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D. Rumsfeld neįtiko pasikeitęs politinis klimatas
„Bus kitoks Kongresas, kitokia
aplinka, artėjant prezidento rinki
mams, ir daug partinio šališkumo, ir
man pasirodė, kad taip būtų gerai vi
siems", — sakė D. Rumsfeld.
Prezidentas George W. Bush sa
kė sutikęs su gynybos sekretoriumi,
Kad atėjo laikas pokyčiams, ir sakė,
kad Irako politika „neveikia pakan
kamai gerai ir pakankamai greitai".
D. Rumsfeld pakeis buvęs CŽV
direktorius, Texas A&M universiteto
rektorius Robert Gatės, dirbantis
Irako studijų grupėje, kuri vertina
alternatyvias strategijas Irakui ir ku
rioje dirba abiejų partijų atstovai.
Kovingasis D. Rumsfeld, kuris
šiame poste dirbo nuo pat to laiko,
kai 2001-ųjų sausį G. W. Bush pra
dėjo savo pirmąją kadenciją, jau se
AP nuotr. niai buvo tartum žaibolaidis kritikai
nį atsistatydino dėl to, kad po de- dėl Irako karo.
„Vakar įvykę rinkimai buvo po
mokratų rinkimų pergalės, prie kukyčių reikalaujantis šauksmas ir pir
rios prisidėjo ir nepasitenkinimas
mą kartą atrodo, kad prezidentas
Irako karu, pasikeitė politinis klimaklausosi",— sakė demokratų senatotas.

rius Charles Schumer iš New York,
kuris vadovavo savo partijos rinkimų
į Senatą kampanijai.
D. Rumsfeld eis gynybos sekreto
riaus pareigas, kol R. Gatės galės jį
pakeisti. Senato Ginkluotųjų pajėgų
komiteto pirmininkas, respublikonas
iš Virginia valstijos John Warner iš
reiškė viltį, kad R. Gatės paskyrimas
bus patvirtintas artimiausiomis sa
vaitėmis.
Nukelta f 6 psl.
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jei nesu
•Lietuvos Vyčių 112
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — bus mažesnis, bent jau dėl to, kad kuopos veikla.
demokratai
•Lietuvių kalbos kertelė
Premjeras Gediminas Kirkilas viešai „pati Vyriausybė dirbs skaidriai".
Šią savaitę tarptautinė organiza
Washington, DC, lapkričio 9 d. pažadėjo atsistatydinti, jei per metus
•D. Kepenis Čikagoje.
Lietuvoje
nesumažės
korupcija.
(„Reuters"/BNS) — JAV demokratai
cija „Transparency International"
•Baigė žemiškąją
„Aišku. Manau, tai yra garbės paskelbė, kad Lietuva pagal korupci
laimėjo pakankamai vietų Senate,
kelionę.
kad perimtų jo kontrolę iš prezidento reikalas sumažinti korupcijos indek jos suvokimo indeksą (KSI) jau keletą

Donald Rumsfeld
Washington, DC, lapkričio 9 d.
(„Reuters"/BNS) — JAV gynybos
sekretorius Donald Rumsfeld, prieštaringai vertinamas Amerikos karo
politikos „veidas", sakė, jog trečiadie-

George W. Bush Respublikonų parti
jos, ir pirmą kartą po 12 metų per
traukos kontroliuos abejus Kongreso
rūmus.
Televizija NBC ir „Associated
Press" pranešė, kad demokratas Ja
mes Webb per itin atkaklias varžybas
dėl Senato vietos Virginia valstijoje
įveikė respublikonų senatorių Geor
ge Allen.
Jau anksčiau buvo aišku, kad de
mokratai per antradienio rinkimus
užsitikrino daugumą JAV Atstovų
Rūmuose. Tačiau iš pradžių nė patys
demokratai nebuvo tikri, ar jiems pa
vyks įgyti bent minimalią iškovotų
vietų persvarą Senate.
J. Webb vieta buvo paskutinė
šeštoji, kurios demokratams papildo
mai reikėjo daugumai Senate užsitik
rinti.
Skelbiama, jog J. Webb varžovą
G. Allen aplenkė maždaug 7,000 bal
sų. Iš viso Virginia valstijoje balsavo
2.3 mln. rinkėjų. Galutiniams rezul
tatams paskelbti gali prireikti savai
tės, o laimėtojo pergalė gali būti pa
tvirtinta lapkričio 27 dieną. Jei bal
sai būtų perskaičiuojami iš naujo, ga
lutiniai rezultatai paaiškėtų tik
gruodį.
G. Allen stovykla atsisakė pripa
žinti pralaimėjimą, o patarėjas Ed
Gillespie sakė: „Pažiūrėsime, koks
oficialus rezultatas bus lapkričio 27ąją, o tada pasišnekučiuosime".

są ir suvokimą", — paklaustas, ar at
sistatydintų, jei per metus nepasi
keistų korupcijos lygio Lietuvoje įver
tinimas, interviu „Žinių radijui" ket
virtadienį sakė premjeras.
Jis teigė neabejojantis, kad kitais
metais Lietuvoje korupcijos indeksas

metų negali pakilti aukščiau 5 balų
įvertinimo, kuris duodamas šalims,
sugebančioms pažaboti korupcijos ly
gį2006 metais Lietuvai nustatytas
KSI yra 4.8. Panašų indeksą Lietuva
gauna nuo 2001 metų.

Valiutų santykis
1 USD —2.70 LT
1 EUR — 3.45 LT

V. Bagdonui — Stanislavskio premija

Vladas Bagdonas
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Maskva, lapkričio 9 d. (ELTA)
— Prestižinė Konstantino Stanis
lavskio premija „Už indėlį plėtojant
pasaulio teatro meną" šįmet paskirta
dviem garsiems menininkams — šve
dų kino ir teatro režisieriui Ingmarui
Bergmanui ir lietuvių aktoriui Vla
dui Bagdonui, pranešė Eimunto
Nekrošiaus teatro studija „Meno for
tas".
Tarp užsienio teatro menininkų,
pelniusių šį prestižinį apdovanojimą,
yra daug pasaulinio garso režisierių:

gruzinas Robertas Sturua, lietuvis
Eimuntas Nekrošius, kanadietis Ro
bert Lepage.
K. Stanislavskio premija — spe
cialus ženklas, diplomas ir piniginė
premija — kasmet įteikiama kelioli
kai Rusijos ir vienam arba dviem už
sienio menininkams. Premiją įsteigė
Tarptautinis Stanislavskio fondas,
kuriam vadovauja garsus Rusijos re
žisierius Markas Zacharovas. Lau
reatus atrenka nepriklausoma verti
nimo komisija.
Premijos įteikimo laureatams iš
kilmės numatytos gruodžio 4 dieną
Maskvoje.
Netrukus Maskvos žiūrovai pa
matys V Bagdoną naujausiame E.
Nekrošiaus spektaklyje „Faustas",
kuriame aktorius sukūrė pagrindinį
Fausto vaidmenį. Tarptautinio K.
Stanislavskio teatro fondo kvietimu
šis „Meno forto" spektaklis bus rodo
mas Naujosios operos salėje lapkričio
15—16 dienomis.
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KREPŠINIO PASAULYJE

SPORTO

APŽVALGA

FUTBOLAS ČIKAGOJE
Paruošė Ed.

