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Ministerija — skandalo slopinimo kaina?

Skandalais apipintas „Draugystės” viešbutis Vilniuje.
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) —
Premjero Algirdo Brazausko pritari
mas ketinimams steigti naują Infor
matikos ministeriją atskleidžia už
kulisinius valdančiųjų susitarimus

— kainą, kurią premjeras moka už jo
žmonai priklausančio „Draugystės”
viešbučio skandalo „dengimą”.
Taip mano Seimo pirmininko pa
vaduotojas liberalas Gintaras Stepo

navičius, teigiantis, jog garsėjančios
kalbos dėl naujos ministerijos įstei
gimo — tėra „pasistumdymas dėl
įtakos ir europinių pinigų”.
„A. Brazauskas neturi sukti uo
degos. Dabar tampa aišku, kad tie
siog iki šiol nenorima buvo pri
pažinti viešai buvusių užkulisinių
susitarimų. Aiškėja premjero verslo
reikalų skandalo dengimo kaina,
tiksliau tos kainos dalis — triukšmą
siekiama nuslopinti naujos ministe
rijos postais”, — sakė G. Steponavi
čius.
Pirmasis apie ketinimus įsteigti
naują Informatikos ministeriją vie
šai praėjusių metų rudenį pripažino
Darbo partijos vadovas Viktoras Uspaskichas. Jis teigė, jog apie tokius
planus buvo kalbėta dar derantis dėl
koalicijos sudarymo.
Viešai ir aštriai kritikavęs A.
Brazausko elgesį „Draugystės”
skandalo įkarštyje, vėliau Darbo
partijos vadovas atlėgo.
Žiniasklaidoje tuomet pasirodė
svarstymų, esą V. Uspaskicho santū
rumą premjero atžvilgiu galėjo nu
lemti jo susitarimas su A. Brazaus
ku dėl naujos ministerijos įkūrimo.

East Anglia — lietuvių migrantų regionas
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) —
Kaip ir buvo tikėtasi, po Europos Są
jungos išsiplėtimo minios Rytų Eu
ropos gyventojų išvyko dirbti į Vaka
rų Europos šalis. Kadangi emigruo
jant sunkiausia atsisveikinti su vis
kuo, kas sava, svetimoje šalyje mig
rantai buriasi į grupes.
Tėvynainiai svetimoje šalyje ats
toja artimuosius, tarpusavyje keičia
masi informacija bei parama.
Ibdėl pastebima neišvengiama
tendencija, kad Vakarų Europoje for
muojasi migrantų iš konkrečių Rytų

Europos vietų rajonai. Pavyzdžiui, jų tegauna minimalų atlyginimą, ta
nedidelis kyšulys į Šiaurės jūrą, į čiau jis yra bemaž keturis kartus di
Šiaurės Rytus nuo Londono, žinomas desnis negu tėvynėje.
East Anglia pavadinimu.
Panašių pavyzdžių regione East
Dėl didelės darbo pasiūlos šis re Anglia galima rasti ne vieną, nors
gionas pritraukė nemažai Rytų Eu nėra akivaizdžių socialinių, ekono
ropos gyventojų. Neįtikėtinai didelė minių ar politinių priežasčių, kodėl
dalis migrantų atvyko iš Latvijos ir konkrečios žmonių grupės migracijai
Lietuvos, nors šių dviejų valstybių pasirinko konkrečias vietas.
piliečiai tesudaro mažytę dalį visų
Gali būti, kad čia atvyko vienas
Rytų Europos gyventojų.
ar pora asmenų, vėliau — jų gimi
Štai „Kinnerton” šokolado fab naičiai ir pažįstami. Taip vyksta so
rike Norfolk iš 570 darbuotojų — 100 cialiai bei ekonomiškai reikšmingi
lietuvių ir 70 latvių. Nors dauguma žmonių judėjimai.

Informatikos ministro postas esą
atitektų būtent „darbiečiams”.
Premjeras A. Brazauskas pa
reiškė nemanąs, kad įvyktų valsty
bės valdymo „revoliucija”, jei būtų
įkurta ir keturioliktoji — Informati
kos — ministerija.
A. Brazauskas teigė, kad šiuo
metu „aktyvių svarstymų” šiuo
klausimu nėra, tačiau patvirtino da
vęs žodinį pavedimą Vidaus reikalų
ministerijai
Nukelta į 6 psl.
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E. Gentvilas A. Zuokui primena jo pažadus
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) —

Europarlamentaras
Eugenijus
Gentvilas primena senus pažadus
opozicinės Liberalų ir centro sąjun
gos (LiCS) pirmininkui, sostinės me
rui Artūrui Zuokui — per pusmetį
įrodyti, esą jam mesti kaltinimai yra
surežisuoti, ir reabilituoti visuome
nės pasitikėjimą praradusią partiją.
Išplatinęs pranešimą, kuriame
cituojamas liepos pradžioje bendrapartiečiams išsiųstas A. Zuoko laiš
kas su pažadais reabilituoti visuo
menės pasitikėjimą praradusią
LiCS, E. Gentvilas pastebi, jog lai
kas praėjo, tačiau partijos vadovo
pažadai — neišpildyti.
„Partijos kolegoms taip pat pa
siūliau duoti man pusmetį laiko, per
kurį aš įsipareigoju įrodyti, kad

Eugenijus Gentvilas

skandalai man buvo inscenizuoti,
įsipareigoju susigrąžinti tiek nema
žos visuomenės dalies, tiek prezi
dento pasitikėjimą. Jeigu man to ne

pavyks, pasitrauksiu”, — rašoma A.
Zuoko praėjusių metų liepos pra
džioje bendrapartiečiams išsiųstame
laiške.
Pasak E. Gentvilo, pusmetis su
ėjo, tačiau matyti, jog A. Zuokas sa
vo pažadus bendrapartiečiams jau
pamiršo.
„Šiandien suėjo tas pusmetis.
Matome, kad A. Zuokas tampa vienu
nepopuliariausiu šalies politikų. Ap
maudu, bet vis mažesnis rinkėjų pa
sitikėjimas ir visa LiCS. Prezidento
pasitikėjimo A. Zuokui per pusmetį
taip pat nepavyko atgauti. Per pus
metį žadėta įrodyti, kad skandalai
buvo inscenizuoti. Kol kas, deja, at
siranda tik nauji skandalai”, — sako
europarlamentaras.
Nukelta į 6 psl.
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SPORTO

APŽVALGA

Sportas LIETUVOJE

V. Aleknai, Ž. Balčiūnaitei
bei vaikinų krepšinio rinktinės nariams
įteikti deimantai

Bėgikė Živilė.Balčiūnaitė ir pasaulio disko metimo čempionas Virgilijus Alekna.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Kūno kultūros ir sporto departa
mente apdovanoti Lietuvos sporto
žurnalistų federacijos (LSŽF) pir
mąkart surengtų geriausių 2005
metų Lietuvos sportininkų rinkimų
laureatai — pasaulio disko metimo
čempionas Virgilijus Alekna, bėgikė
Živilė Balčiūnaitė ir pasaulio čem
pione tapusi Lietuvos jaunimo vai
kinų krepšinio rinktinė.
Laureatams įteikti bendrovės
„Fabrikant Corporation” skirti ver
tingi prizai — deimantai.
„Dabar galėsiu kilogramą aukso
padabinti deimantu”, — po apdo
vanojimo juokavo V. Alekna, kuris
gruodžio mėnesį už pirmąją vietą
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK), loterijų firmos „Olifėja” ir
dienraščio „Lietuvos rytas” sureng
tuose geriausio šalies sportinin
ko rinkimuose gavo kilogramą auk
so.
Geriausiųjų sportininkų rinki
muose V. Alekna surinko 114 taškų
iš 123 galimų ir ryškia persvara
aplenkė antrojoje vietoje likusį ga
liūną Žydrūną Savicką (68 tšk.). V.
Aleknai pirmąją vietą skyrė 33 iš 41
anketą užpildžiusio sporto žurnalis
to. Trečiąją vietą užėmė penkiakovininkas Edvinas Krungolcas (29
tšk.).
Geriausiųjų sportininkių rin
kimuose šių metų Los Angeles ir
Tokyo maratonų antrųjų vietų
laimėtoja ir Lietuvos rekordininkė
Ž. Balčiūnaitė pelnė 78 taškus ir
pirma buvo paminėta 19 kartų.
Antra liko taip pat lengvaatletė,
daugiakovininkė Austrą Skujytė (39
tšk.), o trečiąją vietą užėmė krep
šininkė
Jurgita
ŠtreimikytėVirbickienė (33 tšk.).
Atkakliausiai vykusiuose ge
riausios 2005 metų komandos rin
kimuose jaunimo krepšinio rinktinė
pirmąja buvo paminėta 18 kartų ir
iš viso surinko 60 taškų. Kitas vietas
taip pat užėmė krepšinio komandos:
moterų Eurolygos trečiosios vietos
laimėtojos Vilniaus „Lietuvos telekomo” krepšininkės gavo 40 taš
kų, o ULEB taurės laimėtojai Vil
niaus „Lietuvos ryto” krepšininkai
— 37.
(ELTA)

GERIAUSI KARATĖ
KIOKUŠIN SPORTININKAI
— D. IMBRAS IR
M. CIUPLYTĖ

RETĖJA MUSŲ

SPORTO
VETERANŲ
EILĖS
Mirė
ilgametis
Lietuvos
sambo imtynių
federacijos
prezidentas
Trečiadienį, sausio 4-ąją,
eidamas 70-uosius metus, staiga
mirė ilgametis Lietuvos sambo
imtynių federacijos prezidentas,
daugkartinis šalies čempionas
Pranciškus Eigminas.
Jis taip pat buvo ilgametis

Tarptautinės sambo mėgėjų fede
racijos (FIAS) generalinis sekre
torius, Lietuvos neolimpiriio
komiteto prezidentas, šalies nu
sipelnęs treneris bei tarptautinės
kategorijos ekstra klasės teisė
jas.
(ELTA)
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JAV

MetamsJl20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:

JAV

Geriausiais 2005 metų Lietuvos karatė kiokušin
sportininkais išrinkti pasaulio supersunkaus svorio
vicečempionas ir dukart Europos čempionas Donatas
Imbras iš Akmenės bei Europos vicečempione ir
Lietuvos čempionė kaunietė Margarita Ciuplytė.
Jie pripažinti laureatais tradiciniuose Lietuvos
kiokušin karatė federacijos (LKKF) rinkimuose.
Tarp vyrų laureatu tapęs D. Imbras šiemet pa
teko ir į Lietuvos geriausiųjų sportininkų dešimtuką,
užėmęs septintąją vietą.
Antras LKKF dešimtuke liko kaunietis leng
vasvoris Vytautas Viščius, kuris šiemet Japonijoje
vykusiame pasaulio čempionate iškovojo ketvirtąją
vietą, o trečias — dukart Europos sunkaus svorio
čempionas vilnietis Darius Gudauskas.
Tarp dešimties geriausių atletų yra net šeši kau
niečiai, dvi vietos atiteko vilniečiams, po vieną —
Akmenės ir Klaipėdos atletams.
Geriausia tarp moterų tapusi M. Ciuplytė
aplenkė kaunietę Anetą Gudelytę, šiemet tapusią
Lietuvos čempione bei Europos čempionate iškovo
jusią trečią vietą, bei dukart Lietuvos čempionę, taip
pat kaunietę Laurą Petraitytę.
Geriausiųjų dešimtuke yra net aštuonios kau
nietės, o kitas dvi vietas pasidalijo vilnietė ir
Vienas geriausių karatė kiokušin sportininkas — Donatas
mažeikiškė.
Eltos nuotr.
(Elta) Imbras.

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)

Metams $80.00 *1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:

Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 *1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius - Vytas Paškus
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skeibimai@draugas.org
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SĖS. ONA MIKAILAITE

Ko galima tikėtis
2006-aisiais
raeitieji, 2005-ieji, metai at
gamtos stichijomis.
„Time žurnalas, vaizdavęs
metus nuotraukomis, rodė trau
muotų žmonių veidus. Tačiau gam
tos naikinanti jėga iššaukė ir
nuostabių artimo meilės reiškinių.
Darek Buraet, rašantis „Reader’s
Digest” žurnale, pastebėjo: „Už
kiekvieną plėšiką, atkišusį į gelbė
tojų valtį šautuvą, buvo tūkstantis
kitų nukentėjusių, besidalinančių
savo paskutiniu vandens lašu...”
New Orleans arkivyskupija,
praradusi kone 90 proc. bažnytinio
turto, jau sugebėjo atidaryti pusę
iš 107 apgriautų mokyklų ir 37,000
mokinių vėl sėdi suoluose. Biloxi
vyskupijoje audra nušlavė dešimtį
parapijų, tačiau ir šie katalikai
nelinkę nuleisti rankų.
Pasaulio katalikams didieji šių
metų įvykiai buvo popiežiaus Jono
Pauliaus II iškeliavimas amžiny
bėn ir Benedikto XVI išrinkimas
popiežiumi. Ir čia būta netikė
tumų: užuot griežto ir reiklaus va
do, pasirinktas švelnus bei nuo
lankus Kristaus vietininkas. 2006
m. jis išleido pirmąją savo encik
liką susipriešinusiam pasauliui,
pavadintą „Dievas yra meilė”
(Deus Caritas ėst). Kardinolai jam
siūlo sumažinti užsienio keliones
ir pasilikti Romoje, tačiau jis š.m.
birželio mėnesį numato vykti į
Lenkiją, tikriausiai tuo metu Jo
nas Paulius II bus paskelbtas
palaimintuoju.
2006 m. kovo mėnesį Irako
karui sukanka treji metai. JAV
viešoji nuomonė vis aštriau ski
riasi nuo prezidento Bush įsitiki
nimų. Amerikiečiai nori ‘■aikos,
žudynių pabaigos ir karių grįžimo
namo. JAV„Pax Christi” direkto
rius Davė Robinson prognozuoja,
jog politikai ir toliau svarstys, kaip
greitai galima sugrąžinti JAV ka
rius, neatsižvelgdami į moralines
karo vykdymo problemas.
Šiemet JAV Aukščiausiasis
Teismas gaus antrą naują narį —
katalikas teisėjas Alito tikriausiai
bus patvirtintas, tačiau teismas
vargiai bepakeis „Roe v. Wade”
sprendimą, įteisinusį abortus.
Katalikų Bažnyčia ir visos krikš
čioniškos bendruomenės toliau tęs

Pmintini”

Buvusios Cincinnati OH Lietuvių Bendruomenės pirmininkės, susitikusios LB
pobūvyje praėjusių metų rudenį. Iš kairės: Birutė Flynn, Danutė Bieliauskienė
ir Marytė Flynn. Ir šiais metais jos pasiruošusios uoliai darbuotis lietuviškos
veiklos dirvonuose.

