyti Italijoje, kur 2006 metų ba
landį numatytuose visuotiniuose 
rinkimuose ministras pirmininkas 
Silvio Berlusconi veikiausiai sieks 
naujos valdžios kadencijos.

Italų opozicijai vadovauja kai
riųjų jėgų koalicijos vadovas Ro
mano Prodi. Šiam 66 metų politikui, 
septyneriais metais vyresniam nei S. 
Berlusconi, anksčiau jau teko būti 
ministru pirmininku.

per operaciją, kurią Gruzijos specia
liosios tarnybos surengė liepos 20 
dieną.

Atlikus kratą jo namo rūsyje 
rasta maža chemijos laboratorija, 
detonatorių, laikrodinių mechaniz
mų detalių ir kitokių prietaisų.

Kaip pranešė Gruzijos VRM, iš 
rastų cheminių medžiagų, turint ati
tinkamų įgūdžių, galima pagaminti 
uždraustą cheminį ginklą fosgeną ir 
dvejopo poveikio — cheminės ir me
chaninės paskirties — minų.

Operacijos metu žuvo atsakin
gas antiteroristinio centro darbuoto
jas, o V. Arutiunian buvo sužeistas.

Teroro aktu kaltinamam V. Aru
tiunian gresia kalėjimas iki gyvos 
galvos.

G. W. Bush Tbilisi kalbėjo de
šimtims tūkstančiams žmonių. 
Vengdama spūsties valdžia buvo pri
versta gerokai susilpninti saugumo 
priemones, todėl į aikštę įleidžiami 
žmonės tikrinti nepakankamai.

Įvairiais vertinimais, tuomet 
aikštėje buvo nuo iki 150,000 žmo
nių.

PARYŽIUS
Interpolas paskelbė ieškantis 

„ai Qaeda” vadovo Irake Abu Musab 
ai Zarqawi, kurį suimti įpareigoti vi
sų šiai pasaulinei policijos organiza
cijai priklausančių valstybių teisė
saugos pareigūnai. Interpolas pa
skelbė išdavęs vadinamąjį raudonąjį 
pranešimą, kurio prašė Alžyras, nor
intis areštuoti A M. ai Zarqawi dėl 
dviejų Alžyro diplomatų pagrobimo 
ir nužudymo Irake liepos mėnesį. 
„Tai sumažins tikimybę tokiam pa
garsėjusiam įtariamajam išvengti 
susekimo”, — sakoma Interpolo ge
neralinio sekretoriaus Ronald K. 
Noble pareiškime. Interpolo „raudo
nieji pranešimai” platinami visose 
184 organizacijai priklausančiose 
valstybėse.

• »
VARŠUVA
Lenkijos premjeras Kazimierz 

Marcinkiewicz pareiškė, kad „lenkų 
kariai Irake nepasiliks nė viena die
na ilgiau” nei bus būtina atsižvel
giant į padėtį šioje šalyje. Toks 
sprendimas buvo priimtas paprašius 
Irako valdžiai, pabrėžė premjeras. 
Jis pridūrė, kad lenkų misijos pobū
dis keisis ir kad kariai daugiausia 
dėmesio skirs irakiečių saugumo pa
jėgoms parengti. Pasirodė, kad len
kų metodai Irako armijai rengti yra 
geresni nei kitų, teigė premjeras, 
kuris nurodė, kad lenkų karių misi
ja Irake gali būti sutrumpinta, kai 
bus suformuota Irako nacionalinės 
vienybės vyriausybė. Pasak K. Mar- 
cinkiewicz, jis nustebo dėl to, kad šį 
sprendimą taip griežtai kritikavo 
opozicija.

SOFIJA
Bulgarija išvedė visus savo leng

vųjų motorizuotųjų pėstininkų pa
dalinius, kuriuose yra 334 kariai, 
vykdydama planus užbaigti savo ka
riuomenės buvimą Irake iki metų 
pabaigos. Šį sprendimą patvirtino 
Bulgarijos parlamentas gegužę, at
sižvelgdamas į tai, kad visuomenė 
labai neigiamai vertino karą Irake.

www.atlanticexpresscorp.com

Kroviniu gabenimas 
laivu į visas pasaulio šalis

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šafts.

Alr Frefght
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas į visas pasaulio šalis

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje.

SmaH Packaaes
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 Tel. 7 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363

Bulgarijos kontingento išvedimas 
sutampa su Ukrainos kariuomenės, 
kuri buvo viena didžiausių Irake, iš
vedimu. JAV sąjungininkė Bulgarija 
pasiuntė savo kariuomenę į Iraką 
2003 metais. Nuo to laiko ten žuvo 
13 Bulgarijos karių ir šeši civiliai.

JAV

NEW YORK
New York viešojo transporto 

darbininkų profesinės sąjungos va
dovybė, atsisakiusi tam tikrų reika
lavimų dėl sveikatos apsaugos fi
nansavimo, pasiekė susitarimą su 
miesto valdžia dėl pensijų didinimo. 
Profsąjungos vadovai pritarė susita
rimui balsų dauguma. Gruodžio 23 
dieną pasibaigęs viešojo transporto 
trijų dienų streikas buvo didžiausias 
nuo 1980 metų. Jis sukėlė chaosą 
gatvėse ir sukėlė rimtą žalą didžiau
sio JAV miesto biudžetui. Pasak 
miesto mero Michael Bloomberg, 
streiko sukelta žala siekia apie 1 
mlrd. JAV dolerių. Protesto akcijoje 
dalyvavo daugiau kaip 33,000 trans
porto sektoriaus darbininkų. New 
York meras pareiškė tikįs, kad pa
našių streikų ateityje pavyks iš
vengti.

RUSIJA

MASKVA
Iš Kazachstano Baikonur kos

modromo trečiadienį buvo paleistas 
Europos Sąjungos (ES) palydovas 
„Giove A”, kuris buvo sukurtas Eu
ropos busimosios palydovinės navi
gacijos sistemos „Galileo” technolo
gijoms realiomis sąlygomis išban
dyti ir kurį į orbitą iškėlė rusų rake
ta „Sojuz”. 602 kg „Giove A”, kurį 
pagamino Didžiojoje Britanijoje įsi
kūrusi kompanija SSTL, išbandys 
daug naujų technologijų.

4c * *

Įkaitų žudynių Beslan mokyklo
je buvo galima išvengti, jei tei
sėsaugininkai būtų laikęsi nurody
mų sugriežtinti saugumą, pareiškė 
šios tragedijos tyrimui vadovaujan
tis Rusijos parlamentaras. Alek
sandr Tbršin. „Kkonkrečių duome
nų, kad rengiamasi užpulti mokyklą 
Beslan nebuvo, — sakė A Toršin, — 
bet Rusijos vidaus reikalų ministeri
jos vadovybė buvo rekomendavusi 
sustiprinti saugumą rugsėjo 1-ąją”.

http://www.atlanticexpresscorp.com
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UETUVIįJ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA__________________________

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
KIEME APSIDAIRIUS

Gyvenant pagal kalendoriaus 
apskaičiavimus, galima daug ką at
likti laikrodžio tikslumu. Yra aibė 
įsipareigojimų, nes nuo to priklauso 
mūsų būvis parapijos ribose. Lyg 
mes tiktai tam ir gyvename, kad 
išsilaikytume šventadienių apeigose. 
Dabar tai palyginti pradeda „atvės
ti”. Jei yra, pavyzdžiui, renginys pa
rapijos salėje, tenai bus didesnė da
lis publikos, nei tuo pačiu metu baž
nyčioje. Ar nevertėtų apmąstyti iš 
naujo religinės praktikos gyvavimą.

