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„Draugystės" byloje A. Brazauskas nekaltas 

Premjeras Algirdas Brazauskas. Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — čio viešbučio „Crowne Plaza" (buvusi 
"Vilniaus apygardos prokuratūra, be- „Draugystė") privatizavimo skaidru-
veik du mėnesius tyrusi premjero Al- mą, ikiteisminį tyrimą dėl piktnau-
girdo Brazausko žmonai priklausan- džiavimo tarnybine padėtimi nu- nomikos ministras, dabar parlamen-

traukė. 
Tai trečiadieni patvirtino Vil

niaus apygardos prokuratūros vy
riausiasis prokuroras Ramutis Jan-
cevičius. 

Vilniaus apygardos prokuratūra 
ikiteisminį tyrimą dėl galimo pikt
naudžiavimo tarnybine padėtimi 
privatizuojant viešbučio „Draugys
tė" akcijas pradėjo lapkričio 18 die
ną, įvertinusi iš Valstybės turto fon
do gautą medžiagą. Tyrimui buvo 
skirtas vieno mėnesio terminas, pas
kui jis pratęstas iki sausio 11-osios. 

Ikiteisminiame tyrime dėl 
„Draugystės" prokurorai apklausė 
premjerą A. Brazauską, jo žmoną K. 
Brazauskienę (anksčiau — Butri
mienę) bei jos buvusį sutuoktinį An
taną Butrimą. 

Taip pat prokurorams liudijo 
trys to meto premjerai — Seimo opo
zicijos vadovas, konservatorius An
drius Kubilius, Adolfas Sleževičius 
bei Nuosaikiųjų konservatorių są
jungos vadovas Gediminas Vagno
rius. Parodymus davė ir buvęs eko-

Laisvės gynimo metinių minėjimui 
paskirta pusė milijono litų 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — 
Laisvės gynimo 15-ųjų metinių pa
minėjimo renginiams Vyriausybė 
skyrė beveik pusę milijono litų. 

Trečiadienį ministrų kabinetas 
iš Vyriausybės rezervo Laisvės gynė
jų dienos 15-ųjų metinių minėjimo 
išlaidoms iš dalies padengti iš viso 
skyrė 439,800 litų. 

Seimo kanceliarijai skirta 
200,000 litų apskričių mokyklų ir 
vaikų globos namų vaikų ekskursi
joms į Seimą apmokėti, moksleivių 
piešinių konkurso „Piešiu laisvės gy
nėjus" nugalėtojams apdovanoti, 
tarptautinei konferencijai „60 metų 

po Potsdamo" suorganizuoti, Sausio 
13-osios ženkliukams minėjimo ren
ginių dalyviams pagaminti, knygai 
apie žuvusį laisvės gynėją Titą Ma
siulį išleisti, lankstinukui „Sausio 
13-oji. Parlamento gynyba" išleisti ir 
kitoms išlaidoms iš dalies padengti. 

Krašto apsaugos ministerijai 
skirta 14,000 litų 15-ojo tradicinio 
tarptautinio pagarbos bėgimo „Gy
vybės ir mirties keliu" (Vilnius, An
takalnio kapinės-Televizijos bokštas) 
atminimo medaliams pagaminti; 
Kultūros ministerijai — 36,000 litų 
lauko ekranų nuomai renginiams 
Nepriklausomybės aikštėje. 

Aukščiausiojo teismo pirmininkas: 
mane tampo už atlapų 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — V. 
Adamkus kritikuoja Aukščiausiojo 
Teismo (AT) pirmininko Vytauto 
Greičiaus vadovaujamą Teismų ta
rybą, esą kyla abejonių, ar teisėjai 
atrenkami pakankamai skaidriai. V. 
Greičius „ranką prie širdies pridė
jęs" teigia nuoširdžiai norįs pakeisti 
situaciją ir prabyla, kad jaučiasi 
tampomas už atlapų ir jam mėgina
ma daryti įtaką. 

V. Greičius ir teismų sistema su
silaukė V. Adamkaus kritikos jo ka
lėdinėje spaudos konferencijoje, ku
rioje prezidentas teigė išgyvenąs dėl 
teisėsaugos ir manąs, kad apklauso
se visuomenė pagrįstai teisėsaugą 

Vytautas Greičius 
Eltos nuotr. 

„siunčia į patį dugną". 
Pasak prezidento atstovės spau

dai Ritos Grumadaitės, V. Adamkui 
yra abejonių, ar teismų savivaldos 
institucija — Nukelta \ 6 psl. 

Rusijos 
traukinyje — 
išpuol is pr ieš 

L ie tuvos 
d i p l o m a t ą 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — 
Prieš Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) pareigūną, važiavusį Rusijos 
tranzitiniu traukiniu, įvykdytas įžū
lus išpuolis. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", traukinyje Maskva-Kalinin-
gradas prieš pora savaičių buvo įžū
liai užpultas Robertas Galkus, dir
bantis atašė URM padalinyje, su
paprastinto tranzito dokumentų 
skyriuje. 

Dienraščio šaltinių teigimu, 
praėjusių metų gruodį į traukinio 
kupė įsiveržė neblaivus Rusijos pi
lietis ir sumušė Lietuvos diplomatą, 
sudaužė jo mobilųjį telefoną. 

Saugumą tranzitiniame trauki
nyje turėję garantuoti Rusijos mili
cininkai pražiopsojo incidentą. 

• Užpuolikui pasisekė iššokti iš 
traukinio ir pabėgti — tik vėliau 
chuliganas buvo sulaikytas Kalinin
grado srityje. 

Lietuvos diplomatas buvo už
pultas traukiniui esant Rusijos teri
torijoje. Dėl įvykio R. Galkus vėliau 
parašė pareiškimą Rusijos milicijai. 

Užpuolikas buvo įtrauktas į Lie
tuvoje nepageidaujamų asmenų są
rašą, o Rusijoje jam, kaip spėjama, 
gresia administracinė bauda už chu
liganizmą. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

taras Julius Veselka, tuometinis il
gametis privatizavimo komisijos pir
mininkas Eduardas Vilkas, kai ku
rie tuometinės Vyriausybės nariai, 
bendrovės „Vilniaus prekyba" atsto
vai. 

Be liudytojų, kurių byloje buvo 
daugiau nei dvi dešimtys, apklausos 
dar buvo tiriamas „Draugystės" pri
vatizacijos skaidrumas. Žinovai tu
rėjo išnagrinėti kelis šimtus lapų 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
tikisi, Nukelta \ 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Naujieji metai Detroite. 
Vertėtų iš italų 
pasimokyti. 
Turtingesnė valstybė, 
turtingesni ir piliečiai. 
Keičiasi žmonijos 
demografija. 
Svečiuose pas šiauliečius. 
Rinks labiausiai Lietuvą 
užsienyje garsinantį 
žmogų. 
Geriausi 2005 m. 
„bušizmai". 
Palydėjome senuosius 
metus. 
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LIETUVIŲ TELKINIO 
DETROIT, Ml 

NAUJIEJI METAI 
ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 

Naujų 2006 metų 1 d., sekma
dienį, Šv. Antano parapijoje, Det
roite, apsilankė garbės svečias, 
Detroito vikariato vyskupas John M. 
Quinn. Kartu su parapijos klebonu 
kun. Alfonsu Babonu, vyskupas 
Quinn koncelebravo dvejas Mišias — 
9 v.r. anglų kalba, ir 10:30 v.r. vyko 
iškilmingos šv. Mišios, lietuvių ir 
anglų kalba. Šių Mišių metu didin
gai skambėjo parapijos choro gies
mės, vadovaujant muz. Stasiui Sli
žiui. Skaitinius skaitė Antanas Os-
teika. Abiejose Mišiose savo pamoks
le vyks. Quinn pareiškė savo ir arki-
diecezijos dėkingumą Šv. Antano 
parapijiečiams už progą aplankyti 
vieną jo parapijų: vysk. Quinn yra 
Detroito vikariato pagalbinis vysku
pas (auxilliary bishop), už nuolatinę 
finansinę paramą diecezijai ir už 
įnašą lietuvių visuomeniniame gy
venime Detroite per paskutiniuosius 
85 parapijos gyvavimo metus. Dė
kojo už visas pastangas, kad ši para
pija toliau būtų lietuvių religinis ir 
tautinis židinys. Džiaugėsi, kad ir po 
visų įvairių Naujų metų sutikimų, 
daug tikinčiųjų dalyvavo šiose 
Mišiose ir pripildė Šv. Antano baž
nyčią. Buvo gera matyti įvairaus 
amžiaus žmonių. Turbūt daug daly
vavusiųjų anksčiau reiškėsi šioje 
parapijoje — vaikai ir vaikaičiai 
lankė bendro lavinimo mokyklą, 
priėmė sakramentus ir t.t. Vysk. 
Quinn pasveikino kleboną kun. 
Alfonsą Baboną ir jam padėkojo už jo 
27 metų Dievo tarnystę, vadovau
jant Šv. Antano parapijiečiams. 

Po šv. Mišių visi dalyviai, arti 
100, susirinko į gražiai ir šventiškai 
papuoštą parapijos svetainę poky
liui. Sceną puošė Mykolo Abariaus 
šiai progai padarytas plakatas su 
užrašu: „Sveikiname Šv. Kalėdų 
proga — Naujieji metai tebūna sėk
mingi — 2006". 

2006 m. dienos programai suma
niai vadovavo Mykolas Abarius. 
Parapijiečių vardu sveikino vyskupą 
Quinn ir pristatė kitus garbingus 
dalyvius: muz. Stasį ir Nataliją 
Sližius, Lietuvos Respublikos garbės 
konsulą Detroite Jurgį ir Danguolę 
Jurgučius ir „Amerikos Lietuvių 
balso" radijo redaktorių Kazį bei 
Estelle Gogelius. M. Abarius sklan
džiai apibūdino Šv. Antano parapijos 
gyvenimo istoriją anglų ir lietuvių 
kalba. Regina Juškaitė-Švobienė 
buvo pakviesta perskaityti ypatingą 
sveikinimą, gautą iš Detroito arki-
diecezijos arkivyskupo kardinolo 
Adam Maida, kuris apgailestavo, 
kad negalėjo dalyvauti šventėje, bet 
siuntė nuoširdžiausius linkėjimus 
Šv. Antano parapijos klebonui kun. 
Alfonsui Babonui, parapijiečiams ir 
lietuvos Vyčių 102 kuopai, švenčiant 
jų 85 gyvavimo metus. Sveikino taip 
pat ir muz. Stasį Sližį ir bažnytinį 
chorą, kuris neseniai šventė 25-metį. 
Ir dar sveikino Lietuvos Vyčių 
padalinį. „Pagalba Lietuvai" (Aid to 
Lithuania, Inc.) neseniai atšventusį 
savo 15 metų sukaktį, padedant 
vargstantiems broliams ir sesėms 
Lietuvoje. 

Vysk. Quinn tarė kelis žodžius. 
Sveikino parapijiečius ir dėkojo, kad 
jis galėjo dalyvauti ir pabendrauti 
asmeniškai su parapijiečiais, sve

čiais ir draugais. Sveikino apsi
lankiusius Dievo Apvaizdos parapi
jiečius, iš kurių dalyvavo apie 25. 
Vysk. Quinn pakartojo jo anksčiau 
iš-reikštą padėką kleb. kun. Alfonsui 
Babonui už jo rūpestingą 27 metų 
tarnavimą Šv. Antano bažnyčiai ir 
pabrėžė, kad jis liktų sveikas ir dar 
tarnautų šiai parapijai net 50 metų 
daugiau. Vysk. Quinn pasisakė, kad 
jis yra airių kilmės, bet kai lankys 
Šv. Antano parapiją, jis visuomet 
bus garbės lietuvis („honorary Lit-
huanian"). 

Parapijos kleb. kun. Alfonsas 
Babonas padėkojo vysk. Quinn už jo 
dalyvavimą ir apsilankymą Šv. An
tano parapijoje ir pakvietė vysk. 

Vysk. John M. Quinn džiaugiasi Šv. 
Antano parapij iečiu dovana, Aušros 
Vartų Marijos koplytėle. 

sukalbėti maldą prieš vaišes. Buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Visi vai
šinosi gausiais ir skaniais patie
kalais. 

Po valgių parapijos vardu Re
gina Juškaitė-Švobienė įteikė vys
kupui John M. Quinn Šv. Antano 
parapijos apsilankymo prisiminimo 
dovanėlių — kun. Stasio Mazilausko 
knygą „Prince of Peace" ir Aušros 
Vartų Marijos koplytėlę, pareikš
dama, kad Lietuva yra Marijos šalis 
ir tai vyskupui lietuvių prisimini
mas. Anksčiau buvo įteikta Stasio 
Garliausko redaguota „Šv. Antano 
parapija — 1920-1995" istorija. 

Muzikas Rimantas Labeika 
pravedė bendrą dainavimą. Akor
deonui užgrojus buvo padainuota: 
„Atskrend sakalėlis", „Daug, daug 
dainelių", „Ant kalno karklai" ir „Ko 

Detroito vikariato vysk. John M. Quinn (kairėje) ir kleb. kun. Alfonsas Babonas 
aukoja šv. Mišias 2006.01.01 Šv. Antano parapijoje. 

liūdi berželi, ko liūdi". Visi dalyviai 
buvo labai patenkinti senomis liau
diškomis dainomis. 

Šokių muziką parūpino Alfon
sas Rimbą. 

Jau keturiolikti metai ruošiame 
Naujus metus ir renkamės šioje 
salėje. Trylika metų palydėjome se
nuosius ir sutikome Naujuosius 
metus. Kadangi šiais metais dalyva
vo garbingas svečias, Detroito 
vikariato vyskupas John M. Quinn, 
pokylis buvo suruoštas 2006 m. 
pirmą dieną. 

Naujų metų pobūvio ruošimo 
komitetą sudarė: kun. Alfonsas 
Babonas, Stefanija Juškienė, Pat-
ricia Kaunelienė, Rimantas Labei
ka, Petras Pagojus, Alfonsas Rimbą, 
Stasys Šadeika, Vacys Slušnys, 
Pranciška Televičienė, Joan Tillman 
ir organizatorė Regina Juškaitė-
Švobienė. 

Rengėjų vardu dėkojame vi
siems talkininkams už rūpesčius, 
patarimus ir atliktą darbą, ruošiant 
šį sėkmingą ir ypač parapijai pel
ningą pokylį. Dėkojame tiems, kurie 
jau keturioliktus metus iš eilės neat
sisako ir randa laiko talkinti. Pa
dėka visiems, kurie pripildė mūsų 
svetainę. Dalyvavo arti šimtas sve
čių. Nors mūsų nedidelis parapi
jiečių skaičius vis mažėja ir parapi
jiečiai yra brandaus amžiaus, jie vis 
vien nepasiduoda — aktyviai reiš
kiasi įvairiuose renginiuose. Visi vi
suomet jaučiasi lyg viena šeima ir 
dalinasi artimo meile. Šv. Antano 
parapija jau peržengė 85 gyvavimo 
metus. Daug kas matyta, išgyventa 
per tuos metus. Su meile širdyje ir 
malda lūpose prisimename tuos, 
kurie iškeliavo į Viešpaties namus. 
Tikimės, kad jie danguje šypsosi ir 
dalyvauja kartu su mumis šioje 
šventėje. 

Šaunusis Naujųjų 2006 metų 
dienos pokylis jau praeityje. Visiems 
dalyviams liko malonūs šios gražios 
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šventės prisiminimai ir susitikimas 
su Detroito vysk. John M. Quinn. 
Naujųjų metų dienos pokylį ruošė 
Šv. Antano parapija. 

Džiaugiamės ir dėkojame, kad ir 
keli neseniai atvykusieji iš Lietuvos 
bei nemažas skaičius iš Dievo 
Apvaizdos parapijos įsijungė ir daly
vavo mūsų Naujųjų metų šv. Mi
šiose bei šventėje. Linkime gerų, 
prasmingų, sveikų Naujųjų metų 
visiems ir lauksime, kad ir vėl su
sirinktume švęsti ir 2007-ųjų metų 
sutikimą! 

Regina Juškaitė-Švobienė 

Svečiai, susirinkę i Šv. Antano parapijos salę švęsti Nauju metu su Detroi to vika 
riato vyskupu |ohn M Quinn f stovi priekyje trečias iš kaires) 
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TURTINGESNE VALSTYBE 
— TURTINGESNI IR JOS 

PILIEČIAI 
KĘSTUTIS PRANCKEVIC1US 

Kiekvienos pasaulio valstybės 
socialinės, ekonominės pažangos 
rodikliams didelį poveikį turi ir 
darbo užmokesčio politika. Tikriau
siai niekam nekyla abejonių, jog kuo 
šalis turtingesnė, tuo daugiau ten ir 
turtingesnių gyventojų, per daugelį 
metų kruopščiai ir atkakliu darbu 
sugebėjusių sukurti sau ir savo šei
moms tvirtesnį finansinį, materia
linį pagrindą. Lietuvai, kaip ir dau
geliui kitų šalių, daugiau nei pusę 
amžiaus kūrusių planinį ekono
mikos ūkį, žinoma, dar anksti ly
giuotis prie tokių valstybių kaip 
JAV, Japonija, Vokietija ar net 
Čekija. Dėl menkų atlyginimų, ne 
itin tinkamo ir skaidraus adminis
travimo ūkinėje, finansinėje srityse, 
kitų neigiamų teisinių, socialinių 
veiksnių, savo tėvynę kasmet pa
lieka vis daugiau jos piliečių. Tačiau 
jei patikėsime tiek mūsų šalies, tiek 
užsienio rinkos specialistų atliktais 
tyrimais bei jų pateiktomis išva
domis, ta ekonominė, socialinė pa
žanga, tegu ir labai menkai, bet po 
truputį auga, didėja. Neseniai padi
dintas minimalus atlyginimas, nuo 
rugsėjo jau pakilo ir pedagogų 
algos... Bet kaip jie auga, kokie 
veiksniai įtakoja atlyginimų kilimą 
ir kas reglamentuoja darbo užmo
kesčio tvarką? Šia aktualia tema 
pakalbinome keletą atsakingų vals
tybės institucijų atstovų. 