VIRŠ KASDIENYBĖS
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Rimtis — tariama, rimtis — tik
regimybė. Iš tikrųjų viskas juda,
kruta, skrieja, vibruoja ar spindu
liuoja, ateina ir nueina, gimsta ir
miršta. Ir kiekviename judesyje ga
lime įžvelgti tam tikrą periodišką
kartojimąsi — ritmą. Ritmiškai kei
čiasi metų laikai, ritmiškai keičia
dieną naktis, ritmiškai kvėpuojame,
ritmiškai plaka širdis. Ritmiškai
darbą keičia poilsis, kuris reikalin
gas atstatyti galias naujam veiks
mui, naujam darbui. Tas poilsis yra
natūrali ritmo periodo dalis, todėl,
tarkim, atokvėpio valandėlė, nakti
mis poilsis ar išeiginė diena nelaiko
ma švente. Šventė turi kitokią pras
mę, ji yra virš kasdienybės, švenčių
ritmas kitoks.
Kaip byloja Senasis Testamen
tas, po šeštosios pasaulio kūrimo
dienos Dievas matė, kad visa kas
sukurta, yra gera. Septintą dieną Jis
nieko nekūrė. Taigi Dievas gėrėjosi,
globojo sukurtąjį pasaulį, šventė
pasaulio sukūrimo šventę.
Kaip Dievo paveikslas ir pana
šumas, žmogus taip pat kuria, dirba,
savo kūriniais ar nuveiktais darbais
gėrisi, grožisi, džiaugiasi, iš jų se
miasi įkvėpimo naujiems darbams.
Žmogus švenčia. Būdamas tautos,
valstybės, bažnytinės ar kitokios
bendruomenės narys, žmogus šven
čia tautos, valstybės, Bažnyčios ar
kitokias šventes. Ir jis nėra pasyvus
švenčių dalyvis, kuris tik gėrisi,
grožisi ar džiaugiasi; jis malda,
giesme ar daina bei kitokiais pagar
bos bei padėkos ženklais save šven
tėje įprasmina, ją pašventina, o grįž
tamuoju ryšiu patiria kilnius jaus
mus, įkvėpimą tauriems siekiams,
randa sau reikalingo dvasinio peno.
Taigi šventė, jei ji deramai švenčia
ma, žmogų taurina, iškelia virš kas
dienybės, ugdo. Šventes galima
skirstyti į religines ir pasaulietiškas.
Religinės šventės mini didžiuosius
žmonijos išganymo įvykius: Kalėdas,
Velykas, Sekmines bei kitas, Bažny
čios paskelbtas privalomomis. Pa
saulietiškos šventės mini svarbius
tautos, valstybės ar pasaulio įvykius.
Švenčių šventimo būdai priklau
so nuo jų intencijos, motyvo, bet la
biau — nuo švenčiančiųjų vidinės
kultūros, vertybinės orientacijos,
šventimo prasmės suvokimo. Pažy
mėtina, kad religinių švenčių šventi
mas seka tradiciją, pasižymi pas
tovumu, dvasingumu, emocijų san
tūrumu, kuriuos palaiko ir puoselėja
tikinčiųjų bendruomenė. Apie pa
saulietiškų švenčių, atmintinų ar

minėtinų dienų šventimą, apie
netikinčiųjų dalyvavimą religinėse
šventėse — atskira kalba, nes šven
timas priklauso nuo švenčiančiųjų
santykio su religija, kūryba, darbu,
vartojimu.
Nuo seno žmogus žemę šventa
vadino, ją mylėjo, su ja dvasingai
bendravo. Iš vaikystės prisimenu,
kaip tėvas, pradėdamas sėją, prieš
berdamas pirmąją grūdų saują per
žegnodavo, palaimindavo dirvą; že
mė atsidėkodavo, ir kasdienės duo
nos niekad netrūko. Ir dabar šventi
nami paminklai, prieš pradedant
statybą šventinamas kertinis ak
muo, šventinamos naujos patalpos,
naujas laivas ir net automobilis. To
kiu būdu įdvasinami medžiaginio
pasaulio ir žmogaus santykiai. Deja,
jie mūsų dienomis kinta nudvasinimo link, pašventinimas, tapęs trum
palaike apeiga, pamirštamas, toli
mesnis bendravimas su pašventintu
objektu tampa vien utilitarus; nebekeliama kepurė einant pro pakelės
kryžių, įėjus į šventintą būstą neiš
tariama „Garbė Jėzui Kristui”, prieš
valgį ir po valgio neliko maldos. Dėl
nudvasinto darbo, ūkininkavimo ir
vartojimo neliko tikro švenčių šven
timo.
Ekonominis materializmas, ka
pitalizmas bei su jais susijusi techni
nė revoliucija pretenduoja ūkinin
kavimą atskirti nuo dvasinio gyveni
mo. Socialiniame gyvenime materi
jos ir dvasios atskyrimas yra klai
dingas, iliuziškas reiškinys, nes
ūkinė veikla yra dvasinio gyvenimo
padarinys; ūkininkavimas yra žmo
gaus valios aktas, nes darbo draus
mė, darbo našumas priklauso nuo
dvasinių veiksnių. Pats darbas yra iš
dvasios, o ne iš materijos kilęs aktas.
Tačiau žmogaus ir materijos santy
kių perversmą padariusi techninė
revoliucija, mašinos žmogų nušalino
ne tik nuo prisilietimo prie medžia
gos, fizinio darbo, bet ir nuo mąsty
mo, prisilietimo mintimis prie darbo.
Nudvasinto ūkininkavimo ir tokio
pat vartojimo pasekmės kraupios:
daugėja „gyvenamosios aplinkos”
gamtos mažinimo sąskaita, jau
pastebimai klimato pokyčiai, žemė
nebeduoda sveiko vaisiaus, trūksta
švaraus vandens ir oro. O šių dienų
žmogus (istoriko pavadintas pilvažmogiu) reikalauja daugiau turtų,
pinigų, malonumų. Ir vartoja, varto
ja, netausodamas, vartoja be saiko,
be „gana” ar „pakaks”
Nudvasintas darbas, ūkininka
vimas ir vartojimas iškraipė švenčių
šventimą, jų prasmę bei paskirtį. Iš
nebemokėjimo švęsti, šventimas

dažnai paverčiamas besaikiu pirki
mu, hedonistinių poreikių tenkini
mu, valgymu (persivalgymu), svai
galų gėrimu (persigėrimu); šėlsmu,
siautėjimu, dažnai pasibaigiančiu
muštynėmis ar net nužudymais.
Siekdami sau populiarumo, viešų
renginių organizatoriai švaisto mo
kesčių mokėtojų pinigus fugnies
salvėms, šūviams, dūmams, nuo
kurių išprotėję šunys palieka šei
mininkus, paukščiai apleidžia par
kus ir gojelius, kenčia ligoniai ir se
nyvo amžiaus žmonės. Tolstant nuo
dvasingo, santūraus švenčių šventi
mo, kai kurioms šventėms jau ran
dami pakaitalai, šventės pamai
nomos (Vėlinės — Helovynu), kur
piamos netradicinės apeigos. Taigi,
užuot pilkos kasdienybės, užuot pak
ilus virš jos, šventės daugeliui tampa
nuopuoliu, tikrųjų vertybių išnieki

priešabortinę kovą. Tos pačios
lyties asmenų jungtuvių klausi
mas svarstomas daugelyje kraštų:
tokias jungtuves jau įteisino Ka
nada, Ispanija, Belgija, Didžioji
Britanija ir Nyderlandai. JAV
daugmaž pusė gyventojų nepri
taria homoseksualų jungtuvių įtei
sinimui, bet Aukščiausiasis Teis
mas tikriausiai neišleis įstatymo
tuo klausimu, nes teisėjai matyt
laikosi atokiai nuo įsivėlimo į
socialines problemas.
O kas vyksta Maskvoje? 2005
m. lapkričio 23 d. sukako 50 metų,
kai SSRS Sveikatos apsaugos
ministerija leido daryti abortus
jų pageidaujančioms motinoms.
Abortinis mentalitetas įsipilietino
ir Lietuvoje, nors prieš jį atkakliai
kovoja Katalikų Bažnyčia; steigia
mi vaiko ir motinos globos namai,
jaunimas tikybos pamokose auklė
jamas suvokti, kad abortas — tai
žudymas. Homoseksualizmo klau
simas Lietuvoje taip pat tapo gan
opus. Aukščiausias Teismas svars
to tos pačios lyties asmenų jungtu
vių įteisinimą, tačiau Katalikų
Bažnyčia viešai stoja prieš homo
seksualizmą, traktuodama jį kaip
psichinį iškrypimą. Lietuvos Baž
nyčios hierarchai, ypač kardinolas
Audrys J. Bačkis ir arkivysk. Si
gitas Tamkevičius, yra pareiškę:
„Lietuvoje Bažnyčia stovės labai
aiškiose pozicijose. Bažnyčia visa
da yra už šeimą, už elgesį pagal
(žmogaus) prigimtį”.
Politikos rietenos Lietuvoje
2006-aisiais tikrai nesibaigs, ta
čiau pamažu linkstama prie di
desnio žmoniškumo. Visgi ideologi
nis sąmyšis negreit išsisklaidys,
nors viltį kelia jaunoji karta, ne
užkrėsta sovietinio mentaliteto.
Paskutinės statistikos rodo, jog
Lietuvoje 83.6 proc. gyventojų save
laiko tikinčiais, o iš jų 79 proc. —
Romos katalikais. Katalikiškiau
sias miestas Lietuvoje yra Pane
vėžys, o po to — Kaunas ir Šiau
liai. Mažiausi katalikų skaičiai yra
Klaipėdoje ir Vilniuje. Galima
tikėtis, kad Katalikų Bažnyčia ir
toliau darbuosis lietuvius traukti
iš moralinės klampynės bei darys
teigiamą įtaką krašto gyveni
mui.
nimu.
Religines šventes švęsti tikin
čiuosius įpareigoja trečiasis Dievo
įsakymas bei pirmasis Bažnyčios
įsakymas. Netikinčiųjų pagarba bei
pakantumas tikintiesiems, juos įpa
reigoja gerbti religines šventes.
Tautos ir valstybės šventes priva
lome švęsti visi, jei lietuviais esame
gimę, jei esame tėvynės patriotai,
tikri valstybės piliečiai. Šventes tu
rime švęsti taip, kad pakiltume virš
kasdienybės, iš pilkos buities — į
prasmingos būties lygmenį, kad pasisemtume dvasiai reikalingo peno.
Taip dar nėra. Tačiau Pirmosios
respublikos patirtis, nauji sektini
pavyzdžiai teikia viltį, kad atgauta
teise švęsti savo šventes išmoksime
pasinaudoti, kad išmoksime teikti
dvasiai atgaivą nuo rutinos, nuo
pilkos kasdienybės.
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HOROSKOPUS LYGINA SU ANEKDOTAIS
Smalsuodami, kas jų laukia
ateityje, žmonės dažnai atsakymų
ieško horoskopuose. Metų sandaroje
susidomėjimas astrologija pasiekia
apogėjų, tačiau Bažnyčia įspėja, kad
tikėjimas astrologų pranašystėmis
yra nuodėmė.
Klaipėdoje dirbantys astrologai
pastebi, kad prieš žiemos šventes ir
po jų gerokai daugiau žmonių už
sisako asmeninius horoskopus sau ir
artimiesiems. Tuo tarpu Klaipėdos
Marijos Taikos Karalienės bažnyčios
kunigas Vilius Viktoravičius at
kreipia dėmesį, kad tikėjimas as
trologų pranašystėmis gali labiau
pakenkti žmogui negu padėti.
Dirba trys astrologės

Šiomis dienomis astrologai neat
sigina nuo klientų, norinčių sužinoti,
kas jų laukia Naujaisiais metais.
Kadangi susidomėjimas astrologija
yra didžiulis, nuo 100 iki 300 litų
kainuojančio asmeninio horoskopo
klaipėdiečiams tenka palaukti.
Oficialiai uostamiestyje astro
logėmis dirba tik trys moterys. Jos
turi skirtingą patirties bagažą, todėl
jų sudaromų horoskopų kainos ir
trukmė, kiek laiko reikia laukti
prognozės, skiriasi. Palaukti ho
roskopo tenka nuo kelių dienų iki
kelių savaičių.
Domisi emigrantai

Į astrologes kreipiasi ne tik
klaipėdiečiai, bet ir trumpam į
Lietuvą sugrįžę užsienyje gyvenan
tys žmonės.
Grįžę atšvęsti Kalėdų, jie
nepraleidžia progos iš astrologo lūpų
sužinoti, ko reikėtų tikėtis ir saugo
tis kitąmet. Nemažai klaipėdiečių
Kalėdų proga užsakė ir patys išsiun
tė asmeninius horoskopus užsienyje
gyvenantiems artimiesiems ir gimi
naičiams.
Kai kurie emigrantai, norėdami
sužinoti, kokię pokyčiai jų laukia
ateinančiais metais, apsilankė pas
astrologes patys ir, palikę užmokes
tį, laukia, kol metų prognozės pa
sieks juos paštu.

ką skaitau. Jei skaitysi tą horos
kopą kaip anekdotą — nieko tokio.
Tačiau, jei žmogus skaito horoskopą
ir tiki, kad tai, kas parašyta, išsi
pildys, iš religinio taško žiūrint, jis
daro nuodėmę”, — teigė dienraščiui
kunigas. V. Viktoravičius atkreipė
dėmesį, kad astrologija tarsi pasako,
kad visą gyvenimą nusprendžia ne
žmogus, o žvaigždės. Neva žmogui
tereikia nulenkus galvą priimti
kažkieno sprendimus.
Ieško lengvų atsakymų

Pasak V. Viktoravičiaus, horos
kopas nori nenori formuoja žmogų ir
kreipia jį. Tikėdamas astrologija,
žmogus nebegirdi, ką Dievas kas
dien jam nori pasakyti, bet ieško kito
tikėjimo ir kreipia savo žvilgsnį ten,
iš kur tikisi lengvo atsakymo.
„Krikščionių Dievas žmogui leidžia
pačiam spręsti, pačiam keisti ir keis
tis, pačiam formuoti savo ateitį.
Šventajame Rašte ne kartą yra mi
nima, kad Dievas žmogui duoda
kelius ir jis pats turi rinktis, kuriuo
keliu eiti. Žmogus turi laisvę rinktis,
kuriuo keliu eiti, kaip elgtis, ir žino,
ko tikėtis”, — priminė V. Viktora
vičius.
Kunigo manymu, horoskope
žmonės ieško aiškaus nesudėtingo
kelio — bus taip ir taip. Tuomet
žmogus tarsi duoda sau leidimą
nebemąstyti, negirdėti ir nieko ne
daryti.
Vienas horoskopas visiems

V. Viktoravičius šmaikštauda
mas lygino Dievo mokymą su
horoskopu visiems žmonėms. „Gal ir
negerai pasakysiu, bet Dievo mo
kymą, Dešimtį Dievo įsakymų, gali
ma būtų palyginti su Dievo visai
žmonijai parašytu horoskopu, kaip
reikia gyventi. Tačiau žmogus turi
laisvę rinktis, nuo žmogaus priklau
so, kaip jis, kaip asmenybė, gyvens.
Reikia ieškoti savo kelio, o ne leisti,
kad jį tau pasakytų kitas”, — teigė
kunigas.
V. Viktoravičius sutiko, kad,
domėdamiesi horoskopais, žmonės
patenkina savo prigimtinį smalsu
Paklausa auga
mą, tačiau priminė, kad smalsaujant
reikėtų pagalvoti, ar tai, ką skaitai,
Klaipėdoje oficialiai dirbančios yra tiesa.
astrologės — Violeta Liaugminienė,
„Jei žmogus nori sužinoti tiesą,
Rita Vainauskienė ir Sigita Bene- aš netikiu, kad astrologija gali ją
tienė dienraščiui „Klaipėda” sakė, pasakyti. Dievas kalba visiems, jo
kad asmeninių horoskopų paklausa veikimas akivaizdus, nesvarbu, ar tu
pastaruoju metu gerokai padidėjo. Avinas, Jautis ar Liūtas. Pirmasis
Asmeninis horoskopas sudaromas Dievo įsakymas yra — 'Neturėk kitų
kiekvienam žmogui pagal jo gimimo dievų, tik mane vieną’. Jei horos
datą ir vietą. Pasak astrologių, tiks kopai būtų tokie teisingi, tuomet
liam horoskopui sudaryti reikalinga pasaulyje neįvyktų tiek tragedijų,
labai tiksli gimimo data. Reikia jos būtų išpranašautos ir būtų pasis
žinoti ne tik gimimo dieną, bet ir tengta jų išvengti”, — tikino V. Vik
laiką — valandų bei minučių tikslu toravičius.
mu.
Klaipėdiečius konsultuojančios
Pranašystės nužudo
astrologės tikina, kad tik išanaliza
vus asmeninį horoskopą galima
Kunigas V. Viktoravičius papa
pateikti žmogui konkrečių ir nau sakojo ir vieną savo vaikystės istori
dingų patarimų.
ją, išgirstą iš senelio. Jo manymu,
paprastas atsitikimas aiškiau nei
Lygina su anekdotais
sudėtingi išvedžiojimai gali parodyti
pranašysčių pragaištingumą.
Klaipėdos Marijos Taikos Kara
Luokėje, miestelyje Telšių ra
lienės bažnyčios kunigas V. Vikto jone, bažnyčios šventoriuje, yra
ravičius sakė, kad retkarčiais pa išlikęs vienas senas XVHI-XIX a.
skaito horoskopus vien tam, kad paminklas, vaizduojantis žmogų,
įvertintų, kaip šiais tekstais yra for kurį yra apsivijusi gyvatė. Kai V.
muojamas bei programuojamas Viktoravičius buvo vaikas, jo senelis
žmonių gyvenimas.
papasakojo seną istoriją apie pa
„Galima skaityti bet kokią lite minklo atsiradimą.
ratūrą. Klausimas yra, ar tikiu tuo,
Bažnyčios šventoriuje yra pa

laidotas ne kunigas, bet turtingas
dvarininkas, rėmęs bažnyčią. Vienas
žynys šiam geradariui išpranašavo,
kad jis mirs nuo gyvatės įkandimo.
Nors pranašyste žmogus suabejojo
— per visą gyvenimą tose apylinkėse
jis nebuvo matęs nė vienos gyvatės,
ėmė domėtis viskuo, kas buvo susiję
su gyvatėmis. Jis rinko informaciją
apie gyvačių įkandimus, tuo metu
įmanomus priešnuodžius, rinko gy
vačių piešinius. Galiausiai ant savo
stalo jis ėmė piešti gyvatę. Mėgino
atkartoti matytus piešinius, įsivaiz
duoti, kaip atrodytų jam įgelti galin
ti gyvatė. Norėdamas, kad gyvatė
atrodytų realistiškesnė, piešiniui
ėmė naudoti spalvas. Į stalą betrindamas vieną spalvą, žmogus sau
į pirštą įtrynė rakštį. Nuo rakšties
prasidėjo kraujo užkrėtimas ir žmo
gus netrukus mirė.
Išleido kalendorių