Šv. Kazimiero parapija laikosi 
senų papročių. Tebėra gerai orga
nizuotas bažnytinis choras, (netgi 
su tendencija gerėti). Tai pagrindas 
lietuvybės išsilaikymo avangarde.

Nors choro dalyvių skaičius 
keičiasi, bet išlieka pastovus viene
tas, kuriame dainuoja patyrę dai
nininkai bei naujai atvykę iš Lie
tuvos. Tad vokalinis potencialas pas
toviai išsilaiko stiprus. Vyksta 
repeticijos ketvirtadieniais ir va
landą prieš Mišias.

Artėjant metams į pabaigą, ka
lėdinis giesmynas pasikartoja. Cho
ras, Dianos Ralienės pastangomis, 
pravedė spalvingą Užgavėnių kar
navalą, kurio pelnas, aišku, su-

NEW YORK, NY

LIETUVIŲ VERSLO 
TARYBA

Gruodžio 20 d. Lietuvos gene
ralinis konsulas (LGK) Mindaugas 
Butkus ir LB NY apygardos valdy
bos pirm. Ramutė Žukaitė sukvietė 
būrelį NY verslininkų ir visuome
nininkų, siekiant įsteigti NY lietu
vių verslo tarybą (New York Lit
huanian American Business Coun
cil). Tokia taryba buvo įsteigta, ir jai 
pirmininkauti pakviestas Vitta kor
poracijos prezidentas Aloyzas Pet
rikas. Jam talkininkauja Alberto 
Makali (madų firma) vadybininkė 
Ina Bartkus ir investicijų organizaci
jos vykdomoji viceprezidentė Jūra 
Zib.

Šios tarybos tikslas bus skatinti 
prekybos mainus tarp New York ir 
Lietuvos, traukti JAV investicijas į 
Lietuvą, keistis verslo plėtrai nau
dinga informacija bei patirtimi. LGK 
pranešime Lietuvos vyriausybei ra
šoma: „taryba bus atvira visiems, 
norintiems prisidėti prie šio tikslo 
įgyvendinimo. Tikimasi, kad jos na
rių patirtis, sukaupta dirbant JAV 
verslo pasaulyje, taps vertingu infor
macijos ir patarimų šaltiniu, ieškant 
kelių Lietuvos žmonėms į JAV rinką, 
pritraukiant investicijas į Lietuvą”.

Tokio pobūdžio organizacija vei

SKELBIMAI
IŠNUOMOJA

VVoodridge išnuomojami1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.1 mieg.— $670-$710;2 mieg. — $770-$810.1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Muz. Viktoras Ralys.

plaukė į religinio koncerto iždą; 
choro iždininkas Vytas Keblys ne
galėtų būti laimingesnis. Taipgi cho
ras kasmet yra kviečiamas šaulių 
Daumanto kuopos pravesti parapijos 
salėje bendras Kūčias su programa. 
Koncerto programoje, aišku, kalė
dinės giesmės. Dirigentas ir pasi-

kė New York prieš keletą dešimčių 
metų. Jai ilgą laiką vadovavo tuome
tinis LGK Anicetas Šimutis. Ji tada 
vadinosi Lithuanian Chamber of 
Commerce. Laikui bėgant, ši organi
zacija išnyko kaip ir daugelis kitų 
lietuviškų organizacijų.

Naujai įkurtoji taryba glaudžiai 
bendradarbiaus su LGK, kuris teiks 
tarybai būtinas sekretoriato paslau
gas ir patalpas susirinkimams.

Šalia čia aukščiau minėtų as
menų šiame steigiamajame susirin
kime dar dalyvavo Lietuvos kon
sulas ekonominiams ir kultūriniams 
reikalams Algimantas Misevičius, 
NY Columbia ir Comell universite
tų Presbiterian Hospital (viena di
džiausių JAV) finansų kontrolierius 
Art Kozyrovičius, Tautos fondo pirm. 
Algis Vedeckas ir turizmo agentūros 
„Vytis Tours” savininkas Romas 
Kezys.

Tarybos adresas:
. New York Lithuanian American 

Business Council c/o Consul General 
of Lithuania, 420 Fifth Avė., 3rd fl. 
New York NY 10018. Tel. 212-354- 
71840, fax 212-354-7911. EI. paštas 
info@ltconsny.org

Romas Kezys

Nuomoju kambarį saugiame arti 
transporto Brooklyn, NY rajone. 

Noriu sutikti moterį 
mokančią gerai megzti. 

Tel. 718-435-4508

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia Los Angeles, CA.

puošę choro dalyviai, tuojau po šv. 
Mišių, giedojo kalėdines giesmes, 
talkinant publikoje sėdinčiam Albi
nui Markevičiui. Savaitę prieš tai, 
Long Beach lietuviai taip pat iš
klausė kalėdinę programą, o choras 
„užsidirba” savo religinių koncertų 
išlaidoms.

Parapijos kiemo vartai tebėra 
tie patys, šventorius — irgi nepasi
keitęs. Du jauni kunigai, klebonas 
Stanislovas Anužis ir vikaras To
mas Karanauskas. Jau kuris laikas 
nėra zakrastijono. Pamaldos vyksta 
visada tuo pačiu laiku. Tikinčiųjų 
skaičius, bent lietuvių kalba MUšio
se nedidėja. Lietuvių parapija, išbu
vusi tiek metų, dabar vis labiau pa
našėja į apleistą dvarą, didžiuliais 
medžių kamienais, nukarusiomis ša

TRADICINES KŪČIOS LIETUVIŲ VISUOMENEI
Šių Kūčių įkūrėjas ir daugelį 

metų joms vadovavęs Kazimieras 
Karuža, Šaulių sąjungos Juozo Da- 
manto kuopos vadas, kuris 2005 m. 
spalio 22 iškeliavo amžinybėn Ana
pus saulės.

Š.m. gruodžio 11 d., sekmadienį, 
jo palikuonys, Los Angeles šaulių 
kuopa, surengė Kūčių popietę, į 
kurią apsilankė daug Los Angeles 
lietuvių visuomenės.

Susirinkusius pasveikino LR 
garbės generalinis konsulas Vytau
tas Čekanauskas.

Kalėdines giesmes giedojo Šv.

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina, 

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

SPA Constantine Day SPAS
Has openings for nail techs, 

estheticians, massage therapists. 
Fax resume to 

708-233-5944

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

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

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

708-254-2428 or 708-383-3139

PASLAUGOS

LIT TOWING 
1ATI Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck*’, 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
Tel. 773-491-9046

komis. Bažnyčios vidus tebėra jau
kus: tiktai prašosi pasenusių vit
ražų restauracijos.