Atlyginimai didėja 

Statistikos departamento Darbo 
statistikos skyriaus vedėja Virginija 
Bankietienė pripažino, jog darbo 
užmokestis svarbus vertinant šalies 
ūkio išsivystymo lygį, rengiant ūkio 
plėtros prognozes, vertinant skurdo 
mastą šalyje. Atlyginimų pokyčiai 
priklauso nuo ekonomikos augimo 
tempų ir šalyje sukuriamo bendrojo 
vidaus produkto. Remiantis teisės 
aktais, darbo užmokestis yra taip 
pat didinamas kai sparčiai didėja 
infliacija šalyje. 

„Nuo 2001 m. Lietuvoje pastebi
mas spartesnis vidutinio mėnesinio 
bruto (bendros pajamos, iš kurių dar 
neatskaičiuotos išlaidos) darbo už
mokesčio augimas. Vidutinis mėne
sinis bruto darbo užmokestis šalies 
ūkyje, įskaitant individualias įmo
nes, 2001 m., palyginti su ankstes
niais metais, padidėjo 1.2 procento, 
2002 m. — 3.2, o 2003 m. — 5.8 pro
cento. Remiantis išankstiniais duo
menimis, pernai vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis, šalies ūky
je, įskaitant individualias įmones, 
sudarė 1,158 litus ir, palyginti su 
ankstesniais metais, išaugo 7.9 pro
cento", — teigė V. Bankietienė. 

Remiantis statistikos specialistų 
atliktomis analizėmis, pastaraisiais 
metais Lietuvoje buvo pasiektas 
žymus ekonomikos augimas ir tai 
suteikė galimybes sparčiau didinti 
darbo užmokestį. Spartesnį bruto 
darbo užmokesčio (BDU) augimą 
2004 m. sąlygojo minimalios mėne
sinės algos (MMA) ir bazinės mė
nesinės algos (BMA) padidinimas. 
Kaip žinome, nuo praėjusių metų 
gegužės 1 d. patvirtinta MMA — 500 
Lt ir BMA — 115 Lt. Nuo šių metų 
liepos 1 d. MMA padidinta iki 550 
litų. 

„Didžiausią bruto darbo už

mokestį pernai gavo šalies ūkio 
finansinio tarpininkavimo darbuoto
jai — 2,551 Lt, viešojo valdymo ir 
gynimo; privalomojo socialinio drau
dimo — 1,913 litų, elektros dujų ir 
vandens tiekimo — 1,676 litus eko
nominių veiklų darbuotojai. Mažiau
siai uždirbo viešbučių ir restoranų 
darbuotojai — 635 litus, žemės ūkio, 
medžioklės ir miškininkystės dar
buotojai — 887 litus, sveikatos prie
žiūros ir socialinio darbo darbuotojai 
— 965 litus, didmeninės ir maž
meninės prekybos darbuotojai gavo 
966 litus, nors pastaraisiais metais 
darbo užmokestis šiose veiklose 
didėjo sparčiau, negu ankstesniais 
metais", — naujausiomis analizėmis 
dalijosi V. Bankietienė. 

Tarnautojai uždirba 
daugiau 

Statistikos specialistai paste
bėjo, kad nuo 2004 m. darbininkų 
vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis augo sparčiau — 6.8 pro
cento, o tarnautojų — 5.3 procento, 
tačiau tarnautojai uždirbo žymiai 
daugiau negu darbininkai. Tarnau
tojai šalies ūkyje, neįskaitant indi
vidualių įmonių, praėjusiais metais 
gavo 1,537 litus, tuo tarpu darbi
ninkai gavo 902 litus. 

„Malonu priminti, kad realusis 
darbo užmokestis nuo 2002 m. auga 
ir palyginti su ankstesniais metais 
jis išaugo 3.8 proc. 2003 m. — 9.3 
proc. Remiantis išankstiniais duo
menimis, 2004 m. jis padidėjo 5.6 
procento. 2003 m. realiojo darbo už
mokesčio padidėjimą įtakojo spartes
nis NDU augimas dėl neapmokesti
namojo pajamų dydžio padidėjimo 
bei vartotojų kainų sumažėjimo. 
Nors bruto darbo užmokestis pas
taraisiais metais augo sparčiausiai, 
bet neto ir realiojo darbo užmokesčio 
2004 m., palyginti su ankstesniais 
metais, didėjimo tempai buvo lėtes
ni, negu 2003 m., nes neapmokesti
namasis pajamų dydis 2003—2004 
m. išliko toks pats — 290 litų, o var
totojų kainos 2004 m., palyginti su 
ankstesniais metais, padidėjo 1.2 
procento", — sakė V. Bankietienė. 

Statistikos departamento spe
cialistai, remdamiesi Finansų minis
terijos prognozėmis, įsitikinę, jog 
padėtis 2005—2007 m. darbo rinkoje 
toliau gerės. Numatoma, kad viduti
nis mėnesinis bruto darbo užmo
kestis šalyje augs spartėjančiais 
tempais: šiais metais — 6.8 proc., 
2006 m. — 7.2 proc, o 2007 m. — 7.5 
proc. 

Skirtingi atlyginimu 
dydžiai 

Apie atlyginimų didinimą, jų 
reglamentavimo tvarką ir kitas 
aktualijas mūsų skaitytojams pasa
kojusi Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos darbo užmokesčio sky
riaus vedėjo pavaduotoja Laimutė 
Višinskienė teigė, jog darbuotojų, 
dirbančių įstaigose, įmonėse ir orga
nizacijose pagal darbo sutartis, 
darbo apmokėjimas yra reglamen
tuojamas vadovaujantis Darbo ko
deksu. Jame yra nustatytas mini
maliojo darbo užmokesčio didinimas, 
įteisinti darbo apmokėjimo organiza
vimo principai, nustatytas apmokėji
mas už viršvalandinį ir nakties 
darbą, darbą poilsio bei švenčių 

DANUTE BINDOKIENE 

Vertėtų iš italų pasimokyti 

Metų pradžioje „išminčiai" 
pradėjo skelbti, kad 2006-
aisiais prasideda Šuns 

metai, ir ne bet kokio ten Margio 
ar Sargio, o „ugningo". Šuns 
įvaizdis gali būti įvairus: tai ir 
mielas žmogaus draugas, namų 
sargas, kompanionas, bet taip pat 
piktas, besikandžiojantis, arba 
bent garsiai lojantis ir dantis 
rodantis, sutvėrimas. Tad ir tokio 
gyvulio vardu pavadintais metais 
galime laukti visokių netikėtumų 
— ir geranoriško darbo mūsų 
visuomenėje, ir dar daugiau susi
priešinimų. 

Žinoma, ypač tarp lietuvių, to 
netrūko ir kitokiais vardais pava
dintais metais. Lietuviai — karin
ga ir narsi tauta. Jeigu nėra su kuo 
kariauti, iš šalies nepuola jokie 
priešai, pasigalandame „kirvius ir 
kalavijus aštrius", ir juos nukrei
piame prieš savo tautiečius. 

Ne per seniausiai Amerikoje 
prigijo išsireiškimas „road rage", 
apibūdinantis įvairių susisiekimo 
priemonių vairuotojus, kurie yra 
įsitikinę, kad kiekviena gatvė, 
kelias ir greitkelis visų pirma 
jiems priklauso, tad kitos susi
siekimo priemonės privalo trauktis 
į šalį ir nuolankiai praleisti. Jeigu 
kas nepasiskubina tokio reikalavi
mo vykdyti, supykęs vairuotojas 
pasistengia „atsilyginti" ir savo 
pranašumą įrodyti, kartais ne
vengdamas ir ginklo pavartoti. 
Nors šiaip žmogus galbūt ir taikus, 
ir nuolankus, sėdęs už vairo pa
virsta piktu, pavojingu, kerštingu, 
arogantišku „narsuoliu", su kuriuo 
galinėtis niekam nepatariama. 

Mūsų tautiečiai taip pat išgy
vena tam tikrą artimo meilės 
krizę: piktumai, kritika, šmeiži
kiškos apkalbos — už pirmų dure
lių, ir jokios kalbos apie vienybę 
„vardan Lietuvos", lietuvišką ben
druomeniškumą, artimą bendra
darbiavimą su kitų pažiūrų (ar 
bangų) žmonėmis, nepadeda. Gali
ma sakyti, kad mes esame labiau
siai vieningi tik savo susiskaldy
mu. 

Ar įmanoma šių įpročių atsi
sakyti, jais nusikratyti? Vienas 
šmaikštuolis pastebėjo, kad leng
viau mesti rūkalus, kaip pakeisti 

lietuvio nuomonę apie kitą lietuvį, 
vienos organizacijos ar grupės apie 
kitos panašios organizacijos ar as
menų grupės veiklą..: 

Galbūt mums reikėtų pasimo
kyti iš italų. Neseniai teko skaityti 
apie labai įdomų ir neįprastą vieno 
Italijos miestelio gyventojų pokalė-
dinį paprotį. Vos praėjus šven
tėms, visi to miestelio gyventojai 
nedelsiant pradeda iš pagrindų va
lyti savo namus ir mesti daiktus, 
kurie, jų nuomone, nereikalingi. 

Visų pirma prie gatvių sude
dami dar apygeriai daiktai ir 
drabužiai tuo suteikiant miestelio 
varguomenei juos peržiūrėti ir 
pasirinkti, kas tinka. Po to jau 
laukan verčiamos kitos šiukšlės. 
Nustatytu laiku miestelio savi
valdybės sunkvežimiai tas atliekas 
surenka ir išverčia didelėje, tuščio
je aikštėje. Ilgainiui ten susidaro 
didelis ir aukštas „šiukšliakalnis". 
Tuomet vieną vakarą į aikštę su
sirenka visi gyventojai — dideli ir 
maži, seni ir jauni. Laužas uždega
mas. Žmonės prie to laužo ne tik 
linksminasi, dainuoja, bet taip pat 
susitaiko: jeigu kaimynas buvo 
susipykęs su kaimynu, jeigu kaž
kas kažką per metus nuskriaudė, 
apkalbėjo ar kaip kitaip įžeidė, 
turi atsiprašyti, o nukentėjusis — 
atleisti. 

Nauji metai pasitinkami ne tik 
švariu namu, bet ir švaria sąžine. 
Žinoma, niekas netiki, kad per 
būsimus metus namie nesusikaups 
nereikalingų daiktų ar šiukšlių; 
niekas nemano, kad galės daugiau 
kaip 360 dienų išgyventi savoje 
bendruomenėje be susipykimo, 
susipriešinimo. Bet visuomet ateis 
ir kita pokalėdinė diena, ir vėl 
įvyks susitaikymas... Tuo būdu per 
daug visokių „atmatų" nesusikau
pia nei namuose, nei širdyje. 

Argi Naujiems metams pra
sidėjus, negalėtume ir mes, bent 
simboliškai, išsivalyti savo giliau
sius sielos kampelius, išmesti iš 
ten visas neigiamas emocijas — 
pyktį, apkalbas, kerštą, susiprie
šinimą? 2006-ieji dar taip neseniai 
prasidėjo, tad dabar geriausias 
laikas „kurti laužą" ir sudeginti 
visa, kas mus skaldo. 

dienomis ir kitos darbo užmokesčio 
garantijos. Biudžetinių įstaigų dar
buotojų darbo apmokėjimo dydžiai ir 
sąlygos yra nustatyti atskiruose 
Vyriausybės nutarimuose. Nebiu
džetinėse, viešosiose įstaigose bei 
organizacijose, taip pat akcinėse 
bendrovėse darbo užmokesčio sąly
gos nustatomos remiantis kolekty
vinėmis sutartimis. O šaip konkre
tūs kiekvieno darbuotojo darbo ap
mokėjimo dydžiai dažniausiai yra 
nustatomi darbo sutartyje. 

Tuo tarpu valstybes politikų, 
teisėjų, valstybės pareigūnų ir vals
tybės tarnautojų darbo užmokestis 
yra nustatomas Lietuvos Respub
likos valstybės politikų, teisėjų ir 
valstybės pareigūnų darbo apmo
kėjimo ir Valstybės tarnybos įstaty
mais. 

„Priminsiu, kad minimalią mė
nesinę algą (MMA) ir atitinkamai 
minimalųjį valandinį atlygį nustato 
Vyriausybė, prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos sudarytos 

Trišalės tarybos teikimu. Į šią tary
bą įeina Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, profesinių sąjungų ir 
darbdavių organizacijų atstovai. 
Aišku, sprendžiant uždarbio padi
dinimo klausimus Trišalėje taryboje 
vyksta ilgos ir atkaklios diskusijos, 
svarstomos įvairios galimybės ir 
variantai. Taigi, tik po įtemptų 
ginčų ir svarstymų priimami svar
būs sprendimai. Pavyzdžiui, dėl 
MMA padidinimo nuo 500 Lt iki 550 
Lt, kuris įsigaliojo nuo šių metų 
liepos 1-osios, Trišalėje taryboje 
buvo deramasi dar nuo 2004 m. 
rudens" — sakė L. Višinskienė. 

Lietuvai tapus ES nare, mūsų 
valstybė turės iš pagrindų peržiū
rėti ir atlyginimų dydžius. Antai, 
Vyriausybės 2004—2008 m. pro
gramoje numatyta, kad jau 2008 m. 
MMA turi pasiekti 800 Lt, o vi
dutinis darbo užmokestis per tuos 
keletą metų turėtų padidėti iki 
1,800 Lt. 

Nukelta [ 11 psl. 
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ŽMONIJOS PROBLEMA — DEMOGRAFIJA 
VETUSTA PRISMANT1ENE 

Nuplaukia istorijos užmarštin 
pirmojo dešimtmečio pusė! Laikas 
teka ir teka lyg pajūrio smėlis tarp 
bandančių jį sugniaužti ir sulaikyti 
pirštų. Ką jis atneš žmonijai, sa
kykime per pusę amžiaus? Kiek
vienas suprantame: bus visko. 

Šviesūs pro ta i skaičiuoja ir 
spėlioja 

Kaip liudija išlikę dokumentai, 
daiktai, Žemės gyventojų demografi
jos raida žmonėms rūpėjo ir prieš 
tūkstančius metų. Ir tada juos gąsdi
no sparčiai didėjanti žmonių pader
mė. Dar kyliaraščiu rašytose lente
lėse (1600 metų p. m. e.) išliko įrašų 
apie tai, jog „pasaulis jau perpildytas 
žmonių". 

Enton van Lijuvenchuk 1679 
metais apskaičiavo, kad didžiausias 
Žemės gyventojų skaičius galėtų 
siekti 13 milijardų 385 milijonus. 

Demografines problemas anali
zavo ir Tomas Maltusas. O Daniela 
Midouz šia tema 1972 metais išleido 
knygą „Augimo ribos". 

Pasak šiandieninių moksli
ninkų, šio amžiaus viduryje gyvento
jų skaičius Žemėje gerokai peržengs 
9 milijardus. Manoma, jog demo
grafiniai procesai dar ženkliau nu
lems pasaulio visuomenės senėjimo, 
susiskirstymo į turtingus ir skurs
tančius, taip pat į kaimiečius ir 
miestiečius procesus. Žmonijai teks 
ieškoti išeities, kaip vystytis toliau, 
kuo atremti paties gyvenimo jai 
pateikiamus iššūkius. 

2005-ieji j au parodė 

2005-ieji dabartinio dešimtmečio 
viduriukas. Kokių demografinių po
kyčių jie pateikė? 

2000 metais jaunų žmonių pa
saulyje dar buvo daugiau nei pagy
venusių, o dabar jau „paėmė viršų" 
senimas. 

Iki 2005-ųjų daugumą mūsų 

planetos gyventojų sudarė kaimo 
gyventojai. Tačiau prognozuojama, 
jog jau 2007-aisiais jie sudarys 
mažumą! 

Nuo 2003-ųjų kiekvienai Žemėje 
gyvenančiai moteriai vidutiniškai 
teko vienas, retais atvejais — du 
vaikai. Tad, paisant Rytų šalių, 
Afrikos šeimų gausumo, gimstamu
mas žymiai sulėtėjo. 

Ir dar vienas įdomus faktas: 
kiekvienas, kam šiemet sukako 45-
eri ir daugiau metų, tapo žmonijos 
skaičiaus padvigubėjimo liudinin
kais: nuo 3 milijardų 1960-aisiais iki 
6,5 milijardo 2005-aisiais! 

Rusija... prilygs Japonijai 

Gyventojų skaičiaus augimo 
tempai mūsų planetoje skiriasi. 
Intensyviausias XX a. periodas buvo 
1965—1970 metai, kai kasmet pri
augdavo 2.1 proc. gyventojų. Moksli
ninkai abejoja: vargu ar kada nors 
žmonijos istorijoje toks intensyvu
mas pasikartos! 