Žinomiausia uostamiesčio astro
logė Violeta Liaugminienė pernai
pirmą kartą išleido 2006-ųjų metų
astrologinį kalendorių. Pasak jos,
tokį kalendorių galėtų sudaryti bet
kuris į astrologijos mokslus įsigi
linęs žmogus. Pati V. Liaugminienė
kasmet organizuoja kursus žmo
nėms, besidomintiems astrologija.
Dvi jos mokinės dabar ir pačios su
daro asmeninius horoskopus klai
pėdiečiams, o kiti įgytas žinias nau
doja sau ir draugams.
Pasak V. Liaugminienės, profe
sionalus astrologas žmogui pataria į
asmeninį horoskopą nežiūrėti fata
liškai, nekritiškai. Jos nuomone,
žmonės supranta, kad patys yra savo
likimo šeimininkai, o iš horoskopo
tikisi ne aiškių atsakymų, o pa
tarimų, kuris laikas gali būti pa
lankus ar nepalankus įvairiems
sprendimams priimti. „Išsakydama
astrologines prognozes labai sten
giuosi neprogramuoti žmonių. Pasa
kyti žmogui aiškų gyvenimo receptą
neįmanoma. Astrologija leidžia tik
numatyti kai kurias tendencijas, o
kaip tomis dienomis elgtis, žmogus
sprendžia pats”, — sakė V. Liaug
minienė.
Ji patikino, kad pati savo klien
tams pataria neskaityti dienos,
savaitės ar metų horoskopo, skirto
kuriam nors zodiako ženklui. Pasak

V. Liaugminienės, tokios prognozės
yra pernelyg bendros, aiškesnių
rekomendacijų kasdienybei gali duo
ti tik tikslus ir teisingai interpretuo
tas asmeninis horoskopas.
Prognozuoja ir
ekonomistai

Lietuvos laisvosios rinkos insti
tutas (LLRI) kasmet atlieka Lie
tuvos ekonomikos tyrimą, kuriame
prognozuojamos ir metų ekonomikos
tendencijos.
Kaip dienraščiui „Klaipėda”
teigė LLRI ekspertė Monika Kačins
kienė, ekonomikos augimas šiemet
ims lėtėti, tačiau stipriausią ekono
minės situacijos gerėjimą šiemet
pajus ne įmonės, o šalies gyventojai.
Šiemet augs darbo užmokestis ir
namų ūkių pajamos, didės gyventojų
taupymas ir investicijos, toliau spar
čiai mažės nedarbas.
Pasak M. Kačinskienės, LLRI
tyrimas remiasi rinkos dalyvių prog
nozėmis, kurios yra grindžiamos
racionalių lūkesčių teorija. Būtent
rinkos dalyvių lūkesčiai nulemia jų
veiksmus, kartu ir visos ekonomikos
plėtros kryptis. Tyrime dalyvavo 48
ekspertai.
Rinkos dalyvių nuomone, šiemet
šalyje beveik dešimtadaliu didės
vidutinis darbo užmokestis — iki
1,273 litų per mėnesį. Lūkesčius dėl
darbo užmokesčio augimo stiprina
mažėjantis nedarbas ir stiprėjanti
konkurencija dėl darbo jėgos, didė
jantis įmonių efektyvumas ir pel
ningumas. Tikimasi, kad augs vi
dutinės namų ūkio pajamos — nuo
2,106 litų per mėnesį iki 2,252 litų.
Tyrimas rodo, kad vartojimo prekių
ir paslaugų kainos šiemet taip pat
augs sparčiau nei per ankstesnius
kelerius metus.
M. Kačinskienės teigimu, būtų
klaidinga vienareikšmiškai džiaug
tis statistiniais rodikliais, nes bene
pagrindinės nedarbo mažėjimo prie
žastys yra pesimistinės: mažėjantis
nedarbo rodiklis reiškia ne tik
augantį užimtumą, bet ir intensyvią
emigraciją, struktūrinį nedarbą, be
darbių nenorą dirbti ir Lietuvos val
dininkų ir profsąjungų nenorą įsi
leisti užsienio darbininkus.
„Klaipėda”
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SKANUS MAISTAS — GYVŪNŲ PRIEŠAS
„Katę be priežiūros galima palikti
net kelioms dienoms. Pakanka į jos
dubenėlį įdėti pakankamai maisto,
Mylimiems augintiniams prie
palikti vandens. Katė per vieną
šventinio stalo — ne vieta
dieną suės tik tiek, kiek jai norisi.
Skanėstais nuo vaišių stalo Likusio maisto nelies ir jį pasiliks
prišerti naminiai gyvūnai gali turėti kitai dienai”, — tvirtino veterinari
rimtų sveikatos sutrikimų. Jiems jos gydytojas.
Apsirijimo problemos negresia ir
gresia ne tik virškinimo problemos,
sparčiai žmonių namuose populiarė
bet ir nutukimas.
jantiems šeškams bei žiurkėnams.
Šie gyvūnai taip pat nėra išrankūs
Apsiryja šunys
maistui, todėl neprašo šeimininkų
Veterinarijos gydytojo Lino Va- skanesnio kąsnio.
„Galima drąsiai teigti, jog apsi
ranausko teigimu, kasmet po šven
čių į jo kliniką atvedama nemažai rijimas — šunų liga”, — apibendrino
keturkojų, kurie piktnaudžiavo L. Varanauskas.
maistu. ^Apsirijimas — tipiška gy
Kamuoja
vūnų švenčių liga. Ji ypač aktuali
pagirios
šunims", — kalbėjo pašnekovas.
Jo žodžiais, šunys dažniau ap
Tačiau yra tokių maisto produk
siryja ar užėda netinkamo maisto,
nes jie sugeba subtiliai ir meiliai šei tų, kurie netinka nė vienam augin
mininko išprašyti skanesnio kąsnio. tiniui. Vienas tokių — žuvis. Nors
„Šuo dažniausiai visus metus yra atrodytų, jog silkė yra neatsiejama
šeriamas subalansuotu sausu mais katės raciono dalis, veterinarijos
tu. Todėl kąsnis nuo žmonių vaišių gydytojai pataria žuvimi savo augin
stalo jam gali rimtai pakenkti”, — tinių nevaišinti.
„Šiame produkte yra daug valgo
sakė L. Varanauskas.
Tokios bėdos kur kas rečiau iš mosios druskos. Jei gyvūnai ja
tinka kates, nes jo nėra tokios ėdrios. apsinuodytų, lauktų ilgas gydymo
VIRGINIIA SPURYTĖ

procesas. Be to, žuvis katėms gali
sukelti šlapimtakių akmenligę”, —
sakė L. Varanauskas.
Jis rekomendavo augintinių ne
vaišinti ir saldumynais. Ypač šuns,
nes jo skrandis yra pritaikytas virš
kinti gyvulinės kilmės baltymus. O
saldumynuose gausu angliavan
denių, tad torto gabalėlis šuns
skrandžiui bus sunkiai įveikiama
užduotis.
Alkoholis — ir žmonių, ir jų au
gintinių priešas. „Pasitaiko šunų,
kurie mėgsta alų, vyną ar kavą.
Mažytis gurkšnelis jiems nelabai ir
kenkia. Girtą šunį esu matęs vieną
kartą ir labai seniai. Tai buvo
medžioklėje, kai keturkojis rado
stipraus gėrimo ir juo pasivaišino.
Laimei, alkoholis jam labai nepa
kenkė. Šuo pasvirduliavo, gerai
išsimiegojo. Tačiau pagirios, kaip ir
žmonėms, buvo sunkios”, — juokėsi
pašnekovas.
Gresia
antsvoris

Apsirijimo pasekmes gyvūnams
tenka kęsti gana ilgai. „Pirmieji
požymiai, jog augintinis persivaiši

no, yra tokie, kaip ir žmogaus. Tai
vėmimas bei viduriavimas. Paste
bėjus šiuos požymius kviesčiau šei
mininkus iškart savo augintinį vežti
pas veterinarijos gydytoją. Ketur
kojai nemoka kalbėti, tad negali
pasakyti, kaip blogai jaučiasi. Ap
sinuodijimo maistu lygį gali nu
statyti tik gydytojas”, — patarė L.
Varanauskas.
Piktnaudžiavimas maistu augin
tiniams gali baigtis ir antsvoriu.
„Nutukusių šunų tikriausiai yra
tiek, kiek ir žmonių. Maistu žmonės
išreiškia savo meilę, tačiau retas
susimąsto apie augintinio savijautą
priaugus svorio”, — sakė veterinari
jos gydytojas.
Jo teigimu, antsvorio problemų
turintiems šunims sunku vaikščioti,
kvėpuoti, jie dažniau suserga širdies
ligomis ir trumpiau gyvena.
„Norėdami išvengti šių nemalo
numų, nekvieskite augintinio prie
vaišių stalo. Savo meilę galima iš
reikšti ir kitaip. Jei labai norisi gy
vūną pamaloninti skanėstais, jų
reikia ieškoti specializuotose par
duotuvėse”, — teigė L. Varanauskas.
(„Klaipėda”)

erų filmų nėra. Užsibaigė karo ir tarybinių
Po paskaitos klausytojai liko sumišę, suglu
minti, nesupratome, kokiam tikslui organizavo
partizanų kovų epopėja. Visa klasikinė lite
scenaristų kursus? Auditorijoje kilo nepasitenki
ratūra išgvildenta ir perkelta į ekraną, o buitinė
nimas, kursistai, apimti nerimo, žvalgėsi vienas į
tematika režisierių nevilioja. Scenarijų badas
privertė Kinemotografijos komitetą paskelbti kon
kitą, klausdami: „Kas tai — pasityčiojimas?” Dau
kursą. Jų buvo keli, bet norimų rezultatų nedavė.
geliui kilo įtarimas ir, manau, pagrįstai, kad kaž
(Autobiografinis apsakymas)
kas iš aukštesnių instancijų Maskvoje sąmoningai
Seni scenaristai išsisėmė, reikėjo ieškoti jaunų
talentų.
žlugdo Lietuvos kiną.
ONA MATUZAITĖ
Todėl aštuntojo dešimtmečio viduryje, rudenį
Po Bazaičio kalbos į tribūną pakilo komiteto
tas pats suinteresuotas komitetas suruošė scena
pirmininko pavaduotojas draugas Ungutis,
Nr. 1
ristų pusmetinius kursus. Norinčių mokytis atsi
respublikoje žinomas keliautojas, publicistas ir
rado daug, beveik visi klausytojai iš sostinės, tu
scenaristas. Supratęs klausytojų nerimą ir su
lausytojai išsirinko visos auditorijos seniūnę maištį, kurį sukėlė pirmininko pesimistinė kalba,
rintys literatūrinių gabumų. Susirinko nemaža
Elidiją. Ji buvo ne tokia, kaip visi žmonės — pasiskubino apraminti, išreikšdamas viltį, kad
grupė, per septyniasdešimt kursistų — vyrų ir
mažikė, su kuprele, dantys išgeltę, nelygūs,
moterų, įvairaus amžiaus, bet ne vyresni, kaip
mes, literatai ir žurnalistai, papildysime kino stu
penkiasdešimt metų. Daugelis jų buvo garsūs šviesiaplaukė, bet keista, ji dėl savo fizinių dijos scenarinį lobyną. Baigdamas palinkėjo vi
rašytojai, poetai ir šiaip redaktoriai, režisieriai trūkumų visai nesivaržė. Jautėsi su visais lygi, su siems sėkmės kūrybiniame darbe. Ir už tai ačiū!
mėgėjai, net dvi būsimos dailininkės: dvidešimties kiekvienu elgėsi, kaip su senu pažįstamu, aktyvi,
Po įžanginių kalbų, buvo demonstruojamas
metų Violeta, Dailės instituto studentė, profeso iškalbi ir be kompleksų. Žiūrėjau į ją ir stebėjausi, fantastinis filmas jaunimui „Rūstybės diena” (k/s
riaus dailininko duktė ir Elidija, dvidešimt septy- kaip ji pasipūtusi vaikščiojo, įsivaizdavusi esanti „Gorkio” gamybos). Šlamštas. Tik juosta sugadin
nerių metų mergina, universiteto studentė, ji dar labai talentinga, lyg būtų kažką didinga nu ta. Pasibaigus filmui, užsidegė šviestuvai ir salė
vakarais lankė dailės studijas. Abi ambicingos, veikusi, pasireiškusi literatūroje ar mene. Bend prisipildė akinančios šviesos. Juodos užuolaidos
ravo tik su pripažintais rašytojais, poetais, me ant langų ir visų keturių sienų kėlė nemalonias
mylinčios literatūrą ir meną merginos.
irmas susipažinimo vakaras įvyko spalio nininkais. „Ji, tikriausiai, turi įžymius tėvus arba emocijas. Elidija, užsilipusi ant scenos pakylos,
pradžioje Kinematografijos komitete J. giminaičius”, — pagalvojau. Mano spėliojimai iškilmingai pranešė, kad kitas užsiėmimas įvyks
Janonio gatvėje. Klausytojų susirinko pilna salė. veikiai pasitvirtino.
po savaitės, ketvirtadienį. Kursistai pakilo,
Prieš mėnesį Vilniuje kino teatre buvo ro apimti blogos nuotaikos, tylėdami vilkosi apsiaus
Įėjau į salę paskutinė. Šurmulys, dauguma kur
sistų pažįstami, — tai redakcijų ir televizijos ben domas multiplikacinis filmukas vaikams. Filmu tus ir skirstėsi. Ir aš apsivilkau apsiaustą, ir su
dradarbiai, šnekučiuojasi, juokauja. Visi jauni, kas be siužeto. Karpytos figūrėlės nerangiai ju niekuo neatsisveikinusi, išėjau į gatvę.
pasitikintys savimi, išdidūs, čia yra ir kultūros dėjo ekrane. Tai buvo sausas, bedvasis kūrinėlis,
iestą gaubė rudens sutema. Ėjau per Ka
tedros aikštę. Geltoni medžių lapai, prikritę
darbuotojų, kai kurie net vadovaujantys pareigū nieko nepasakantis ir neįdomus. Žiūrovų „multinai. Jie gerbiami, su jais skaitomasi, nors nėra kas” nesudomino ir spaudoje šis darbas buvo pras ant grindinio, šiuršėjo po kojomis. Mane pasivijo
parašę nė vieno dėmesio verto kūrinio. Aš vienin tai įvertintas. Iš spaudos sužinojau, kad repre barzdotas vyriškis ir palydėjo iki troleibusų susto
zentacinio „multiko” autorė yra Elidijos vyresnioji jimo. Kalbėjomės apie kiną. Abu priėjome išvados,
telė balta varna tarp išrinktųjų.
Erdvi kino peržiūrų salė: baltas, didelis sesuo Rūta, dailininkė ir režisierė.
kad prie gerų norų galima lengvai išspręsti kino
Įžanginį žodį tarė Kinematografijos komiteto problemą, žinoma, jeigu to panorės Kultūros mi
ekranas, o platūs langai ir sienos buvo išdrapiruotos juoda materija. Aplinka priminė laidojimo pirmininkas Bazaitis, stambus, aukštas, žila nisterija, jeigu bus objektyvi scenarinė kolegija,
vietą. Nesiveržiau sėsti į pirmas vietas, prisi plaukis vyras, kūiybinės organizacijos vadovas, jeigu režisieriai paims nežinomų autorių gerus
glaudžiau prie durų. Niekas manęs nepastebėjo ir partijos narys ir saugumietis. Atsistojo į tribūną, scenarijus, jeigu... O, tas magiškas jeigu” pas
manimi nesidomėjo. Šalia manęs sėdėjo dvi jau šaltomis akimis apžvelgė auditoriją ir prabilo. toviai sukosi visų klausytojų galvose.
nos moterys, kaip vėliau sužinojau, abi režisie Kalbėjo pusantros valandos. Be entuziazmo aiški
Atvažiavo iš Antakalnio antras troleibusas,
riaus asistentės. Prakalbinti neišdrįsau, pati į no šių dienų kino varganą padėtį respublikoje:, sustojo. Mano pašnekovas barzdočius, atsisvei
trūksta gerų scenarijų ir kino juostų, kurių gamy kinęs įlipo ir nuvažiavo link stoties, o aš dar gerą
pažintį nesisiūliau.
Aš nebuvau naujokė scenarijų rašyme, turė bai reikalingas brangus sidabras, o šis metalas pusvalandį laukiau trylikto troleibuso. Sugrįžau
jau praktiką, mano rašomojo stalo stalčiuje gulėjo Lietuvoje — didžiulis deficitas. Tarybų Sąjungoje namo po dešimtos valandos vakaro. Vyras ir du
trys scenarijai pilnametražiniams filmams, ku sidabro ištekliai baigiasi, o 950 metrų juostai pa mokyklinio amžiaus sūnūs sėdėjo prie televizo
riuos buvau nunešusi į kino studiją, bet ne- gaminti reikia 60 gramų sidabro. Taigi, supras riaus ir žiūrėjo filmą. Virtuvėje atsigėriau arbatos
susiprotėjau su redaktore pasidalinti honoraru ir kite, gerbiamieji, kad be scenarijų bado dar yra ir trumpai pakalbėjusi su savo vyrais, palinkėjau
jie buvo man sugrąžinti. Tačiau, nepaisant nesėk techninės kliūtys.
jiems labos nakties ir nuėjau į miegamąjį, išvar
ukštas pareigūnas kalbėjo ilgai ir nuobodžiai, gusi kritau į lovą. Miegojau be sapnų. Ryte laukė
mių, mano širdyje ruseno vilties ugnelė, vis dar
duodamas suprasti, kad blogos padėties ne darbas redakcijoje, buitiniai rūpesčiai ir rašymas.
naiviai tikėjau, kad atsiras doras, protingas
pakeis net mūsų pastangos, atseit, rašykite, o kas Parėjusi iš darbo, namuose viriau, skalbiau,
režisierius, kuris atkreips dėmesį į mano darbus
ir scenarijai, gal su pataisymais, bet bus priimti, iš to išeis, pažiūrėsime. Užbaigė kalbą pesimis jaunesnio sūnaus patikrinau namų darbus,
tiškai, tarsi iš anksto žinodamas, jog mūsų darbai nuploviau langus, grindis. Mano vyrai jau miego
gerai įvertinti ir įgyvendinti.
Auditorija susigrupavo, susiskirstė į mažus vis tiek nueis per nieką. Iš jo kalbos susidarėme jo, o aš virtuvėje prie stalinės lempos iki vidur
būrelius pagal pažintis, darbo specifiką, užsi išvadą —jeigu ir pavyktų gerų scenarijų parašyti, nakčio rašiau scenarijų.
laukia pralaimėjimas.
ėmimus. Aš likau viena.
Bus daugiau.
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Komedijos gimtadieniui — trijų
,,urvinių" spektaklis