Parapijos aplinka didelio judėji
mo sankryžoje nėra patraukli, visgi 
sekmadieniai, prie to šeštadieninė 
mokykla yra lietuvybės palaikymo 
židiniai Los Angeles, CA. Mes nuva
žiuojame visi sekmadieniais, laido
jant mirusius, per santuokas, krikš
tynas.

Išsilaikymo sąlyga dar glūdi 
sekmadienių ankstyvo ryto virtuvė
je, Antaninos Uldukienės tik ką 
paruoštais cepelinais, šiltais gar
džiais pyragaičiais ir, žinoma, vė
liausių naujienų erzeliu.

Stasė V. Pautienienė

Kazimiero bažnyčios choras, vado
vaujamas muziko Viktoro Ralio. 
Invokaciją sukalbėjo šaulių kuopos 
kapelionas Stanislovas Anužis.

Po to vyko tradicinių kūčių pa
tiekalų pasidalinimas su kalėdaičių 
laužymu. Visi salės dalyviai pakilo iš 
savo vietų ir vieni kitiems linkėjo 
ilgo ir sveiko gyvenimo.

Tradicinių valgių šeimininkė 
buvo Antanina Uldukienė. Puiki 
renginio pranešėja sčenoje buvo 
Irena Arienė.

Popietė baigta, neskubant namolei.
Vytautas Šeštokas

NEKILNOJAMASIS TURTAS

RESIDENTIAL 
BROKERAGE

VIDA M. 
SAKEVICIUS

Real Estate Consultant
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas

708-889-2*148

PASLAUGOS

'"A STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS 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 SL, 

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

. Skelbimų sfcy
1-773 S8S-9SOO

mailto:info%40ltconsny.org
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Hundred first lesson. (Handred 
fiorst leson) — Šimtas pirma pamo
ka.
The year of two thousand five.
(Tha jyr af tū thauzend faiv) — Du 
tūkstančiai penktieji metai.
So many things happened this 
year, that I wouldn’t want to see 
happen next year. (Šou meni 
things hępend this jyr, thęt ai uodnt 
uoant tū sy hępen nekst jyr) — 
Šiemet atsitiko tiek įvykių, kurių 
nenorėčiau matyti pasikartojant 
kitąmet.
Losing so many people during 
the hurricane, and having our 
military in Iraq should bring us 
together. (Lūzing šou meni pypi 
diuring tha hiurikein, ęnd heving 
aur militeri in Irak šud bring as 
tūgether) — Tokios daugybės žmo
nių praradimas urgano metu ir mū
sų kariuomenės buvimas Irake 
turėtų mus suartinti.
I know būt there are so many 
different opinions that it’s tea- 
ring this country apart. (Ai nou, 
bat thėr ar šou meni difrent api- 
nions thęt its tėr m g this kantšry 
apart) — Žinau, bet yra tiek daug 
skirtingų nuomonių, kad jos su
skaldo šią šalį.
Did you hear any predictions 
for the New Year? (Didž jū hyr eni 
prydikšians for tha Njū jyr) — Ar 
girdėjai kokių pranašysčių Nau
jiems metams?
No, būt I would likę next year to 
be a year of rebuilding not of 
destruction. (Nou bat ai uod laik

RAGINA LAIKYTIS 
DIEVO ĮSAKYMŲ

Šį rudenį per bendrąją audienci
ją Šv. Petro aikštėje popiežius sakė, 
jog krikščionis į mirtį turįs žvelgti 
ramiai ir su viltimi. Tikėjimo akimis, 
mirtis yra „ne pabaiga, bet veikiau 
naujas gimimas, neišvengiamas pe
rėjimas, kuriuo pilnatvišką gyve
nimą pasiekia tie, kurie savo že
mišką egzistenciją grindė Dievo 
žodžio nurodymais”.

Popiežius ragino tikinčiuosius 
būti dievobaimingus ir ištikimai 
laikytis Dievo įsakymų. Ši ištikimy
bė esanti vilties, vidinės ir išorinės

Vilnius žiemos rūkuose.

nekst jyr tū bi e jyr af rybilding nat 
af distrakšian) — Ne, bet aš norė
čiau, kad kiti metai būtų skirti 
atstatymui, ne griovimui.
I would likę to see the war end, 
the people who lošt their homes 
during hurricane Katrina find a 
place to live. (Ai uod laik tū sy tha 
uor end, tha pypi ha lošt their homs 
diuring hiurikein Katšrina faind e 
plės tū liv) — Aš norėčiau matyti 
karo pabaigą ir kad žmonės, pra
radę savo namus uragano „Katri- 
nos” metu, rastų kur gyventi.
AU of us wuold likę to see that, 
and we all can help. (OI af as uod 
laik tū sy thęt, ęnd ui oi ken help) — 
Mes visi norėtume tai matyti, ir 
mes visi galime padėti.
First of all, we have to take care 
of ourselves and our loved ones, 
if we are healthy and prosper- 
ous, we can help others. (Fiorst 
of oi ui hev tū teik kėr af aurselvs 
ęnd our lovd uons, if ui ar helthi ęnd 
Prosperas, ui ken help athers) — 
Visų pirma mes turime patys save 
prižiūrėti ir pasirūpinti savo arti
maisiais — jeigu esame sveiki ir 
pasiturintys, mes galime padėti 
kitiems.
This coming year I hope that 
there is peace on earth and that 
all good vvishes come true. (This 
kaming jyr ai houp thęt thėr iz pys 
on iort, ęnd thęt ai gud uišes kam 
tŠrū) — Ateinančiais metais linkiu 
taikos žemėje ir visų gerų norų 
išsipildymo.

dermės sąlyga bei šaknis, ji suteikia 
sąžinei ramybę. Tačiau iš šios ištiki
mybės Dievui išplaukianti pareiga 
mylėti artimą, ypač dosniai ir nesa
vanaudiškai remti vargstančius 
žmones. „Dievas teikia mūsų gyve
nimui kryptį bei atsparą. Jo žodis ir 
įsakymas nėra našta”, — sakė Be
nediktas XVI. Priešingai, tai išlais
vina bei atveria širdį artimui. Kaip 
pavyzdį Benediktas nurodė šventuo
sius. „Sekite jų tikėjimo drąsa”, — 
ragino jis.

BŽ

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illlnoispain.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

KLONAVIMO KRIZE 
GILĖJA

Kamieninių ląstelių moksle 
tvyro chaosas. Pietų Korėjos moks
lininkų grupės, kadaise laikytos 
klonavimo superžvaigžde, buvę na
riai tarpusavy žarstosi kaltinimais. 
Mokslininkai tiria šios korėjiečių 
grupės didelės dalies darbų auten
tiškumą ir domisi kaip labai šis 
skandalas pakenks jau ir taip prieš
taringai vertinamai mokslo sričiai.