Šulaitis

Bus pagerbti lietuviai:
A. Glavinskas ir V. Zuromskas
Šį šeštadienį, lapkričio 18 d.,
„Metropolitan Soccer" lyga, kurioje
rungtyniauja ir lietuvių futbolo
komandos, rengia pobūvį — 25 metų
sukaktuvių minėjimą.
. Jo metu bus pažymėti geriau
sieji visų šiai lygai priklausančiųjų
klubų nariai — du iš kiekvieno.
Tarp JLituanicos" klubo pagerbia

mųjų bus ilgus metus klubui pir
mininkavęs Albertas Glavinskas
(čia atvykęs iš Argentinos) ir žaidė
jas Virgis Zuromskas (nuo 1991 m.
gyvenantis Čikagoje, gimęs ir žaidęs
Lietuvoje).
Pobūvis įvyks Schwaben Center
patalpose, Buffalo Grove, IL, į šiaurę
nuo Čikagos. Pradžia 6:30 vai. vak.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO
LYGOS ŽAIDYNĖS
Praėjusį savaitgalį vėl vyko ne
mažai Čikagos Lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) susitikimų, kurie, kaip
paprastai, vyko naujojoje Jaunimo
rūmų salėje, prie PL centro Le
monte.
Čia du pralaimėjimus patyrė
„Lituanicos-2" komanda, iki šiol pir
mavusi pirmenybinėje lentelėje. Ją
įveikė
„Kretinga"
99:90
ir
„Radviliškis" 103:66. Rungtynėse
„Kretinga" - „Lituanica-2" laimėto
jams daugiausia taškų (27) pelnė E.
Lukošius, o pralaimėtojų eilėse ge

riausias buvo slovakas R. Lesko —
36 tšk. Šis jaunas krepšininkas per
10 rungtynių surinko 317 taškų
(daugiau negu kitas lygos žaidėjas).
Dabar pirmenybinėje lentelėje
be pralaimėjimų (7 pergalės) eina
„Radviliškis", o antroje rikiuojasi
„Lituanica-2" (7 laimėjimai iš 10 su
sitikimų). Trečioje vietoje stovi „Kre
tinga" (5 pergalės iš 6 rungtynių).
„Alytaus" komanda turi 4 taškus
iš 6, o „Lituanica" 4 taškus iš 7 rung
tynių.
E.Š.

Tai — Jūsų laikraštis!
THE L I T H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY

www.draugas.org

RANKŲ LENKIMAS
Aukos futbolo aikštės įrengimui plaukia
Kaip informuoja darbštusis LFK
„Lituanicos" valdybos narys Gedi
minas Bielskus, kuris jau seniai rū
pinasi tinkamos aikštės įrengimu
prie PL centro Lemonte, jau gauta
gana nemažai aukų šiam reikalui.
Prieš savaitę aikštės įrengimui
JLituanicos" klubo nariai, futboli
ninkai ir rėmėjai, buvo paaukoję
6,200 dol. Yra numatyta surinkti

nuo 8,000 iki 9,000 dol. ir ši suma
jau, kaip atrodo, bus pasiekta. Kitą
pusę reikiamos aukos duoti yra įsi
pareigojęs PL centras.
Čekius reikia siųsti šiuo adresu:
Lithuanian World Center, 14911 W.
127th St. Lemont, IL 60439 pažy
mėti, kad yra skiriama Futbolo
aikštės įruošimui.

Amerikos futbolo („Soccer") finale žais
N e w England ir Houston komandos
Lapkričio 12 d. (sekmadienį),
2:30 vai. p.p., Frisco mieste, Texas
valstijoje, įvyks JAV profesionalų
futbolo („soccer") lygos MLS fina
linės rungtynės. Jos suves Rytų gru
pės laimėtoją New England (ji kon
ferencijos baigmėje įveikė „D.C.
United" 1:0) su Houston komanda (ši

Vakarų grupėje „susidorojo" su Colorado atstovais 3:1).
Kaip atsimename, New England
buvo komanda, kuri pirmame rate
gana sunkiai (mušant baudinius)
išeliminavo Čikagos „Fire" vienuolikę, nepaisant, kad ši kiek anksčiau
buvo laimėjusi JAV „Open Cup".

Profesionalu salės futbolo pirmenybės
Baigiantis futbolo pirmenybėms
lauko aikštėse, jau prasidėjo profe
sionalų salės futbolo varžybos. MISL
vadinasi lyga, kurioje rungtyniauja
6 komandos, tarp jų ir Čikagos
„Storm" rinktinė.
Praėjusį šeštadienį išvykoje —
Milwaukee mieste, čikagiečiai žaidė
pirmas rungtynes, kurios baigėsi jų
pergale 9:8. Tą dieną Detroit įveikė

Baltimore 8:6.
Šį šeštadienį Čikagos futboli
ninkai, kurių daugumą sudaro už
sienyje gimusieji žaidėjai, žais Baltimorėje, o lapkričio 19 d. pirmojo
sezono rungtynes žais naujojoje salė
je — Sears Centre pastate, Hofrman
Estate, IL. Jų varžovas bus California „Cougars". Pradžia 5 vai. vak.

Lietuviai rankų lenkikai pasiekė
nemažai laimėjimų
Čikagoje gyvuojančio rankų
lenkimo klubo „Aro" sportininkai
spalio 21 d. dalyvavo svarbiose var
žybose Louisville mieste, Kentucky
valstijoje, ir jose laimėjo nemažai
apdovanojimų vyrų ir moterų kla
sėse.
Du aukso medalius atskirose
svorio kategorijose iškovojo Rober
tas Proživalskis. Profesionalų gru
pėje jis įveikė visus varžovus kaire
ranka. Dar vieną prizinę vietą (si
dabro medalį) jis pelnė varžydama
sis dešine ranka.
Rimvydas Bilevičius (daugiau
kaip 199 svarų kategorijoje) buvo
pirmas kaire ranka, o kovodamas
dešine ranka užėmė III vietą.
Dvi prizines vietas mėgėjų
sportininkų kategorijoje nusinešė
Arlandas Kumpys (iki 177 svarų) —
auksą — dešine ranka, o bronzą —
kaire.
Vladas Andrijauskas (iki 199
svarų) gavo auksinį apdovanojimą
kaire ranka, tuo tarpu dešine nu
sileido tik vienam varžovui ir liko
antras. Šioje kategorijoje kitas lietu
vis — Robertas Baranauskas užėmė
III vietą.
Tarp moterų Kristina Kairiūnienė atviroje kategorijoje (143 sva
rų) liko antrąja.

Sportas LIETUVOJE

J. Kairys triumfavo varžybose Japonijoje
Lietuvos akrobatinio skraidymo
meistras Jurgis Kairys laimėjo Tarp
tautinės aeronautikos federacijos
(FAI) „Grand Prix" varžybų ratą Ja
ponijoje ir pelnė 12 įskaitinių taškų.
Dvi dienas trukusiose varžybose
pergalę J. Kairiui lėmė pirmosios
dienos rezultatas - 10,230 tšk. Ant
rąją vietą užėmė ir 10 įskaitinių taš
kų pelnė vokietis Klaus Schrodt,
antrąją varžybų dieną pasirodęs ge
riau nei pirmąją. Jis nuo J. Kairio,
kuris pasirodė su serijinės komplektacijos lėktuvu „Su-26 MX", atsiliko
765 taškais. Trečias liko vengras
Peter Besenyei. Jis lietuviui pralai
mėjo 800 taškų. Vengrijos atstovui
atiteko 8 įskaitiniai taškai.
Ketvirtąją ir penktąją vietas už
ėmė Rusijos atstovai - atitinkamai
Viktoras Čmalis '9.325 tšk.' ir Mi-

Lietuvos akrobatinio skraidymo
meistras Jurgis Kairys Japonijoje.