Trys „urviniai” (iš kairės): aktoriai Dainius Kazlauskas, Darius Meškauskas ir
Kostas Smoriginas.
Eltos nuotr.
Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) — D. Meškauskas. Jie pakaitomis vai
Populiarios komedijos „Urvinis žmo dina trijų didžiausių šalies miestų
gus” vienerių metų sceninio gyvavi scenose.
mo sukakčiai Vilniaus klube „New
Pasak komediją pastačiusios
York” rengiamas išskirtinis vakaras menų agentūros „Baltic Music” va
— sausio 14 dieną scenoje pirmą dovo Simono Keblo, nuo pat premje
kartą vaidins visi trys „urviniai” — ros siekta, kad vieno aktoriaus ko
žinomi aktoriai Dainius Kazlauskas, medija būtų išskirtinė, tačiau kuo
Kostas Smoriginas ir Darius Meš nustebinsiąs proginio vakaro spek
kauskas, žadantys žiūrovams sma taklis, sakė negalįs numatyti.
gių improvizacijų ir kitokių staigme
„Urvinio žmogaus” monologų
autorius amerikietis aktorius ir reži
nų.
Debiutavusi 2005 metų sausio sierius Rob Becker pirmą kartą šią
14 ir 15 dienomis Vilniuje, vieno ak komediją suvaidino 1991 metais San
toriaus vaidinama komedija „Ur Francisco. Subtilaus humoro kupino
vinis žmogus” šiuo metu yra vienas monospektaklio herojus su švelnia
populiariausių teatro renginių visoje ironija pasakoja apie vyrų ir moterų
Lietuvoje: šį sezoną kiekvieną mėne „nesusikalbėjimus”, kurie lydi abi
sį rodoma po 10-12 repertuarinių lytis nuo urvinio žmogaus laikų.
spektaklių. Iš viso per pirmuosius
Spektaklis netrukus išpopulia
metus spektaklis rodytas apie 80 rėjo, buvo pastatytas Broadvvay ir
kartų, komediją pamatė daugiau tapo ilgiausiai per visą Broadway
kaip 30,000 žiūrovų.
istoriją scenoje išbuvusiu monospekNuo praėjusiųjų metų rudens ši takliu. Be Lietuvos, dabar „Urvinis
komedija rodoma Vilniuje, Kaune ir žmogus” rodomas daugiau kaip 30Klaipėdoje, o „urvinių” šiuo metu yje valstybių visuose žemynuose.
yra jau trys: be D. Kazlausko, pava
Lietuvoje komediją „Urvinis
sarį pradėjo vaidinti K Smoriginas, žmogus” bendromis jėgomis režisavo
o rudenį — ir klaipėdietis aktorius D. Kazlauskas ir K. Smoriginas.

* Septintą pergalę iš eilės
ULEB Eurolygos vyrų krepšinio
turnyre iškovojo Lietuvos vice
čempione bei ULEB taurės savi
ninkė Vilniaus „Lietuvos ryto” ko
manda, trečiadienį devintojo rato
rungtynėse svečiuose po pratęsimo
101:95 įveikusi septintąją nesėkmę
patyrusią Milano „Armani Jeans”
(Italija). „Aš džiaugiuosi mūsų sep

tinta pergale iš eilės. Puikiai žaidė
me 30 minučių. Kas nutiko ketvirta
jame kėlinyje — kol kas negaliu pa
sakyti. Grįžęs į Vilnių peržiūrėsiu
vaizdo įrašą. Kuomet viską supra
siu, paaiškinsiu žaidėjams. Jokiu
būdu negalima varžovui leisti per
kėlinį įmesti 33 taškus”, — kalbėjo
vilniečių treneris Neven Spahija.
* Pergalingai penkių koman
dų planetos jaunimo (iki 20 me
tų) III pogrupio pirmenybes, ku
riose kovojama dėl dviejų kelialapių
į II divizioną, pradėjo varžybų šeimininkė Lietuvos rinktinė. Trečia

dienį Elektrėnuose Lietuvos koman
da 16:0 sutriuškino Turkijos bendra
amžius. Po tris įvarčius lietuviams
pelnė Deividas Kazlauskas ir Dona
tas Kumeliauskas, po du — Vygintas
Stepanavičius, Sergejus Ivanuškinas bei Marius Rankauskas, po vie
ną — Artūras Visockas, Vytautas Jagelavičius, Marius Lomakinas ir Al
gimantas Visockas.
* Aštuntą pralaimėjimą iš ei
lės NBA reguliariojo sezono
rungtynėse patyrė Dariaus Son
gailos Čikagos „Bulis” komanda,
namuose 97:101 turėjusi pripažinti
Seattle „SuperSonics” krepšininkų
pranašumą. Lietuvis aikštelės šei
mininkams pelnė 20 taškų ir buvo
antras pagal rezultatyvumą. Per 29
minutes D. Songaila pataikė vienin
telį tritaški, 5 dvitaškius iš 11 bei 7
baudų metimus iš 8. Po krepšiais jis
atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezul
tatyvius perdavimus, 3 kartus sukly
do bei surinko 4 pražangas.

Ministerija — skandalo slopinimo kaina?
litinė taryba.
parengti įstatymo pataisas, numa
Seimo Darbo partijos frakcijos
tančias Informatikos ministerijos seniūnė Loreta Graužinienė teigė
steigimą.
esanti už naujos ministerijos įstei
Tačiau, neoficialiomis žiniomis, gimą, nes „žvelgiant į Lietuvos ateitį
trečiadienį svarstymų dėl Informa informatikos sritis — labai reikš
tikos ministerijos jau būta ir Social minga, ją būtina plėtoti ir šiuo atve
demokratų frakcijos Seimo posėdyje. ju tik departamento nepakanka”.
Dėl konkrečios pozicijos šiuo
„Man gaila, kad visi matuoja
klausimu socialdemokratai kol kas vien tik pinigais, nors tai visiškai nenesitarė, tačiau frakcijoje kilo ginčų sietini dalykai. Nereikia vertinti mi
dėl to, kaip naujos ministerijos įstei nisterijų vien tik siejant jas su iš Eu
gimo planas atsirado Vyriausybės ropos Sąjungos ateinančiais milijo
programoje.
nais. Reikia žiūrėti valstybiškai, kas
Poziciją dėl Informatikos minis naudinga ir reikalinga valstybei”,
terijos įsteigimo ateinantį pirmadie sakė L. Graužinienė.
nį žada svarstyti ir Valstiečių liaudi
Dienraštis „Lietuvos rytas” ket
ninkų frakcija Seime.
virtadienį rašo, kad jei Lietuvoje bū
Šios frakcijos seniūnė Aldona tų įkurta nauja Informatikos minis
Staponkienė teigė asmeniškai ma terija, ši žinyba būtų itin svari.
nanti, kad naujos ministerijos steigti
Darbo partijos iniciatyva kuria
nevertėtų.
ma Informatikos ministerija turėtų
Valdančiųjų socialliberalų vie nemažai įtakos skirstant Europos
nas vadovų Artūras Skardžius taip Sąjungos paramą. Jos žinioje atsi
pat sakė nepritariąs naujos ministe durtų daugiau nei milijardas litų,
rijos įsteigimui. Jo manymu, labiau rašo „Lietuvos rytas”.
prasmingas būtų jau anksčiau
Nuo 2007 metų informacinių
įsteigto tarpžinybinio koordinavimo technologijų paslaugų ir infrastruk
ir bendradarbiavimo funkciją vyk tūros projektams yra numatyta skir
dančio Informacinės visuomenės ti daugiau negu dvigubai didesnę pa
plėtros komiteto prie Vyriausybės ramos sumą.
sustiprinimas.
Pagal pernai pasiektą ES šalių
Pasak A Skardžiaus, socialli vadovų susitarimą, Lietuva 2007beralai kol kas nėra svarstę šio klau 2013 metais iš ES struktūrinių bei
simo. Jis taip pat sakė manąs, jog Sanglaudos fondų gaus beveik 23
pirmiausia tai turėtų svarstyti Po mlrd. litų paramos.

Atkelta iš 1 psl.

E. Gentvilas A. Zuokui primena jo pažadus
Atkelta iš 1 psl.
E. Gentvilas spėja, jog neįvykdy

tus pažadus A. Zuokas ateityje ban
dys dangstyti trukdžiais partijos vi
duje.
„Dabar A Zuokas, matyt, ban
dys teisintis, kad per pusmetį nepa
siekė pažadėtų dalykų, nes trukdė
tie keliolika oponentų partijos vidu
je. Bet juk akivaizdu, kad net ir vi
siškas tylėjimas nebūtų pakeitęs nei
visuomenės, nei prezidento nuomo
nės”, — teigia E. Gentvilas.
Pasak europarlamentaro, laiku
neįvykdžius savo pažadų, partijos
vadovas turėtų trauktis iš LiCS pir
mininko posto.
Kai kurie liberalcentristai A.
Zuoką ragina trauktis iš partijos va
dovo pareigų, tuo tarpu dalis sos

tinės savivaldybės tarybos narių lau
kia Vilniaus mero atsakymo dėl siū
lymo trauktis iš šio posto.
Seimui gruodį patvirtinus sos
tinės merui nepalankias išvadas, ku
riose jis siejamas su paslaptinguoju
„abonentu”, kuriam neva buvo mo
kami pinigai už įmonių grupei „Rubicon” palankius sostinės savivaldy
bės sprendimus, savivaldybės tary
boje surinkti 25 iš 51 tarybos nario
parašų po siūlymu šiam atsistaty
dinti.
Mero atsakymo trauktis siūlan
tys savivaldybės tarybos nariai sakė
lauksiantys iki Naujųjų metų.
Atsakymo politikams dar teks
palaukti — šiuo metu sostinės meras
atostogauja Tailande ir į Vilnių pla
nuoja grįžti sausio 10 dieną.

Prezidento komandą paliko dar
vienas patarėjas
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) — tome”, — sakė D. Gudelis. Jis taip
Prezidento Valdo Adamkaus koman pat patikino, kad artimiausiu metu
dą naujųjų metų išvakarėse paliko jo vadovaujamoje grupėje daugiau
Prezidentūros Vidaus politikos ir permainų nenusimato.
A Pranckevičius — ne vieninte
analizės grupėje patarėju dirbęs Ar
lis V. Adamkaus komandos žmogus,
noldas Pranckevičius.
Vidaus politikos ir analizės gru darbą Prezidentūroje iškeitęs į kar
pės vadovas Darius Gudelis dienraš jerą Europos Sąjungos institucijoje.
čiui „Lietuvos žinios” teigė, kad A Vasaros pabaigoje Prezidentūros Už
Pranckevičius darbo valstybės vado sienio politikos grupę paliko karjeros
vo komandoje atsisakė laimėjęs kon diplomatė Eglė Jankauskaitė, kuri
kursą dirbti Europos Parlamente taip pat laimėjo konkursą dirbti EP.
Ji pasirinko darbą EP Informacijos
(EP) Briuselyje.
„Man susidaro įspūdis, kad jo ir viešųjų ryšių direktorate.
Pavasarį Prezidentūrą paliko
sprendimą lėmė geresnės finansinės
sąlygos”, — apie buvusio pavaldinio patarėja teisės klausimams Toma
karjeros vingius kalbėjo D. Gudelis. Birmontienė, tapusi Konstitucinio
Jis taip pat tikino, kad prezidentas Teismo teisėja. Iš Prezidentūros išėjo
V. Adamkus jau praėjusių metų ru ir Socialinės politikos grupės patarė
dens pabaigoje žinojo apie A. Pranc- ja Audronė Morkūnienė, grįžusi
kevičiaus ketinimus pasitraukti iš dirbti į Socialinės apsaugos ir darbo
komandos.
ministeriją. Buvo nuspręsta sujungti
„Neskubame. Bet ko nesinorėtų. Prezidentūros Ekonomikos ir regio
Reikia žmogaus pagal darbo priori ninės plėtros bei Socialinės politikos
tetus ir kvalifikaciją. Tačiau kon grupes. Jungtinei grupei vadovauja
krečių kandidatūrų kol kas nesvars ekonomistas Ramūnas Vilpišauskas.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Pasaulis baiminasi sąmyšio, jei
mirtų Izraelio premjeras