Aštuntąjį dešimtmetį prasidėjo 
dramatiškas gimimų mažėjimas, te
liko 1,1-1,2 proc. per metus. 

Žinoma, tokie gyventojų prieau
gio pokyčiai žmonijos istorijoje kar
tojosi ne kartą. Tai priklausė ne vien 
nuo gimstamumo. Pavyzdžiui, vidur
amžių karai, maras, šiltinė ne tik su
stabdė žmonių prieaugį, bet ir žy
miai sumažino jau esančių ir ga
lėjusių gyventi skaičių. 

Praėjusio šimtmečio antroji pusė 
buvo pavyzdys, koks didelis gimimų 
skaičiaus skirtumas išsivysčiusiose 
ir mažiau civilizuotose šalyse. Dabar 
tas skirtumas vis didėja. Moksli
ninkai sako, jog jis buvo stulbinan
tis! Tai rodo akivaizdūs faktai: 1950 
metais mažiau išsivysčiusių šalių 
gyventojų prieaugio tempai lenkė 
išsivysčiusius regionus du kartus, 
2050-aisiais jie bus šešeriopi. O ben
dras Žemės gyventojų skaičius tada 
pasieks 9,1 milijardo. 

Žinoma, kad įvairiose Žemės 
vietose vyksta tokie žiaurūs gamtos 

AMBASADORIUS 
PAS FLORIDOS LIETUVIUS 

Š.m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas dalyvavo Palm Beach, FL, Lietuvių Bendruomenės 30 metų sukak
ties iškilmėse. 

Ambasadorius pasveikino Palm Beach lietuvius su gražiu jubiliejumi ir 
pasidžiaugė, kad praėjusiais metais šioje vietovėje buvo įkurta šeštadieninė 
lietuviška mokyklėlė — „Saulės krantas". Lietuvos diplomatas palinkėjo 
tėvams dar aktyviau įsijungti į lietuvišką veiklą ir pažymėjo, kad būtent jie 
yra lietuvybės židinio Palm Beach dabartis bei ateitis. 

LR ambasados pranešimas. 

kataklizmai kaip pastaraisiais me
tais, kai nuo įvairių stichijų žūsta 
šimtai tūkstančių žmonių, kai dau
gybę gyvybių pražudo pasaulyje 
besiplečiantis terorizmas, kai dar vis 
„pagrūmoja" vienokia ar kitokia epi
demija (gripas, paukščių gripas, 
juodligė, AIDS ir kt.), tas skaičius 
gali skirtis pora milijardų. O šiaip 
kasmet žemė turėtų pasunkėti 
74-76 milijonais žmonių. 

Mažai išsivysčiusiose šalyse 
gyventojų patrigubės! Jau dabar jose 
pati mažiausia šeima — 3 vaikai (kai 
pas mus ir daug kur Europoje bei 
Amerikoje tiek vaikų jau laikoma 
gausia šeima). Tad aišku, kad tos 
šalys tik ir lems gyventojų augimą 
Žemėje. 

Išsivysčiusiose šalyse gyventojų 
mažės. Pavyzdžiui, prognozuojama, 
jog Vokietijoje iš 83 milijonų gyven
tojų liks 79 milijonai, Italijoje iš 58 
— 51 milijonas, Japonijoje iš 120 — 
112 milijonų, net Rusija, užimanti 
tokį didelį sausumos plotą, prilygs 
Japonijai: iš 143 liks 112. 

Koks bus žmonių amžiaus 
balansas? 

Manoma, jog XX a. buvo pasku
tinis žmonijos istorijos periodas, kai 
Žemės gyventojų daugumą sudarė 
jauni žmonės. Tai rodo prieaugio 
tempai ir tendencijos: 1960 metais 
Žemėje gyveno 8.1 proc. žmonių, tu
rinčių 60 ir daugiau metų, o 2005 m. 
tokių esama jau 10.4 proc. 

Ką lems tokie pokyčiai? 

Specialistai prognozuoja, jog 
žmonių gyvenimo lygis pagerės, o 
vaisingumas žymiai sumažės. 

Žinoma, senyvo amžiaus žmonių 
ne visur bus vienodai. Manoma, jog 
išsivysčiusiose šalyse pagyvenusiųjų 
bus vienas iš trijų, o silpnai išsi
vysčiusiose — vienas iš penkių. 

Mažiausiai išsivysčiusių šalių 
dešimtuke, skirtingai nei kitur, jau
nimas (iki 23 m. ir jaunesni) sudarys 
pusę visų gyventojų. Faktiškai pag
rindinį prieaugį duos miestų gyven
tojai. Menkai išsivysčiusiose šalyse 
šie skaičiai bus kitokie: čia esantys 
miestai sparčiai gausėjančių gyven
tojų nesutalpins. Mokslininkų aps
kaičiavimais, tam per likusius 45 
metus reikėtų kas savaitę pastatyti 
po miestą vienam milijonui gyvento-
jų! 

Migracijos problemos 

Nemanoma, jog migracija greitai 
paveiks gyventojų skaičiaus augimą. 
Ji turės tendenciją šį procentą ma
žinti. Labiau išsivysčiusiuose regio

nuose iki 2050 metų turi būti pasi
rengta priimti 2,2 milijono migran
tų. Iš jų daugiau nei pusė turėtų 
„nusėsti" Jungtinėse Valstijose. Ta
čiau prognozuoti šiuos procesus 
šiandien sunku, nes artimiausią de
šimtmetį juos dar reguliuos kiek
vienos šalies vyriausybės. Jei išliks 
šiandieniniai migracijos tempai, tai 
iki 2050 metų į labiau išsivysčiusius 
pasaulio regionus plūstelės 98 mi
lijonai migrantų. Taigi tas skaičius 
pranoks tuos 73 milijonus, kurių šie 
regionai netenka todėl, kad čia mirš
tamumas pralenkia gimstamumą. 

Praloš netausojantiej i 
dirbamos žemės 

Specialistų duomenimis, dabar 
pusė tankiai apgyvendintų regionų 
užima tik 2-3 proc. laisvos nuo 
ledynų Žemės sausumos. Iki 2050 
metų šios teritorijos užimtumas 
pasieks 6 proc. Jei bus atimama 
10-15 proc. šiandien turimų žemės 
ūkio naudmenų, bus suduotas stip
rus smūgis visai žemės ūkio produk
tų gamybai. Tad tendencija mažinti 
dirbamos žemės plotus, atiduodant 
juos miestų plėtrai, žymiai sumažins 
galimybę aprūpinti žmones žemės 
ūkio produktais. Šiandien nustatyta, 
jog vienas žemės ūkyje dirbantis 
žmogus aprūpina maisto produktais 
vieną miestietį, o 2050 metais jam 
jau reikės aprūpinti du miestiečius 
ir išlaikyti save! 

Urbanizacija miestų gyvento
jams iškels ir kitokių pavojų bei prob
lemų: sparčiai gausėjant miestiečių 
skaičiui, daug kur kils problemų dėl 
geriamojo vandens stygiaus, taip pat 
dėl sparčiau plintančių infekcijų. 

2050 metais Žemėje knibždės 
9,1 milijardo gyventojų. O jei kiek
vienai moteriai vidutiniškai dar pri
sidėtų po 0,5 gimdymo, tai tas skai
čius pasiektų 10,6 milijardo. Jei gim
stamumas padidėtų dar ženkliau, tai 
gali susidaryti ir 11,7 milijardo. 

Kaip, anot senoliu, 
„šventa žemelė" 

išlaikytu t iek žmonių? 

Mokslininkai mūsų negąsdina. 
Yra apskaičiuota, jog gyvendami 
taip, kaip dabar, Žemėje galėtų 
turėti pastogę ir prasimaitinti 50 
proc. žmonių daugiau, nei jų yra 
šiandien! 

Tik bėda, kad žmonės savo 
gyvenimo lygiu niekada nėra paten
kinti, o dalis jų į savo rankas sten
giasi sugriebti didelius mineralinius 
resursus. Tai žmonijos išgyvenimo 
problemą gerokai paaštrina. 

„Klaipėda" 

Margumynai 

PARDUODAMAS DVIGALVIS ŽALTYS 
Viena iš didžiausių pasaulyje 

elektroninės prekybos parduotuvių 
„eBay" siūlo įsigyti unikalų roplį — 
dvigalvį žaltį, kuris, be kita ko, dar 
yra ir albinosas. 

Dvigalvis žaltys, pavadintas 
anglišku „We" vardu, nuo 1999 metų 
gyveno Saint Louis esančiame „Pa
saulio akvariume". Šis akvariumas 
žaltį įsigijo, kai jis buvo vos dviejų 

pprn,ii vcUi ruder.i Sv Kazimiero lietuviu misiĮO|p Georgetovvn, DC( suruoš- dienų. Pradžioje manyta, kad dvi-
'me ^mb Vygaudo Usacko knygos Kalbu, straipsniu ir interviu rinkinys" sutik- galvis roplys išgyvens tik keletą mė-
tuvėse: ambasadorius (dešinėje) įteikia knyga VVashington, DC, Lietuvių nesių, tačiau žaltys jau sulaukė še-
Bendruomenės pirmininkui Linui Orentui. Elvyros Vodopalienės nuotr. • šerių metų. Manoma, kad žaltys iš

gyveno todėl, kad abi jo ryklės su
jungtos su pilvu. Tai yra gana ne
įprasta tarp dvigalvių gyvūnų. Tiki
masi, kad dvigalvį žaltį bus galima 
panaudoti tolimesniam veisimui. 
„Tai neįtikėtinas žaltys. Kai žmonės 

. jį pamato, visi būna sužavėti", — sa
kė „Pasaulio akvariumo" vadovas Leo-
nard Sonensein, nusprendęs žaltį par
duoti internetinio puslapio aukcione. 

Roplys atiteks tam, kuris pasiū
lys didžiausią kainą. Pradinė žalčio 
suma yra 150,000 dolerių. 

„Klaipėda" 
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ŠIAUDINUKŲ 
MENAS 

Theresa Balčiūnas Di Cello, 
Lietuvos Vyčių 38 kuopos pirmi
ninkė iš Kenosha, Wisconsin, 
praneša, kad š. m. sausio 27 d. 
per Home and Garden Tele-
vision „Carol Duvall" programą 
bus demonstruojama kaip pa
daryti lietuviškus šiaudinukus 
ornamentus iš plastmasinių 
šiaudelių. Theresa Balčiūnas Di 
Cello parodys ir išaiškins, kaip 
daromi gėlyčių papuošalai. 
Visuomenė kviečiama žiūrėti 
šią programą. Nurodymai bus 
internete. Carol Duvall progra
ma buvo įrašyta Burbank, 
California. 

Sausio 27 d. laidos laikas ir 
kanalas priklauso nuo žiūrovų 
gyvenvietės (9 v.r. Eastern/ 
Pacific laiku). Dėl smulkesnių 
klausimų prašome kreiptis pas 
Theresa Balčiūnas Di Cello, tel. 
262-551-8677. 

Parengė 
Regina Juškaitė-

Svobienė 

Vysk. john M. Quinn su Naujų metų pokylio organizatore ir „Pagalba Lietuvai" 
pirmininke Regina Juškaite-Švobiene ir Šv. Antano parapijos klebonu kun. 
Alfonsu Babonu (dešinėje). 

BIC BEN KOPIJA 
IŠ LEDO 

Londono simbolio — Big Ben 
kopija iš ledo bus pastatyta Maskvos 
A. Puškin aikštėje priešais pamink
lą poetui, pranešė Maskvos turizmo 
komiteto atstovas spaudai. 

Jis papasakojo, kad šešių metrų 
aukščio ledinis bokštas su Big Ben 
laikrodžiu bus atidengtas sausio 11-
ąją. Pagal skulptorių sumanymą, iš 
ledo, paimto iš Irklavimo kanalo 
Krylatske, jis bus pastatytas per 
penkias dienas. Tą pačią dieną Lon
dono Trafalgaro aikštėje bus atideng
ta Vasilij Palaimintojo cerkvės kopi
ja. Ji bus 3.5 metro aukščio ir taip 
pat iš ledo, kurio reikės net 12 tonų. 
„Ledo skulptūra Londone bus pas
tatyta per septynias dienas", — pa
pasakojo agentūros pašnekovas. 

Skulptūra bus statoma specia
lioje šaldymo kameroje, kurioje bus 
palaikoma 10 laipsnių šalčio tempe
ratūra, nes vidutinė temperatūra 
Londone nenukrinta žemiau negu 5 
laipsniai. 

Jis patikslino, kad Vasilij Pa
laimintojo cerkvės ir Big Ben kopijas 
pastatys geriausi Rusijos ledo skulp
tūrų asociacijos meistrai. 

Turizmo komitetas pranešė, kad 
pastatyti šias ledo skulptūras susi
tarė Londono meras Ken Livings-
tone per turizmo mugę „World Tra-
vel Market" Didžiosios Britanijos 
sostinėje. Šiam sumanymui pritarė 
Maskvos meras Jurij Lužkov. BNS 

Režisierius Valabas, nustebusiomis akimis 
įsispoksojo į mane, bet neparodė entuziazmo pa
sidomėti mano scenarijumi, galbūt nebuvo jo net 
skaitęs. 

Sekretorė, sėdėjusi šalia Reginos, pakėlė akis 
nuo sąsiuvinio ir sužiuro į mane, lyg klaus

dama, ar gali darbininkė parašyti scenarijų ge
riau už režisierių? Suapvalėjusių akių žvilgsnyje 
mačiau nuostabą, jos slaptas mintis tarsi skai
čiau: „Be konsultanto savarankiškai parašė? Kaip 
jai pavyko?" 

Multiplikatorius Belkinis mano scenarijų 
multiplikaciniam filmukui skaitė ir gerai įvertino, 
tačiau, keista, į savo darbo kūrybinius planus jo 
neįtraukė. 

Vėliau sužinojau, kad Belkinis pasikvietė 
kažkokį jaunuolį, sakėsi išmokins jį rašyti scena
rijus ir abu bendradarbiaus. Bet, deja, prabėgo 
daug metų, tačiau niekas negirdėjo, kad šis due
tas būtų ką nors vertingo sukūręs. 

Nenustebau išgirdusi savo darbų aukštą įver
tinimą. Savo pranašumą prieš kitus aiškiai ma
čiau. Pirmiausia tuo, kad esu vyresnė ir turiu 
didelę gyvenimo patirtį. Nuo pat mažų dienų tarp 
svetimų žmonių (tėvai jauni mirė, palikę mus, tris 
mažus vaikus, našlaičiais), visą gyvenimą mane 
supo paprasti žmonės, o rašančiam žmogui tai 
lobis — aplink gyvi siužetai. Bendraudama su 
žmonėmis, aš nesireklamavau, niekas nežinojo, 
kad rašau, nei bendradarbiai, nei kaimynai. Tokiu 
būdu man buvo ramiau gyventi ir dirbti. 

Gavusi scenaristės diplomą, aš lyg ant sparnų 
parlėkiau namo, laiminga įbėgau į butą ir, 
nespėjusi nusivilkti apsiausto, išpyškinau: 

— Pasveikinkite mane, aš — scenariste! 
Anatolijus paėmė mėlynais viršeliais diplomą, 

perskaitė ir mįslingai pasakė: 
— Sveikinu! Nesitikėk, brangioji, jie nepraleis 

tavo darbų. Bet kas žino... Gal nugalėsi pavydo 
drakoną? Dirbk. 

Naktį prisisapnavo keistas sapnas. Einu 
gatve kartu su scenaristais. Privažiavo autobusas, 
sustojo. Visi mano kolegos sulipo į autobusą ir aš 
norėjau įlipti, bet buvę mano kursistai mane 
išstūmė iš autobuso, neįleido įlipti. Durys užsi
darė ir autobusas nuvažiavo, palikęs mane stovėti 
šaligatvyje. Nusiminusi ėjau gatve, staiga prieš 
mane Žaliasis tiltas. Einu per tiltą, pažvelgiau 
žemyn. Matau, o Dieve, upėje gulėjo apvirtęs 

SUŽLUGDYTOS 
VILTYS 

(Autobiografinis apsakymas) 
ONA MATUIZArrĖ 
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autobusas ir vandenyje repečkojosi scenaristai... 
Sukrėsta reginio, staiga atsibudau, apsipylusi 

šaltu prakaitu. Kambaryje šviesu, už lango skais
čiai švietė pavasario saulė. Atsikėliau ir apsigau
busi chalatu, išėjau į balkoną. Kieme jau žaliavo 
žolė ir apsilapoję klevai. Kokia nuostabi pavasario 
gaiva! Kosminiai spinduliai žadina gamtą ir vir
pina žmogaus jausmus, skatina mylėti visa, kas 
supa, norisi apglėbti visą pasaulį ir priglausti prie 
savo karštos krūtinės. 

Ilgai nedelsdama savo diplominį darbą, kaip 
man patarė Ungutis, nunešiau į kino studiją. 
Mane priėmė scenarinės kolegijos pirmininkė 
Regina ir pažadėjo: 

— Patikėkite, aš jums noriu padėti. Jūsų sce
narijų aš perduosiu režisieriui Valabui. Šiuo metu 
jįs, laisvas, neturi darbo. 

Žinojau, kad režisierius Valabas pats parašė 
scenarijų, bet kino studijas scenarinė kolegija 

jo nepriėmė, silpnai parašytas. Sėdėjo namie be 
darbo, prislėgtas blogos nuotaikos, irzlus. 