EPA-ELTA nuotr.
chailas Mamistovas (9,185 tšk.), o
šeštoje vietoje liko amerikietis Mike
Mangold, 8,425 tšk..
Prieš šias varžybas J. Kairys

dalyvavo Džeksonvilio karinėje bazė
je (Floridos valstija, JAV) vykusioje
aviacijos šventėje.
Beje, J. Kairys apgailestauja, kad
iki šiol nė iš vienos oficialios Lietuvos
sporto organizacijos nesulaukė nė
menkiausio dėmesio. „Nekalbu apie
rūpestį arba paramą, nes taip galvoti
būtų nuodėmė ir tikras nesusiprati
mas. - teigė 54 metų lakūnas. - Jau
čiuosi lyg atstovaučiau 'Bambukų
valstybei', nes už 2005 metais laimė
tas pasaulio 'Grand Prix' serijos
varžybas, už suteiktą geriausio de
šimtmečio pasaulio 'Grand Prix'
lakūno sportininko titulą nė viena
oficiali sporto instancija oficialiai net
nepadėkojo. Laimėjus pasaulio seri
jos varžybas suteikiamas ir pasaulio
čempiono titulas".
ELTA

Klubo narė Dalia Medžiaušytė
varžybose nedalyvavo, nes buvo iš
vykusi į Manchester, Anglijoje, kur
spalio 30 - lapkričio 5 d. pasiro
dė pasaulio rankų lenkimo varžy
bose.
E.Š.
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VSD TYRIMAS
ATSKLEIDŽIA KUR KAS
PLATESNIUS PROCESUS
ANDRIUS KUBILIUS
Ar Lietuvos žmonės turi teisę
žinoti tiesę?
Valstybės saugumo departamen
to veiklos tyrimas atskleidžia daug
Lietuvos politinio ir demokratinio
gyvenimo problemų ir procesų, apie
kuriuos prasidedant tyrimui net
negalėjome pagalvoti. Reikia kons
tatuoti, kad šiandien tenka svarstyti
ir spręsti žymiai platesnius dalykus
negu vien departamento vadovo A.
Pociaus likimas. Tai ir grėsmių na
cionaliniam saugumui, ir Lietuvos
demokratinių procesų perspektyvos,
ir galų gale - ar Lietuvos žmonės turi
teisę žinoti tiesą, ar tokią teisę iš jų
yra nusavinusi kokia nors grupė
draugų. Toks tyrimo ir su juo susi
jusių problemų posūkis dalija Lie
tuvos politinę bendruomenę į viršpartines stovyklas - į tiesos sie
kiančiųjų ir jos vengiančiųjų.
Jau nebestebina vis įnirtingesniu
tampantis „grupės draugų" pasi
priešinimas parlamentiniam VSD
veiklos tyrimui. Mistiniai, taip ir nepasirodę viešumoje, pareiškimai,
kuriais Seimas turėtų nušalinti ko
mitetą nuo tyrimo, trijų žinomų poli
tikų - J. Karoso, A. Valionio ir K.
Daukšio penktadienio (2006-11-03)
spaudos konferencija, kritikavusi
komiteto atliekamą tyrimą - jau
nebestebina. Pastangos diskredituoti
komitetą, kaip ir komitetui liudiju
sius kontržvalgybos karininkus, yra
akivaizdžios, tarpusavyje koordinuo
jamos ir vis intensyvėjančios. Kol ko
mitetas vykdo tyrimą, pagal galiojan
čius įstatymus jis yra priverstas ne
atskleisti to, ką tyrimo metu sužino,
ir todėl iš esmės tyli, tuo tarpu besi
priešinančioji pusė savo propagandi
niuose veiksmuose ir pareiškimuose
yra laisva. Vyksta akivaizdi kova už
viešąją nuomonę, kad tuo metu, kai
komitetas pateiks išvadas, jomis būtų
kiek galima labiau abejojama.
Kodėl priešinamasi Seimo
komitetui, atliekančiam
konstitucinę pareigą?
Visame šiame pareiškimų ir kal
tinimų chaose reiktų nepamesti es
minių įvykių. Išskirčiau keletą jų: A.
Pocius negailestingai sudaužė savo
departamento kontržvalgybos valdy
bą, kita vertus, Seimo komiteto dar
bas susilaukia vis didesnio spaudimo,
- net prezidento padėjėjai leidžia sau
teigti, kad gal Seimas turės kitokią
nuomonę nei komitetas. Tuo tarpu
valstybės vadovai demonstruoja iš
skirtinį ir pabrėžtiną abejingumą net
ir tuo metu, kai Valstybės saugumo
departamento vadovo veiksmais su
griaunama viena iš svarbiausių insti
tucijų Lietuvai ginantis nuo „ener
getinės diplomatijos" - kontržvalgy
bos valdyba.
Kyla klausimas - kas iš tikrųjų
vyksta ir kodėl taip neslepiamai yra
demonstruojamas nenoras, kad ko
mitetas atliktų savo konstitucinę pa
reigą - vykdytų parlamentinę prie
žiūrą.
Kadangi komitetas negali kalbėti
ir atskleisti informacijos, galime tik
iš atskirų epizodų ar viešai pasakytų
frazių dėlioti mozaiką spėlionių, kas