Anei Sharon

Paryžius,
sausio
5
d.
(AFP/BNS) — Pasaulio valstybių va
dovai linki Izraelio premjerui Ariel
Sharon, kurio būklė yra kritiška, pa
sveikti, o jo priešininkai ir arabų bei
Izraelio žiniasklaida kalba apie
smarkiai pasikeitusius Artimuosius
Rytus, jei jis mirtų.
77 metų A Sharon trečiadienį
dėl rimto insulto skubiai nuvežus į
ligoninę, juntamas nerimas dėl Iz
raelio ateities kurso ir konflikto su
palestiniečiais.
Arabų žiniasklaida skelbia pa
vojų. Palestiniečių laikraščiai „Al
Quds” ir „Al Ayyam” pranešė, kad A.
Sharon jau guli mirties patale, o Li
bano laikraštis „As Safir” rašo, kad
„Izraelis atsidūrė prie politinių ki
virčų slenksčio”.
Palestiniečių premjeras Ahmed
Qorei laiške Izraelio premjero pa
reigas einančiam Ehud Olmert rašo:
„Galvojame apie premjerą Sharon,
Izraelio vyriausybę ir jo tautą ir už
juos meldžiamės. Linkime premjerui
visiškai ir greitai pasveikti”.
Kai kurie Izraelio laikraščiai
prognozuoja A. Sharon valdymo pa
baigą, nesvarbu, išgyvens jis ar ne.
Tuo tarpu didžiausi A Sharon
priešai — pale'stiniečių kovotojų
grupuotė „Hamas” — džiūgavo.
Artimieji Rytai be A Sharon bus
„geresnė vieta”, ketvirtadienį pa
reiškė grupuotės atstovas Sami Abu
Zuhri. „Pasaulis yra prie slenksčio,
už kurio gali nusikratyti vieno blo
giausių savo vadovų. Dieviškuoju
įsikišimu Sharon ištikęs likimas yra
tai, kas laukia despotų ir tų, kurie
daro bloga”, — pridūrė jis.
JAV prezidentas George W.
Bush paskelbė pareiškimą, kuriame
sako, kad jis ir jo žmona Laura „kar
tu su Izraelio žmonėmis sielojasi dėl
premjero Ariel Sharon sveikatos” ir
už jį meldžiasi.
„Premjeras Sharon yra ryžto ir
taikos žmogus. Visų amerikiečių
vardu, siunčiame premjerui ir jo šei
mai geriausius savo linkėjimus ir
viltis”, — pridūrė JAV prezidentas.
Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac, kuris rugsėjo mėnesį
patyrė, kaip manoma, mikroinsultą, sakė, kad siunčiantis A Sharon
geriausius linkėjimus ir apie jį gal
vojantis.
Maskvoje Kremlius paskelbė,
kad „prezidentas Vladimir Putin
per Rusijos ambasadorių Izraelyje
išreiškė nuoširdžią užuojautą Izrae
lio premjerui Ariel Sharon ir palin
kėjo jam kuo greičiau pasveikti”.
Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų sekretorius Jack Straw sa
kė: „Nenoriu spėlioti apie pasekmes.
Sharon labai serga ir tebėra premje

ras. Viliamės, kad jis pasveiks, ir už
tai meldžiamės ... Viliamės to ste
buklo ir už jį meldžiamės”.
Tuo tarpu Irano prezidentas
Mahmoud Ahmadinejad šia proga
dar kartą užsipuolė žydų valstybę.
„Kam reikėtų primesti šio regiono valstybėms tokį įžūlų ir korumpuotą režimą, jei Holokaustas
nebūtų didelis istorinis melas”, —
kreipdamasis į Vakarų šalis pareiš
kė M. Ahmadinejad.
„Būkite tikri, kad ne tik palesti
niečiai, bet ir visos musulmoniškos
šalys nė akimirkai netoleruos šio
okupacinio režimo ir korumpuotos
vyriausybės, kuriai jūs suteikėte
įgaliojimus”, — šventajame Komo
mieste sakė griežto kurso politiką
remiantis Irano vadovas.
Už gyvybę po antrojo insulto ko
vojantis Izraelio ministras pirmi
ninkas Ariel Sharon, pramintas
„Buldozeriu”, sugebėjo tapti įtakin
gu šalies veikėju, iš buvusio genero
lo tapęs taikdariu.
A. Sharon, kuriam vasario mė
nesį turėtų sukakti 78-eri, per pas
tarąjį pusamžį Izraelio kariniame ir
politiniame gyvenime paliko neišdil
domų pėdsakų.
Nepaisydamas būgštavimų dėl
savo sveikatos, ypač svorio, A. Sha
ron toliau įgyvendino alinančią dar
botvarkę, kuri būtų išsekinusi bet
kurį jo amžiaus žmogų.
Lapkričio mėnesį A. Sharon pa
skelbė, jog pasitraukia iš kartu su
bendraminčiais 1973 metais įsteig
tos dešinės pakraipos partijos „Likud” ir kuria naują politinę jėgą
„Kadima”.
Tokį sprendimą jis priėmė nusi
vylęs dėl kovos su .„Likud” kraštutiniaisiais, kurie atsisakė jam atleisti dėl to, jog vasarą iš Gazos Ruožo
buvo išvestos pajėgos bei evakuotos
žydų gyvenvietės.
A. Sharon pasitraukimas iš „Likud” buvo vertinamas kaip rizikin
gas politinis žaidimas žmogaus,
anksčiau smerkiamo dėl katastro
fiško Izraelio invazijos į Libaną pla
no, tačiau vėliau giriamo dėl pajėgų
išvedimo iš Gazos Ruožo.
Per ilgus metus premjeras iš
ryškėjo kaip talentingas politikas,
keitęs įvaizdžius iš radikalo į nuo
saikųjį.
Nuomonių apklausos iki šiol rodė, kad po rinkimų „Kadima” taps
įtakingiausia partija, nustumdama
„Likud” į, geriausiu atveju, trečiąją
vietą.
A. Sharon kone visiškai domi
nuoja partijoje „Kadima”, todėl, jei
ministras pirmininkas negalės daly
vauti politikoje, dėl jos ateities iškils
daug abejonių.
A. Sharon tapo liudininku įvykio, kurio patirti neteko nė vienam
iš jo pirmtakų, — iš palestiniečių teritorijos buvo išvestos pajėgos bei
evakuoti žydų naujakuriai.
Buvusių sąjungininkų vadina
mas diktatoriumi ir išdaviku,
Izraelio dešiniųjų kadaise liaupsin
tas politikas nepaisė kritikos dėl pa
sitraukimo ir Gazos Ruožo lavinos ir
nepabijojo rizikuoti dėl savo reputacijos namuose bei užsienyje.

EUROPA

keleiviams tai didesnių sunkumų
nesukėlė. Maždaug 6,000 metro tin
klo darbuotojų atstovaujanti RMT
profesinė sąjunga paragino savo
narius nutraukti darbą 24 valan
doms sekmadienį. Sąjunga kaltina
Londono metro vadovybę siekiu at
leisti dalį stočių darbuotojų.

JAV

TALINAS

Buvęs Estijos prezidentas Lennart Meri paguldytas į ligoninę. Bu
vusiam prezidentui, kaip manoma,
yra paralyžiuota kairioji kūno pusė.
L. Meri šeimos nariai atsisako ko
mentuoti jo sveikatos būklę. Praė
jusį trečiadienį šeimos nariai susiti
| ko su prezidentą gydančiais gydyto
jai. Išsamiau apie susitikimą nieko
nepranešama. Pastaraisiais mėne
siais buvusio valstybės vadovo svei
kata gydytojams kelia vis didesnį
susirūpinimą. Rugpjūčio 9 dieną
jam buvo pašalinta iš galvos smege
nų cista, pilna vandens, dėl ko L.
Meri nuolat vargino galvos skaus
mai ir sutriko kalba. L. Meri buvo
Estijos prezidentas nuo 1992 metų
spalio 6 dienos iki 2001 metų spalio.
RYGA

Latvijos Seimas patvirtino į
gynybos ministro postą „Naujojo lai
ko” partijos deputatę Linda Mumiece, kuri bus pirmoji šalyje tokias pa
reigas eisianti moteris. Už tai, kad ji
būtų patvirtinta, neeiliniame parla
mento posėdyje balsavo 64 deputa
tai. 18 Seimo narių nepritarė jos
kandidatūrai, o dar aštuoniolika ne
dalyvavo balsavime. 35-erių metų L.
Mumiece pakeis savo partijos vado
vą Einars Repše, kuris praėjusį mė
nesį atsistatydino dėl korupcijos
skandalo. Ištekėjusi ir du vaikus au
ginanti naujoji gynybos ministrė yra
baigusi Latvijos universiteto filologi
jos fakulteto žurnalistikos ir visuo
menės santykių skyrių, kur studija
vo žurnalistiką ir socialinius moks
lus.
>
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WASHINGTON, DC

JAV Aukščiausiasis Teismas tre
čiadienį nusprendė, kad įtariamas
amerikiečių teroristas Jose Padilla,
kuris kaip „priešo kovotojas” kariš
kių kalėjime laikomas jau daugiau
kaip treji metai, gali būti perduotas
civiliam teismui. Patenkindamas
JAV teisingumo ministro prašymą,
Aukščiausiasis Teismas panaikino
žemesnės instancijos teismo spren
dimą, kuriuo gruodžio 21 dieną J.
Padilla perdavimas buvo blokuotas
dėl vyriausybės taktikos šioje byloje.
J. Padilla, dar žinomas kaip Abdullah ai Mujahir, yra gimęs New York
ir atsivertė į islamą. Jis buvo sulai
kytas 2002 metų gegužę Čikagoje
dėl įtarimų, kad planavo išpuolius
prieš JAV.
* * *
JAV prezidentas George W.
Bush dar kartą ignoravo Kongresą
ir, pasinaudodamas galimybe iš
vengti Senato tvirtinimo procedū
ros, į aukštus gynybos bei užsienio
politikos postus paskyrė prieštarin
gai vertinamus politinius sąjungi
ninkus. G. W. Bush pasinaudojo ta
pačia per Kongreso atostogas galio
jančia procedūra, kurios dėka rug
pjūčio pabaigoje JAV ambasadoriu
mi Jungtinėse Tautose paskyrė John
Bolton. Šia procedūra buvo pasinau
dota siekiant į svarbias pareigas pa
skirti žmones, kurių patvirtinimu
Senate buvo abejojama.

ARTIMIEJI RYTAI

LONDONAS

Londono metro eismas savaitės
. pabaigoje gali sutrikti, nutrūkus
j metro darbuotojų deryboms su darb
daviais ir nusprendus surengti strei
ką. Per ankstesnį streiką, kuris bu
vo surengtas Naujųjų metų išvaka
rėse, buvo visiškai arba iš dalies už
daryta maždaug 40 iš 275 metro sto
čių, tačiau visuomeninio transporto

■

I
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i
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MECCA

Musulmonų šventajame Mecca
mieste ketvirtadienį sugriuvus ketu
rių aukštų pastatui, kuriame buvo
apsistoję maldininkai, žuvo 23 mal
dininkai. Valstybinė naujienų agen
tūra WAM pranešė, kad maldininkai
žuvo, kai ėjo pro pastatą, kuris tuo
metu griuvo.
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KO STINGA
TELEVIZIJAI
METŲ VIRSMO NAKTĮ?
Visuose Lietuvos televizijos ka
naluose — šventinės programos,
žybsinčios šviesos, blizgučiai, links
mos dainos, gyvi šokiai, plikos mer
ginų kojos, o ir bambų nepagailėta,
net sekso reikmenų reklama rado
vietos (kai kurie programų rengėjai
neretai kenčia supračio stygiaus ar
proto pertekliaus priepuoliukus). O
skambių kalbų, linkėjimų su gau
sybe gražių ir poetiškų žodžių, jokio
je rinkimų kampanijoje tiek nesirastų, kiek Metų Virsmo naktį. An
sambliai, koncertai, oratorijos visa
tai vaizdais ir garsais keitėsi kaip
kaleidoskope. Publika pati įvairiau
sia: orūs valstybės pareigūnai, Sei
mo nariai, meno žmonės, verslo
atstovai, studentai, štai ir neįgalieji
sveikinami, o Kalėdų seneliai tik
sukasi, tik dovanas iš maišų trau
kia...
Pasigedau savo likimo brolių.
Gal ir buvo koks vaizdelis vienur
kitur, gal tremtinių choras Bernardo
Brazdžionio žodžiais širdis suvir
pino, gal nepamačiau, neišgirdau,
nors programoje nieko panašaus
neaptikau. Nors vieną laisvės kovų
meto dainą! Nors vieną iš tų, kurias
dainuodavo tuomet dar vienkiemiais
ir gražiomis sodybomis garsėjančio
lietuviško kaimo jaunimas. O kodėl
nieko — nei žodeliu, nei vaizdeliu iš
laisvės kovotojų gyvenimo? Juk
Kalėdos ir Naujieji metai buvo mini
mi ir švenčiami atokioje kaimo sody
boje ir miške prie laužo ar slėptuvė
je, tremtyje ir Gulage, išeivijos dias
porose visuose žemynuose.
Nuo okupanto represijų nuken
tėjo žymi dalis tautos. Tikriausiai
nebuvo tada šeimos, kurios nebūtų

Margumynai
Mikei Pūkuotukui sukanka 80 metų

daugiau ar mažiau palietusios, viena
po kitos riedėjusios represijų bangos.
Beje, Naujieji metai visada ir vi
siems žadindavo viltį sulaukti geres
nių laikų. Šis optimizmas vertas ne
tik literatų, muzikų, poetų, daili
ninkų, rašytojų, kitų meno žmonių,
bet ir šventės organizatorių dėmesio.
Sunku paaiškinti, kodėl prisime
namos neįgaliųjų bendrijos, o trem
tinių, laisvės kovotojų, išeivijos dias
porų gyvenimo, kariuomenės, o gal ir
vienuolyno naujametines tradicijas
vengiama parodyti. Tokia diskrimi
nacija laisvos pilietinės visuomenės
sąlygomis darosi nebesuprantama.
Nejau tik dėl to, visuomenės
turtingesnieji, dažniausiai iš vers
lininkų luomo, suteikdami tam tikrą
paramą invalidams ar vaikučiams
našlaičiams, išnaudoja progą pasi
reklamuoti? Beje, tai savaime su
prantama ir todėl nesmerktinas da
lykas. Tačiau ar sužlugtų šventiniai
scenarijai, jei juose simboliškai daly
vautų represijas patyrusios tautos
dalis?
Man regis — atvirkščiai — tele
vizijos programų organizatoriai pa
demonstruotų savo profesinę išmo
nę, parodydami visuomenei, kaip
pasitikdavo ir kaip pasitinka Nau
juosius metus tremtinys, Lietuvos
kareivis, negalės ištiktas bendrapi
lietis, našlaitėlis, partizanas, pri
verstinis išeivis Čikagoje ir tremti
nys nuo Laptevų jūros. Tik be juodos
spalvos! Didžiajai Vilčiai ji nebūdin
ga. O vylėmis visi ir dabar viliamės...
Nereikia nei bijoti, nei gėdytis
savo tautos istorijos, o ji už genį
margesnė.
Paulius Demikis

Harry Potter
padeda vaikams

Parduodamas
Kerouac namas
Jack Kerouac gerbėjai gali
pasidaryti labai ypatingą kalėdinę
dovaną — buvusį kultinio rašytojo
namą, esantį Cape Cod, Massachusetts valstijoje.
Bamstabl mieste stovintis na
mas, kuriame J. Kerouac apsigy
veno 1967 metais parduodamas už
356,000 dolerių. Tačiau James
Upton, dabartinis trijų miegamųjų
namo savininkas, perspėjo, kad tie
rašytojo gerbėjai, kurie tikisi su
rasti paslėptų vertybių, liks nieko
nepešę, nes jis jau išieškojo visą na
mą, vildamasis aptikti dingusių
rankraščių ir kitų J. Kerouac re
likvijų.

motyvus. Mes juos mokėme, kad jie,
pamatę artėjantį šunį, nepultų bėgti,
ir nurodėme, kaip elgtis pavojingose
situacijose”, — sakė „Deutsche Post”
atstovė spaudai Sylvia Blesing.
Šiuose kursuose jau stažavo
maždaug 80,000 Vokietijos pašti
ninkų.

Jaunasis burtininkas Harry
Potter jau pekerėjo milijonus vaikų
visame pasaulyje, tačiau naujas ty
rimas rodo, kad jo magija daro ir
visai netikėtą poveikį. Pasirodo, kad
jis padeda nuo nelaimingų atsitiki
mų apsaugoti į juos linkusius vaikus.
John Radcliffe ligoninėje Oxford tyrėjai analizavo 2003—2005
metų duomenis, fiksuojančius į sku
bios pagalbos skyrių patekusių
vaikų nuo septynerių iki 15 metų
amžiaus srautus. Jie nustatė, kad
per du savaitgalius 2003 metų bir
želį ir 2005 metų liepą, kai pasirodė
knygos „Harry Potter and the Order
of the Phoenix” bei „Harry Potter
and the Half—Blood Prince”, susi
žalojusių vaikų skaičius sumažėjo
beveik per pusę.
„Pastebėjome, kad tais savait
galiais, kai pasirodė dvi paskutinės
knygos apie Harry Potter, į skubios
pagalbos skyrių atvežtų vaikų skai
čius smarkiai sumažėjo”, — rašė
jie „British Medical Joumal”. Ty
rėjai mano, kad į traumų prevenciją,
kurią jie pavadino „atitraukimo te
rapija”, gali įsitraukti ir kiti talen
tingi rašytojai, išleisdami panašias
knygas. Tačiau tokia terapija „dryb
sojimo ant sofos” amžiuje turi savų
grėsmių. „Dėl šio projekto gali atsi
rasti daugiau nutukusių ir rachitu
sergančių vaikų”, — perspėjo jis.