Už dviejų savaičių jam paskambinau. 
Ragelyje sausai burbtelėjo: 

— Užeikite į namus, pakalbėsime. 
Gyveno jis su ketvirta žmona, gobelenų audė

ja, Senamiestyje, keturių kambarių bute. 
Nuvažiavau. Mediniais, suktais laiptais paki

lau į ketvirtą aukštą. Buto tarpduryje susidūriau 
su išeinančia Valabiene. Pasisveikinau. Ji įtarti
nai pažvelgė į mane ir paslaptingai šyptelėjo. 
Neatsakiusi į mano pasisveikinimą, praėjo pro 
šalį ir neatsigręždama nusileido laiptais žemyn. 

Patekau į erdvią virtuvę. Nustebau, kad 
manęs niekas nepasitiko nei tarnaitė, nei šei
mininkas. Stovėjau prie durų ir laukiau. 

Netrukus iš kambario išėjo Valabas su piža
ma, rankoje laikydamas mano scenarijų. Piktai 

pažvelgė į mane, net nepasisveikinęs ir nė žodžio 
neištaręs, tėškė storą aplanką ant stalo, apsisuko 
ir dingo svetainėje už durų. Pasijutau įžeista ir 
pažeminta. Supratau: pavydas įsiutino žmogų. 
Darbininkė parašė brandų scenarijų, o jam nesise
ka! 

Ką gi, paėmiau aplanką, įsidėjau į plastikos 
maišelį ir išeidama užtrenkiau duris. Leisdamasi 
laiptais nubraukiau ašarą. 

Išėjau į gatvę. Nuo Neries upės pūtė švelnus 
vėjelis, švelniai glostė mano skruostus, džiovino 
ašaras, kedeno plaukus. Senamiestyje dvelkė 
praėjusių amžių dvasia — siauros, kreivos gat
velės, seni nestandartiniai mūriniai namai, pilies 
liekanos, ant kalno stovinti, aukštai iškilusi 
Gedimino pilis primena mums, lietuviams, apie 
Lietuvos didingą ir garbingą praeitį. Kažkoks 
džiaugsmas užpildė širdį ir nuojauta drąsino, kad 
kažkas turi pasikeisti, kažkas įvyks nepaprasto, 
tik visi turėkime kantrybės ir ant Gedimino pilies 
bokšto suplevėsuos trispalvė tautos vėliava. 

Praėjo ketveri metai. Įvyko dainuojanti revo
liucija ir Lietuva tapo laisva, savarankiška vals
tybė. 

Nuo to laiko praėjo aštuoniolika metų. Pa
saulis įžengė į XXI amžių, pasikeitė žmonijos 
mentalitetas, išaugo žmonių dvasingumas, net 
gamta pamažu keičiasi, bet nepasikeitė kūrybinės 
organizacijos, jos liko tokios, kokios buvo prie 
tarybų valdžios — konservatyvios, uždaros, su ta 
pačia tvarka, intrigomis, pavydu. 

Niekas negirdėjo lig šiolei, kad režisierius Va
labas būtų sukūręs per tą laiką nors vieną filmą. 
Jis kinui jau praeitis ir jo paties nėra gyvųjų 
tarpe. Jis mirė prieš šešerius metus, nesulaukęs 
šešiasdešimt penkerių. 

Kinas merdi ir dabar, susirgęs vadovų tingu
mu bei abejingumu. Liūdina nepelnytai sumen
kinti scenaristų darbai, atmesti talentingi neiš
garsėjusių autorių scenarijai, tuo pačiu sužlugdy
tos žiūrovų viltys pamatyti ekrane nors vieną gerą 
lietuvišką filmą. 

Po nepriklausomybės atkūrimo į kiną atėjo 
nauja karta, jauni, gabūs režisieriai, tačiau jų 
sukurti filmai Lietuvoje nežinomi, jie išgarsėjo 
užsienyje. O gaila! 

Pastaba: visų pavardės, vardai pakeisti. 

Pabaiga 
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Prasidėjo Lietuvą pasaulyje 
garsinančių žmonių r inkiniai 

.Draugystės byloje A. Brazauskas nekaltas 

Prezidento patarėja dr. Irena Vaišvilaitė (k) ir Lietuvos instituto direktorė dr. 
Kar ina F i rkav ič iū tė . Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — 
Siekdamas skatinti teigiamą šalies 
įvaizdžio formavimą, Lietuvos insti
tutas skelbia „LT tapatybės" apdo
vanojimus ir kviečia visuomenę 
rinkti labiausiai Lietuvą užsienyje 
garsinusius žmones, atstovaujančius 
įvairiausioms gyvenimo sritims. 

Trečius metus iš eilės vyksiantys 
rinkimai „LT tapatybė" šiemet pla
čiai įtraukia ir visuomenę — gyven
tojai kviečiami siūlyti kandidatus 
nominacijoms bei balsuoti intemeto 
svetainėje www.tapatybe.lt. 

Kaip spaudos konferencijoje pa
sakojo apdovanojimus organizuojan
čio Lietuvos instituto direktorė Ka
rina Firkavičiūtė, siūlyti Lietuvą 
garsinusius žmones kviečiami šalies 
ambasadų kitose šalyse darbuotojai, 
užsienio lietuvių bendruomenės bei 
Lietuvos gyventojai. 

Lietuvos instituto rengiamus 
„LT tapatybės" apdovanojimus glo
boja Lietuvos prezidentas. 

„Prezidento nuomone, Lietuvos 
pris tatymas užsienyje yra labai 
svarbus Lietuvos įvaizdžio formavi
mui. Naudingiau Lietuvą pristatyti 
per meną ir mokslą, o ne leisti pini
gus užsakytoms reklamoms televizi
jose", —V. Adamkaus poziciją išdėstė 
prezidento patarėja Irena Vaišvilai
tė. 

Anot patarėjos, prezidentas taip 
pat skatina visuomenę atidžiau ver
tinti Lietuvos vidaus gyvenimą, ka

dangi šalies veiklos pris tatymas Lie
tuvoje ne mažiau svarbus nei užsie
nyje. 

Pasak K. Firkavičiūtės, šiemet 
apdovanojimų „LT tapatybė" organi
zatoriai nusprendė „neužsidaryti tik 
kultūros srityje" — didelis dėmesys 
skiriamas itin aktualioms sritims: 
išeivijai, jaunimui ir naujų galimy
bių plėtojimui. Kartu su pagrindine 
nominacija už „Geriausią metų Lie
tuvos pristatymą", bus paskelbtos ir 
4 papildomos nominacijos. Dvi iš jų 
bus skirtos įvertinti jaunimo ir išei
vijos pasiekimus, nuopelnus garsi
nant Lietuvą. Taip pat bus įteiktas 
„Novatoriškumo" apdovanojimas už 
šalies pristatymo galimybių plėtoji
mą, iniciatyvą bei išr inktas nomina
cijos „Lietuvos mūzos" laureatas už 
nuopelnus garsinant Lietuvą meno 
srityje. 

K. Firkavičiūtė skatino gyvento
jus siūlyti nominacijoms kandidatus 
iš įvairių sričių — kultūros, mokslo, 
sporto, verslo bei kitų. 

Siūlyti kandidatus tinklalapyje 
www.tapatybe . l t galima iki sausio 
27 dienos. 

Lemiamas balsas vis tik atiteks 
į vertinimo komisiją suburtiems ži
novams — jie ir nuspręs kam skirti 
papildomas nominacijas. Į visuome
nės balsą bus atsižvelgta pagrindi
nėje nominacijoje: daugiausiai balsų 
gavusiam nominantui bus skirtas 
vienas papildomas komisijos balsas. 

* 80 metų jubiliejų metų pra
džioje pažymėjus iam legendi 
niam Lietuvos krepšininkui Ka
ziui Petkevič iui trečiadienį Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas įtei
kė „Olimpinę žvaigždę". K. Pet
kevičius dukart SSRS vyrų krep
šinio rinktinės sudėtyje tapo vasaros 
olimpinių žaidynių vicečempionu — 
1952 metais Helsinkyje (Suomija) ir 
1956 metais Melbourne (Australija). 
1947 ir 1953 metais jis tapo Europos 
krepšinio čempionu, 1955 metais su 
SSRS komanda tapo Senojo žemyno 
pirmenybių bronzos medalininku. 

* Tarp šimto geriausių Euro
pos vyrų krepšinio komandų , 
kurių vertinimą pateikia inter-
neto sve ta inė ,,eurobasket.com", 
aukščiausiai iš Lietuvos komandų 
pakilęs Kauno „Žalgiris" per dvi sa
vaites prarado du įskaitinius taškus 
ir iš šeštos vietos nukrito į septintą. 
Kita 1 * ivos komanda, esantis pir
tį .ertinimo dvidešimtuke ša-

Atkelta iš 1 psl. 
kad nutrauktas ikiteisminis tyri
mas, kaip jo dabartinė žmona įsigijo 
viešbutį Vilniuje ,,Crowne Plaza", 
„padės tašką" įtarimams dėl sando
rio skaidrumo. 

„Premjeras ne vieną kartą sakė, 
kad tai jau ne kartą buvo tirta, su
darinėtos komisijos, bet nieko neras
ta. Taip pat jis nuolat pabrėžė, kad šį 
klausimą tur i spręsti teisėsaugos 
institucijos. Premjeras mano, kad 
daugiau klausimų šia tema nebetu
rėtų kilti", — sakė premjero atstovė 
spaudai Nemira Pumprickaitė. 

Pasak prokurorų, įvertinus liu
dytojų parodymus bei specialistų iš
vadas, konstatuota, kad privatizuo
jan t „Draugystės" viešbutį valstybė 
žalos nepatyrė — už viešbutį buvo 
sumokėta 2,061,130 litų didesnė su
ma nei nustatyta viešbučio balansi
nė vertė. 

Tyrimo metu nustatyta, kad tuo
metinis prezidentas A. Brazauskas 
pačiame šios įmonės privatizavime 
nedalyvavo ir, kaip matyti iš ikiteis
minio tyrimo metu surinktų duome
nų, jokiais savo veiksmais privatiza
vimo neįtakojo ir jokio spaudimo pri
vatizavimą vykdantiems pareigū
nams nedarė. 

lies vicečempionas ir ULEB taurės 
savininkas Vilniaus „Lietuvos rytas" 
iš penkioliktosios pozicijos pakilo į 
tryliktąją. „Eurobaske t Top-100" 
klasifikacijoje pirmauja Atėnų „Pa-
nathinaikos". 

* Sėkming iaus ia i iš penkių 
Lietuvos ats tovų Est i jos sost inė
je vyks tanč iame Paul Keres at
minimo šachmatininkų turnyre žai
džia Deimantė Daulytė. J i po 5 ratų 
turi 3 taškus bei dešimties dalyvių 
moterų varžybose užima trečiąją vie
tą. Penktojo rato partiją su kita Lie
tuvos atstove Daiva Batyte D. Dau
lytė baigė lygiosiomis 0.5:0.5. 

* NBA regu l iar io jo s e z o n o 
dramat i škose r u n g t y n ė s e Lino 
Kle izos D e n v e r „Nugge t s" ko
manda namuose tik po trijų pratę
simų 139:137 nugalėjo Phoenix 
„Šuns" krepšininkus. Lietuvis šiose 
rungtynėse pelnė 5 taškus , atkovojo 
2 kamuolius bei kar tą prasižengė. 
„Nuggets" komandai pergalingus 
taškus pelnė Carmelo Anthony. 

Tuo tarpu Seimo opozicijos vado
vas, konservatorius Andrius Kubi
lius prašo generalinio prokuroro pa
teikti ikiteisminio tyrimo dėl vieš
bučio „Crowne Plaza" privatizavimo 
skaidrumo medžiagą. 

„Prašau man asmeniškai pa
teikti visą ikiteisminio tyrimo dėl 
viešbučio 'Draugystė' (dabar 'Crowne 
Plaza') privatizavimo aplinkybių ir 
galimo piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi metu surinktą informaci
ją", — rašoma A. Kubiliaus prašyme 
generaliniam prokurorui Algimantui 
Valantinui. 

Trečiadienį popiet A Valantinas 
dar nebuvo gavęs šio prašymo. 

Seimo opozicija mano, jog prem
jero pareiškimai dėl „sudėtų taškų" 
— pernelyg ankstyvi, mat Vyriausy
bės vadovui nederėtų užmiršti, jog 
teisinė ir politinė atsakomybė anaip
tol nėra tapačios. 

„Vienas dalykas yra politinė at
sakomybė, kitas — teisinė atsako
mybė. Dar prieš prokurorams prade
dant tyrimą mes sakėme, kad dide
lių kriminalų, už kuriuos sodinama į 
kalėjimą, čia turbūt neras, bet yra ir 
politinė atsakomybė", — sakė Tėvy
nės sąjungos frakcijos Seime narė 
Rasa Juknevičienė. 

Aukščiausiojo teismo pirmininkas: mane 
tampo už atlapų 

Atkelta iš 1 psl. 
Teismų taryba — kandidatus vertina 
pakankamai reikliai ir skaidriai. 

„Jausdamas atsakomybę už 
teismų darbą, prezidentas tokios at
sakomybės pasigenda iš Teismų ta
rybos. Prezidentui yra suteikta 
Konstitucinė pareiga skirti teisėjus, 
tačiau šalies vadovas neturi galimy
bių rinktis. Jo teisė yra atmesti arba 
skirti Teismų tarybos pateiktą kan
didatą", — teigė R. Grumadaitė. 

Kalėdinėje kalboje V. Greičių, 
kuris yra ir teismų savivaldos insti
tucijos — Teismų tarybos — pirmi
ninkas, žadėjęs pasikviesti aptarti 
teisėsaugos problemas, V. Adamkus 
tai padarė šį antradienį. 

Po susitikimo V. Greičius neslė
pė, kad jaučia, jog yra norinčių, kad 
jis atsistatydintų iš AT pirmininko 

posto. 
„Neslėpsiu, būna situacijų, kad 

yra jėgų, kurios bando mane tampyti 
už atlapų. To neturėtų būti", — teigė 
AT pirmininkas. 

Pi rmininkas neatskleidė, kas 
mėgina jį „tampyti už atlapų", tepa
sakė, kad sprendžiant kai kurias by
las jaučia, kad jam vienoje ar kitoje 
instancijoje „subtiliai įvairia forma 
mėgina daryti įtaką". 

„Ar pagrįstai gali būti keliamas 
klausimas apie atsistatydinimą, jei
gu AT pirmininkas iš esmės nori pa
keisti situaciją ir tai daro nuošir
džiai? Ar gali būti keliamas klausi
mas, jei AT pirmininkas vykdyda
mas teisingumą nepasiduoda jo
kioms įtakoms ir stengiasi, kad ne
būtų daroma įtaka ir kitiems teisė
jams?"— kalbėjo AT pirmininkas. 

Buvęs kandidatas į prezidentus nuo 
policijos spruko prabangiu automobiliu 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — 
Trečiadienį po pietų Vilniaus Gedi
mino prospekte pasieniečiai sulaikė 
Australijos lietuvi, verslininką ir bu
vusį kandidatą į Lietuvos preziden
tus 48 metų Juozą Petraitį. Praeiviai 
galėjo stebėti įspūdingą reginį — 
stabdomas J. Petraitis nepakluso pa
reigūnams ir bandė sprukti savo 
prabangiu sportiniu vyšninės spal
vos automobiliu „Porshe". 

Tačiau operatyvininkai savo au
tomobiliais spėjo užblokuoti versli
ninkui kelią. Sustabdęs „Porshe", J. 
Petraitis nesutiko iš jos išlipti, ta
čiau pareigūnai netruko jį įtikinti, 
kad jam geriau paklusti teisėtiems 
reikalavimams. 

Pagal įstatymą, kol kas J . Pet
raitis buvo sulaikytas dviems pa
roms. Tiek laiko jis turės praleisti 
areštinėje, kol pareigūnai apsispręs, 
ar kreiptis į teismą dėl jo suėmimo. 
Tirdami antikvarinių dirbinių kon
trabandos bylą Valstybės sienos ap
saugos tarnybos (VSAT) Operatyvi
nės veiklos skyriaus pareigūnai su

laikė tris vyrus, kurie įtariami kon
trabandos gabenimu. 

Sendaikčių kontrabandos bylą 
pasieniečių Vilniaus rinktinės Ope
ratyvinės veiklos skyriaus parei
gūnai pradėjo praėjusių metų gruo
džio 12 dieną. Tada ties Nemenčinės 
gyvenviete įkliuvo antikvarinių dir
binių prigrūstas mikroautobusas 
„Volkswagen Caravelle" ir jį lydėjęs 
visureigis „Nissan Terrano". Eksper
tai nustatė, kad sulaikytų antikvari
nių dirbinių vertė — 52,660 litų. 

Ikiteisminį tyrimą organizuo
jantys Vilniaus apygardos prokura
tūros prokurorai neatskleidžia, kokį 
vaidmenį kontrabandos gabenime 
atliko J. Petraitis. Tačiau neoficia
liais duomenimis, verslininkas įvar
dinamas kaip galimas organizato
rius. 