iš tikrųjų vyksta. Taigi:
• Prieš pusantros savaitės komi
teto pirmininkas A. Matulevičius po
to, kai komitetas apklausė kontržval
gybos valdybos pareigūnus, pasakė
labai rimtus žodžius: komitetas savo
tyrime nagrinėja procesus, kurie yra
susiję su grėsmėmis valstybės nacio
naliniam saugumui.
• Pagrindinės grėsmės Lietuvos
nacionaliniam saugumui šiais laikais
yra ne karinės ar teroristinės, o vals
tybės svarbiausiųjų institucijų korumpuoto užvaldymo grėsmės. Lie
tuva tokių grėsmių jau yra patyrusi,pamename, kaip 2003 m. VSD pra
nešė, kad gali būti užvaldyta Prezi
dento institucija.
• Reikia prisiminti, kad kontr
žvalgybos valdyba tiria ne tiek vietinės
korupcijos pastangas užvaldyti vieną
ar kitą savivaldybę, ministeriją ar
kokią kitą įstaigą (tam yra kitos žiny
bos), o koncentruojasi į užsienio spectarnybų veiklos Lietuvoje (tame tar
pe ir išnaudojant korumpuotas
įtakas) išaiškinimą ir jos stabdymą,
ypač jei tokia veikla ima kelti grėsmę
Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Visi suprantame, kad tai pirmiausia
Rusijos spectarnybos, kurios pas
taruoju metu yra labai aktyviai
įtraukiamos į „energetinės diplo
matijos" realizavimą. Kaip galima
spėlioti iš 2006-11-05 dienos LNK
„Savaitės komentarų", komitetui
pateikti Saugumo departamento
pareigūnų liudijimai galimai atsklei- džia duomenis apie VSD kontržvalgy
bos valdybos atliktus tyrimus, ku
riuose buvo tiriami nacionaliniam
saugumui grėsmę keliantys korup
ciniai procesai, įtraukiantys, viena
vertus, aukštus Lietuvos pareigūnus,
kita vertus - energetinius resursus į
Lietuvą importuojantį verslą.
• Taigi prieš dvi savaites kontražvalgybos pareigūnai buvo apklausti
Seimo komitete, jie buvo klausiami
apie savo atliekamus korumpuotos
veiklos Lietuvoje tyrimus, po ap
klausų A. Matulevičius informavo
spaudą, kad tai, ką komitetas išgirdo,
yra susiję su grėsmėmis nacionali
niam saugumui, po kelių dienų A.
Pocius minėtus kontržvalgybos pa
reigūnus nušalino nuo pareigų.
• Niekas negali manęs priversti
patikėti tariama A. Pociaus versija,
kad minėti pareigūnai nušalinti to
dėl, kad jie, girdi, buvo „kurmiai".
Mano įsitikinimu, priežastis, kodėl jie
buvo nušalinti nuo pareigų, yra žy
miai paprastesnė ir pavojingesnė VSD vadovybei reikėjo juos nušalinti
nuo pareigų tam, kad tokiu būdu jie
būtų nušalinti nuo jų atliekamų ty
rimų, apie kuriuos jie liudijo komite
tui. Nušalinus juos nuo pareigų ir
nuo tyrimų, visos jų vykdytų tyrimų
bylos taip pat yra perimamos į depar
tamento vadovybės rankas. Tai ir yra
pagrindinis nušalinimo tikslas dabar tie valstybės pareigūnai ar kiti
veikėjai, kurių veiklą galimai tyrė ir
kontržvalgyba ir kuriuos Seimo ko
miteto tyrimas galėtų paliesti pa
kankamai skaudžiai, gali naudotis
VSD vadovybės paslaugumu, tyrinėti
kontržvalgybos sukauptą medžiagą ir
ruošti savo atsakymus ar versijas.
Prisimenant garsiąją Vytauto Lands-
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Ką bangos išmetė
ant kranto...
raūžus audrai, žmonės mėgs
ta pavaikščioti pakrantėmis
ir pasižiūrėti, ką įtūžusios
bangos išmetė ant kranto. Kartais
pasitaiko šiurpių radinių, bet taip
pat ir vertingų ar įdomių daiktų.
Galima sakyti, kad dabar visi šalies
piliečiai su dėmesiu stebi JAV „po
litinę pakrantę", pro kurią šios sa
vaitės antradienį praūžė rinkimų
audra.
Kaip ir visais atvejais, stichi
nės audros palieka savo pėdsakus
— kartais vos pastebimus, kartais
ilgai neišnykstančius. Vos nurimus
balsų skaičiavimo šurmuliui, galė
jome pastebėti ir „balsavimų aud
ros" pasekmes. Tad kyla klausimai:
ką ši „audra" pakeitė, ką jos bangos
išmetė ant kranto?
Atsakymų toli ieškoti nereikia
— pakanka žvilgtelėti į šios sa
vaitės laikraščių antraštes. Reak
cija yra bent jau dviguba — pagal
lietuvišką patarlę: „katei džiaugs
mas, pelei verksmas". Demokratai
džiūgauja, pasiekę lauktąjį tikslą —
persvarą Atstovų rūmuose. Ir dar
daugiau, nes rinkimų banga iš Ats
tovų rūmų daugumos pirmininko
vietos „ant kranto išmetė" buvusį
pirm. (Speaker of the House) Dennis Hastert ir „įstatė" buvusią
mažumos pirm. Nancy Pelosi. Ji ne
tik priklauso Demokratų partijai,
bet yra pati pirmoji moteris JAV
istorijoje, užimanti šias pareigas.
Čia verta prisiminti, koks vaidmuo
(pagal konstituciją) Atstovų rūmų
daugumos pirmininkui tektų vals
tybės valdžios viršūnėse, jeigu iš
savo kėdės Baltuosiuose rūmuose
iškristų prezidentas, o viceprezi
dentas dėl kokių nors priežasčių
negalėtų į tą kėdę atsisėsti... Taigi
— mainos rūbai margo svieto, kaip
mūsų tautos dainius Maironis
kažkada išsireiškė.
Nors šie pasikeitimai Atstovų
rūmuose (ir ilgainiui galbūt Se
nate) jau yra labai stambūs, bet tai
dar ne viskas. „Rytas po vakaro
prieš", t. y. trečiadienis po antradieninių rinkimų atnešė kitą staig
meną: JAV Gynybos sekretorius
Donald H. Rumsfeld atsistatydino
iš savo pareigų, o prez. Bush į jo
vietą nedelsiant paskyrė buvusį
CIA dir. Robert M. Gatės (kitą gerą

P

bergio frazę, belieka paklausti, kas ga
lėtų paneigti, kad šiuo metu ta kontr
žvalgybos valdybos surinkta medžia
ga nėra kaip nors redaguojama.
Štai kodėl, mano įsitikinimu,
taip priešinamasi komiteto tyrimui
ir leidžiama griauti vieną svarbiausių
institucijų - kontržvalgybos valdybą.
Pastebėtina, kad dėl Seimo komiteto
pradėto tyrimo atsiskleidė ne tik
bėdos pačiame VSD ir jo vadovybėje,
kurios netinkamas vadovavimas su
kūrė erdvę daugeliui problemų. Pa
čiuose įvairiausiuose sluoksniuose
matoma irzli ir net isteriška reakcija
į tyrimą akivaizdžiai rodo, kad NSGK
atliekamas tyrimas palietė labai
plačias bendrų interesų susietas gru
pes, kurios bet kokiomis priemo
nėmis stengiasi sustabdyti atliekamą
parlamentinį tyrimą. Tai rodo, kad
tyrimas yra ypač svarbus ir kad ti

draugą iš Texas).
Verta taip pat prisiminti, kad
prez. Bush prieš rinkimus tvirtai
gynė Donald Rumsfeld nuo dažnai
jam pareikštų kaltinimų dėl neiš
manėliškos karo Irake strategijos.
Net kelių JAV aukšto laipsnio ka
rininkų priekaištai bei reikalavi
mai, kad Rumsfeld būtų pašalintas
ir jo vieton paskirtas bent kiek apie
„karo vedimo reikalus" nusima
nantis asmuo, krito į kurčias prezi
dento ausis. Girdėjome ne kartą tvir
tinant, kad Rumsfeld turįs pasilikti
iki kadencijos pabaigos, kad prez.
Bush jam reiškia šimtaprocentinį
pasitikėjimą — esą tai ne tik gabus,
sumanus valstybės pareigūnas, bet
ir artimas bičiulis, todėl apie jo
pasitraukimą, o juo labiau pašali
nimą, negali būti nei kalbos...
Tad kas gi atsitiko, kad dabar
matome Donald Rumsfeld, „rinki
minių bangų" išmestą ant kranto,
JAV prezidentą tarytum atsipra
šinėjantį, už „gynybos sekretoriaus
(ir tuo pačiu jo paties) galimas klai
das Irako karo eigoje"? Vadinasi,
vakar — kone neklystantis artimas
bičiulis, šiandien — nekompeten
tingas pareigūnas, ant kurio galvos
galima supilti karo nesėkmių są
vartyną...
Pasikeitė šalies prezidento to
nas ir Demokratų partijos atžvilgiu.
Labai aktyviai dalyvaudamas rin
kiminėje kampanijoje, ragindamas
balsuoti už respublikonų kandida
tus, prezidentas negailėjo aštrių ir
net pašaipių epitetų demokratų
adresu. Visgi jam reikia duoti kre
dito, kad dabar kviečia abiejų parti
jų narius dirbti bendram valstybės
labui (kai respublikonai Atstovų
rūmuose sudarė daugumą, to ben
dradarbiavimo žymių nedaug buvo
matyti). Reikia tikėtis, kad de
mokratai šį kvietimą priims, nes
bendradarbiavimas šiuo problema
tišku valstybei metu yra gyvybiš
kai svarbus.
Audra nurimo, ant kranto iš
mestieji netrukus bus surinkti ir
atras naujas nišas politiniame gyve
nime, o mes — t.y. JAV piliečiai,
turime progos pasidžiaugti laikina
ramybe, nes nelabai ilgai trukus
prasidės kita rinkiminė kampanija
— prezidento...
riamos problemos jau yra platesnės
nei vien tik VSD vidaus reikalai. Gali
būti, kad prieš keletą metų propaguo
ta ir įgyvendinta VSD nepriklau
somybė nuo kitų valdžios institucijų
tampa šios institucijos priklauso
mybe nuo neformalių grupių ar spe
cifinio verslo interesų ir sudarė sąly
gas šioms „draugų grupėms" turėti
„kišeninę" VSD vadovybę.
TS nuosekliai pasisako už vieno
dą visų valstybės problemų, remian
tis tais pačiais standartais ir kriteri
jais, tyrimą, ar tai liestų „savus vals
tybininkus", ar „svetimus populis
tus": todėl negalima sutikti, kad ti
riant R. Pakso bei V Uspaskicho
istorijas ir dabartines VSD problemas
būtų taikomi skirtingi metodai ir
skirtingos taisyklės, parlamentiniam
tyrimui pateikiant VSD sukauptą
informaciją.
Nukelta j 8 psl.
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Lietuvių kalbos
kertelė
KODĖL LIETUVIŲ KALBOJE
TIEK DAUG DALYVIŲ
ANTANAS KLIMAS