BNS

„Reuters” — BNS

Margumynai

MOKO ŠUNŲ
PSICHOLOGIJOS
Vokietijos pašto tarnyba savo
darbuotojams pradėjo mokyti šunų
psichologijos. Vienas pareigūnas
sako, kad po šių pamokų per Ka
lėdas šunų užpultų paštininkų skai
čius mažėja, o kai kuriose vietovėse
jis sumažėjo net dvigubai. Taip įvyko
po to, kai mes pradėjome mokyti
paštininkus perprasti šunų elgesio

Vienas žymiausių ir mėgsta vo pagrįsti istorijomis, kurias A. A.
miausių vaikų literatūros herojų — Milne pasakojo savo sūnui, o veiks
Mikė Pūkuotukas — atventė gimta mas vyko miške, kur Mikė Pūkuo
dienį. Jam sukanko 80 metų. Mikė tukas daugiausia laiko ir energijos
Pūkuotukas — visų mylimas, tačiau skyrė medaus paieškoms.
ne itin protingas „meškiukas ma
Jis turėjo visą būrį draugų, tarp
žomis smegenėlėmis” — debiutavo jų — drovusis paršiukas, energin
1925 metų gruodžio 24 dieną Lon gasis Tigras, melancholiškasis Nu
dono laikraštyje „Evening News”. lėpausis (asiliukas), kengūra Kenga,
Per dešimtmečius garsas apie jį Triušis ir Pelėda.
pasklido po visą pasaulį.
Knyga „Mikė Pūkuotukas” pir
Šį personažą sukūrė rašytojas mą kartą buvo išleista 1926 metais,
Alan Alexander Milne, įkvėptas kiek vėliau pasirodė „Mikės Pū
Londono zoologijos sodo, kur jis kuotuko trobelė”. Knygos buvo iš
lankėsi su savo ketvertų metų sūnu verstos į daugelį pasaulio kalbų.
mi Chistopher Robin. Zoologijos sode
1961 metais mirus A. A. Milne
gyveno meškiukas, vardu Winnipeg, Mikės Pūkuotuko autorines teises
kurį Pirmojo pasaulinio karo metais nupirko Walt Disney kino studija ir
padovanojo iš šio miesto kilę Ka pagal šias istorijas sukūrė kino filmą
nados armijos veterinaras kapitonas ir televizijos serialą.
Harry Colebourn.
Mikės Pūkuotuko nuotykiai buAFP—BNS

WENN—BNS

SKELBIMAI
IŠNUOMOJA
VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.
1 mieg.— $670-$710;
2 mieg. — $770-$810.
1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Jana.

PASLAUGOS
STATĖ FARM
INSURANCE

<Hb>

AUTOMOBILIO,

NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

SKELBIMAI

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

SIŪLO DARBĄ
Experienced CNA or Home Health
Aide needed. Mušt have valid proof
to vvork in the United Statės.
Mušt speak English & driving a plūs.
Come & go or live-in. Also need exp.
Baby/child care vvorkers.
Call VViIlie 312-648-1565

SPA Constantine Dav SPAS
Has openings for nail techs,
estheticians, massage therapists.
Fax resume to
708-233-5944

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENT JOB FOR LECAL
ONLY. WITHOUT ENGLISH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

t=l
totai ąctsias

LENDER

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Patamaujam Čikagos irApylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA
- [j

■

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida
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TARP VERSLO IR
POLITIKOS
IUOZAS KAZIMIERAS
BURDULIS

2005 m. gruodžio 8 d. Demok
ratinės politikos institutas surengė
konferenciją „Žiniasklaida Lietuvoje:
tarp verslo ir politikos”, kurioje
įdomius pranešimus skaitė žinomi
žurnalistai, Vladimiras Laučius,
Rita Miliutė, Virgis Valentinavičius,
politologas Lauras Bielinis, vers
lininkas Ignas Staškevičius, viešųjų
ryšių ekspertas Aurelijus Katke
vičius.
Vladimiras Laučius savo pra
nešime („Trys būsenos: augimas,
sąstingis, nuosmukis; verslas, ži
niasklaida ir politika”) pastebėjo, jog
šios būsenos geriausiai stebimos
atskirose sferose — Lietuvoje vers
las veržliai vystosi, politika degra
duoja, o žiniasklaidos raidoje es
minių poslinkių nepastebima. Pra
nešėjo nuomone, verslo ir politikos
santykiai pernelyg artimi, kad tau
tos interesai galėtų būti deramai
atstovaujami, politikai atstovauja ne
rinkėjus, o verslą ir su juo sudaro
simbiozę. Ryškiausias tokių santy
kių pavyzdys — Vilniaus mero A.
Zuoko ir „Rubikono” įmonių grupės
tamprus korupcinis ryšys. Šioje
praktikoje didžiausia problema —
demonstruojamas teisėsaugos bejė
giškumas. Politikos, verslo ir žinias
klaidos „meilės trikampis” jau tam
pa grėsme spaudos laisvei. Pirmasis
Lietuvoje į tai dėmesį atkreipė
Romas Sakadolskis. Jau pastebima
ryžtingų politikų pastangų apriboti
spaudos ir žodžio laisvę — Seimo
narė D. Mikutienė atstovauja sovie
tinę tradiciją, jog valdžios kritika
kenkia visuomenei.
Rita Miliutė, kaip visuomet,
taikliai ir šmaikščiai papasakojo
(„Prielaidos objektyviai žiniasklaidai
egzistuoti”) apie auditorijai patei
kiamos informacijos objektyvumą ir
jį sąlygojančius kriterijus. Žinias
klaida kaskart vis labiau tampa vers
lu, nes, būdama labai brangia preke,
ji tampa valdymo įrankiu, viešosios
nuomonės manipuliacijos priemone.
Nei verslo struktūros, nei kiti infor
macinės erdvės subjektai netiesos
jau nebeslepia, jau tampa įprastine
norma, kai svarbesnės reikšmės
įgyja ne principai, o tariamos ar tik
ros tiesos pateikimo technika. Įsta
tymų bazė Lietuvoje pakankamai
gera, tačiau problema tame, kad įs
tatymų leidėjai kuo toliau, tuo sun
kiau suvokia, kas dedasi žiniasklaidoje. Jie įstatymų netobulumus
dar sugeba pastebėti, tačiau perne
lyg dažnai juos ignoruoja. Šios ka
dencijos Seimas kartais demonstruo
ja tokį požiūrį į žiniasklaidą, kad
jam apibūdinti žodžių surasti
apskritai neįmanoma.
Lauras Bielinis („Žiniasklaidos
vaidmuo politinio proceso forma
vime”) sakėsi esąs optimistas, jog
piešdamas juodą realybės portretą,
visada pasiremia baltuoju jos portre
tu, nes 15 nepriklausomybės metų
galėtų būti palyginti nebent su
ankstyvo paauglio sveiko organizmo
brendimo požymiais — jis juos ne
abejotinai persirgs. Lietuvos proble
mas įvertinti galima, jeigu palygin
sime, pavyzdžiui, koks yra gyveni
mas Olandijoje ir Baltarusijoje, ir
užduosime sau klausimą: kieno
situacija mums artimesnė? Natūralu
yra norėti sulaukti greitesnio rezul

tato, tačiau ne visada norima suvok
ti, jog jis pasiekiamas kartais dideliu
darbu. Jo nuomone, deramai įvertin
ti situaciją galima pasiremiant ne
objektyvumo kriterijumi, kuris ne
siūlo konkrečių kriterijų, o pilie
tiškumo kriterijumi, kuris visada
duos atsakymą, teisinga ar neteisin
ga stebėtojo išvada konkrečioje si
tuacijoje. Valdžia be informacinės
paramos apskritai negali savęs rea
lizuoti, nes jai reikia, kad apie ją
būtų kalbama, be to, kalbama
„objektyviai”. Deja, šiuo metu tai
nevyksta, nes žodžio laisvės atžvil
giu egzistuoja nuomonių įvairovė,
kurią valdžia yra linkusi traktuoti,
kaip jos įvaizdžiui kenkiantį chaosą.
Politikai Lietuvoje jau pradeda
suprasti, jog su žiniasklaida reikia
ne kovoti, o prie jos prisitaikyti, —
jos dėka jie įgyja savo vertinimus,
suvokia, kaip padaryti įspūdį tele
vizijos laidoje. Žiūrovus veikia ne
tikrasis politikas, o jo televizinis
įvaizdis. Lietuvos politinė erdvė for
muojama naujais principais, visuo
menė tampa informacija, o prie
informacijos srauto įmanoma tik
prisijungti, bet ne jį kontroliuoti.
Virgis Valentinavičius savo
pranešime („Blogiausi verslo inte
resų įgyvendinimo per žiniasklaidą
pavyzdžiai”) sakė, jo turime neblogų
spaudos ir televizijos žvaigždžių,
kurios padeda žmonėms daryti
sprendimus, tačiau gyvenimas ver
čia pasižiūrėti ir į blogąją žinias
klaidą. Bene didžiausia blogybė yra
nenuoseklumas, kai nėra ryškiau
apibrėžtos takoskyros tarp priešingų
nuomonių. Fronto linija kaitaliojasi
vos ne kasdien, neretai rytojaus die
ną į dulkes sutrinama vakar skelbta
pozicija. Kitąsyk tai pasitaiko netgi
vienos dienos numeryje. Įdomiau
siai kai tarpusavyje konkuruojant
skirtingų partijų užsakymams
į žaidimą įsijungia beprotiški
„LUKoil” pinigai, tada nelieka
manyti nieko kito, kad redaktoriaus
pozicija priklauso nuo mėnulio fazės
ar nuo kataklizmų.
Lietuvoje fašistinis-komunistinis visuomenės potencialas realiai
egzistuoja, jis yra dirbtinai maitina
mas, jo poreikiai yra tokios spaudos
palaikomi. Jeigu normali žurnalisti
ka padeda žmonėms priimti moty
vuotus sprendimus, tai korumpuotos
žiniasklaidos paskirtis — vesti mi
nią. Tokių skaitytojų ratas turi ten
denciją plėstis, tai nėra normali
situacija.
Situacija įgauna grėsmingą
pobūdį, kai į žaidimą įsijungia poli
tikai. Tipinis informacinės korupci
jos atvejis, kai pradedami pulti soci
ologai, kai nurodomas reikalingas
taikinys, kurį reikia pulti. Situacijos
negali išspręsti nei raginimai nieko
nedaryti ir palikti žiniasklaidą savo
likimui, nei griebtis griežtų sankcijų
už korupciją. Turint omenyje vi
suomenės nostalgiją tvirtai rankai,
bet kokie teisiniai sprendimai žodžio
ir spaudos laisvei gali tik pakenkti.
Antra vertus, netenka tikėtis, kad
visi leidėjai staiga praregės ir ims
vadovautis ir protu, ir sąžine.
Geriausia būtų nekreipti dėmesio į
leidėjų šantažą ir ramiai dirbti savo
darbą, nes kai šantažas neduoda
vaisių, jis tampa beprasmis.
Ignas Staškevičius („Kam ver
slui reikalinga žiniasklaida?”) kiek
kategoriškai kalbėjo, jog esminiai
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TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFOO-OGAS-ŠIFOES UGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

lllinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6818 W. Archar Ava. Sis. 5 fr 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

žiniasklaidos principai kartais tam
pa neaiškūs: pavyzdžiui, teiginys
„Žiniasklaida — sarginis šuo”. Su
tuo galima būtų sutikti, bet kieno
interesus tas šuo saugo? Kas jos šei
mininkas? Verslo santykius suvokti
dar sudėtingiau. Be to, reklamos ir
informacijos santykis politikoje ir
versle nėra vienodas, gausiai rekla
muojami dalykai dažniausiai nėra
patys reikalingiausi — politikai,
fototelefonai, kramtomoji guma ir kt.
Jo nuomone, laisvas žodis yra tokia
pat vertybė, kaip ir laisvas verslas,
bet kokia žiniasklaidos grimasa yra
vertingesnė už jos reguliavimą.
Aurelijus Katkevičius („Ant
svarstyklių: žiniasklaidos ir politikų
galios”) sakė, jog reikia skirtingai
vertinti įvairaus poveikio erdves —
politiką, kaip viešojo veikimo erdvę,
žiniasklaidą, kaip viešojo matymo
erdvę, ir ekspertus, kaip viešojo ver
tinimo erdvę. Anot jo, žiniasklaida
mėgina ne tik dalyvauti viešojo
veikimo erdvėje, bet netgi imtis ver
tintojo, eksperto vaidmens. Šis pro
cesas prasidėjo dar Sąjūdžio metais,
kai nei viešojo veikimo, nei viešojo
vertinimo erdvės neveikė dėl sovie
tinio režimo poveikio. Todėl būtent
žiniasklaidai teko svarbus vaidmuo
atstatyti pažeistą pusiausvyrą. To
nepavyko padaryti iš karto, nes poli
tikai mėgino išlaikyti eksperto vaid
menį — būta mėginimų apriboti
žiniasklaidos galimybes, įvedant
akcizą popieriui ir kt., tačiau ži
niasklaida atsilaikė.
Mūsų laikais kalbėtojas ir klau
sytojas tolsta vienas nuo kito, žymia
dalimi tai paaiškinama informacijos
pertekliumi. Netenka stebėtis, kad į
rinkimus ateina kaskart vis mažiau

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti antiškai arba lietuviškai

4647 W. 103 St„ Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

rinkėjų, — dėl to tenka vis daugiau
pinigų išleisti reklamai. Informaciją
palaipsniui keičia reklama. Audi
torija fragmentuojasi, sparčiai mažė
ja gyventojų skaičius, analitinė ži
niasklaida nepajėgi išsilaikyti, nes
jos pageidautų tik maždaug 20,000
vartotojų. Todėl eksperto reikšmė
sumenkusi, jis nustojo būti autorite
tu. Juo tampa kaimynas, dažnai
šeima. Televizijai vis labiau teks
tenkintis pramogų ruošimu. Tokiu
būdu klausimas, kas bus distanciniu
valdovu, tampa vis įdomesnis. Da
bartiniu momentu iki 50 procentų
informacijos suvartoja 4-13 metų
žiūrovai. Iš to aiškėja, kodėl tokios
televizijos laidos kaip „Lalaila”,
„Kelias į žvaigždes”, tvirtai įsikūrė
populiariausių laidų sąraše.
Viešojo matymo erdvėje iš esmės
vyksta kova dėl žiūrovo laiko — juo
daugiau užvaldysi jo dėmesį, tuo
daugiau laimėsi. Todėl esi priverstas
naudoti vis aštresnius dirgiklius, bet
jie atbukina dėmesį ir skatina dar
labiau juos aštrinti. Tenka ieškoti
naujų būdų dėmesiui užvaldyti.
Bandant įvesti tvarką, daroma klai
da. Klaida yra bandyme vertinti
įvykius ir tendencijas, vadovaujantis
XIX-XX a. kategorijomis, — šiuo
laikinio pasaulio veržlumas tai aki
vaizdžiai neigia. Skalė dešinė-kairė
nebeegzistuoja. Pastangas derėtų
nukreipti į paiešką surasti bendrą
kalbą apmąstyti mūsų gyvenimui.
Tuo tarpu aktyviai 14-40 metų gru
pei tenkinantis Internetu, grupė per
40 metų apsiriboja asmeniniais kon
taktais. Visa ši situacija kelia tam
tikro liūdesio, nes politikoje galia
kyla ne iš pinigų, o iš idėjų.

Margumynai
ĮSTATYMAS PRIEŠ PAPARACUS
California gubernatorius Arnold dengti padarytą žalą ir atiduoti iš
Schwarzenegger išliejo savo pyktį fotografijų gautą pelną. Los Angeles
ant valstijos paparacų, kurie kažka apygardos prokuroro pavaduotojas
da privertė jį ir jo šeimą nulėkti nuo Bill Hodghman, konsultavęs aktorę
kelio — buvusi kino žvaigždė pa Reese Witherspoon, kai ji neseniai
tvirtino naują įstatymo projektą, nusprendė iškelti bylą pernelyg įky
draudžiantį fotografams kelti grės riam paparacui, sugadinusiam šei
mos kelionę į Disneyland, pasveikino
mę visuomenei.
Nuo sausio 1 dienos įsigaliojęs naująjį įstatymą.
B. Hodgman ragina visas įžy
įstatymas numato, kad bet kuris
asmuo, kuris mėgindamas padaryti mybes, nukentėjusias nuo įžūlių
nuotrauką ar vaizdo įrašą, užpuls ar fotografų, kreiptis į jo įstaigą.
sukels avariją, turės trigubai pa
WENN/BNS
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PLC KALĖDINIS 2005 POBŪVIS — KŪČIOS
„Tą tylią naktį sidabrinę,
Sužibus tūkstančiui žvaigždžių,
Atraskit paslaptį mažytę,
Atneš ji laimę į jaukius namus...”