Gruodžio 16 dieną Seoul nacio
nalinio universiteto mokslininkas 
Woo Suk Hwang paskelbė norįs 
išsižadėti mokslinio darbo, kuris 
gegužės mėnesį buvo spausdinamas 
žurnale „Science”. Šis darbas buvo 
vadinamas esminiu žingsniu link 
„terapinio klonavimo” — pacientų 
gydymo audiniais, išaugintais iš jų 
pačių kamieninių ląstelių. Šis moks
linis darbas ir taip kėlė tam tikrų 
įtarimų dėl duomenų nereguliaru
mo. Šiame darbe mokslininkas pa
skelbė, kad jis su kolegomis sukūrė 
11 žmogaus embrioninių kamieninių 
ląstelių linijų — visas iš skirtingų 
asmenų.

Paskelbus apie išsižadėjimą, 
tučtuojau kilo abejonių dėl mažiau
siai dar penkių mokslinių darbų. Tai 
yra paties W. S. Hwang ir jo grupės 
darbai, o taip pat — atskiro tyrimo, 
atlikto MizMedi ligoninės Seoul (P. 
Korėja) mokslininkų, ataskaita. „Tai 
— labai liūdna diena Korėjos moks
lui”, — sakė California universiteto 
San Francisco (JAV) kamieninių 
ląstelių biologas Arnold Kriegstein. 
Krizė gali gilėti ir dar labiau, nes 
klonavimo ir žmogaus kamieninių 
ląstelių tyrimų oponentai iš šio 
skandalo sau kraunasi politinį kapi
talą.

W. S. Hwang apie mokslinio 
darbo išsižadėjimą paskelbė po to, 
kai vienas iš jo buvusiųjų kolegų, 
Sung II Roh, vadovaujantis MizMedi 
ligoninei, prisijungė prie jo kaltinto
jų. S. I. Roh antrino kaltinimams, 
kuriuos paskelbė Sun Jng Kimas, 
anksčiau dirbęs MizMedi ligoninėje, 
o dabar dirbantis Pitsburgo univer
sitete (JAV). Jis P. Korėjos žinias
klaidai pareiškė, kad W. S. Hwang jo 
prašė sukurti atvaizdus devynioms 
kamieninių ląstelių linijoms, kurias 
mokslininkas aprašė straipsnyje

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

žurnale „Science”.
Spaudos konferencijos Seoul W.

S. Hwang laikėsi savo teiginio, esą, 
jis klonavo pacientams specifinių 
kamieninių embrioninių ląstelių li
nijas, bet pripažino, kad būta tam 
tikrų problemų su duomenimis. Jis 
sakė, kad kai kurios ląstelės žuvo 
netrukus po grybelinės infekcijos 
pradžios ir įtarė, kad MizMedi moks
lininkai galėjo pakeisti klonuotas 
kamienines embrionines ląsteles ki
tomis ląstelėmis.

Stebėtojai dabar nežino kuo 
tikėti. „Prieštaraujančių pareiškimų 
yra daugybė”, — sakė Harvard uni
versiteto (D. Britanija) kamieninių 
ląstelių biologas Doug Melton.

Kaltinimų sąrašas vis ilgėja. 
Prie jų prijungtos ir abejonės 2004 
metais žurnale „Science” publikuotu 
W. S. Hwang moksliniu straipsniu, 
kuriuo tvirtinama, kad sukurtos pir
mos klonuotos žmogaus embrioninės 
ląstelės. DNR tyrimų laboratorijai 
„Clinical Testing and Research” 
vadovaujanti Leslie Johnson sakė, 
kad DNR fragmentai, kurie buvo 
pažymėti kaip to paties eksperimen
to rezultatai, buvo skirtingų dydžių. 
Gruodžio 19 dieną Korėjos moks
lininkai interneto leidiniuose pa
reiškė, kad prie mokslinio darbo pri
jungta fotografija buvo pagaminta iš 
anksčiau publikuoto vaizdo. Tuo tar
pu žurnalas „Nature” svarsto, ar ne
reikėtų pareikalauti iš W. S. Hwang 
įrodymų DNR pavidalu, kad šis iš 
tikrųjų yra klonavęs šunį.

Su W. S. Hwang grupe konku
ruojančios klonavimo tyrimais užsi
imančios „Advanced Cell Techno
logy” grupės, dirbančios Worchester 
(JAV), vadovas Robert Lanza taip 
pat susidomėjo W. S. Hwang darbu 
klonuojant kiaulių embrionus. Šio 
darbo ataskaita spausdinta žurnale 
„Molecular Reproduction and Deve- 
lopment”. Moksliniame darbe, kurio 
nėra išsižadėta, yra skirtingų ilius
tracijų, pagal kurias galima spręsti, 
kad genų aktyvumas yra tapatus. W.
S. Hwang neigia, kad tai yra proble
ma. „Tai — atvejis, kurį mes ištir- 
sime”, — sakė žurnalo vyriausias 
redaktorius Ralph Gwatkin.

BNS

http://www.illlnoispain.com


10 DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

KALĖDINIS PASIRODYMAS 
„METU LAIKAI”

Gruodžio 17 d. 6 vai. v., PLC, 
Lemonte, Fondo salėje, naujai susi
organizavęs vaikų šokio teatras tu
rėjo savo pirmąjį pasirodymą. Ši šo
kio teatro grupė susikūrė visai nese
niai, vos prieš tris mėnesius. Kaip 
matėsi iš šio pasirodymo, į šią grupę 
įsijungė gražus vaikučių ir paauglių 
būrys. Tai šios grupės vadovės Rūtos 
Mičiulienės ir choreografės Sandros 
Krumhom, o taip pat vaikų tėvelių 
nuopelnas.

Fondo salė buvo beveik visa 
užpildyta jaunų tėvelių, gražaus 
vaikučių būrio. Buvo daug mamų su 
kūdikiais. Publika — daugiausia tre
čiosios bangos emigrantai. Gaila, 
kad taip yra, nes toks vaikams pa
sirodymas nesiskirs to bangomis, ši 
Kalėdinė programa buvo ruošiama 
visiems vaikams ir šiuo pasirodymu 
buvo įnešta daug džiaugsmo, šilu
mos į šventinį Kalėdinį laikotarpį.

Prieš prasidedant programai į 
publiką prabilo vadovė Rūta Mičiu- 
lienė. Ji papasakojo, kaip prieš tris 
mėnesius ji kartu su Sandra pradėjo 
organizuoti šią grupę. Dėkojo vaikų 
tėveliams, kad vežiojo vaikus į repe
ticijas, dėkojo už jų visokeriopą pa
galbą. Dėkojo organizacijoms ir 
pavieniams asmenims, rėmusiems jų 
pasirodymą. Finansine auka juos 
parėmė „HMD Trucking” kompanija, 
„Baltic Food Distributing”, „Tauras 
Mortgage” bei Frank Zapolis. Prašė 
publikos nebūti labai kritiškai, nes 
per tokį trumpą laiką sunku buvo 
viską suspėti apšlifuoti... Dėkojo 
publikai už tokį gausų dalyvavimą. 
Choreografė Sandra Krumhom ang
lų kalba persakė tuos pačius žodžius.