tysiant) — BsLND
reikiamybės dalyvis (skaityti
nas) — RD
pusdalyvis (skaitydamas, - a )
— Pusd.
Pagal kilmę dalyvius galima
suskirstyti taip:
P a v e l d ė t i iš i n d o e u r o p i e č i u
prokalbės:
skaitąs (ELVD)
skaitęs (BKLVD)
skaitysiąs (BsLVD)
s k a i t o m a s ELND)
skaitytas (BLND)
s k a i t y s i m a s (BsLND)

raida dar nėra visai aiški) pasidary
tas pagal BKLVD modelį: buvęs:
būdavęs, tik pastarasis (BKLVD)
išvestas ne iš būtojo kartinio laiko
formos, o tiesiog iš bendraties.
ELVD (dirbąs, -anti; mylįs,
-inti; rašąs, -anti) su formantu
- n t - yrajpadarytas iš esamojo laiko
kamieną atitinkančio trečiojo as
mens. Formantas - n t - randamas ir
keliose kitose ide. kalbose: sen. indų
(sanskrito) b h a r a n t a m , graikų
pheronta, lotynų ferentem „nešan
tį" (galininkas, arba akuzatyvas).
Tokį patį formantą rasime ir labai
archajiškoje hetitų kalboje: kunanza „nužudytas" ( - n z - iš ankstesnio
- n t - ) ir gotų frijonds „draugas"
( - n d - iš - n t - ) .
BKLVD sudaromi su formantu
- u s - iš būtojo kartinio laiko (ide.
vad. preterito) kamieno. Panašių
formų rasime ir kitose giminiškose
kalbose: sen. indų v i d u s i „žinanti" ir
sen. slavų v e d ū š i „žinoję", gotų
berusjos „gimdytojai, tėvai" ir t.t.
Šis kamienas išlaikytas lietuvių kal
bos BKLVD visuose moteriškosios
giminės vienaskaitos ir daugiskaitos
linksniuose ir visuose vyriškosios
giminės linksniuose, išskyrus vyriš
kosios giminės vienaskaitos ir dau
giskaitos vardininkus, kur galūnės
yra - ę s , - i s ; - ę , -į. Ta proga labai
trumpai pridursime, kad šių savitų
ir įdomių galūnių kilmė kalbininkų
ligi šiol nėra visiškai išaiškinta. Ki
taip sakant, yra įvairių hipotezių bei
teorijų, bet nė vieno visų pripažinto
paaiškinimo (tai — viena iš daugelio
lietuvių kalbos mįslių...).
P a s k u t i n i u laiku kai kurie
kalbininkai (Vilniuje ir kitur) mano,
kad vyr. giminės daugiskaitos var
dininko galūnės (-ą, -ę) greičiausiai
yra buvusios pirmykštės (labai se
nos) bevardės (niekatrosios) giminės
formos, pvz., nustojo liję; viskas
j a u žuvę; imk k a s likę ir pan.
BsVLD suformuotas tokiu pačiu
būdu kaip ir ESVD, tik jis išvedamas
ne iš esamojo laiko kamieno, o iš
bendraties. Plg.:
Es. laiko
ELVD:
kamienas:

BLND (matytas, - a ) . Svarbu atsi
minti, jog šis dalyvis išvedamas ne iš
būtojo laiko (ide. p r e t e r i t o ) kamie
no, bet iš bendraties su formantu
- t - a s , - t - a . Tas pats formantas ran
damas ir keliose kitose ide. kalbose:
senovės indų srutas, graikų kiūtos,
lotynų inclutus „pagerbtas, garbin
gas". Lietuvių kalboje šis labai senas
formantas (ide. prokalbės * - t o s ) 1
labai gerai išlaikytas, tik ide. pro
kalbės trumpas o yra pavirtęs trum
pu a.
Šiek tiek s u n k i a u paaiškinti,
kaip atsirado bei susiformavo ELND
(pvz., matomas, skaitomas...). For
mantas - m o s , - m a s , - m u s yra taip
pat ir slavų, albanų bei senųjų anatolų (hetitų, lykų, luvių, palų...) kal
bose. Tačiau čia į šios problemos
smulkmenas nesileisime.
Nei pusdalyvio ( m a t y d a m a s ,
skaitydamas...), nei reikiamybės
dalyvio (skaitytinas, abejotinas...)
kilmė nėra pakankamai išaiškinta.
Daugiausia ginčų istorinėje kalboty
roje yra sukėlusi lietuvių kalbos pus
dalyvio istorija. Kadangi ir kalbinin
kai šiuo klausimu nesutaria, čia jo
daugiau ir nenagrinėsime.
Pastabos: 1. Kaip j a u esame
užsiminę, kai kurie iš šių trylikos
dalyvių tai vienoje, tai kitoje tarmė
je visiškai nevartojami a r b a vartoja
mi labai retai. Sakysime, dalyje lie
tuvių kalbos tarmių visiškai nevar
tojamas būtasis d a ž n i n i s laikas.
Tose tarmėse, aišku, nevartojami ir
būtojo dažninio laiko dalyviai (pvz.,
eidavęs, matydavęs... — e i d a v u s ,
matydavus...).
2. Dar sykį pakartojame: veiks
mažodžio būti ELVD e s ą s , e s a n t i
daromas ne iš dabartinės esamojo
laiko trečiojo asmens (yra) formos, o
iš senesnės — e s - t i — formos. Jeigu
šis ELVD būtų išvedamas iš yra, tai
gautume tokias formas: *yrąs,
*yranti.
3. Kai kuriose lietuvių kalbos
tarmėse beveik visiškai nevartoja
mas ir BsLND: s k a i t y s i m a s , ma
t y s i m a s ir pan. (išskyrus žodį būsi
mas).