J . Petraitis anksčiau siekė būti 
išrinktas Lietuvos prezidentu. Savo 
intemeto svetainėje jis teigė, kad 
„labai aiškiai matyti, jog šalyje 
trūksta esminių reformų", o „Lietu
va nėra teisinė valstybė". 

http://www.tapatybe.lt
http://www.tapatybe.lt
http://eurobasket.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento rų pranešimais) 

Guantanamo vėl rengiami karo 
nusikaltimų tribunolai 

Guantanamo, sausio 11 d. 
(„ReutersTBNS) — Lygiai ketveri 
metai po to, kai į Guantanamo kalė
jimo stovyklą atvyko pirmieji kali
niai, jemenietis, kaltinamas buvęs 
Osama bin Laden asmens sargybi
niu trečiadieni stojo prieš JAV karo 
tribunolą pareikalauti, jog jis pa ts 
save gintų dėl kaltinimų karo nusi
kaltimais. 

Kiek vėliau turėtų susirinkti ki
tas JAV kariuomenės pareigūnų tr i
bunolas, kuris svarstys nužudymo 
bylą prieš 19 metų Kanados pilietį 
Omar Khadr. J i s kalt inamas Afga
nistane per susirėmimą įtariamoje 
„ai Qaeda" būstinėje metęs granatą 
ir nužudęs JAV armijos mediką. 

Tribunolai Guantaname atnauji
nami netylant kritikai, jog teisia
mieji jų metu patenka į labai ne
palankią padėtį. 

Pirmasis tribunolas Kubos salo
je esančioje tolimoje JAV karinėje 
bazėje susirinko ikiteisminiams gin
čams byloje prieš Hamz ai Bahlul , 
kuris kaltinamas buvęs O. bin La
den asmens sargybiniu bei „ai Qae-
da" vaizdo operatoriumi. 

H. ai Bahlul teigė norįs pats sau 
atstovauti. Jis atsisakė susitikti su 
kariuomenės jam paskirtu advoka
tu, sausumos pajėgų rezervo majoru 
Tom Fleener. 

Jei tribunolai pripažins jų kal tę , 
H. Al Bahlul bei O. Khadr gresia 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmė. JAV prezidentas George W. 
Bush suteikė įgaliojimus karo tr ibu
nolams teisti užsienio į tariamuosius 
terorizmu po rugsėjo 11-sios teroro 
išpuolių prieš JAV. 

Pentagon toliau nagrinėja šias 
dvi bylas, nors JAV teismai nutrau
kė dar trijų bylų nagrinėjimą, lauk
dami Aukščiausiojo Teismo sprendi
mo dėl to, ar G. W. Bush turėjo galių 
steigti tokius tribunolus. Aukščiau
sias Teismas argumentus byloje tu
rėtų išklausyti kovo mėnesį. 

Nuo 2002 sausio 11 dienos, kai į 
Guantanamą iš Afganistano atvyko 
pirmoji grupė supančiotų kalinių su 
regėjimą blokuojančiais akiniais ir 
veido kaukėmis, JAV dėl elgesio su 
jais sulaukė griežtos kritikos tiek ša
lies viduje, tiek užsienyje. 

Kone griežčiausiai tribunolų sis
temą kritikavo JAV kariuomenės tei
sininkai, paskirti ginti įtariamuo
sius. 

T. Fleener tribunolus pavadino 
apsimetinėjimu bei teigė, jog „tai
syklės parašytos taip, kad nesutei
kia galimybės kaltinamajam apsi
ginti". 

Žmogaus teisių gynimo grupės 
kritikavo tribunolų nuostatus, kurie 
proceso metu leidžia panaudoti slap
tus įrodymus, paliekant galimybę 
neleisti su jais susipažinti įtariama
jam. Taisyklės taip pat leidžia teis
mo metu panaudoti įrodymus, išgau
tus kankinimais. 

O. Khadr ginti paskirtam 31 me
tų kariuomenės teisininkui, armijos 
kapitonui John Merriam iki tol dar 
niekada neteko teisme ginti įtaria
mojo. 

Tuo tarpu vyriausiasis prokuro
ras, pulkininkas Moe Davis gina tri
bunolų sistemą ir teigia, kad taisyk
lėmis siekiama užtikrinti sąžiningą 
teismą priešams iš „ai Qaeda". 

JAV r a g i n a vers lą k o v o t i su 
k l i m a t o pokyč ia is 

Sydney, sausio 11 d. 
(„ReutersTBNS) — Šešioms valsty
bėms, kurios yra didžiausios teršėjos 
pasaulyje, trečiadienį Sydney pradė
jus derybas dėl klimato, daugiausiai 
„šiltnamio efektą" sukeliančių dujų 
išmetančios JAV paragino pramonę 
kovoti su klimato pokyčiais „švares
ne" energija. 

JAV ir Australija, kurios atsisa
kė pasirašyti Kyoto protokolą dėl 
„šiltnamio efektą" sukeliančių dujų 
išmetimo į atmosferą mažinimo, nu
rodė, kad šių derybų metu kalnaka
sybos ir energetikos vadovų bus 
klausiama, kas trukdo plėtoti ma
žiau aplinką teršiančias energetikos 
technologijas. 

Naujoji „Azijos ir Ramiojo van
denyno regiono partnerystė už ekolo
gišką vystymą ir klimatą" vienija 
Jungtines Valstijas, Japoniją, Kini
ją, Indiją, Australiją ir Pietų Korėją. 
Kartu šios šešios valstybės į a tmos
ferą išmeta pusę viso pasaulio pra
monės išmetamų „šiltnamio efekto" 
dujų, kurios išsiskiria deginant tokį 
kurą kaip naftos produktai ir ak
mens anglis. 

„Manome, kad privatusis sekto
rius tikrai gali atlikti savo darbą", — 
sakė JAV energetikos sekretor ius 
Sam Bodman per spaudos konferen

ciją, kurioje taip pat dalyvavo Aus
tralijos pramonės minis t ras Ian 
Macfarlane. 

„Tikėsimės kviesti privatųjį sek
torių daryti daugiau, pasinaudoti ga
limybėmis, kurios jam buvo prieina
mos, nes šis 'šiltnamio efekto' dujų 
kontrolės reikalas yra bendras 
mums visiems", — sakė S. Bodman. 

Žaliųjų grupės sako, kad dvi die
nas truksiančios derybos Sydney yra 
apgaulė, ir reiškia nusivylimą, kad 
nebuvo pakviestos nevyriausybinės 
aplinkosaugos bei mokslinės organi
zacijos. 

Protestuotojai, trečiadienį susi
rinkę prie pastato, kuriame vyko 
konferencija, anglių krūvoje palaido
jo didelį Australijos premjero John 
Howard galvos atvaizdą, taip simbo
liškai perteikdami savo įsitikinimą, 
kad premjerui labiau rūpi pramonės 
pelnas, o ne klimato pokyčių proble
mos sprendiniai. 

Derybose dalyvauja maždaug 80 
vadovų iš tokių kalnakasybos ir 
energetikos kompanijų kaip „BHP 
Billiton", „Exxon Mobil" ir „Rio 
Tinto". 

Minėtos šešios valstybės į at
mosferą išmeta 48 proc. visų pasau
lyje išmetamų vadinamąjį šiltnamio, 
efektą sukeliančių dujų. 

E U R O P A 

KIJEVAS 
Teisingumo ministerija reko

mendavo Ukrainos prezidentui pa
reikalauti, kad Aukščiausioji Rada 
atšauktų antradienį priimtą nutari
mą atleisti vyriausybę, nes šis 
sprendimas buvo pri imtas pažei
džiant Konstituciją, pranešė teisin
gumo ministras Serhij Holovat. Pa
sak ministro, Teisingumo ministeri
ja padarė tokią išvadą nuodugniai 
išnagrinėjusi nutarimo turinį ir jo 
priėmimo procedūrą. S. Holovat pa
žymėjo, kad parlamentas apskritai 
neturėjo teisės nagrinėti kabineto 
veiklos įvertinimo klausimo, nes 
premjeras jau atsiskaitė šioje sesijo
je gruodį, ir tada nebuvo nuspręsta 
pareikšti nepasitikėjimą vyriausybe. 

BERLYNAS 
Vidurinės mokyklos nebaigęs 

Joschka Fischer, tapęs vienu spal
vingiausių Vokietijos politikų ir jos 
užsienio reikalų ministru, gali tapti 
profesoriumi viename JAV universi
tete, pranešė žurnalas „Stern". „Po 
didžiausios paslapties skraiste su 
vienu garsiausių JAV universitetų 
jis pradėjo derybas dėl kviestinio 
profesoriaus pareigų", — remdama
sis 57 metų politikui artimais šalti
niais savo tinklalapyje nurodė 
„Stern". „Kurį laiką jis turėjo pasiū
lymų iš Princeton bei Harvard uni
versitetų", — pridūrė žurnalas. J. 
Fischer kanceliarija ką nors pako
mentuoti atsisakė. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush neturi jokių planų pulti Iraną 
ir toliau palaiko diplomatines inicia
tyvas dėl šios islamo respublikos 
branduolinės programos, sakė Bal
tųjų rūmų atstovas spaudai Scott 
McClellan, tačiau pridūrė, kad ka
rinio sprendimo galimybė nėra visiš
kai atmetama. Tačiau S. McClellan 
įspėjo, kad urano sodrinimo ir per-

ATLANTIC 

dirbimo veiklos atnaujinimas reikš
tų „rimtą branduolinės problemos 
eskalaciją". JAV būgštauja, kad taiki 
Irano branduolinė programa tėra tik 
priedanga branduolinio ginklo kū
rimui. Tehran tai neigia, tvirtinda
mas, kad programa skirta gauti jam 
reikalingus energijos išteklius. 

A Z I J A 

ASTANA 
Nursultan Nazarbajev, kuris di

dele persvara laimėjo gruodžio 4 die
ną vykusius Kazachstano prezidento 
rinkimus, trečiadienį buvo iškilmin
gai prisaikdintas ir pradėjo eiti vals
tybės vadovo pareigas. Inauguraci
jos ceremonijoje, kuri vyko naujoje 
prezidento rezidencijoje, dalyvavo 
800 aukštų svečių iš 70 šalių. Rin
kimuose N. Nazarbaev gavo daugiau 
kaip 91 proc. rinkėjų balsų. Tai bus 
jo antroji šalies vadovo septynerių 
metų kadencija pagal Konstituciją, 
priimtą 1995 m. N. Nazarbajev va
dovauja Kazachstanui nuo pat 1991 
m. Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacija (ESBO) gruod
žio rinkimus pavadino neateinan
čiais demokratijos reikalavimų. 

SEOUL 
Vieno prestižiškiausių Pietų Ko

rėjos universitetų vadovas atsiprašė 
už mokslo duomenų klastojimą jo 
įstaigoje ir sakė, kad du sufabrikuoti 
straipsniai apie kamieninių ląstelių 
tyrimus pakenkė jo šaliai ir mokslui. 
Seoul Nacionalinio universiteto tyri
mo komisija paskelbė, kad anksčiau 
šalies didvyriu vadinto mokslininko 
Hwang Woo-suk grupė suklastojo 
itin svarbiais laikytus straipsnius 
apie embrioninių kamieninių ląste
lių tyrimus, tačiau tikrai pirma kar
tą pasaulyje klonavo šunį. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio premjerą Ariel Sharon 

po patirto insulto gydantys chirur
gai perspėjo, kad galutinai jo sme
genų pakenkimo mastą galbūt bus 
galima įvertinti tik po kelių mėne
sių. Gydytojai, kurie nuo pirmadie
nio palaipsniui mažina vadinamąją 
dirbtinę komą sukeliančių vaistų do
zę premjerui, ketvirtadienį tikisi vi
siškai užbaigti šį procesą. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Oceai m 
Krovinu gabenimas 

, w ] laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Air Freight 
~rr- AotoTooiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Krovinių pervežimas 
visoie Amerikoje. 

fSmatl Packaaes Trucking 

Smulkiu s jntiniu siuntimas bei 
pr statymas namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 60455 Ui. 1 70&-5&-9*$9 
Fax. 1 708-599-96*2 M. 1 $00-775-73*3 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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SVEČIUOSE PAS ŠIAULIEČIUS 
Ragainės 2-oji vidurinė mokykla 

bendrauja su Šiaulių miesto „Sau
lėtekio" vidurine mokykla. Šiaulie
čiai pakvietė į svečius Ragainės 
mokyklos lietuviškų klasių mok
sleivius. Ekskursija maršrutu Tilžė 
-Tauragė - Skaudvilė - Kelmė 
-Šiauliai - Kryžių kalnas - Ragainė 
buvo įdomi, dar laukė šiltas susitiki
mas su šiauliečiais. 

Mokytojas Jonas Glinskis pasa
kojo apie pakelės miestus ir žymes
nius objektus. Karalienės Luizos 
tiltas per Nemuną, jungiantis Kara
liaučiaus kraštą su Lietuva ir Lie
tuvos žeme. Už penkių kilometrų 
nuo Nemuno — Pagėgiai, minimi 
nuo 1281 m. Iš Pagėgių šeši mokyto
jai važiuoja į Ragainės 2-ąją vidu
rinę mokyklą, kur 107 lietuviukus 
moko tėvų ir senelių kalbos. 

Senoji Lietuvos siena — ir Tau
ragė, miestas 2007 metais švęsiantis 
500 metų jubiliejų. Už penkių kilo
metrų nuo Tauragės. Požerūnų kai
me, 1812 m. pasirašyta garsioji 
Tauragės konvencija. Ją pasirašė 
Prūsijos ir Rusijos generolai dėl 
prancūzų kariuomenės neutralizavi
mo. Miestas tvarkomas, jaučiama, 
kad ruošiamasi jubiliejui. 

Šone -lieka Skaudvilė, netoli 

kurios Karušvos kaimas ir pilia
kalnis, kur stovėjo Karšuvos pilis. 
Toliau kelių sankryžoje prigludęs 
Kryžkalnis, pro kurį eina tarptau
tinės reikšmės plentas. 

Mokytojas pasakoja apie Bijo-
tus, esančius už 7 km nuo Skaud
vilės. Bijotai garsėja savo muzieju
mi, kurį 1812 m. įkūrė rašytojas Dio
nizas Poška. Muziejus įkurtas tūks
tantmečio ąžuolo drevėje, tai pirma
sis Lietuvos muziejus. 

Dešinėje pusėje ant Kražantės 
krantų įsikūrusi Kelmė, pirmą kartą 
kryžiuočių metraščiuose paminėta 
XIII amžiuje. 

Iš tolo matosi Šiaulių bažnyčios 
bokštas. Rašytiniuose šaltiniuose 
Šiauliai minimi XII a. 1236 m. ties 
Šiauliais įvyko Saulės mūšis, kur 
lietuviai, vadovaujami kunigaikščio 
Vykinto, sumušė kryžiuočių ordiną. 
Tai buvo 1-oji didelė lietuvių pergalė 
prieš kryžiuočius. Šiauliai — tai 
miestas, kur septynis kartus siautė 
maras, septynis kartus degęs, per
gyvenęs septynis karus. 

Šiauliuose moksleiviai apžiūrėjo 
Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedrą, 
statytą 1644 metais. Tai rene
sansinės išvaizdos bažnyčia. Lankėsi 
Dviračių muziejuje, susipažino su 

Svečiuose pas šiauliečius — kalba „Saulėtekio" mokyklos direktorius. 

BRANGIAUSIAS ATPILDAS - LIKTI 
MOKINIŲ ATMINTYJE 

Ne kiekvienas taip suvokia mo
kytojo pašaukimą, savo profesijos 
prasmę, šios profesijos dvasinę jėgą 
jauno žmogaus asmenybės auklėji
me, kaip tai suprato mokytoja Stasė 
Rumbaitienė. 

Ji - sąžiningo darbo, darbštu
mo, pareigingumo pavyzdys ne vie
nam savo aplinkos mokytojui. Jaut
riai asmenybei buvo svetimas gar
bėtroškos jausmas, svetimas trimi
tavimas apie save, geidimas nuopel
nų, laurų. Ji - tyli, kukli darbo bi
tutė. 

Ne vienerius metus mokė lie
tuvių kalbos Rževskoje pagrindinėje 
(Linkūnų) ir Prochladnoje (Kaini
ninkų) vidurinėje mokyklose. Mo
kyklų direktorės labai gerai vertino 
Stasės darbą, nuoširdžius ryšius su 
mokiniais (lietuviais) ir jų tėveliais. 
Daug energijos ir širdies mokytoja 
įdėjo į Prochladnoje (Kainininkų) 
apylinkės lietuvių bendruomenės 
„Savi" kūrimą. Ekskursijų po Ka
raliaučiaus (Kaliningrado) kraštą ir 
Lietuvą organizatorė pelnė mokinių 
ir tėvų padėką, pagarbą. Tai, kad ji 
labai reikalinga mokiniams, įrodo 
mokinių laiškas mokytojai. 

Net ligos metu gyveno mintimis 
ir rūpesčiu apie savo mokinius. 

Likimas nelėmė Stasei grįžti pas 
savo numylėtinius. Medaliai, padė

kos ir pagyrimo raštai, piniginės pre
mijos - tik menki trumpalaikiai po
pierėliai, palyginus su tikruoju mo
kytojo darbo įvertinimu - mokinių ir 
jų tėvų pagarba, meile, išlikimu il
gam jų širdyse ir atmintyje. Moky
toja Stasė verta šio aukščiausiojo 
apdovanojimo. 

Mokytoja matematikė ilgus me
tus dirbo Tauragės švietimo skyriu
je, miesto mokyklose. Per 12 metų ji 
skyrė Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
krašto lietuvių vaikams. Mokė gim
tosios kalbos, bet ne tik to: ji puose
lėjo jaunose lietuvių atžalose meilę 
tėvų žemei, iš užmaršties į dabartį 
„kėlė" lietuvių tradicijas, kultūrines 
vertybes, stengėsi, kad lietuviškas 
žodis nemirtų jos mokinių lūpuose. 