JAV Kultūros tarybos vardu, 
negalint dėl ligos dalyvauti pirmi
ninkei Marijai Remienei, jos įpa
reigota, šios grupės debiutinį pa
sirodymą pasveikino Nijolė Nau
sėdienė. Ji pasakė, kad JAV Kultū
ros valdyba su džiaugsmu priima 
kiekvieną naują meninį kolektyvą, 
tikisi, kad jis augs, tobulės ir džiu
gins mus savo gražiais pasirody
mais. Sveikino vadoves, šokėjus ir 
dėkojo tėveliams už jų pasiaukoji
mą.

Po trumpų kalbų, pakilo uždan
ga, kurios fone stovėjo didžiulis dai
lininko nutapytas, gražiai dekoruo
tas medis, priekyje scenos kabėjo du 
dekoratyviniai varpeliai, sceną puo
šė žibančios lemputės, kas žiūrovą

nuteikė šventiškai kalėdinei nuo
taikai. Pirmiausia scenoje pasirodė 
mažiuliukai. Jų inscenizacija — 
Naujieji metai. Po jų sekė „Ramu
nių” šokis, kurį šoko mergaitės su 
ramunių sijonėliais ir ramunių žie
dais rankose. Vasaros sezoną gyvu 
šokiu išreiškė šokėjai žaismingu 
šokiu pliaže, vieni šoko su sviedi
niais, kiti nardytojų kostiumais 
apsirengę, jautėsi vasaros sezonas. 
Rugsėjo mėnesį, mokslo metų pra
džią šokėjai pavaizdavo gražiomis 
mokyklinėmis uniformomis. Patį 
lietingą rudenio laikotarpį, pagal 
Frank Sinatros dainą „Dainuoju 
lyjant”, mergaitės šoko gražiais 
rausvais apsiaustais, visos su raus
vais batais ir su skėčiais rankose, o 
dviejų berniukų šokėjų apdaras 
buvo mėlynas. Šokėjai, gražiais 
apdarais ir šokiais inscenizavo visas 
metų šventes, bei metų laikotarpius. 
Paauglės mergaitės sušoko „Raga
nų” šokį, gražiomis raganų sukne
lėmis, su raganų kepurėmis ir 
šluostelėmis. Žiemos džiaugsmą šo
kėjai išreiškė žaismingu polkos šokiu 
ir gražiu žiemišku apdaru. Tipišką 
amerikietišką šokį gražiai atliko 
šokėjų grupė apsirengusi vienodais 
rūbais, kurie paryškino šį šokį. 
Trumpų pertraukėlių metu tarp 
žiūrovų linksmindamas vaikučius ir 
barstydamas „sniegą” vaikščiojo 
„Ledo varveklio” personažas, labai 
įmantriais rūbelis. Vadovės labai su
maniai paryškino Šv. Kalėdas. Sce
noje sužibo medis, priekyje scenos 
krito įvairių spalvų sniegas ir į sceną 
įvažiavo rogutėmis mažuliukai ber
niukas ir mergaitė. Visa šita impro
vizacija sudarė vaizdą lyg žiūrėtum į 
stiklinį burbulą, kurį pakračius, ma
tai žiemos vaizdus. Išbėgo Snieguolė, 
kiti vaikai ridendami didžiulius snie
go kamuolius ir šokdami statė snie
go senį, palaipsniui įsijungė visa 
šokėjų grupė, šventiškai apsiren
gusi, kartu su Kalėdų seneliu (Dai
nius Ruževičius), kurį tuoj pat apspi
to visi vaikai. Kalėdų senelis ėmė 
dalinti šokėjams dovanėles, o salėje 
vaikučiai gavo lietuviškų ledų. Taip 
Kalėdomis pasibaigė ši „Metų laikai” 
programa.

Į šią šokių teatro grupę jau susi
būrė 29 vaikai, nuo 4 metukų iki 
paauglių. Gaila, kad berniukų per 
mažai, mažai jų nori šokti. Vaikų ir 
tėvelių susidomėjimas yra didelis.

Sveikintina, kad tėvai nukreipia vai
kus į meninius kolektyvus, į sportą 
ar kitas organizacijas. Kritikuoti šią 
grupę yra dar per anksti, nes čia jos 
dar tik pirmieji žingsniai, tad mūsų 
pareiga yra juos stiprinti. Viena tik 
galiu pasakyti, kad per eilę metų ne
su dar mačiusi grupės, kur visi šokė
jai būtų taip tvarkingai ir gražiai 
aprengti, pradedant nuo galvos 
apdangalo iki batukų. Kiekvienam 
šokiui buvo kiti rūbai ir visi rūbai 
išreiškė to šokio dvasią. Gražus 
scenos apipavidalinimas parodė 
gražią, lakią vadovių vaizduotę. 
Suprantama, kad šokėjams reikia 
dar daug dirbti, tobulintis, bet jau
tėsi, kad entuziazmo ir noro jiems

nestinga, tai svarbiausia. Iš šios 
šokių teatro grupės turėtų pasi
mokyti tautinių šokių ir kiti kolekty
vai, kurių šokėjai išeina į sceną prie 
tautinių rūbų avėdami sportbačiais 
ar net baisiais sunkiais batais. 
Pasirodo, kad viską galima pasiekti, 
jei vadovas ar mokyklos vadovybė to 
reikalaus. Tad tik norisi pasveikinti 
sumanias ir energingas šios šokių 
teatro grupės vadoves Rūtą Mičiu- 
lienę ir Sandrą Krumhorn už jų 
entuziazmą, už jų įdėtą darbą ir 
palinkėti joms, kad naujomis pro
gramomis ateityje vėl pradžiugintų 
mus.

Nijolė Nausėdienė

Akimirkos iš koncerto.

J®.....  i& * '3; -M W f iBitoMbĮ ....
ll o JL i

Sandros Krumhorn nuotraukos
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NETIKĖTA METAMORFOZĖ
IONAS KAZIMIERAS
BURPULIS

Netikėta premjero prognozė, 
kad Vyriausybės rūmai, ko gero, bus 
jau paskutinioji jo darbovietė, sukėlė 
šurmulį (kaip pasakytų premjeras) 
daugelio žmonių galvose. Visuo
menei tapo žinomas premjero grasi
nimas sukompromituotam nepa
sitraukti, pareikštas bendrame Sei
mo socialdemorkatų frakcijos ir jų 
partijos tarybos posėdyje.

Atrodytų, niekas nežadėjo, kad 
toks griežtas pareiškimas išeis iš 
premjero lūpų. Kas gi iš tikrųjų atsi
tiko?

Pradėti tenka iš toli. Istorija 
prasidėjo dar A. Brazauskui esant 
Lietuvos Respublikos prezidentu, 
kai „Draugystės” viešbutį iš Vals
tybės turto fondo savo žinion perėmė 
Prezidentūra. Vėliau jis vėl buvo 
atiduotas tam pačiam fondui. Tačiau 
to užteko, kad būtų duotas signalas 
— atsirado suinteresuotas asmuo!