Vienas XIX a. kalbininkas laiške
skundęsis savo kolegai anglui, kad
jis niekaip negalįs išmokti bei su
prasti, kodėl lietuvių kalboje esą tiek
daug dalyvių. Anot jo, tai — nerei
kalingas krūvis ir taip jau seno
viškai ir sudėtingai lietuvių kalbai...
Iš tikrųjų: kodėl gi taip įvyko,
kad lietuvių kalba dabar turi net
trylika dalyvių, arba dalyvinių for
mų: keturi veikiamieji dalyviai (pvz.,
skaitąs, skaitęs, skaitydavęs,
skaitysiąs), trys neveikiamieji da
lyviai skaitomas, skaitytas, skai
Rytų b a l t u prokalbės:
tysimas), vienas pusdalyvis (skai
skaitant (ELF)
tydamas), vienas reikiamybės daly
s k a i č i u s (BKLP)
vis (skaitytinas) ir keturi padaly
skaitysiant (BsLP)
viai (skaitant, skaičius, skaity
s k a i t y d a m a s (?) (Pusd.)
d a v u s , skaitysiant)?
s k a i t y t i n a s (?) (RD)
Aiškaus atsakymo neturime, nes
dalyvių raida prasidėjo labai senais
Tik l i e t u v i ų kalbos:
laikais, prieš kelis tūkstančius metų,
s k a i t y d a v ę s (BDLVD)
dar ankstyvoje indoeuropiečių pro
s k a i t y d a v u s (BDLP)
kalbėje, ir tebesitęsia ligi mūsų
Čia pat reikia pasakyti, kad kai
dienų. Gal tik taip būtų galima mė
ginti aiškinti: viena, lietuvių kalba kurie iš šių trylikos lietuvių kalbos
yra labai konservatyvi, labai seno dalyvių (dalyvinių formų) yra labai
viška — gal dėl to ji ir išlaikė visus iš retai vartojami, pavyzdžiui, BsLND
indoeuropiečių prokalbės paveldėtus (skaitysimas) arba BsLP (skai
dalyvius; antra vertus, mūsų kalba tysiant). Kai kuriose lietuvių kalbos
itin „mikli" t a prasme, kad gali tarmėse vienas kitas iš šių dalyvių
analogijos būdu arba kaip kitaip visiškai nevartojamas, nes lengvai
prisidaryti naujų formų, kartu pasi pakeičiamas kitomis formomis. Bet
apie tai kalbėsime kituose šios kny
laikydama ir paveldėtas senąsias.
Lietuvių kalba išlaikė daugmaž gelės skyreliuose.
tris iš indoeuropiečių prokalbės pa
Š i s tas iš lietuviu kalbos
veldėtus veikiamuosius (skaitąs,
d a l y v i u istorijos *
s k a i t ę s , skaitysiąs) ir tris nevei
kiamuosius dalyvius (skaitomas,
Kadangi ši knygelė yra apie
s k a i t y t a s , skaitysimas). Tai jau
t u r i m e šešis dalyvius. Visiškai nauji, praktišką dalyvių vartoseną, tai čia
vartojami tik lietuvių kalboje, yra du paminėsime tiktai keletą pačių ryš
būtojo dažninio laiko dalyviai (skai kiausių lietuvių kalbos dalyvių atsi
t y d a v ę s , skaitydavusi). Tai yra radimo bei raidos bruožų.
Visi keturi padalyviai (einant,
labai aišku, kadangi iš visų indoeu
ropiečių kalbų lietuvių kalba vienin ėjus, e i d a v u s , eisiant) yra pamažu
1
Žvaigždutė prieš kokį žodį ar
telė turi atskirą būtąjį dažninį laiką. išsirutulioję iš veikiamųjų dalyvių;
einąs
e m—a
formantą rodo, kad jis nebevartoja
Vėliau, gal jau pralietuvių kalboje einant iš e i n a n t - į , - ė j u s iš ė j u s - į
audžias
audž-ia
kenč-ia
kenčiąs
mas, o istorinėje kalbotyroje ši
(arba rytinių baltų prokalbėje), susi ir pan.
Plačiau apie tai galima pasi
žvaigždutė rodo, kad forma yra at
formavo keturi lietuvių kalbos pada
Bendraties BsLVD:
lyviai (skaitant, skaičius, skaity skaityti bet kurioje istorinėje lietu
statyta (rekonstruota).
vių
kalbos
gramatikoje,
nurodytoje
kamienas:
d a v u s , skaitysiant). Jie visi —
dabar jau nekaitomi — yra kilę iš šios knygelės bibliografijoje.
Medžiaga iš Antano Klimo 1993
ei-ti
eisiąs
Visi keturi veikiamieji dalyviai
veikiamųjų dalyvių.
m. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos
aus-ti
ausiąs
Vilniuje išleistos knygelės „Lietuvių
kęs-ti
kęsiąs
Neaišku, kaip ir kada buvo su yra arba paveldėti iš indoeuropiečių
kalbos dalyvių vartosena". Dėkojame
daryti dar du dalyviai, arba dalyvi (toliau — ide.) prokalbės (ELVD,
Iš neveikiamųjų dalyvių (skai- dr. Klimui už pasidalinimą vertin
nės formos: pusdalyvis (skaityda BKLVD, BsLVD), arba pagal ana
>mas, skaitytas, skaitysimas...) gomis žiniomis.
mas) ir reikiamybės dalyvis (skai logiją pasidaryti jau pačioje lietuvių
kalboje.
Sakysime,
BDLVD
(nors
jo
its archajiškiausias, manoma, yra
tytinas), šiaip jau priskiriamas prie
neveikiamųjų dalyvių.
Taigi bendrinėje lietuvių kalboje
dabar turime šiuos dalyvius:
esamojo
laiko
veikiamasis
dalyvis (skaitąs, -anti) — ELVD
būtojo kartinio laiko veikiamasis
dalyvis (skaitęs, -iusi) — BKLVD
būtojo dažninio laiko veikiama
sis dalyvis (skaitydavęs, -usi) —
BDLVD
būsimojo laiko veikiamasis daly
vis (skaitysiąs, -ianti) — BsLVD
esamojo laiko neveikiamasis
dalyvis (skaitomas,-a — ELND
būtojo laiko neveikiamasis daly
vis (skaitytas, -a) — BLND
būsimojo laiko neveikiamasis
dalyvis ( s k a i t y s i m a s , -a — B.-LNTesamojo laiko padalyvis (skai
tant) — ELP
būtojo kartinio laiko padalyvis
(skaičius) —BKLP
būtojo dažninio laiko padalyvis
,,Draugo pokylyje i. m. spalio 21 d. kartu su ambasadoriumi Stephen Mull (viduryje) bei ALTo p i r m Sauliumi Kupriu
s k a i t y d a v u s ) — BDLP
{pirmas iš dešinės) nusifotografavo U IC PLB Lituanistikos katedros darbuotojai ir studentai.
Jono K u p r i o nuotr
būsimojo laiko padalyvis (skai
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ES DĖMESYS IR KAIMO BENDRUOMENĖMS
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS
Spalio mėnesį Nacionalinė mokė
jimo agentūra (NMA), administruo
janti Europos Sąjungos (ES) struk
tūrinių fondų paramą žemės ūkiui,
baigė informacinio pobūdžio susi
tikimų su viena paramos gavėjų gru
pe, ciklą. Analogiški renginiai šiemet
jau vyko birželį ir liepą tradicinėse
lauko dienose Dzūkijos, Žemaitijos
regionuose. Jų metu NMA atsakingi
pareigūnai ir specialistai, susitikę su
vietos veiklos grupėmis (WG), siekė
užmegzti glaudesnį bendradarbia
vimą su paramos gavėjais, kuo pla
čiau jiems pristatyti sėkmingus ES
struktūrinių fondų paramą gavusių
pareiškėjų projektus, sudaryti gali
mybę šiems asmenims tarpusavyje
pasidalinti patirtimi, aptarti labiau
siai opias ir rūpimas problemas.
Paskatino aktyvesni dialogą
Kaip žinia, jau dveji metai, kai
mūsų šalies miestų, miestelių bei
kaimų bendruomenės, susibūrusios į
vietos veiklos grupes (WG), pradėjo
rengti ir įgyvendinti strategijos pla
nus, skirtus savo gyvenvietės ar kai
mo vietovės socialinei, ekonominei ir
kultūrinei gerovei bei partnerystei
plėtoti. Pasak NMA Viešųjų ryšių
skyriaus vedėjos Dovilės Kirdeikienės, geriausiai tokius planus paren
gusios grupės gauna ES ir mūsų vals