Laikau jos ranką savojoje ir 
netikiu, kad tai paskutinis kartas, 
kad tai paskutiniai jos žodžiai: 
„Išeinu į Šalį, kur nėra nei skausmo, 
nei ašarų, nei liūdesio". 

Lapkričio 15-ąją mielos Stasės 
gyvenimo žvakutė sudegė. Liko tik 
šviesus prisiminimas. 

Giliame susimąstyme lyg gir
džiu žodžius: „Kuo jūs esate, aš bu
vau. Kuo aš esu, jūs būsite." Esame 
ir būsime - štai apie ką kasdien rei
kia pamąstyti, kad ramiai sutiktume 
žmogaus lemtį. 

Vanda Vasiliauskienė 

Šiaulių „Saulėtekio" vidurinės mokyklos folklorinis ansamblis. 

dviračių kūrimo istorija, pamatė pir
muosius dviračius, pavaikščiojo 
pėsčiųjų bulvaru — Vilniaus gatve, 
kur stovi miesto laikrodis. 

Kitas aplankytas objektas — 
Kryžių kalnas ir šalia esantis vie
nuolynas, iškilęs tarp Domantų ir 
Jurgaičių piliakalnių, lietuvos žmo
nėms šventa vieta, archeologijos 
paminklas, apipintas padavimais ir 
legendomis. Spėjama, kad kryžiai 
čia pradėti statyti XIV a. pabaigoje -
XV a. pradžioje, kai Lietuvoje buvo 
įvesta krikščionybė. Tai vienintelis 
toks kalnas visame pasaulyje. 

Toliau atvykusiųjų laukė „Sau
lėtekio" vidurinė mokykla, labai 
nuoširdžiai priėmusi svečius iš 
Karaliaučiaus krašto. Šeimininkai, 
apsirengę tautiniais rūbais, pakvietė 
atvykusius moksleivius į susitikimą 
su 5-8 klasių moksleivių folkloriniu 
ansambliu. Jo dalyviai grojo, dūda
vo, o svečiai turėjo atspėti paukščių 
balsus. Ragainės moksleiviai pateikė 
priežodžių, patarlių, mįslių, kurias 
turėjo įminti šiauliečiai. Jie papa
sakojo apie lietuviškus patiekalus, 
vaišino cepelinais, o Ragainės moks
leiviai supažindino su rusiška virtu
ve. Kartu važiavo dvi Ragainės 
mokyklos direktoriaus pavaduotojos, 
kurios papasakojo apie mokyklą. 
Joje mokosi įvairių tautybių vaikai. 
Pavaduotoja pasidžiaugė, kad lietu

viai sudaro nemažą dalį. Ragainės 
mokytojai susitiko su lietuvių kalbos 
mokytojų metodinio ratelio nariais ir 
11-12 klasių moksleiviais. 

Mokytojas J. Glinskis susitikimo 
metu kalbėjo apie lietuvybės puo
selėjimą Karaliaučiaus krašte, kai 
subyrėjus Sovietų Sąjungai ir atšilus 
politiniam klimatui, pradėjo kurtis 
lietuviškos bendrijos, būreliai, kur
sai, o vėliau — ir fakultatyvai bei 
klasės. Mokytojas supažindino su 
lietuviško švietimo struktūra, Kara
liaučiaus krašto lietuvių kalbos mo
kytojų asociacijos veikla, jos tikslais 
ir uždaviniais. Susitikimo dalyviai 
pasikeitė suvenyrais. Ragainiškiai 
įteikė rusišką virdulį, Ragainės ries
tainių, mokyklos muziejui — rusiškų 
„matrioškų". Nuotaikinga vakaronė 
tęsėsi tris valandas. 

Įdomiai pabendravę, pasidalinę 
įspūdžiais, įsigiję naujų draugų, 
moksleiviai nuvyko į pramogų cen
trą, kur žaidė „boulingą". Grįžus dar 
ilgai neblės ekskursijos į Lietuvą 
metu patirti įspūdžiai, susitikimas 
su šiauliečiais. 

Ekskursiją finansavo Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje. 
Už ekskursiją dalyviai iš Ragainės 
2-osios vidurinės mokyklos nuo
širdžiai dėkoja. 

Mokytoja E. A. Bukontienė 

SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

O'HARE CLEANING A1RCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT jOB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

COt-DUMIU. 
BAMUeRO 

RKStOEVTIAI. 
BROKERAGE 

SPA Constantine Day SPAS 
Has openings for nail techs, 

estheticians, massage therapists. 
Fax resume to 

708-233-5944 

V I D A M . f g j 
S A K E V I C I U S *"* 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tu r to 

p i rk imas , pardavimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.—$670-$710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

ĮVAIRUS 

IEŠKAU PIRKTI VOKIŠKŲ AR 
KITOKIŲ FOTOAPARATŲ. 

Tel. 508-697-6602, 
Romas 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

PARDUODA 

Skef feimtf mkyrtmu* 
te l . f -773-SS5-9S0O 

Neįtikėtinai pigiai ir skubiai 
parduodamos dėvėtos: queen 

dydžio miegamojo lova ir 
šviesi išlankstoma ir 

labai patogi sofa-Iova. 
Tel . : 1-224-522-0562 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKA! 

Paruošia Aušrelė Sakataitė 

Hundred third lesson (Handred 
thiord leson) — Šimtas trečia pamo
ka. 
Becoming physically fit. (Biko-
ming fizikaly fit) — Tapti fiziškai 
pajėgus. 
This year, for my New Year*s 
resolution I decided to become 
physically fit. (This jyr, for mai 
Njū Jyrs rezoliušian ai disaided tū 
bikam fizikaly fit) — Šiemet nuo 
Naujų metų nusprendžiau tapti fi
ziškai pajėgus. 
Do you have a plan how to get 
that way? (Dū jū hev e plęn hau tū 
get thęt uei) — Ar turi planą, kaip 
tai įvykdysi? 
Yes, I started by seeing my doc-
tor and asking him for advice. 
(Jes, ai started bai sying mai daktar 
ęnd ęsking him for edvais) — Taip, 
aš nuėjau pas savo gydytoją ir 
paprašiau jo patarimo. 
What a good idea, what did he 
tell you? (Uat e gud aidyja, uat did 
hy tel jū) — Kokia gera mintis, ką 
jis tau sakė? 
He told me that being over-
weight and at may age I should 
start slowly, by cutting down 
how much I eat and exercising. 
(Hy told mi thęt bying overueit ęnd 
ęt mai eidž, ai šud start slouli bai 
kating daun hau mač ai yt ęnd 
eksersaizing) — Jis sakė, kad pagal 
mano antsvorį ir amžių, reikėtų 
pradėti pamažu — mažiau valgant 
ir daugiau mankštinantis. 
Did he give you a diet to follow? 

(Did hy giv jū e daijet tū falou) — Ar 
jis tau davė dietą? 
No, he told me to stay away 
from fats and sweets, but main-
ly cut down on portions. (Nou, hy 
told mi tū stei auei fram fęts ęnd 
suyts, bat mainli, kat daun an 
poršians) — Ne, jis man liepė vengti 
riebalų ir saldumynų, bet ypač 
sumažinti maisto kiekį. 
That doesn't sound too bad. how 
are you going to exercise, vvhen 
itfs so cold outside? (Thęt daznt 
sound tū będ, hau ar jū going tū 
eksersaiz, uen it sou kold autsaid) 
— Tas skamba neblogai, kaip tu 
mankštinsiesi, kai lauke taip šalta? 
I joined a health club, where 
they have exercise eąuipment 
and someone to advise me. (Ai 
džioind e helth klab, uer thei hev 
eksersaiz ekvipment, ęnd samuon 
tū edvaiz me) — Aš įsirašiau į svei
katingumo klubą, kuris turi mankš
tos įrangą ir galinčių man patarti. 
That's wonderful, how are you 
coming along? (Thęts uanderful, 
hau ar jū kaming along) — Tai, 
puiku, kaip tau sekasi? 
My body feels likę I have been 
beat up, and I get so hungry 
from the exercise, that I want to 
eat twice as much. (Mai bądi fyls 
laik ai hev bin byt ap, ęnd ai get sou 
hangri fram tha eksersaiz, thęt ai 
uant tū yt tuais ez mač) — Aš jau
čiuosi kaip sumuštas ir nuo mankš
tos taip išalkstu, kad norėčiau val
gyti dvigubai daugiau. 

— 

GERIAUSI 2005-ųjų 
BUŠIZMAI" 

Kalbos stebėjimu užsiimanti or
ganizacija „Global Language moni-
tor" paskelbė labiausiai 2005-aisiais 
įsiminusius „bušizmus". Taip vadi
namos lakiomis frazėmis tampan
čios viešai JAV prezidento George 
W. Bush išdėstomos mintys. 

Šiais metais visas frazes nu
rungė ši: „Brovvnie, tu velniškai 
gerai dirbi". Šie žodžiai buvo skirti 
Michael Brown, JAV Federalinės ne
laimių valdymo agentūros vadovui. 
Praūžus uraganui „Katrina", M. 
Brown dėl per menkos ir pavėluotos 
agentūros pagalbos iš pradžių buvo 
nušalintas nuo tiesioginės Meksikos 
pakrantės atstatymo veiksmų kon
trolės, o vėliau turėjo visai pasi
traukti iš užimamų pareigų. 

JAV prezidentas „bušizmų" pa
žėrė ir daugiau. „Manau, man reikia 
pertraukėlės nueiti į tualetą. Ar tai 
įmanoma?", — raštelį su tokiu klau
simu G. W. Bush perdavė JAV vals
tybės sekretorei Condoleezza Rice 
Jungtinių Tautų asamblėjos metu 
rugsėjo mėnesį. 

„Matote, mano darbe kai ku
riuos dalykus turi kartoti vėl, ir vėl, 
ir vėl, kad įsigalėtų tiesa, tam tikra 
prasme katapultuoti propagandą", 
— savo komunikacijos strategiją G. 
W. Bush paaiškino Graikijoje ge
gužės 24 d. 

„Tie, kurie patenka į šalį nelega
liai, pažeidžia įstatymą", — paaiški
no jis Tucson, Arizonos valstijoje lap
kričio 28 d. 

Politinio humoro tinklalapis „po-
liticalhumor.about.com" šį sąrašą 
papildo savais šių metų G. W. Bush 
perliukais: 

„Suprantama, tai biudžetas... 
ten daug skaičių", — apie pagrindinį 
finansinį dokumentą sakė šalies 
vadovas. 

„Mitas manyti, kad aš nežinau, 
kas dedasi. Mitas manyti, kad aš ne
suvokiu, jog yra kita nuomonė, kuri 
nesutampa su mano, nes aš visiškai 
tai suprantu", — pareiškė G. W. 
Bush gruodžio 12 d. 

„Aš manau, mes buvome laukia
mi. Bet tai nebuvo taikus laukimas", 
— per NBC televizijos žinių interviu 
viceprezidento Diek Cheney teiginį, 
jog JAV Irake bus sutiktos kaip iš
laisvintojos, gynė prezidentas. 

„Tiesą sakant, aš žinau, kad 
santykiai tarp mūsų vyriausybių yra 
geri", — sakė apie JAV santykius su 
Pietų Korėja. 

„Wow! Brazilija didelė!", — nuo
širdžiai nusistebėjo G. W. Bush, kai 
Brazilijos prezidentas Lula da Silva 
žemėlapyje parodė savo šalį. 

„Amerika turi išmintingai nau
doti energiją per ateinančias kelias 
savaites. Nepirkite dujų, jei jums jų 
nereikia", — paragino JAV piliečius 
rugsėjo 1 d. 

„Jūs dirbate tris darbus? Uni
kali amerikietė, argi ne? Turiu ome
ny, tai fantastiška, kad jūs tai da
rote", — išsiskyrusiai trijų vaikų mo
tinai kalbėjo G. W. Bush. 

Ir pagaliau, štai ką jis sakė žur
nalistams apie savo kalbą: „Kartais 
aš kalbu tiesiai, bet jūs turite ati
džiai sekti mano žodžių tvarką. Už
sirašykite tai. Nežinau, galite tai 
vadinti prisipažinimu, apgailesta
vimu ar panašiai". 

BNS 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RAIMA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

4647 W. 103 St, OaJc Lawn, IL 
55 E. Washlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R l_ D - W I D E D A I L Y 

Rinks labiausiai Lietuvą pasaulyje 
2005 m. garsinusius žmones 

Šiandien pradedami „LT tapaty
bė" apdovanojimai pakvies visuome
nę bei ekspertus išrinkti labiausiai 
Lietuvą pasaulyje 2005 metais gar
sinusius žmones ar organizacijas. 
Apdovanojimai šiemet tapo dar la
biau atviri bei įtraukiantys plačiąją 
visuomenę į jų skyrimą — visi bus 
kviečiami ne tik siūlyti kandidatus, 
bet vėliau ir skirti savo balsą. Ap
dovanojimų laureatai bus paskelbti 
vasario 14 d. Prezidentūroje. 

„LT tapatybė" apdovanojimų 
globėjas — Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus. Pre
zidento patarėjas dr. Irenos Vaiš
vilaitės teigimu, šiandienos pasauly
je itin svarbu kurti teigiamą šalies 
įvaizdį „Lietuvos pristatymas už
sienyje priklauso nuo to, kaip 
Lietuvą mato ir suvokia pati visuo
menė, politikai, kiti jos atstovai. 
Todėl Lietuvos tapatybės klausimą 
ir siejame su Lietuvos garsinimu 
užsienyje. Garsinti galime tik tai, ką 
patys vertiname, ką laikome savasti
mi. Giliau ir esmingiau suvokiama 
lietuviškoji tapatybė neatsiejama 
nuo Lietuvos valstybingumo ir mo
dernėjimo", — sakė I. Vaišvilaitė. 

Didelis dėmesys šiemet skiria
mas itin aktualioms sritims išeivijai, 
jaunimui ir naujų galimybių plėto
jimui. Kartu su pagrindine nomi
nacija už geriausią metų Lietuvos 
pristatymą bus paskelbtos ir 4 papil
domos nominacijos. Dvi iš jų bus 
skirtos įvertinti jaunimo ir išeivijos 
pasiekimus, nuopelnus garsinant 
Lietuvą. Be to, bus įteikti ir „No
vatoriškumo", „Lietuvos mūzos" ap
dovanojimai. 

Pirmajame tarpsnyje — iki sau
sio 27 dienos — kandidatus bus ga
lima siūlyti naujajame projek
to tinklaiapyje www.tapatybe.lt 
<http://www.tapatybe.lt/.> — čia 
tereiks užpildyti kandidato anketą. 
„Taip sudarysime išsamų kandidatų 
sąrašą ir surinksime faktus apie jų 
2005 metų veiklą. Vėliau vertinimo 

komisija iš visų kandidatų pagrin
dinėje nominacijoje išrinks 10 la
biausiai nusipelniusiųjų. Šį sąrašą ir 
pateiksime visuomenės balsavimui", 
— sakė K. Firkavičiūtė, apdovano
jimus organizuojančio Lietuvos 
instituto direktorė. 

Visuomenės balsavimas truks 
lygiai 10 dienų — nuo vasario 1 iki 
10 dienos. Balsą už labiausiai 
pagrindinės nominacijos vertą 
kandidatą bus galima atiduoti 
tinklaiapyje www.tapatybe.lt 
<http://www.tapatybe.lt/>, kur 
bus pateikta ir išsami informacija 
apie kiekvieną nominantą, praėjusių 
metų jų pasiekimus ir nuopelnus. 

Lemiamas balsas vis tik atiteks 
į vertinimo komisiją suburtiems 
ekspertams — jie ir nuspręs kam 
skirti papildomas nominacijas. Į 
visuomenės balsą bus atsižvelgta 
pagrindinėje nominacijoje: daugiau
siai balsų gavusiam nominantui bus 
skirtas vienas papildomas vertinimo 
komisijos nario balsas. 

„Galime pagrįstai didžiuotis ver
tinimo komisija — į ją įeina auto
ritetingi ir visuomenėje gerai žinomi 
savo sričių ekspertai. Tarp jų — 
filosofas prof. L. Donskis, kultūros 
atašė Rusijoje J. Budraitis, Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros tary
bos pirmininkas, verslininkas dr. 
Rimantas Vaitkus, fizikas dr. S. 
Ašmontas, Kultūros ministro pa
tarėja Z. Čepaitė, kiti žymūs specia
listai", — pabrėžė K. Firkavičiūtė. 

Šių metų apdovanojimų mece
natu tapo bankas „Hansaban-
kas". 

„LT tapatybė" apdovanojimais 
yra siekiama išrinkti ir apdovanoti 
labiausiai 2005 metais Lietuvą pa
saulyje garsinusius asmenis ar orga
nizacijas, taip skatinant juos tęsti 
bei aktyvinti šią veiklą. Pirmuosius 
apdovanojimus Lietuvos institutas 
organizavo 2004 ir 2005 metais. 

JAV LB informacija 

http://liticalhumor.about.com
http://www.Hlinoispain.com
http://www.tapatybe.lt
http://www.tapatybe.lt/.
http://www.tapatybe.lt
http://www.tapatybe.lt/
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PALYDĖJOME SENUOSIUS METUS 
Gražiai išpuoštoje Brighton 

Park mokyklos salėje išlydėjome 
senuosius, pavargusius metus. Se
nieji metai užvertė paskutinį (2005 
m.) knygos gyvenimo lapą. 