Nepradėsime žurnalistinio tyri
mo ir nenarstysime visų viešbučio 
privatizavimo proceso peripetijų — 
mums pakanka žinoti, kad galiau
siai viešbutis atsidūrė buvusios jo 
direktorės Kristinos Butrimienės 
(dabar Kristina Brazauskienė) ran
kose ir kad šiame procese aktyviai 
pasireiškė Rusijos naftos įmonė 
„Lukoil”. Taip pat mums dera žinoti, 
kad toji pati „Lukoil” per Seimo 
rinkimus finansiškai rėmė Lietuvos 
socialdemokratų partiją, o jos atsto
vas Lietuvoje I. Paleičik yra Bra
zauskų šeimos draugas. Teisybės 
dėlei reikia pripažinti, jog K. But
rimienė tuo metu dar nebuvo A. 
Brazausko žmona. Mums pakaks 
sveiko proto suprasti, kad A. Bra
zauskas, suteikdamas galimybę pri
sidengti moteriai draugyste su juo, 
tuo pačiu jai suteikė įstatymais 
nepagrįstą galimybę įgyti prana
šumą viešbučio privatizacijos pro
cese, o vėliau, ją vedus, — ir naudo
tis tos privatizacijos vaisiais.

Šia proga priminsime, jog Vy
riausiosios tarnybinės etikos komisi
jos išvada dėl to, kad viešbučio pri
vatizavimo akcijoje nėra nustatyta
A. Brazausko privačių ir viešųjų 
interesų konflikto, nes ji pirmojo pri
vatizavimo tarpsnio metu dar nebu
vo jo žmona, netenkina tarptautinių 
teisininkų ekspertų, išnagrinėjusių 
šią išvadą. Jų nuomone tokia išvada 
yra skubota, neišsami ir neatitinka 
realios situacijos, būtent dėl A. Bra
zausko artimų ryšių su K. Butri
miene.

Kiekvienam, stebinčiam poli
tikos procesus Lietuvoje, ne nau
jiena, kad šeimos draugai politikų 
tarpe šiaip sau neatsiranda. Užsie
nio specialiosios tarnybos nepalieka 
nė mažiausio plyšelio, nepamėginę 
įsiskverbti į politikų intymiąsias 
gyvenimo sferas. Neabejotina, kad I. 
Paleičik, nebūtinai būdamas kokiu 
nors agentu, turėjo tikslią informaci
ją ir žinojo, su kieno šeima verta už
megzti draugystę. Stambiosios pra
monės ir finansų korporacijos pa
prastai turi savo privačią agentūrą, 
veikiančią verslo interesais. „Drau
gystės” viešbutis tokiai draugystei 
kaip tik ir buvo likimo dovana.

Seniai žinoma tiesa, kad poli
tikoje draugų nėra, o yra interesai, 
galioja ir Lietuvoje. Seniai žinoma 
taip pat, kad „Lukoil” siekia už
valdyti „Mažeikių naftą”. Interesas 
aiškus — būdama Kremliaus inte

resų reiškėją, „Lukoil” siekia domi
navimo Lietuvos ir visoje Baltijos 
valstybių erdvėje. Natūralu, kad 
Seimo opozicija, matydama šį ne
palankų Lietuvos politinei situacijai 
vaizdą, užsibrėžė tikslą išsiaiškinti, 
kiek įtakos jau yra sukaupusi 
„Lukoil” Lietuvos vyriausybės sluok
sniuose, ir kaip būsimas vyriausybės 
valdomų „Mažeikių naftos” akcijų 
paketas galėtų atsiliepti Lietuvos 
ateičiai. Griežtai kalbant, atėjo 
laikas išsiaiškinti, kiek savarankiš
ka Lietuvos vyriausybė yra šiuo 
labai konkrečiu klausimu.

Būtent tuo pagrindu ir gimė 
opozicijos sumanymas sudaryti 
komisiją A. Brazausko šeimos verslo 
reikalams ištirti. A. Brazauskui 
atmetus konservatorių pasiūlymą 
nusišalinti ir nedalyvauti, ieškant 
pirkėjo „Mažeikių naftos” akcijoms 
pirkti, opozicijai tiesiog neliko kitos 
išeities, kaip atlikti parlamentinį 
tyrimą.

Atrodytų, kas čia blogo? Deja, 
premjerui taip neatrodo. A. Bra
zauskas rado reikalą užsigauti ir 
parašė skundą Generalinei proku
ratūrai, reikalaudamas konservato
riams A. Kubiliui, R. Juknevičienei 
ir J. Razmai iškelti baudžiamąją 
bylą už šmeižtą.

Šia prasme A. Brazausko pa
reiškimas minėtame pasitarime 
daugiau negu keistas — A. Bra
zauskas pareiškė, jog jis nesiruošia 
iš paskutinės darbovietės išeiti 
sukompromituotas. Ką tai reiškia? 
Ar tai, jog jis yra nekaltas dėl 
neskaidrių privatizavimo procesų? 
Ar tai, jog jam neramu, kad tyrimui 
prasidėjus, gali iškilti aikštėn 
negeistini dalykai, kurie galėtų rim
tai jį sukompromituoti? O gal tai 
reikia vertinti kaip grasinimą, kad, 
išaiškėjus premjero nuodėmėms, tai 
neišeis į sveikatą ir premjero ben
dražygiams? Be abejo, toks varian
tas būtų baisiausias iš visų galimų, 
bet ar turime pakankamai pagrindo 
jį atmesti? Praktika rodo, kad tokių 
atvejų vis dėl to pasitaiko. Atsakymo 
iš premjero, be abejo, netenka ti
kėtis, jo partijos bičiuliai tyli lyg 
vandens burnon prisisėmę.

Tačiau, neilgai buvo lemta A. 
Brazauskui mėgautis galimu keršto 
vaizdu opozicijai. Vos gavę skundą, 
prokurorai jį atmetė, nurodę, kad jis 
gali būti apskųstas privataus kalti
nimo tvarka. Kitaip tariant, reikalas 
pradeda įgauti anekdotinį charak
terį. Sveiku protu vadovaujantis, 
šiuo atveju pilietis A. Brazauskas 
negali rasti jokio pagrindo kaltini
mui šmeižtu kitam piliečiui. Tokiu 
atveju jo skundas —' niekų darbas, 
jis rizikuoja netekti bet kokio 
autoriteto. O tai jau yra jo kaip poli
tiko žlugimo pradžia.

Viskas būtų ne taip jau ir baisu, 
jeigu konservatorių sumanymo 
nebūtų parėmę kitos frakcijos, tame 
tarpe net septyni Darbo partijos na
riai. Tačiau premjeras savo skunde 
nė vieno iš jų nepaminėjo, teisingai 
apskaičiavęs, kad su koalicijos part
neriais santykių gadinti nereikia. 
Konservatoriai — kitas dalykas, jų 
gailėtis nėra ko. Tačiau ši premjero 
apskaičiavimų vieta jau neatrodo be 
klaidos. Tuo atveju, jeigu premjeras 
komisijai pademonstruos savo aro
ganciją ir neatsakys į klausimus, 
iškils visiškai reali apkaltos grėsmė, 
juo labiau, kad A. Brazauskas nėra 
Seimo narys, o viso labo tik samdy
tas valdininkas, nors ir labai aukšto

rango. Atrodo, jog ši aplinkybė jam 
ėmė ir užsimiršo.