Su šiais žodžiais PLC renginių
komiteto pirmininkė Vita Girdvainienė, pasveikino visus susirin
kusius į šį pobūvį — PLC KūCias.
Centro vardu palinkėjo kiekvienam
geros sveikatos, dvasinės ramybės,
visokeriopos sėkmės ir visuomet
giedrios, pakilios nuotaikos Šv.
Kalėdų ir artėjančių 2006-ųjų metų
proga.
Prie degančiomis žvakutėmis
skoningai papuoštų stalų susirinko
arti 150 centro rėmėjų. Tai centro
Dr. Donatas Siliūnas
tradicinė šventė. Susirenkame kaip
PLC šeima pasidalinti mintimis ir
Šiais metais uždegėme 7 žva
pasveikinti vienas kitų Šv. Kalėdų
proga. Kūčios didžiai lietuvių vi kutes; už taiką ir ramybę pasaulyje
suomenei yra prigimtos. Reikia ti — kun. Algirdas Paliokas, SJ; už
kėtis, kad Kūčios taps tradicinės ir Lietuvą ir jos prezidentą Valdą
tiems, kuriems per 50 metų buvo Adamkų, centro narį, jam linkint
draudžiama viešai švęsti Šv. Kalė stiprybės, ištvermės ir sveikatos —
das. Tada salėje pritrūks vietų. Tai prof. Vytautas Černius; už PLC na
dar vienas linkėjimas lietuvių vi rius, jo gyventojus, už mūsų visų
mylimą šio ir kitų centro renginių
suomenei.
Daugumai buvo maža staigme sielą Alę Karaliūnienę ir už visus
na. Vita Girdvainienė prie mikrofono prisidėjusius prie PLC gyvavimo —
pakvietė Lietuvių fondo iždininką Aleksas Karaliūnas; už Pal. J. Ma
Vytautą Vaitkų. Jis visus Fondo tulaičio misiją, kapelioną Palioką,
vardu pasveikino su Šv. Kalėdomis prelatą Urboną ir mielas seseles —
palinkėdamas centrui plėstis, kad ir seselė Laimutė; už Lietuvių dailės
toliau PLC liktų lietuvybės išlaiky muziejų, kad jis klestėtų ir gyvuotų
mo centru. Kvietė visus neužmiršti — Jolanda Mockaitienė; už Maironio
ir Lietuvių fondo, tampant nariais ar lituanistinę mokyklą, Montessori
padidinant savo įnašus. Šia proga jis darželį „Žiburėlis”, jūros ir žemės
įteikė dr. Donatui Silūnui 100,000 skautus, ateitininkus — Julius
dol. čekį. Tai 2004 metais paskirta Širka. Speciali žvakutė buvo uždegta
parama Jaunimo rūmams. Dr. Do už šalį, kuri mus priglaudė — dr.
natas Siliūnas, Jaunimo rūmų „spi Meilutė Biskienė.
Kapelionas Algirdas Paliokas
ritus movens”, nuoširdžiai padėkojo.

Nauji metai
Pasaulio lietuvių centre
Besibaigiant 2005-siems me
tams Čikagos -ir jos priemiesčių
lietuvių telkiniai suruošė net vienuo
lika Naujųjų metų sutikimų — po
kylių. Skirtingų pokylių penkios
reklamos „Drauge” ir šešios rekla
mos „Pasaulio lietuvyje” mūsų tau
tiečiams davė labai didelį 2006-ųjų
metų sutikimo pasirinkimą. Gal kita
tiek dar buvo metų sutikimų priva
čiai, šeimų būreliuose.
Pasaulio lietuvių centre buvo
suruošti Naujųjų metų sutikimo
pokyliai. Vienas — Lietuvių fondo
salėje, kurį ruošė satyros ir humoro
grupė „Ša”, o grojo broliai Švabai,
antras — PLC didžiojoje salėje, ku
rį ruošė pats Pasaulio lietuvių cen
tras. J pastarąjį susirinko apie 270
vyresnės ir vidurinės kartos svečių ir
viešnių, šventiškai pasipuošusių.
Pokylį linksmino „Kauko” kapela —
Jūratė ir Rimantas Grabliauskai,
kurių dainas ir šokių muziką dai
nomis ir saksofonu papildė gražia
balsis tenoras Steponas Sadaus
kas.
Iš pradžių svečiai buvo vaišina
mi užkandėliais ir vėliau labai
įvairia ir gausia vakariene su sal
dumynų stalu ir po vidurnakčio šal
tais patiekalais. Vaišino ir turtingas
baras su geriausiu Moldovos kon
jaku bei šampanu ir vynu prie stalų.
Salę puošė Kalėdinė eglė, kaž
kodėl tik su lemputėmis, be kitų
papuošalų. Prie jos svečiai grupe
lėmis fotografavosi šiam pokyliui
prisiminti ir draugams parodyti.
Likus valandai iki Naujųjų

metų, pokylį aplankė labai puošnus
Kalėdų senelis, su maišu dovanų,
nors čia nebuvo jaunimėlio. Paaiš
kėjo, kad gražiabalsis Kalėdų senelis
buvo Steponas Sadauskas vėl at
vykęs iš Lietuvos. Prieš porą metų
jis buvo atvykęs ir visus savo tenoru
linksmino „Draugo” gegužinėje.
Kalėdų senelis beveik valandą
linksmino pokylio dalyvius su įdomi
ais pasakojimais, uždaviniais apie
Lietuvos valdovus, dainomis, smui
kavimu kartu su kapelos šokių
muzika ir pats solo plėšdamas pora
arijų. Jo dalyvavimas labai pra
turtino vakaro programą. Jis pa
prašė atsistoti aukštaičius, žemai
čius, suvalkiečius bei dzūkus, kurių
buvo mažiausiai. Juos ir apdovanojo
dovanomis iš maišo bei dailiosios ly
ties atstoves, atstovus iš visų kitų
grupių.
Atėjus dvyliktai valandai buvo
pripildytos šampano taurės ir
„Kauko” kapela užtraukė „Ilgiausių,
sveikiausių ir laimingų Naujųjų
metų”, pritariant visai salei. Vie
ningai suskambėjo ir Lietuvos him
nas, ir linkėjimai vienas kitam. Tik
buvo pasigesta rengėjų sveikinimo
su Naujais metais. Tenka pagirti
„Kauko” kapelą už senesnę ir da
bartinę Lietuvos šokių muziką ir
dainas, prisimenant Šabaniauską ir
kitus. Šokiai vyko iki paryčių. Da
lyviai buvo patenkinti šiuo Naujų
metų sutikimo pokyliu, tikėdamiesi
vėl čia sutikti ir 2007-tus metus.
Dalyvis

savo jautriais žodžiais palaimino ne Aišku — mėsos nei kvapo. Ant
tik paruoštus valgius ir gėrimus, bet atskiro stalo — kisielius, kūčiukai,
ir visus dalyvius. Kasmet kapelionas aguonų pienas, kompotas, pyragai,
supažindina mus su kokia nors kalė pyragėliai, sausainiai. Netrūko nei
dine legenda ar Kūčių papročiais kavos, nei vandens. Alkanų tikrai
Lietuvoje.
neliko. Visi patiekalai buvo paruošti
Vita Girdvainienė pakvietė vi renginių komiteto šeimininkių ir
sus pasidalinti kalėdaičiais, pasvei centro rėmėjų.
Kūčias baigėme giedodami Ka
kinti vienas kitą su Šv. Kalėdomis,
išreikšti savo asmeninius linkėjimus lėdines giesmes. Būtume pražuvę,
Naujiems metams, pamiršti nors jei ne išdalinti lapeliai su giesmių
vienai valandėlei visus rūpesčius. žodžiais. Giesmes pravedė mūsų
Pasveikinom artimus, pažįstamus, miela ir gabi akordeonistė Stasė Jagdažnai matomus centro narius ir minienė ir keturi misijos choro na
sėdome prie Kūčių stalo. Ant kiek riai. Miela buvo pagiedoti, paben
vieno stalo tradiciniai Kūčių pa drauti ir tikėti, kad kitais metais vėl
tiekalai: silkė, žuvis, mišrainės, bus proga pabūti kartu.
Kęstutis Ječius
įvairūs grybai, juoda ir balta duona.

JAV LB Cicero

apylinkės
PRIEŠKALĖDINIS POBŪVIS

Gruodžio 18 d., sekmadienį, po 9 lutytei, kurios dėka choras ne tik
vai. ryto šv. Mišių Šv. Antano puikiai atlieka Kalėdinę programą,
bažnyčioje Cicero miestelyje vyko bet ir kiekvieną sekmadienį gieda
JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero šv. Mišių metu.
Choras pradžiugino pobūvio
apylinkės prieškalėdinis pobūvis.
Programa vyko Šv. Antano para dalyvius kalėdinėmis giesmėmis.
pijos salėje. Programą pravedė JAV Programos pabaigoje giesmę „Tyli
LB Cicero apylinkės pirmininkas naktis” giedojo ne tik choristai, bet ir
Mindaugas Baukus. Kun. Kęstutis visi esantys salėje svečiai.
Apylinkės sekretorė Onutė
Trimakas palaimino vaišes, pasvei
kino dalyvius švenčių proga ir su Venclovienė pasveikino visus artė
kalbėjo prieškalėdinę maldą. Pir jančių švenčių proga, palinkėjo
mininkas M. Baukus pristatė iš to visiems Dievo palaimos ir sėkmės
liau atvykusius svečius. Aldona ateinančiais metais.
Nebuvo pamirštos ir darbščios
Zailskaitė labai gražiai paruošė
kalbą Kalėdų proga ir visus nuteikė šeimininkės, ypač Mikutė Bikulčienė. M. Baukus padėkojo visiems
artėjančioms šventėms.
Apylinkės pirmininkas parapi talkininkams, paprašydamas jų
jos choro seniūnui Broniui Bikulčiui atsistoti, kad visi galėtų juos pa
įteikė dovanėlę, skirtą Šv. Antano matyti. Pobūvio dalyviai plodami dė
parapijos chorui paremti. B. Bikul- kojo visiems pagalbininkams. Sve
čius padėkojo apylinkei ir jos na čiai išsiskirstė, linkėdami vieni
riams už paramą chorui. Taip pat kitiems laimingų švenčių.
dėkojo choristams, o ypač choro
Aušrelė Sakalaitė
vadovei vargonininkei Vilmai Mei-

ALTV NAUJIENA!!!
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn.

Amerikos Lietuvių Televizijos
laidas galite matyti:
antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais
7-8 vai. vakaro
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
1:30 - 2:30 vai. dienos

per Čikagos 48 kanalą,
o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir
per Comcast Cable 248 kanalą (digital)
Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose.
ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cable.

Informacija teikiame:
ALTV telefonu 708-839-9022
altv@comcast.net
14911 127 th Street, Lemont, IL 60439
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KO LIETUVOS ATEIČIAI REIKIA?
PROF. IUSTINAS PIKUNAS

Ką mokslas sako apie vaiko
patirtį, elgesio kryptį, teigiamos
motyvacijos kūrimą? Asmeninė pa
tirtis mokytoja, kuri vaiką moko,
kaip gyventi. Ankstyvoji patirtis yra
modifikuoja natūralų genų (DNA ir
RNA) veikimą ir tuo pačiu kuria
specifinius elgesio polinkius. Pagal
aplinkos veikimą, polinkiai gali būti
normalūs ir socialiai priimtini, arba
dėl neigiamų įtakų gausos mažiau ar
daugiau iškrypę. Todėl būtina, kad
vaiko amžiuje patirties parametrai
būtų apriboti - neįveltų to, kas
galėtų kenkti jo fizinei, emocinei,
dorinei ar intelektinei raidai. Atro
do, kad Lietuvoje tėvai, visuomenė,
Bažnyčia, valdžia, Seimas ir partijos
- žymi dalis joms atstovaujančiųjų nėra susipažinę su mokslo duome
nimis, kurių išvados skelbia, kad
vaiką reikia apsaugoti ne vien nuo
fizinių pavojų, bet taip pat nuo
audiovizinių vaizdų ir specialių efek
tų žalingos įtakos, ypač nuo jų
virškrūvio. Mažylio fizinė raida ga
lėtų būti sutrikdyta, jeigu jam leis
tume dėti į bumą ir kramtyti dantų
pastą arba gerti alų ar vyną. Me
tams bėgant, vaikas turi daug ką
išmokti - bendrauti, skaityti, rašyti,
skaičiuoti, bet būtų kvaila, jeigu jį
mokytume aiškindami algebros,
mikrobiologijos ar filosofijos dėsnius.
Vaiko vaizduotei ir patirčiai
plėsti pasakos daug geriau pasitar
nauja. Tai lietuvių autorių pasakos,
parašytos poezija arba proza, pra
dedant Vytės Nemunėlio poezija
vaikams. Joje atrandamas „Meškiu
kas Rudnosiukas” ir paaugliams
„Pietų vėjelis”. Meškiuko nuotykiai
miške ir įspūdžiai mokyklą lankant,
nustebins ir nūdienos vaikus, sukels
jų šypsenas, paaiškins dažnas vaikų
kalbos klaidas. Pažymėtinos Anzel
mo Matučio vaikų poezijos knygos
„Žilo šilo darbininkai” ir „Kas
žmogiuko širdyje”. Iš savo patirties
noriu pridurti. Štai motina 4-metį
sūnų moko kalbėti „Tėve mūsų”. Ji
sako: Teesie Tavo valia - vaikas
atsako: Teesie mano valia Motina:
sakyk tavo, vaikas vėl - mano. Kitas
atvejis. Prisiartina perkūnija, ap
temsta, žaibai skriodžia dangų, dus
liai griaudžia... 5-metis vaikas
išsigąsta ir pradeda melstis: „Vieš
patie, duok daugiau tos šviesos ir
mažiau to triukšmo”. Vaikų pasaulis
turi savas suvokimo ribas ir tėvai
turėtų jas pripažinti.
Yra daug lietuvių vaikų poezijos
autorių, ir yra išleista daug puikiai
iliustruotų knygelių vaikams, bet
apgailėtina, kad jų tiražai, pagal
tautos dydį, yra gerokai per maži. Iš
svetimų autorių prisimintinos Hans
Ch. Andersen ir brolių Grimų pa
sakų knygos. Jų skaitymas akstiną
vaikų fantaziją, sukelia teigiamas
emocijas ir aspiracijas, blogio ir gėrio
pažinimą konkrečiuose žmonių ir
gyvūnų santykiuose. Motinos ar tėvo
skaitomos, tokios knygelės suteikia
vaikams daug malonių akimirkų ir
kas dar svarbiau - skatina vaikų
norą patiems išmokti jas skaityti.
Meniškai iliustruotos „Gražiausios
Anderseno pasakos” ir „Negirdėtos
Anderseno pasakos” yra naujai
išleistos Lietuvoje. Gražiai iliustruo
ta mitologija taip pat gali didinti
vaikų patirtį. Štai po visą pasaulį
paplito „Harry Potter” knygų serija,
kuria džiaugiasi vaikai ir tėvai.
Harry nuotykiai prasidėjo jam
patekus į raganių (ypatingai ga

biųjų, magikų) mokyklą. Moralinio
pojūčio akstinimas, smalsumo ir
kūrybiškų minčių skatinimas vaiką
turtina, žadina jo emocijų sklei
dimąsi, intelektinę plėtrą. Jei pa
augliai skaitys šias knygas, jiems
nereikės daug vėliau „sugrįžti” į
magikų pasaulį ir žavėtis horoskopu
ar burtais, inkarnacija ar užkerėji
mais. Pabrėžtina, kad kas yra gera
vaikams, yra gera Lietuvos ateičiai išties, M. E. Avery mintimi, yra gera
visai žmonijai. O kas kenkia Lie
tuvos vaikams ir paaugliams, tai
kenkia visai tautai ir valstybei.
Pažvelkime, kas labai kenkia
augančiai kartai... Lietuvos viešoji
informacija iškelia, tiesiog išpučia
smurto ir seksualinės prievartos
įvykius, piktybiniuose nusikalti
muose atranda skandalus - ir visa
tai vaizdžiai ir teigiamai nušviečia.
Antra vertus, ji yra, manding, akla
altruistinio elgesio ir mokyklinių
pasiekimų sritims - žygiuoja šimtai,
tūkstančiai moksleivių, studentų su
diplomais rankose - vien tėvai ir
draugai temato. Visa tauta turėtų
tuo žavėtis. Kur žurnalistai, kur TV
- jų nėra, nes tai nėra skandalinga.
Nors yra išleisti Vaiko teisių apsau
gos įstatymai, bet gausūs jų pažeidi
mai lieka be pasekmių. Nebandoma
net ir balansuoti, kas Vakarų valsty
bėse yra įprasta - rašoma, kas gera
ir kas bloga.
Televizija ir kitos masinės ko
munikacijos priemonės pateikia net
ir suaugusiems emociniai ir doriniai
nepriimtinų, tiesiog žalingų žinių,
veiksmų, gestų, skelbimų, „muilo
operų” ir kitokių vulgarių programų.
Juo labiau jos yra kenksmingos
vaikams ir paaugliams. O kodėl
praktiškai nėra auklėjamųjų pro
gramų? Nuo 1992 metų gyvendamas
Lietuvoje (bent po pusę metų) paste
bėjau, kad yra šeimų, kuriose televi
zorius veikia visą laiką, net ir pietus
ar vakarienę valgant. Vaikai žiopso į
jį; mažai kalba su tėvais ir svečiais.
Jeigu vaikams (ir svečiams) neduo
dama sugedusių maisto produktų
bei neišbandytų gaminių, tai kodėl
vaikams leidžiama krauti į jų galvas
visokį šlamšta - agresijos veiksmų,
sekso niuansų, komercinių skel
bimų, necenzūruotų žodžių ir frazių,
nusikalstamo elgesio veiksmus
akstinančių minčių, pozų įspūdin
gais vaizdais sustiprinamų... Argi
taip sunku tėvams suvokti, kad tai
yra labai kenksminga vaiko besi
kuriančiai psichikai ir pasąmonei; jo
protinių galių ir jausmų plėtotei.
Visą, kas blogį kuria ir psichinę žalą
daro, yra sustiprinama šviesom,
spalvom ir kitais specialiais efektais.
Tai užgožia vaiko fantaziją, intelek
tinį smalsumą ir teigiamos moty
vacijos plėtrą. Be savo kaltės vaikas
tampa vis mažiau protiniai smalsus
ir pajėgus, vis mažiau emociniai
gyvai reaguojąs į savo aplinką, nes
joje trūksta tų patrauklių, specialių
efektų. Tėvai bei mokytojai negali
varžytis su TV aktoriais. Taip pa
mažu aplinkos asmenys, gyvūnai,
augalai nustoja savo natūralaus
patrauklumo bei aktualumo; vaikui
vis labiau stinga minčių ir fantazijos
kuriamo grožio; nukenčia ir realybės
reikalavimų pažinimas ir tinkamas
atsiliepimas į juos. Nesaugomas vai
kas klimpsta, tarsi į miškus ar pel
kes pakliuvęs; jo talentai nyksta ir
ateities perspektyvos tamsėja.
Kai vaiko ar paauglio galva
prisipildo visokių smurto vaizdų ir
baisybių, ji tampa neimli nei tėvų