Susirinkusius svečius, parapijos 
choro pirm. Vilija Vakarytė pasveiki
no gražiais žodžiais ir pakvietė kun. 
Jaunių Kelpšą tarti žodį. Palinkėjęs 
laimingų metų ir gausios Dievo ma
lonės, J. Kelpšas pakvietė mūsų Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-" 
mo parapijos svečią kun. Vaidotą 
Labašauską. Kunigas, palaimino tas 
gėrybes, kurias valgysime iš Dievo 
malonės. Nepagailėjo gražių ir pa
mokančių žodžių. 

Kun. Vaidotas Labašauskas vi
sada gražiais žodžiais p ra tu r t ina 
mūsų sekmadienio pamokslus. Moka 
puikiai kalbėti! 

Salė buvo ypatingai gražiai 
išpuošta, lemputės atrodė kaip dan
gaus žvaigždutės. Kalėdų eglutė, 
išdidžiai stovėdama tarsi , sakė: 
„Nauji metai nebetoli!" 

A. Barniškio ansambliui grojant 
visi linksminosi. Visi — seni, jauni 
šoko tango, šoko valsą, sukosi ra
teliai. 

Svečių tarpe buvo ir JAV LB Va
karų apygardos pirm. Aušrelė Sa-
kalaitė. Aušrelė palinkėjo sėkmės, 
turtingų, sveikų Naujų metų. La
biausiai palinkėjo, kad būtume vie
ningi ir visi kartu dirbtume tėvynės 
labui. J mūsų pokylį apsilankė ir 
mūsų parapijos klebonas Thomas R. 
Koys. Tokia puikia publika j i s 
apsidžiaugė. „Tai tikrai šventiškas 
vakaras", — sakė klebonas. 

Iš tolimos šiaurės nebuvo iške
liavę ir Kalėdų seneliai, matyt juos 

išgąsdino šaltis ir sniegas, tad ir 
pasiliko, ir ka r tu laukėme Naujųjų 
metų. Kalėdų seneliai dar turėjo su 
savim visą skrynią dainų. Na ir visi, 
t a ry tum viena šeima, dainavome, 
l inksminomės ir nekantr iai laukėme 
Naujųjų metų. Seneliai linkėjo vi
siems geros sveikatos, būti vienin
giems ir kad visus lydėtų laimė, kad 
nebūtų pykčio niekados! 

Choro pirm. V. Vakarytė paragi
no pasivaiš int i skaniais valgiais, 
kurie buvo paruošti „Antano kampo" 
šeimininkių. Virtuvėje darbavosi 
Palmyra Gilienė, maistą patiekti jai 
padėjo Algis V. ir Vytas S. ir dar 
vienas puikus jaunas vyrukas. 

Vaišinomės ir laukėm staigme
nos! 

Pagal iau A. Barniškis pranešė, 
kad iš Italijos „nusileido" lėktuvas, 
kuriuo atskrido solistai — tai J. 
Vidžiūnas ir V. Kybartas. Dainavo 
arijas, i š t raukas iš operų... Mes visi 
pajutome, kad esame operoje. Pui
kūs mūsų solistai! V. Kybartas dar 
padainavo keletą dainų solo. Lin
kime mūsų solistams dainuoti ir 
dainuoti! 

Laikrodis ant sienos tiksėjo ir 
valandos skubėjo. Ir nepajutome, 
kaip atėjo 12 valanda. Nauji metai 
atsinešė naują 2006 metų gyvenimo 
knygą. Versime naujus lapus ir vėl 
suksimės gyvenimo kelyje. Prasidės 
nauji vargai , tiksės nauji gyvenimo 
laikrodžiai! 

Naujus metus sutikome su taure 
šampano. Linkėjome vieni kitiems 
laimingų, sveikų bei tur t ingų metų. 
Sulaukę Naujų metų ir vėl linksmi
nomės. 

A. Barniškis dar smagiau grojo, 

APMĄSTYMAI IS 
CICERO MIESTELIO 

Kiekvieną sekmadienį Cicero 
lietuviai po lietuviškų šv. Mišių 
susirenka į parapijos kambarį pa
bendravimui. Čia pasivaišinama ar
bata ar kava su pyragaičiais. Dau
gumas yra parapijos nariai, nuola
tiniai lankytojai pensininkai , bet 
atvyksta ir jaunesnieji t rečiaban-
giai. Diskutuojama įvairiom temom. 
Šioms sueigoms vadovauja dr. Pet
ras Kisielius. Sausio 8 d., sekma
dienį, pranešimą padarė LB apy
linkės pirmininkas Mindaugas Bau-
kus apie Vasario 16-os minėjimo ce
remonijas, kurios vyks tą dieną Ci
cero mieste. Prie rotušės bus pakelta 
lietuviška trispalvė. Ceremonijai 
vadovaus Klaipėdos Jūrų šaulių 
kuopa. Visi kviečiami dalyvauti. 

Toliau diskusijos vyko apie 
„Draugą": kas patinka ir kas nepa
tinka. Visi nusprendė per „Draugą" 
pareikšti padėką Juozui Gailai už jo 
įdomius, gyvenimiškus straipsnius 
„Apmąstymai iš Ellicott miestelio". 
Jis rašo apie mus liečiančius įvykius, 
ir jo s t ra ipsn ia i y r a laukiami. 
Dėkojame Juozui Gailai. 

Šiuo metu Cicero lietuviai pasi
genda Edvardo Šulaičio, kuris daž
nai rašydavo apie Cicero kavinės 
lankytojus . Edvardas Šulai t is po 
sunkios širdies operacijos sveiksta 
namuose. Ciceriškiai linki jam svei
katos, vėl lankyti mus ir savo žur
nalistiniais straipsniais informuoti 
visuomenę apie lietuviškus įvykius. 

Kavinės lankytoja 

Vakaro staigmena — du Kalėdų seneliai! 

neleido niekam nuobodžiauti. Tai 
t ikrai buvo puikus ir įspūdingas 
Naujų metų pokylis. 

Ligija Barniškienė pravedė labai 
įdomų žaidimą. Viena svečių pusė 
dainavome apie žolynus, gėles. Čia 
lingavo medeliai, kvepėjo gėlės, 
raudona rožė skleidė savo aromatą. 
Kita pusė dainavo apie mišką, žvėre
lius. Čia lapė apgavikė maišėsi, 
meška gąsdino, vilkas staugė, pelėda 
sakė, kad jos vaikai gražiausi. Buvo 

labai įdomu ir tikrai dainavome visi, 
kaip tikri „solistai". 

Visi svečiai buvo l inksmi ir 
visiškai nesiruošė keliauti į namus. 

Mūsų klebonas, matydamas to
kią puikią programą ir puikią pub
liką, leido mums džiaugtis ir links
mintis net iki gaidžių giedojimo, bet 
nežinau, ar taip ir buvo? Tai buvo 
puikus ir šeimyninis šventiškas Nau
jųjų metų vakaras. Iki kitų metų! 

Stasė Višc iuvienė 

Čikagos lituanistinėje mokykloje prasidėjo kiekvienais metais vykstantis 
knygų skaitymo konkursas. Tris mėnesius mokiniai skaito knygas, piešia kny
gom iliustracijas, rašo anotacijas. Balandžio mėnesi „Lietuviško žodžio" 
šventės metu daugiausia knygų perskaitę mokiniai yra apdovanojami, o 
gražiausios iiiustracijos iškabinamos parodėlėje. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje mokytoja Lina Bieliauskaitė (kairėje) 
ir bibliotekininkė Dainora Baiiutavičienė (antra iš kairės) padeda 3 klasės 
mokiniams išsirinkti knygas. 

— — — — 

/ / Draugo" knygynėlyje 

Lietuviškų valgių receptai anglų kalba 

Cicero parapijos sekmadienio kavinės lankytojai iš kairės: Virginija Žukauskienė, 
Feliksas Bobinas ir Birutė Zalatorienė. 

Dažnas mūsų turime draugų, 
kurie domisi lietuviška virtuve, bet 
neranda knygos, kurioje galėtų apie 
lietuviškų valgių gaminimą paskai
tyti savo gimtąja kalba. Gera išeitis 
— Josephine J. Dauzvardis anglų 
kalba išleista „Popular Lithuanian 
recipes". 

Tiesa per daugelį metų kartais 
sunku ir pasakyti, ar tas ar kitas 
valgis yra tikrai lietuviškas. Autorė 
daug metų rinko lietuviškų valgių 
receptus, mėgino juos, domėjosi kitų 
šeimininkių gaminamais valgiais. 
Kai kurie valgių receptai paimti iš 
Lietuvoje išleistų valgių gaminimo 
knygų. 

Jei jūs turite kitakalbių draugų, 
kurie domisi lietuviška virtuve — 
gera dovana jiems bus ši knyga. 

Knygos kaina — 10 dol. pride
dant 9 proc. užsisakant Illinois vals

tijoje. Knygos persiuntimo kaina — 
5 dol. Už kiekvieną papildomą kny
gą 1 dol. mokestis. ,,Draugo" knygy
nėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. pasiteira
vimui: 773-585-9500. 
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GLORIA DEO — 2005 
Gruodžio 3-4 d. Kauno jėzuitų 

namuose ir Birštono sakraliniame 
muziejuje buvo atidaryta VIII kata
likų dailininkų religinio meno paro
da „Gloria Deo", skirta trims jėzuitų 
vienuolijos įkūrėjams: šv. Ignacui 
Lojolai (1491-1556), šv. Pranciškui 
Ksaverui (1506-1552) ir pal. Petrui 
Faberiui (1505-1546). 

Gruodžio 3 d. Kauno jėzuitų na
muose parodos organizatoriai su
rengė mokslinę konferenciją. Jos 
metu dr. V. Daugirdienė (Vytauto 
Didžiojo universi tetas) apžvelgė 
Bažnyčios ir valstybės priešpriešas 
tikėjimo doktrinos klausimais XVI a. 

Teol. lic. kun. L. Virbalas, SJ, 
kalbėdamas apie dvasinį šventųjų 
įnašą, vaizdžiai atskleidė kiekvie
nam jų duotą Dievo dovaną. Šv. 
Ignacas pasižymėjo organizuotumu, 
karštu troškimu skleisti tikėjimą. 
Šv. Pranciškus Ksaveras yra žino
mas kaip misijų globėjas, gavęs šį 
titulą dėl uolaus apaštalavimo In
dijoje, Japonijoje, Indonezijoje. Kai 
kurie biografai mini, jog Ksavero 
pakrikštytųjų būrys sudaro kelias 
dešimtis tūkstančių. Pal . Pe t r a s 
Faberis jautėsi mažiausiu iš savo 
brolių, tačiau jo gebėjimas dvasinių 
pratybų metu prakalbinti žmogų, 
paliesti jo sielą ieškant Dievo valios 
- išskirtinis. 

Dr. N. Markauskaitė pranešime 
„Jėzuito atvaizdas dailėje" gvildeno 
jėzuitų šventųjų ankstyviausio port
reto autentiškumo problemą. Pasak 
jos, pirmieji jėzuitų atvaizdai vie
nuolijoje galėjo būti piešiami iš at
lietų pomirtinių kaukių. Minėtina ir 
tai, jog ši vienuolija jau XVI a. turėjo 
puikias sakralinės dailės kolekcijas, 
savotiškus savo vienuolijos namų 
muziejus, skir tus , tiesa, daugiau 
vietinėms reikmėms nei plačiajai 
visuomenei. 

Po konferencijos ir t rumpos 
kavos pertraukos parodą a t idarė 
Kauno jėzuitų namų vyresnysis teol. 
dr. kun. L. P. Zaremba. Pasveikinęs 
parodos dalyvius ir svečius, jis pasi
dalijo savo išgyvenimais apie grožį iš 
asmeninių neseniai vykusių aš
tuonių dienų rekolekcijų. Tėvas 
Zaremba apgailestavo, jog per mažai 
mąstoma apie Dievą kaip apie grožį. 
Parodos kuratorė R. Zajančkaus-
kienė pasidžiaugė, jog šiemet į kvie
timą dalyvauti parodoje atsiliepė 
gausesnis dailininkų būrys. 

Po parodos atidarymo renginio 
dalyviai Šv. Pranciškaus Ksavero 
(jėzuitų) bažnyčioje šventė Eucha
ristiją. Šv. Mišias koncelebravo 
arkiv. S. Tamkevičius, vysk. J. Bo
ruta, SJ, bei 10 kunigų. Giedojo 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios 
didysis bei Kauno Šv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčios chorai. Per pa
mokslą vysk. J. Boruta, SJ, tarsi 
pratęsdamas konferenciją, apžvelgė 

šventųjų gyvenimą ir apaštalavimo 
veiklą dar kitokiu aspektu. 

Jau įprasta, kad katalikų dai
lininkų religinio meno paroda „Glo
r ia Deo" eksponuojama dviejose erd
vėse: Kauno jėzuitų vienuolyne ir 
Birštono sakra l in iame muziejuje. 
Šiemet prie bendro parodos stalo, 
kurį simboliškai „padengė" trys gar
sūs jėzuitų šventieji - šv. Ignacas 
Lojolą, šv. Pranciškus Ksaveras ir 
pal. Petras Faberis - susėdo 29 me
nininkai iš Kauno, Vilniaus, Pane
vėžio, Klaipėdos. Eksponuojami 64 
kūriniai . Kai kurie autoriai savo 
darbus skyrė specialiai šiai parodai: 
M. O. Čepulienė sukūrė vėliavą, D. 
Sabaliauskienė - ikoną „Šv. Petras 
Kanizijus", G. Gučaitė - grafikos 
darbą „Šis tas apie šv. Pranciškų 
Ksaverą", D. Maleckienė - „Kristaus 
vėliavnešiai". 

Šiemet paroda išsiskiria pas
tangomis ieškoti savitų teologinių 
įžvalgų, akcentuoti mintį ir kūrinyje 
gimstantį pokalbį, ne vien nusakyti 
istorines tiesas ar savo emocijas. 
Šiuo požiūriu itin įdomus P. Griušio 
kūrinys „Dievas Tėvas", kuris iš 
pirmo žvilgsnio, atrodo provokuojan
tis, tačiau įdėmiau pažiūrėjus at
skleidžiantis įdomių interpretacijų 
galimybes. Panašia i netiesioginiu 
būdu, šiuolaikiniam žmogui būdin
gais vaizdiniais apie tikėjimo patir
t is ir tiesas kalba J. Budriūnaitė, R. 
Čarna (diptikas „Belsitės, ir jums 
bus atidaryta"). Asmeniniam, inty
miam pokalbiui su Dievu „Čia ir 
dabar" atsiveria E. Varkulevičius ir 
E. Velaniškytė. V. Narutis savo cikle 
tarsi bando prisiminti, kaip vyko 
šventoji išganymo istorija, tą pat 
galima įžiūrėti J . Šalkauskaitės bei 
S. Rickevičiūtės darbuose. Tuo tarpu 
E. J. Jaudegytė pasakoja apie šian
dienius išgyvenimus. Šiuolaikinio 
žmogaus santykis su transcendenci
j a taip pat rūpi E. Jesulaitytei, G. 
Gučaitei, D. Maleckienei, G. Mu-
relytei-Ajaukienei . Egzistencinio 
potyrio gelme pulsuoja V. Kvašio 
darbų „kosmosas". Filosofiškai ir iš
mintingai apie žmogų Kūrėjo pa
saulyje byloja L. Strioga, meta
foriškai apibendrinti A. Stasiule
vičiaus, A. J. Krištopaičio, R. Skun-
čiko darbai. A. Savickas išsiskiria 
poetinėmis, „mažutėlių" išminties 
kupinomis intonacijomis, išskirtinai 
gausiu Kryžiaus bei Nukryžiuotojo 
motyvu. 

Birštono muziejuje eksponuo
jamos A. Mickutės, D. Skardžiūtės, 
D. Sabaliauskienės, O. Beitos, E. 
Šalaševičienės ikonos, A. Grigai
tienės ir R. Gutauskaitės-Žutau-
tienės liturginė tekstilė, L. Striogos 
skulptūros, taip pat A. Vauros bei V. 
V. Kašinsko piešiniai. 

Bažnyčios žinios, 
2005 m. Nr. 24 

DIEVAS VISADA ARTI 
SAVO KURINIŲ 

Pasak popiežiaus Benedikto 
XVI, Dievo atėjimas bei buvimas čia 
ir dabar reiškia ne baimę keliančio 
Teisėjo viešpatavimą, bet paspirtį ir 
išlaisvinimą. Per gruodžio 14 d. ben
drąją audienciją, komentuodamas 
139 psalmę, popiežius sakė, jog iliu
ziška puoselėti mintį apie galimybę 
išvengti Kūrėjo žvilgsnio. Dievas 
žinąs viską ir esąs arti savo kūrini

jos. Tačiau šis ar tumas nėra grasi
nantis ir kontroliuojantis, net jei 
Dievas „nėra abejingas" blogiui. 
Nukrypdamas nuo parengtos kalbos 
Benediktas keletą žodžių tarė apie 
paguodą pa t i r ian t egzistencinę 
baimę. „Net didžiausioje mirties 
nakties vienuomoje Viešpats mūsų 
nepalieka", — sakė Benediktas XVI. 