Reikalą komplikuoja dar ir tai, 
kad kadencijos pabaiga dar kažin 
kur, dar daugiau kaip treji metai 
likę ne tik naudingiems projektams 
sukurti ir įdiegti, pakaktų laiko ir 
susitaikyti su mintimi, kad vis tiek 
ateis laikas padovanoti įpėdinį 
Lietuvai. Nebūsime naivūs ir neap- 
simesime, kad premjeras ir jo parti
ja negalvoja, kaip išlaikyti valdžią 
ateityje ir pasirinkti populiarų įpė
dinį.

Šiuo metu greta oficialios koali
cijos egzistuoja dar ir neoficialūs 
partneriai — Vilniaus meras A. Zuo
kas ir jo komanda. Vilniaus savi
valdybėje socialdemokratai ir libe
ralcentristai darbuojasi vienoje ko
mandoje. Pikantiška aplinkybė — 
premjero žmona K. Brazauskienė 
šioje komandoje taip pat užima de
ramą vietą ir dalyvauja visuose jos 
sprendimuose, kurie taip pat atrodo 
ganėtinai drumsti.

Ir premjero, ir jo žmonos ap
linkoje jau nepavyksta išvengti 
skandalų. A. Zuokui ir jo partijai 
kaskart vis sunkiau sekasi juos 
įveikti, liberalcentristai atsidūrė 
prie skilimo ribos, o tai neišvengia
mai atsiliepia ir paties A. Brazausko 
bei jo partijos įvaizdžiui. Jeigu libe
ralcentristai ir toliau eis tuo pačiu

ASTROFIZIKAI VERTINOX
IŠNYKIMO TIKIMYBĘ

Žemės gyventojai gali miegoti 
ramiai. Tikimybė, kad pasaulio 
pabaigos scenarijus, kuriame Žemė 
sunaikinama dėl kokios nors as- 
trofizikinės katastrofos, yra mini
mali — paskutinių skaičiavimų duo
menimis, tai gali įvykti maždaug 
per milijardą metų.

Skaičiavimus atliko Massachu- 
setts technologijų instituto (JAV) 
mokslininkai Max Tegmark ir Ox- 
ford universiteto (D. Britanija) 
mokslininkai Niek Bostrom. Šio 
mokslinio darbo istorija prasidėjo 
dar 1999 metais, kai spaudoje buvo 
išreikštas baiminimasis, kad sun
kiųjų jonų susidūrimas Brukheiven 
reliatyvistiniame sunkiųjų jonų 
kolaideryje gali tapti Žemės su
naikinimo priežastimi.

Kaip galimos Žemės sunaikini
mo priežastys buvo nurodytas juo
dosios skylės, kuri palengva su
trauktų visą Žemę, susidarymas 
eksperimentų metu arba stabilios 
„keistosios” dalelės susidarymas, 
dėl ko visa Žemės normalioji medži
aga būtų pakeista į „keistąja”. 2000 
metais fizikai atliko tyrimą ir nu
statė, kad 1,000 kartų labiau tikėti
na, jog tokie dariniai susikurs dėl 
natūralių kosminių reiškinių — 
pavyzdžiui, kosminių spindulių su
sidūrimo. M. Tegmark ir N. Bostrom 
buvo sunerimę dėl šios analizės 
rezultatų ir bijojo, kad ji žmonijai 
suteiks nepagrįstą saugumo pojūtį. 
Mokslininkai analizės teisingumu 
suabejojo dėl to, kad jei visgi tokia 
katastrofa sunaikintų kokią nors 
planetą, tai neliktų jokių stebėtojų, 
kurie tą įvykį galėtų užfiksuoti. 
Todėl galima manyti, kad Žemė iki 
šiol nesunaikinta ne dėl to, jog tokio 
masto katastrofos yra labai retos, o 
dėl to, kad Žemei tiesiog labai

keliu, apie dalyvavimą ateinan
čiuose Seimo rinkimuose jie galės tik 
pasvajoti. Ilgą laiką išsilaikęs ant
ruoju asmeniu vertinimų lentelėse,
A. Brazauskas, ne be Zuoko pagal
bos, smuktelėjo į trečiąją vietą — 
nusileido Seimo pirmininkui A. 
Paulauskui, surinkęs vos 11 procen
tų.

Ilgai brendusi Lietuvos valdžios 
krizė šiandien pasiekė apogėjų. 
Lietuvoje valdžia tapo politiškai neį
gali, susipainiojusi interesų konflik
tuose ji nebevykdo savo funkcijų, 
nes dirba tik savo naudai. Mūsų 
akyse nepastebimai, iš lėto ir vi
siems netikėtai įvyko metamorfozė 
— karalius liko nuogas.

Krizės pabaigos dar nematyti, iš 
premjero veiksmų jokiu būdu nega
lima daryti išvados, jog jis pakanka
mai vertina situaciją. Deja, jis daro 
grubias klaidas. Avansu atsisaky
damas bendradarbiauti su būsima 
Seimo komisija ir padavęs preceden
to neturintį skundą prieš opozicijos 
narius, premjeras pademonstravo, 
jog jam nusispjauti į LR Konstitu
ciją. Jis yra paskirtas Seimo spren
dimu ir neturi teisės ignoruoti kitų 
Seimo sprendimų. Pasirinkus tokį 
kelią, A. Brazauskas turi tik vieną 
galimybę — pasiskelbti diktatoriu
mi. To nepadaręs, jis taps juokda
riu.

pasisekė. Dėl to mokslininkai katas
trofos tikimybę apskaičiavo kitu 
būdu. Norėdami nustatyti kosminių 
katastrofų tikimybių intervalus jie 
naudojosi duomenimis apie planetų 
formavimosi dažnumą, o pagal tai 
apskaičiavimo protingų rūšių atsi
radimo datų skirstinį. Šiuos duome
nis derinant su Žemės amžiumi jie 
apskaičiavo, kad per 1.1 mlrd metų 
dėl kosminių katastrofų sunaikina
ma bent viena protingų būtinybių 
apgyvendinta planeta.

„Apibendrinus galima teigti, 
kad dėl to nereikėtų nerimauti ir 
nemiegoti”, — sakė M. Tegmark.

M. Tegmark ir N. Bostrom ne
apribojo savo darbo vien hipoteti
niais apokalipsės scenarijais, ap
rašytais 2000 metų darbe. Jie teigia, 
kad šie skaičiavimai turėtų galioti 
net ir kosmologiniams įvykiams, 
apie kuriuos žmonės dar nesu
simąstė. Bet šioje statistinėje ana
lizėje neatsižvelgiama į pačių žmo
nių sukeltas katastrofas —pa
vyzdžiui, atominę anihiliaciją ar 
gyvybės išnykimą dėl modifikuotų 
mikroorganizmų sukūrimo. Tiki
mybė, kad Žemės sunaikinimo prie
žastimi taps darbai, vykdomi dalelių 
greitintuvuose, yra maždaug viena 
iš trilijono per metus.