pamokymams, nei mokykloje dės
tomiems dalykams. Todėl nesistebėtina, kad ilgalaikės mokslinės
studijos nedviprasmiškai rodo: juo
daugiau valandų per savaitę (mė
nesį, metus) vaikai spokso į TV ek
raną, tuo labiau krenta jų inteligen
cijos lygis, tuo labiau mažėja jų ta
lentų sklaida. Galop tai žlugdo ga
limybes siekti aukštesnio ir aukštojo
mokslo diplomų. Nekontroliuodami
TV ir kitų masinės žiniasklaidos
priemonių vaikystės amžiuje, tėvai
tiesiog užkerta kelią geresnei vaiko
ateičiai. Pamažu nyksta paauglio
noras sportuoti, ieškoti ir atskleisti
vis naujus įgūdžius, įgyti ankstyvų
mokslinių gebėjimų: taip pat nyksta
aspiracijos svajoti ir kurti ateičiai
realiai optimistinius planus. Toks
asmuo vis mažiau džiaugsmo ir
pasitenkinimo pasiekia, bandyda
mas bendrauti su bendraamžiais
paskirai bei jų grupėmis, nes jo
įkaitintos primityvios emocijos ir
agresyvumas yra labai išsiplėtę,
todėl jis yra lengvai ir dažnai ben
draamžių išprovokuojamas. Vis dau
giau tokių pamėgsta alų, vyną, ciga
retes; be atodairos ieško vis stipres
nių malonumo šaltinių. Galop dau
gelis jų atranda ir narkotikus. Sko
lina, vagia, prievartauja, kad galėtų
savo įgytas reikmes tenkinti. Bren
dimo laikotarpio srovės nešami, jie
lieka visiškai nepasiruošę suau
gusiųjų gyvenimo iššūkiams: darbui,
verslui, vedyboms... Užuot kilę aukš
tyn - klasė po klasės ir kursas po
kurso - jie pradeda riedėti žemyn.
Regresijos ir depresijos galimybė
didėja. Nuoboduliui ir pagiežai ar
timiesiems augant, vis didėjanti jų
dalis pabėga iš mokyklos suolo, o
kai kurie ir iš savo tėvų namų, nes
niekas negali jiems įtikinti, jų iškry
pusių polinkių patenkinti.
Šio meto Lietuvos vaikams ir
paaugliams trūksta sveikų auk
lėjamųjų įtakų. Dažnai jų per mažai
namuose, dar mažiau mokyklose ar
bendraamžių aplinkoje. Seimui,
valdžiai ir savivaldybėms stinga pas
tangų riboti žalingas įtakas, kad
būtų užkirsti keliai žaloti, tiesiog
socialiai ir moraliai luošinti mūsų
tautos vaikus ir jaunimą. Teigiamas
įtakas kuria idealistiniai sambūriai,
pradedant valančiukais ir skautais,
gal baigiant šauliais ir ateitinin
kais. Valstybės mastu šie sambūriai
tebėra negausūs. Jauniems žmo
nėms aplinka nėra palanki ir ne vien
dėl TV ar vulgarios ir skandalais

teršiamos žiniasklaidos. Visoje Lie
tuvoje yra labai išplėstas įvairių
laipsnių stiprumo alkoholinių gė
rimų (pvz., kokteilių, alaus, vyno ir
sidro) pardavimas, kas skatina pa
auglių norą svaigintis, jų smegenims
dar fizinės brandos nepasiekus. Sa
koma, kad kaimas ir miestas „svir
duliuoja”, o tai sudaro sąlygas įvai
riems nusikaltimams, agresijos
veiksmams ir nepilnamečių sekso
prievartos pasireiškimams. Nusivy
limams bei depresijai stiprėjant,
prarandamas noras kovoti už būvį;
jaučiama, kad yra lengviau iš jo
pasitraukti...
Alkoholinių gėrimų pamėgimas
- tai pirmoji yda, kuri skina kebą
kitoms ydoms. Lietuvoje išlaisvėjo
alkoholinių gėrimų rinka; nėra ple
čiamos nerūkymo zonos; nėra didi
namas paauglių vasaros užimtumas.
Kokie užaugs vaikai ir paaugliai,
tokia bus ir visuomenė, tokia bus
tautos bei valstybės ateitis. Neatro
do, kad dabartinis Seimas ar vy
riausybė būtų tuo susirūpinę, dėtų
reikiamas pastangas. Nedėkingai
aplinkai dominuojant, privačios ir
mažų idealistinių grupių pasi
reiškiančios pastangos dar neduoda
didelių vaisių. Nesistebėtina, kad
šiame dešimtmetyje iš Lietuvos kelis kartus daugiau nei iš kitų
Vidurio Europos valstybių - iške
liauja tūkstančiai besimokančių,
išsimokslinusių ir energingų jaunų
žmonių. Praradus tiek daug šviesaus
proto, tegalima laukti tautos moks
linio pažangumo rodiklių kritimo,
lygiai taip pat krintančio sugrįžtančiųjų skaičiaus. Lietuva darosi
vis mažiau patraukli joje gimusiems
ir augantiems; mažai jaučiama
tėvynės meilė. Kaip ir istorijos eigo
je, taip ir dabartyje, dėl savo kri
tiškos geopolitinės padėties, tautos
ateitis yra pavojaus nusėta. Gaila,
jog reikia laukti kitos vyriausybės ir
kito Seimo, kad krašto gairės pa
kryptų Lietuvos gerovės kūrimo
kryptimi... Ekonomika, tiesa, auga,
bet taip pat auga ir tautos girtumas
- po 3 ar 4 kartų bus daug mažiau
lietuvių ir dar mažiau išlikusio
sveiko proto. Ar galima tikėtis, kad
mūsų tauta pajus grėsmę savo egzis
tencijai ir nepavėluos atrasti as
menybes bei sukurti sąjūdžius, ku
rie, kaip Valančius, Maironis, Ba
sanavičius, Kudirka ir Krupavičius
atskleis Lietuvai kelią į gerovę, į fi
zinę sveikatą ir dvasinį atgimimą ji per jauna palaidoti pati save.

Margumynai
BRITAS RĖPLIOJO KETURIOMIS
Vienas britas meilės paieškoms kurie per šventes lieka vieniši, var
sumanė suteikti naują prasmę — ginančią kelionę tikisi užbaigti per
gruodžio 26 dieną jis leidosi į kelio 30 dienų. „Prisimenu Kalėdas, kai
nę, kurios metu rėpliodamas keliais neturėjau draugės ir nenorėjau jų
ir rankomis jis tikisi įveikti 55 švęsti su savo šeima. Galiausiai šven
mylias (88.5 km) ir susirasti draugę. tes praleidau kepdamas žuvies pirš
Mark McGowan ant nugaros telius. Esu tikras, kad tą patį patyrė
prisitvirtino plakatą, kuriame para daug žmonių”, — sakė M. McGowan.
M. McGowan 2003 metais, pro
šyta „Ar galėtum mane mylėti?”, o
prie riešų ir čiumų prisirišo virvę, už testuodamas prieš studentų skolas,
kurios tempia 18 dėžučių šokolado.
dvi savaites Londono gatvėmis į
Savo neįprastas merginos paieš Downing Street nosimi ritino riešu
kas jis pradėjo iš Tabard Inn vieto tą, o 2002-aisiais važinėjosi po Lon
vės Pietų Londone, ir repečkosis iki doną dainuodamas „We Wish You A
Canterbury katedros, sekdamas pili Merry Christmas”, kad praeiviai
grimų maršrutu, kurį išpopuliarino atrodytų gražesni gatvių valytoj ams.
XTV amžiaus rašytojo Geoffrey
Šių metų gegužės 5-ąją, kai Di
Chaucer „Canterbury Talės”.
džiojoje Britanįjoje vyko parlamento
37 metų performansų atlikėjas, rinkimai, jis 100,000 kartų pabučia
kuris tvirtina savo žygiu taip pat vo laminuotą ministro pirmininko
norintis atkreipti dėmesį į žmones, Tony Blair fotografiją.
BNS
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
♦ Židinio pamaldos, šv. Mišių

auka ir rožinis ruošiami šeštadienį,
sausio 7 d. 8 vai. r. Palaimintojo J.
Matulaičio misijos šventovėje, Lemont. Baigdami Kalėdų laikotarpį
dar kartų pasidžiaugsime, kad Dievo
Sūnus tapo žmogumi ir lieka su
mumis. Po pamaldų bus galima įsi
gyti Lietuvoje išspausdintų kun.
Kęstučio Trimako leidinių apie Si
biro kankinę Adelę Dirsytę ir po
piežių Joną Paulių II.
♦Šių metų sausio 8 d. 10:30 vai. r.

visus maloniai kviečiame dalyvauti
šv. Mišių aukoje Jėzuitų koplyčioje
bei pasiklausyti religinės muzikos
koncerto „Dovana kūdikėliui Jėzui”.
Koncertuos muzikos mokytojų Jo
lantos Banienės, Kristinos Fiodorovos, Dalios Gedvilienės, Loretos
Karsokienės, Mindaugo Matkaus ir
Nijolės Penikaitės mokiniai. Kon
certe dalyvaus „Suzuki” m-los smui
kininkai, gitaristas Paulius Strolia.
Vaikučius aplankys Kalėdų senelis.
♦ Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje pradedama ruošti sutvirti
nimo sakramentui. Pirmoji pamoka
bus sausio 8 d. po 11 vai. r. šv. Mi
šių. Rinktis prie zakrastijos. Pir
mąsias pamokas praves Grasilda
Petkienė. Tel. pasiteiravimui: 708598-5112 (Rima Sidrienė).
♦ Organizacija „Vaiko vartai į
mokslą” rengia kasmetinį pranešimą
visuomenei kartu su naujai sukurto
dokumentinio filmo premjera. Popietė
vyks 2006 m. sausio 15 d. PLC Bočių
menėje, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p.p.

Lietuvių meno
ansamblis
„DAINAVA”

♦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: 773-5828882 (Jurgita Travel), e-paštas:
Jurgita@earthlink.net

nuoširdžiai kviečia visus
į savo 60-mečio koncertą

„NEŠĖM, ATNEŠĖM
LABĄ DIENELĘ",
kuris įvyks

♦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).

sekmadienį,
sausio 22 d., 3 vai, p.p.
Moraine Valley Fine and

Performing Arts Center,
10900 S. 88th Avė.,

♦Jaunimo centro mugė įvyks

2006 m. kovo 4 d. (šeštadienį) ir kovo
5 d. (sekmadienį) centro didžiojoje
salėje.
♦Mieliems skaitytojams pra

nešame, kad nuo 2006 m. sausio
8 d. JAV brangsta pašto paslaugos.
Paprasto laiško išsiuntimas Ame
rikoje kainuos 39 cnt., laiško į
Lietuvą siuntimo kaina — 84 cnt.
Platesnės informacijos teiraukitės
pašto skyriuose.

Palos Hills, IL.
Koncerte dalyvaus saksofonistas Rimvydas Paulikas (anksčiau gro
jęs su džiazo grupe „Baltic Asteroids").
Bilietų kaina — 20 dol., prieš koncertą — 25 dol., moksleiviams iki
18 metų — 18 dol.
Bilietus galima nusipirkti „Seklyčioje" (2711 W. 71 st. Street),
„Lietuvėlėje" (5741 S. Hariem Avė.), „Dovanėlėje" (Pasaulio lietuvių
centre) ir koncerto salės „box office" (tel. 708-974-5500).

Skelbimas
Amerikos lietuvių radijas,
vad. Anatolijus Šlutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM.
Tel. 773-847-4903, adresas 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.

Sausio 13 d. 7:30 vai. v.
Čiurlionio galerijoje
jaunimo centre
įvyks
ALDONOS PEČIŪRIENĖS

poezijos vakaras - paroda
„Atsisveikinimas su Čikaga"
Vakaro metu skambės A.
Pečiūrienės poezija, matysite
dailininkės įvairia technika
atliktus kūrybinius darbus.
Visus kviečiame dalyvauti.
Galerijos adresas: 5620 5. Claremont Avė., Chicago, IL 60636

Stanley G. Zikas, Melrose, MA, atnaujino „Draugo” prenumeratą
ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Sveikiname su Naujais metais ir dėko
jame už paramą.

Stasė Pautienienė, Los Angeles, CA, parėmė „Draugo” leidybą
100 dol. auka, teigdama, kad „labai malonu skaityti ir vartyti vienintelį
lietuvišką dienraštį”. Linkime šiai dosniai savo skaitytojai geriausių ir
laimingiausių Naujų metų, dėkojame už auką.

Ona Strimaitis, Putnam, CT, atsiuntė 50 dol. auką už kalėdinių
sveikinimų rinkinį, nors jį gavo pavėluotai ir šiemet nebegalės panaudoti.
Sveikiname su Naujais metais ir dėkojame už dosnią auką.
Irena Raulinaitienė iš Glendale, CA, kartu su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Malonu, kad „Draugas” galės ją
lankyti dar vienerius metus — linkime, kad tie metai atneštų laimę,
sveikatą ir daug ramybės. Ačiū už auką.

Spaudos apžvalga
Pasirodė naujas žurnalo „J
laisvę” numeris. Žurnalą leidžia
Lietuviškų studijų centras. Kaip
visada žurnale daug įdomių straips
nių, tarp kurių paminėtini vysk.
Jono Kaunecko .Antanas Maceina
— didysis tautos mąstytojas”, Alek
sandro Vitkaus „Lietuva 1940—
1953 metais”, jaunos autorės Ilonos
Bučinskaitės „Lietuvių kalba ir
jungė, ir skyrė...”, gražiai Juozo
Jankausko straipsnyje „Meilės Lie
tuvai vardan” prisimenamas My
kolas S. Naujokaitis. Trumpai ap
žvelgiami šių dienų įvykiai ir dar
bai.
Žurnalo „Į laisvę” prenumeratos
kaina metams — 15 dol.

[ LAISVĘ

Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles, CA, niekuomet nepraleidžia
progos parodyti savo dosnią širdį ir paremti lietuvišką spaudą. Jis prieš
keletą metų šventė savo kunigystės garbingą 60 metų sukaktį
(1937-1997) ir dabar yra Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Los Angeles,
klebonas emeritus. Gavęs naująjį 2006-ųjų metų „Draugo” kalendorių
prel. Kučingis atsiuntė stambią 300 dol. auką. Esame jam nuoširdžiai
dėkingi už taip reikalingą paramą ir linkime sveikatos, ištvermės, ramy
bės Naujaisiais metais.
Dr. Renata Variakojytė-Staniškienė, Burr Ridge, IL, už
„Draugo” kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Linkime laimingų Naujų
metų jai ir jos gražiai lietuviškai šeimai. Ačiū už auką.

Dr. Jolanta Peckus, Northfield, IL, parėmė „Draugą” 100 dol.
auką. Širdingai dėkojame ir sveikiname su Naujais metais.