BŽ 

A t A 
MYKOLUI GŪŽELIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą DAIVĄ GŪŽE
LI YTĘ-ŠVABIENĘ, jos šeimą bei kitus artimuosius. 

Dalia ir Aldona su šeimomis 

TURTINGESNE VALSTYBE — TURTINGESNI 

Atkelta iš 3 psl. 
IR JOS PILIEČIAI 

Algos didinamos ne i š 
altruizmo 

Apie darbo užmokesčio kilimą, jo 
poveikį bei įtaką šalies ekonomikai 
pakalbintas Lietuvoje ir pasaulyje 
žinomas finansų srities analitikas, 
AB „Vilniaus bankas" prezidento 
patarėjas Gintanas Nausėda pri
minė, kad pirmiausia t ik spart i 
ekonomikos plėtra sukur ia prie
laidas įmonių finansiniams rezul
tatams gerėti. Pastaraisiais metais 
daugelyje ūkio sektorių smarkiai 
išaugo kapitalo grąža ir kiti pel
ningumo rodikliai, todėl atėjo metas 
verslininkams „pasidalinti" finan
sine sėkme su samdomaisiais dar
buotojais. Pašnekovo nuomone, 
daugelį darbdavių didinti atlygi
nimus privertė ne altruistiniai moty
vai, o senkantys darbo jėgos ištekliai 
ir kvalifikuotų darbuotojų stygius. 

„Iš dalies tai ir lėmė žmonių 
emigracija į Vakarų Europos val
stybes ir atsiradusios vietos darbo 
rinkos 'skylės'. Tačiau būtų neteisin
ga ignoruoti ir makroekonominius 
veiksnius — faktinei ekonomikos 
plėtrai viršijant potencialų lygį 
(maždaug 4—5 proc. augimas per 
metus), atsiranda sąlygos naujoms 
darbo vietoms kurti ir nedarbo lygiui 
mažėti. Be to, nominalaus darbo 
užmokesčio augimo tempams turi 
įtakos ir didėjanti infliacija. Dar
buotojai reikalauja iš darbdavių 
kompensuoti pinigų perkamosios 
galios mažėjimą, degalų, transporto 
paslaugų brangimą ir dažnai ver
slininkams tenka atsižvelgti į tokius 
reikalavimus", — sakė G. Nausėda. 

Pasidomėjus, kaip gi tas darbo 
užmokesčio didinimas turės įtakos 
pramonės produkcijos, kitų paslau
gų kainų kilimui, finansų rinkos 
analitikas pabrėžė, kad atlyginimų 
didėjimas gali ir visiškai neatsiliepti 
prekių ir paslaugų kainoms, jei pa
vyktų garantuoti adekvačius darbo 
našumo didėjimo tempus. Tuomet 
darbo užmokesčio sąnaudos produk
cijos vienetui liktų nepakitusios ir 
nesukeltų infliacijos protrūkio. 

„Deja, sudėtinga kiekvienais 
metais padidinti darbo efektyvumą 
po 10-15 proc. arba dar daugiau — 
juk kai kuriuose sektoriuose atlygi
nimai praėjusiais metais ūgtelėjo 
net 30-50 proc. Tačiau net ir darbo 
užmokesčio sąnaudų padidėjimas 
dar nebūtinai lems didesnę prekės 
ar paslaugos kainą, nes verslininkų 
elgesį diktuoja darbo užmokesčio 
sąnaudų lyginamasis svoris. Jei 
atlyginimų sąnaudos sudaro 3-5 
proc. visų sąnaudų, spaudimo didin
ti kainas bevek nebus, bet yra sek
torių, kuriuose darbo užmokesčio 
kaštai sudaro 30 proc. ar net dau
giau. Tokiu atveju sprendimą didinti 
prekių kainas nulems konkurencija. 
Jei pastaroji yra itin aštri , vers

l ininkas stengsis sumažint i savo 
pelno normą, tačiau kainas paliks 
tas pačias, s iekdamas neprarast i 
klientų ir rinkos dalies", — teigė G. 
Nausėda. 

Valstybė — ne profesinė 
sąjunga 

Paklaustas , ką mūsų pašneko
vas mano apie užsienyje taikomą 
MMA didinimo metodiką ir kokius 
skir tumus jis įžvelgia su Lietuvos 
analogijomis, G. Nausėda pabrėžė, 
kad mūsų valstybėje minimalios 
mėnesio algos ir vidutinio darbo 
užmokesčio santykis yra didesnis nei 
daugelyje aplinkinių valstybių, ir tai 
atspindi pernelyg didelį valstybės 
intervencionizmą šioje srityje. 

Pasak pašnekovo, užsienio ša
lyse minimalios mėnesio algos nus
tatymo priemonė yra skirta ginti 
interesus tokių visuomenės grupių, 
kurios yra nepakankamai atstovau
jamos profsąjungų arba kitų sam
domųjų darbuotojų organizacijų, 
pavyzdžiui, jaunų, tik įžengiančių į 
darbo rinką žmonių, svetimšalių 
darbuotojų ir t.t. G. Nausėda įsiti
kinęs, jog valstybės noras didinti 
MMA ir taip, neva pakeisti prof
sąjungas, yra neracionalus ir dvelkia 
tam t ikru politiniu angažuotumu. 
Toks kelias, anot G. Nausėdos, yra 
klaidingas ir veda į aklavietę. 

Kalbėdamas apie tai, kaip keisis 
darbo užmokesčio politika kada bus 
įvestas euras ir kokių pokyčių ga
lime sulaukti mūsų šalies ekono
miniame gyvenime, prityręs finansų 
rinkos analitikas, pirmiausia siūlė 
išskirti dvi kategorijas — nominalų 
ir realų darbo užmokestį. Pirmasis 
atspindi tam tikrą pinigų sumą, 
kurią šiuo metu gauname už savo 
darbą, antrasis — tos pinigų sumos 
perkamąją galią, t.y. kai jo dydį 
lemia infliacija. Žmonėms, pasak G. 
Nausėdos, svarbiausia, kad didėtų jų 
realiosios pajamos, kitaip tariant, jų 
nominalus atlyginimas augtų spar
čiau nei prekių ir paslaugų kainos. 

„Mano nuomone, egzistuoja vi
sos prielaidos realiam darbo už
mokesčiui didėti per artimiausius 
keletą metų, nes mūsų ekonomika 
taip pat realiai auga kasmet po 6-7 
proc. Euro įvedimas dar labiau inte
gruos Lietuvos ūkį į visos Europos 
Sąjungos ekonominę erdvę ir su
darys palankesnes sąlygas prekiau
ti, teikti įvairias paslaugas ir jomis 
naudotis, keliauti ir t.t., todėl tai bus 
dar vienas postūmis mūsų ekono
mikai. Galiausiai nepamirškime 
Lietuvos valdžios sprendimo per tre
jus metus sumažinti gyventojų pa
jamų mokestį nuo 33 proc. iki 24 
proc. — jį įgyvendinus liks daugiau 
pinigėlių kiekvieno iš mūsų kišenė
je", — teigė Gitanas Nausėda. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 



12 DRAUGAS, 2006 m. sausio 12 d., ketvirtadienis 

APYLINKĖSE 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje (Marąuette 
Park apylinkėje) šį penktadienį, 
sausio 13 d., vyks specialios pamal
dos (lietuvių kalba) mūsų tautos did
vyriams prisiminti, už juos ir Lie
tuvą pasimelsti, pabūti vėl kartu ir 
pagyventi anų didvyriškų dienų 
dvasia. Parapijos vikaras kun. dr. 
Arvydas Žygas ir klebonas kun. 
Antanas Markus visus nuoširdžiai 
kviečia penktadienį dalyvauti pa
maldose: nuo 6 vai. vakaro bus Švč. 
Sakramento adoracija, 7 vai. v. — 
šv. Mišios. Atvykite! 

• S a u s i o 15 d. 1 vai. p.p. b u s lie
tuviškos pamaldos Beverly Shores, 
IN, Šv. Onos bažnyčioje. Mišias 
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ. 
Visi kviečiami. 

• T ė v a s Antanas Saulait is , S J , 
aukos šv. Mišias Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje Lemonte sausio 
15 d., sekmadienį, 9 ir 11 vai. ryto. 
Po šv. Mišių t. A. Saulaitis kviečia 
visus susitikti pokalbiui apie jėzuitų 
veiklą ir gimnazijas Lietuvoje. Po 9 
vai. r. šv. Mišių susitikimas įvyks 
PLC didžiojoje salėje, o po 11 vai. r. 
šv. Mišių — Ateitininkų namuose. 

• Čikagos l i e tuv iu B r i g h t o n 
Park namų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 15 d., sek
madienį, po lietuviškų mišių Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios parapijos mokyklos 
salėje, 2745 W. 44-ta gatvė. Kvie
čiame visus narius gausiai dalyvauti. 

• „ V a i k o var ta i į mokslą" met i 
nis pranešimas ir filmo „Dievo vaikai" 
pristatymas įvyks sausio 15 d., sekma
dienį, 12:15 vai. p.p. PLC Bočių menėje. 

• Skau tu a k a d e m i k ų s u e i g a 
įvyks sausio 21 d. 11 vai. r. PLC Bo
čių menėje. Sueigoje susipažinsite 
su naujaisiais mūsų sąjūdžio garbės 
nariais. 

• Lie tuvių m e n o a n s a m b l i s 
„Dainava" nuoširdžiai kviečia visus 
į savo 60-mečio koncertą „Nešėm, 
atnešėm labą dienelę", kuris įvyks 
sekmadienį, sausio 22 d., 3 vai. p.p. 
Moraine Valley Fine and Performing 
Arts Center, 10900 S. 88th Ave., 
Palos Hills, IL. Koncerte dalyvaus 
saksofonistas Rimvydas Paulikas 
(anksčiau grojęs su džiazo grupe 
„Baltic Asteroids"). Bilietų kaina — 
22 dol., prieš koncertą — 25 dol., 
moksleiviams iki 18 metų — 18 dol. 
Bilietus galima nusipirkti „Sekly
čioje" (2711 W. 71st. Street), „Lietu
vėlėje" (5741 S. Harlem Ave.), „Do
vanėlėje" ( Pasaulio lietuvių centre, 
14911 W. 127th Street) ir koncerto 
salės bilietų kasoje (tel. 708-974-
5500). Puiki automobilių pasistaty
mo aikštelė. 

• S e k m a d i e n i , sausio 29 d. 2 vai . 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Donatas Pečiūra pristatys 
ir rodys savo paties parinktą lietu
vių meninį filmą iš savo kolekcijos 
(filmo pavadinimas bus paskelbtas 
vėliau). Kviečiame Jus ir Jūsų šeimą 
apsilankyti Balzeko muziejuje, kuris 

" šiemet švenčia savo keturiasdešimt
metį. Tai jau trečias filmas iš D. 
Pečiūros asmeninės kolekcijos ro
domas Balzeko muziejuje. Ankstes
nių filmų žiūrovai susidomėję klau
sėsi įdomių kino operatoriaus pasa
kojimų apie filmų kūrimo procesą, 

žymių lietuvių aktorių darbus, jų 
tolimesnius likimus. Donatas Pe
čiūra 1960 m. baigė Kinematogra
fijos institutą Maskvoje ir nuo to 
laiko Lietuvos kino studijoje bei tele
vizijoje nufilmavo 22 filmus. Įėjimas 
nemokamas. 

• S a u s i o 28 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks susi
tikimas su žinomu režisieriumi iš 
Lietuvos Arvydu Barysu. Režisie
rius pristatys savo naują filmą 
„Įsimylėję Lietuvą". Tai naujas 49 
min. trukmės filmas apie Lietuvą. A. 
Barysas ne tik kuria filmus, bet ir 
dainuoja, groja gitara. Po filmo pris
tatymo pasiklausysime jo atliekamų 
dainų, pabendrausime. Visus kvie-
čaime atvykti į šį susitikimą. 

•46-as i s met in is Lietuvos Vyčių 
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre 
Room", 8900 W. 95th Street, Hic-
kory Hills, IL 60457. Vakarienės 
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v. 
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel. 
773-376-4779 arba atsiųsti čekį: 
Diann Martin, 3420 S. Lithuania 
Ave., Chicago, IL 60608 

• Č i k a g o s Vakarų priemiesčio 
Cicero apylinkės valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius vasario 19 d., sekma
dienį, po 9 vai. r. šv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje parapijos salėje ren
gia akademinę valandą, skirtą Lie
tuvos nepriklausomybės šventei. 
Pagrindinis kalbėtojas Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius. 
Kviečiame visus atvykti. Teneuž-
gęsta mūsų tautiškumas. Parody
kime didelę pagarbą kovotojams 
partizanams, padėką visai mūsų 
tautai, ryžtingai iškovojusiai neprik
lausomybę. 

• L e m o n t o Soc. reikalų skyr ius 
po švenčių vėl pradėjo rodyti filmus 
iš Lietuvos. Kviečiame visus penkta
dieniais 2 vai. p.p. atvykti į PLC 
Bočių menę pasižiūrėti naujų filmų. 

• N e pelno siekianti organiza
cija Naperville kultūros centras 
kviečia vaikučius nuo 6 iki 10 metų 
amžiaus šeštadieniais nuo 2 vai. p.p. 
iki 3 vai. p.p. į lietuviškų tautinių 
šokių pamokas. Šokti mokys profe
sionali mokytoja. Pamokos tęsis nuo 
sausio mėn. iki kovo 4 d. Centras 
įsikūręs Naperville centre, 55 S. 
Main Street. Tel. pasiteiravimui: 
630-696-4177. 

• P a v a s a r i n ė mugė J a u n i m o 
centre įvyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai.r. iki 3 
vai. p.p. didžiojoje salėje. Čia galė
site įsigyti įvairiausių gėrybių. Pre
kybininkai, norintys užsakyti sta
lus, prašome skambinti Mildai (tel. 
708-447-4501) arba Anelei (tel. 708-
636-6837). Maloniai kviečiame visus. 

• T rad ic inė Čikagos l ie tuvių 
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). 

Sausio 13 d. 7:30 vai, v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre įvyks 

ALDONOS PEČIŪRIENĖS 
v 

poezijos vakaras — paroda „Atsisveikinimas su Čikaga" 

Vakaro metu skambės A. Pečiūrienės poezija, matysite 
dailininkės įvairia technika attiktus kūrybinius darbus. 

Visus kviečiame dalyvauti. 

Galerijos 
adresas: 
5620 S. 

Claremont 
Ave., 

Chicago, 
IL 60636 

neeeen 

Antanas ir J ū r a t ė Budriai , Chicago, IL, už kalėdinių sveikinimų 
rinkinį ir „Draugo" kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Mary Šarauskas iš Daytona Beach Shores, FL, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, atsiuntė ir 50 dol. auką. Linkime laimingų 
Naujų metų ir dėkojame už auką. 

B. Mackevičienė, Lansing, IL, parėmė „Draugą" 50 dol. dovana. 
Labai ačiū! 

J o n a s Zabukas, gyv. Darien, IL, prie prenumeratos pratęsimo mo
kesčio pridėjo dar 80 dol. auką „Draugui". Širdingas ačiū! 

G. i r S. Damašius iš Libertyville, IL, už naująjį 2006-ųjų metų 
„Draugo" kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Esame dėkingi! 

Dainius ir Nida Petroniai , gyv. Willowbrook, IL, už kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį ir „Draugo" kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

Frank Radis, Inverness, IL, už „Draugo" kalėdinių sveikinimų 
rinkinį ir 2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Dėkui! 

Edwardas Seibutis , Homer Glen, IL, kartu su prenumeratos 
mokesčiu paaukojo „Draugui" 50 dol. Labai dėkojame. 

Lydia Liepinai t ienė , Riverside, IL, už kalėdinių „Draugo" 
sveikinimų rinkinį ir 2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Širdingai ačiū. 

Ina Kasis, Orland Park, IL, atsilygindama už šių metų „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo dar 80 dol. auką. Labai įvertiname jos dosnumą ir 
dėkojame. 

Skelbimai 
— m . *-

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

PIRKSIU: Jono Rimšos, Viktoro 
Vizgirdos, Antano Gudaičio, 

Kasiulio, Vienožinskio, Varno, 
Zoromskio ir Rukštelės 

tapybos darbų. 
Tel. 708-349-0348. 

Skelbimų skyriaus 
l* t , 1-77S-S8S-95O0 

• Norint užsisakyti stalus pre
kių pardavimui tradicinėje Čikagos 
lietuvių skautų Kaziuko mugėje, 
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jašaityte-Petry tel. 708-
349-8436. Stalo nuoma — 30 dol. 

• ..Lituanicos" krepšinio klubas 
kviečia 3 ir 4 skyriaus mergaites pri
sijungti prie dabartinės mergaičių 
komandos. Treniruotės vyksta PLC, 
Lemont. Tel. pasiteiravimui: 630-
212-4906 (Stepas Žilys) arba 630-
257-0548 (Darius Siliūnas). 

•Aloyzas Pakalniškis iš Naper
ville, IL, Lietuvių fondui atsiuntė 
500 dol. įnašą, įrašydamas penkis 
asmenis naujais Lietuvių fondo na
riais. Džiaugiamės kasdien augan
čia LF šeima ir pranešame visiems 
dar vieną naujovę, kuri palengvins 
ir pagreitins pinigų pervedimą: LF 
įnašus galima mokėti kreditine kor
tele. Maloniai laukiame naujų na
rių, kurie neabejingi lietuvybės iš
laikymui ir jos puoselėjimui. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 