Brukheiven nacionalinės labo
ratorijos (JAV) didelės energijos ir 
atominės fizikos diretorius Samuel 
Aronson buvo įtikintas gautų rezul
tatų: „Iš to aš, o tikriausiai ir M. 
Tegmark su N. Bostrom, priėjau 
išvados, kad žmogaus veikla, kurios 
dalis yra greitintuvų mokslas, 
tik truputėlį padidina neįtikėtinai 
mažą tikimybę, kad pasaulio pabai
gos katastrofos sulauksime iš kos
moso”.

Reuters—Elta
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

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

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

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

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

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

♦Sausio 14 d. kviečiame visus
į United Center, kur rungtyniaus

Chicago „Bulis” . Komandoje žaidžia 
lietuvis Darius Songaila. Rungtynių 
pradžia - 7:30 vai. v.

♦ LB Philadelphia apylinkės
pirmininkė Teresė Gečienė džiau
giasi LF parama „Exultate” choro is 
Cleveland atsikvietimui į Philadel
phia. Ji rašo: „Šio koncerto pasiseki
mas duoda ryžto imtis ir kitų di
desnių kultūrinių projektų”. Kvie
čiame visus puoselėti lietuvišką 
dainą ir giesmę, aukojant Lietuvių 
fondui, kuris skiria lėšas lietuviškai 
veiklai paremti. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60639, tel. 
630-257-1616.

♦St. Petersburg Lietuvių klubo
bibliotekos vedėja Monika Andre- 
jauskienė džiaugiasi LF parama 
siunčiant knygas į Lietuvą. Ji rašo, 
kad 2005 metais išsiųsta per 1,000 
knygai ir 3 enciklopedijų rinkiniai į 
įvairias Lietuvos bibliotekas. Lietu
vių fondas kviečia prisidėti prie 
lietuviškų knygų išsaugojimo ir 
lietuvybės išlaikymo. LF adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60639, tel. 630-257-1616.

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747.

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato 
pranešimas

Informuojame, kad 2006 m. sausio 2 d. LR generalinis konsulatas 
Čikagoje nedirbs. Kitomis dienomis klientai bus aptarnaujami įprasta 
tvarka adresu: 211 E. Ontario St., Suite 1500, Chicago, IL 60611. 
Priėmimo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 12 vai. ir nuo 12:30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p. 
Penktadieniais priėmimo nėra.

2006 m. sausio 7 d.
Jane Addams Hull House Center for Arts and Culture,

1136 W. VVilson Avė.
atidaroma 5-ių Čikagos lietuvių menininkų darbų paroda

Dalyvauja:
NOMEDA GRUMADĄ 

(skulptūra),
AUŠRINĖ KERR 

(oda),
IRENA ŠAPARNIENĖ 

(batika),
VIDAS ZIMKUS 

(medis),
ALGIS ŽUKAS 
(fotografija).

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

Tinklalapis: www.Hullhouse.org

ŠVENTINIAI
SVEIKINIMAI

Vytautas ir Natalija Aukštuoliai sveikina su Šv. Kalėdomis 
gimines, draugus ir pažįstamus ir linki geriausių, sveikiausių Naujųjų 
metų.

Šventų Kalėdų džiaugsmo ir Naujųjų metų laimės visiems geros 
valios lietuviams linki Ona ir Jonas Gradinskai.

Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A

Valdovų rūmų paramos komitetas nuoširdžiai dėkoja už gausias aukas 
Valdovų rūmų atstatymui.

Patricia Paulauskas, Čikaga, IL, 5,000 dol. Jono ir Marijos Galėjų 
šeimos vardu.

Leonas Maskaliūnas, Palos Hights, IL, 1,000 dol.
Rūta ir William Terry, McHenry, IL, 500 dol.
Vytautas Mickevičius, California, 400 dol.

„Draugo" knygynėlyje

Knyga apie prof. Justiną Pikuną
Giedros korporacijos premijos 

„Lietuvos moters, pasižymėjusios 
krikščioniškų idealų tarnyboje” lau
reatė Aldona Pajedaitė-Vasiliaus- 
kienė knygoje „Mokslo ir idealo ke
bu” apžvelgia Lietuvių katalikų moks
lo akademijos akademiko prof. 
Justino Pikūno pedagoginį ir moks
linį darbą, jo visuomeninę veiklą.

Prof. J. Pikūnas gerai žinomas 
Amerikos lietuvių bendruomenei. 
Jis nuo 1950 m. dirbo Detroit uni
versitete. Atgavus Lietuvai neprik
lausomybę, nuo 1992 m. profesorius 
paskaitas skaito ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete.

Knyga skiriama studijuojan
tiems ar besidomintiems psichologi
ja. Įdomu ją bus paskaityti ir tiems, 
kurie pažįsta profesorių ir žino, ko
kia plati jo veikla išeivijos baruose.

Knygą išleido Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo centras. 
Spausdino spaustuvė „Epaisas” 
Kaune.

Knygos kaina — 10 dol., pri
dedant 9 proc. užsisakant IL valsti
joje. Knygos persiuntimo kaina — 5

Mokslo 
ir idealo 
keliu

dol., už kiekvieną papildomą knygą - 
1 dol. mokestis.

„Draugo” knygynėlio adresas: 
4545 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500. 
Darbo laikas nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 
vai. p.p.

Prel. dr. Ignas Urbonas, Lemont, IL, gavęs ypač gražiai „Draugo” 
išleistą 2006-ųjų metų kalendorių, atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū — 
linkime, kad kiekviena kalendoriuje pažymėta diena būtų laiminga ir 
kūrybinga.

Lietuvos Dukterų Los Angeles, CA, skyriaus valdyba, supras
dama, kad lietuviškai spaudai visuomet reikia paramos, atsiuntė 50 dol. 
auką. Esame nuoširdžiai dėkingi.

Austin (Baliunas) Grace iš Short Hills, N J, paaukojo „Draugui” 
69 dol. Ačiū!

Albina Gavelienė, gyv. Lemont, IL, ne tik atnaujino prenumeratą 
ir atsiuntė auką „Draugui”, bet taip pat labai mielą laiškelį: ,,’Draugas’ 
man patinka, mažesni lapai, plonesni, patogiau lankstyti. O dėl žinių — 
jų nemažai ir įvairios. Aš tai pirmiausia žiūriu pirmą puslapį, tada verčiu 
D. Bindokienės skiltį ir perskaitau visą, visada, o tada beveik visą 
laikraštį. Užima laiko, nes akys ne per geros, esu per 80 metų. Linkiu 
sėkmės ir linksmų švenčių”. Esame labai dėkingi už prenumeratos 
atnaujinimą, auką (30 dol.), bet dar labiau už gerus šios skaitytojos 
žodžius — kartais jų labiausiai reikia. Linkime laimingų ir sveikų 
Naujųjų metų!

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