tybės paramą. Ji skiriama pagal Lie
tuvos 2004-2006 m. bendrojo progra
mavimo dokumento (BPD) Kaimo
plėtros ir žuvininkystės prioriteto
„LEADER+pobūdžio priemonę". Šia
priemone kaip tik ir siekiama skatin
ti kaimo bendruomenių plėtrą ir
aktyvesnę veiklą, panaudojant vieti
nius išteklius bei kaimo gyventojų
iniciatyvą.
Iš NMA Kaimo plėtros programų
departamento Projektų vertinimo
skyriaus vyriausiosios specialistės
Neringos Saulytės sužinojome, jog
pastarųjų rudens renginių metu Na
cionalinės mokėjimo agentūros atsto
vai susitiko beveik su visomis šalyje
veikiančiomis vietos veiklos grupė
mis. Pasak N. Saulytės, ypač svarbu,
jog šie susitikimai paskatino dar
aktyvesnį dialogą tarp NMA ir W G .
Beje, paskutiniame susitikime, vyku
siame Utenos rajone, dalyvavo 2 W G
iš Molėtų bei Širvintų rajono. Beje,
pastarosios grupės, kuriai vadovauja
Širvintų rajono savivaldybės Investi
cijų tarnybos vyr. specialistė Vita Ja
navičienė, veikla iki šiol nebuvo tokia
aktyvi, nors W G jau veikia nuo pra
ėjusių metų liepos 26 d.
„Širvintiškė W G iki šiol dar
nebuvo pateikusi paraiškų dėl para
mos gavimo ir kitų aktualių reikalų,
tačiau tikimės, jog ir ši grupė po pas
tarojo susitikimo taps aktyvesnė,
išsamiau domėsis ES lėšų įsisavinimo
ir administravimo klausimais", —

Pagaliau vartai atsidarė ir automobilis įva
žiavo į kiemą. Vos išlipus, priėjęs vienas valdi
ninkas griežtai suriko užgesinti papirosus ir nusi
imti kepures.
T^"iemo pakraštyje pastebėjome bevaikštinė-LVjančią žmonių minią. Susidomėję jie visi
sužiuro į mus, naujai atvykusius. Tačiau kitoje
kiemo pusėje mes pastebėjome visai kitokį vaizdą.
Būrys suimtųjų, smogikų lydimas, kelis žingsnius
pabėgėjo ir gulė ant žemės, vėl kėlė ir gulė... Ta
čiau ilgiems mąstymams nebuvo laiko, nes priėjęs
valdininkas liepė mums eiti drauge. Per sargybos
būstinę nuvedė į tamsų koridorių, kurio vienoje
pusėje buvo eilė durų. Vienas duris atidaręs liepė
mums įeiti, o išorės pusėje prie durų padėti rū
kalus ir degtukus. Tada durys užsidarė ir mes
likome šaltoje, visiškai tuščioje patalpoje tarp ke
turių sienų.
Apsižvalgę pastebėjome ant sienos užrašą
lenkų kalba: „Ant sienos rašinėti draudžiama". Iš
gretimos kameros aidėjo vienos moters riksmas ir
nuolatinis aimanavimas. Šiaipjau buvo ramu. Tik
laikas nuo laiko pasigirsdavo vaikščiojančio sar
gybinio žingsniai ir vieną kartą jis sustojo prie
kameros, iš kur aidėjo moters verksmas. Jis kaž
kam liepė paklausti, dėl ko ta moteris taip verkia.
Moteris neatsakė.
Vėliau sužinojome, kad mes buvome uždaryti
„priėmimo kambariuose", kuriuose visi naujai at
vykusieji gavo „pirmąjį krikštą": vyrai po 25,
moterys po 15 kirčių. Tai buvo minimalinė „val
diška" norma. Dažniausia smogikai tos normos
nesilaikė ir įkirsdavo dvigubai ir net trigubai, pa
gal nuotaiką. Tuo atveju smogikai nepašykštėdavo.
Suimtiesiems plakti buvo specialūs plakimo
suolai. Mušamasis būdavo įspraudžiamas kaip į
spąstus. Kojos buvo įspaudžiamos į tam tikrą
dėžę. Po to per juosmenį plačiu diržu priverždavo
prie paties suolo, kuris buvo sulenkiamas. Tokiu
būdu kūną visiškai ištempdavo. Mušamasis
negalėjo nė pasijudinti. Taip prisirišę budeliai
galėjo savo auką kankinti, kiek ir kaip norėjo. Jei
kuris per daug rėkdavo, tam su skuduru užkimš
davo burną. Suimtuosius mušdavo specialiais tam
reikalui pagamintais bizūnais — oda apsiūta
plieninė virvė, kartais ir „nuliniai".
Po kelių valandų vėl atsidarė mūsų kameros
durys ir nematomas žmogus bjauriai nuskretusia
ranka pro durų plyšį įkišo kareivišką katiliuką,
pusiau pripiltą sriubos, ir aiškiai žydišku akcentu

teigė N. Saulytė.
P a r a m a didės
Vienos iš aktyviausių W G gru
pių šalyje - buvęs Molėtų vietos veik
los grupės vadovas Virgilijus Šironas
vykusiame susitikime pripažino, jog
tokie renginiai labai naudingi, nes
vietos veiklos grupės turi puikią
progą tiesiogiai pabendrauti su tais
žmonėmis, kurie gali daugiausiai ir
išsamiausiai patarti, atsakyti į daugy
bę svarbių klausimų, rūpimų ne vie
nam žemdirbiui. Siekiant platesnio
socialinio bendradarbiavimo ir dialo
go, į susitikimus buvo kviečiami ne
tik WG, bet ir Žemės ūkio rūmų te
ritorinių padalinių atstovai, žemės
ūkio srities specialistai.
NMA vyriausioji specialistė N.
Saulytė atkreipė dėmesį į tai, kad
kiekvienas ūkininkas, siekiantis gau
ti ES paramą, žinotų, jog labai svarbu
laiku ir veiksmingai pasinaudoti ES
struktūrinių fondų skiriama parama.
Pasinaudodamos ES struktūrinių
fondų ir mūsų valstybės bendrojo fi
nansavimo parama pagal Lietuvos
2004-2006 m. BPD, 27 šalies vietos
veiklos grupės parengė bandomąsias
integruotas strategijas. Dešimčiai
W G skirta parama strategijų įgyven
dinimui. Bendra ES paramos suma,
skirta vietos veiklos grupėms, siekia
daugiau nei 50 milijonų litų.
Iki spalio 9 d. W G galėjo teikti

NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941_1945
K>NAS GRtCOLATTlS
Nr.3
pasakė lenkiškai:
— Tai yra dviem asmenim.
ano draugas paėmė katilėlį, ir durys vėl
greit užsidarė. Katilėlis atrodė jau keletą
mėnesių neplautas, nes prie kraštų iš abiejų pusių
buvo pridžiūvę apie piršto storumo valgio liekanų
sluoksniai. Buvome labai alkani. Bet kaip valgyt
neturint šaukšto? Beldėmės į duris ir norėjome
prašyti šaukšto, bet į mūsų bildesį niekas neat
siliepė. Pamanę, kad pamiršo mums paduoti
šaukštus, nusprendėme palaukti, bet veltui lau
kėme. Nebuvo kitos išeities, kaip gerti sriubą iš
paties katilėlio, nors jis buvo labai nešvarus.
Vėl praėjo kelios valandos. Buvome jau visiš
kai sustingę ir labai skaudėjo kojas, nes ant šaltų
ir plikų akmeninių grindų sėdėti nebuvo įma
noma. Pagaliau, prieš pat saulėleidį, atėjęs val
dininkas liepė eiti kartu. Mus nusivedė į raštinę.
Tenai sėdįs vyresnysis valdininkas paklausė:
— Kas jūs tokie?
Mes atsakėme:
— Lietuviai.
— Už ką jūs čia atvežti?
— Nežinome, nes gestapas mums nieko ne
pasakė.
— Tai kodėl buvote suimti?
— Mums pasakė, kad mes ne suimti, o tik
laikinai izoliuojami.
Valdininkui pasirodė reikalas neaiškus, nes,
kaip vėliau patyrėme, toje stovykloje buvo laikomi
internuotieji lietuviai, kurie per „žaliąją" buvo
išbėgę iš Tarybų Lietuvos į Vokietiją. Valdininkas
pagalvojęs paklausė:
— Tai ką aš su jumis darysiu?
Aš atsakiau:
— Mes visiškai nesuprantame, kas čia darosi.
Mus atvedusiam valdininkui, vyresniam

M

Nacionalinei mokėjimo agentūrai pa
raiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m.
BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės
prioriteto priemonės „LEADER+
pobūdžio priemonė" veiklos srities
„Įgūdžių įgijimas" sektorių „Tech
ninė parama kaimo vietovių studi
joms, jų vertinimui, paraiškų para
mai gauti ir integruotų bandomųjų
strategijų parengimui, atsižvelgiant į
gyventojų poreikius, parengtų ban
domųjų strategijų tobulinimui". N.
Saulytės teigimu, pateiktus ir tinka
mai parengtas vietos veiklos grupių
paraiškas planuojama įvertinti iki
lapkričio pabaigos, o sutartys su pa
reiškėjais bus pasirašytos dar iki šių
metų pabaigos. W G projektams
pagal teikiamas paraiškas finansuoti
numatyta skirti 2,624 milijonus litų.
Kito finansinio laikotarpio - 20072013 m. - metu vietos veiklos gru
pėms iš ES struktūrinių fondų bus
skirta jau daugiau nei 420 milijonai
litų paramos lėšų.
Tiek NMA, tiek W G atstovai
pripažino, jog regionuose įsikūrusių
vietos veiklos grupių darbas kaimuo
se bei miesteliuose yra labai svarbus
ir reikšmingas, nes įgyvendinant jų
parengtas strategijas kartu gerinama
ir pati gyvenimo kokybė, sukuriamos
papildomos darbo vietos, ugdomas
kaimo žmonių verslumas, skatina
mas tinkamiausias gamtos bei kul
tūros išteklių panaudojimas.

vachmistrui, liepė pagaminti suimtųjų numerius
ir mums prisisiūti prie švarko. Tada liepė mus nu
vesti į mūsų būstinę. Mus nuvedė į niūrų, šaltą,
mūrinį, apie 100 metrų ilgio namą. Visi namo
langų apatiniai stiklai buvo nudažyti baltais
dažais ir iš lauko pusės kryžiškai užpinti spyg
liuota viela. Įsivedęs į ilgą koridorių, pareiškė:
— Dabar aš judu supažindinsiu su čia esančia
tvarka ir drausme.
isos durys į kameras buvo tik paprastais
kabliais užkabintos. Jis koja atspyrė kablį, ir
durys iš karto atsidarė. Kameroje pasigirdo kaž
koks riksmas. Vienas iš suimtųjų, prie durų prišo
kęs, suriko: „13 kamera su 53 žydais. Visi vietoje".
Visi suimtieji toje kameroje sėdėjo susispaudę
prie sienų ant grindų. Mūsų palydovas įėjęs su
riko: „Stok. ...Gulk. ...Stok. ... Gulk...". Šiuos „pra
timus" suimtieji turėjo pakartoti kokius aštuonis
ar dešimt kartų. Vos ištarus žodį „gulk", suimtieji,
kaip žaibo trenkti, virto į aslą per vienas kitą, ant
vienas kito, nes visiems suvirsti greta vienas kito
nebuvo vietos. Kameroje tuoj sukilo tokie dulkių
debesys, jog už poros metrų nebebuvo galima ma
tyti žmogaus. Žmonių kūnai, tame rūke virsdami,
sukėlė įspūdį, kad išgąsdintos varlės šoka į tven
kinį ir pasineria...
Visų suimtųjų veidai buvo pilni baimės, su
liesėję, pageltę. Tai buvo tikrai žiaurus reginys.
Mudu nukrėtė šiurpas. Mus lydįs valdininkas vėl
kažką suriko, paspardė kelis suimtuosius ir išėjo.
Duris skubiai uždarė suimtasis, o valdininkas jas
užkabino.
Nuėjome prie kitos kameros. Valdininkas vėl
atspyrė kablį ir durys atsidarė iš karto. Čia vėl
prišokęs prie durų kambario seniūnas atraporta
vo. Toje kameroje suimtieji stovėjo išsirikiavę pa
gal sienas. Šiems taip pat liepė kelis kartus gulti,
keltis, gulti, apsiversti ir vėl keltis.
Kameros kertėse buvo matyti likučiai šiaudų,
kaip pelai, o dulkių tiesiog debesys pakilo, kai
suimtieji pilnu ūgiu virto į aslą iš visų kameros
pusių. Virsdami jie kliudė vienas kitą, susitrenkė
galvomis, nes kiekvienas norėjo geriau pargriūti.
Kurie nepargriūdavo visiškai ir greit, tuos spardy
davo, kaip nedrausmingus, neatsižvelgiant į tai,
kad asloje nebuvo vietos visiems sugulti.
Išeidamas valdininkas mums pareiškė:
— Dabar matėte, kokia pas mus viešpatauja
tvarka.
Bus daugiau.

V

6

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 10 d., penktadienis

Rašytojai pagerbė G. Beresnevičių

Jaunieji kūrėjai surengė akciją, skirtą neseniai mirusiam G. Beresnevičiui prisi
minti.
Gedimine Savickio ZITA r_uc:r

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) —
Penki baltais chalatais vilkintys rašy
tojai ketvirtadienį pakartojo religijo
tyrininko Gintaro Beresnevičiaus pa
skutinę kelionę - išėję iš „Trečiojo
brolio" kavinės prie Lietuvos rašyto
jų sąjungos sulipo į 5 automobilių ba
gažines ir nuvežti prie nakvynės na
mų „Sala" uždegė žvakutes.
Prieš tris mėnesius neaiškiomis
aplinkybėmis šioje vietoje miręs rašy
tojas pagerbtas tylos minute.
Paklaustas, kodėl jaunieji rašyto
jai vilkėjo baltais chalatais, teatrali
zuotos akcijos organizatorius Darius
Pocevičius teigė, jog balta spalva taip pat simbolis.
„Gintarą į nakvynės namus atve
žė lyg ir sumuštą, purviną. Baltumas
- priešingybė dabar jo kuriamam
jvaizdžiui. Mes norime pasakyti, kad
jis nebuvo nei padugnė, nei valkata",
— sakė D. Pocevičius.
Anot jo, tokioje košėje, makaly
nėje labai sunku susigaudyti, kaip

viskas buvo. „Draugai kalba viena,
žurnalistai — antra, policininkai trečia, aš pats kol kas visiškai ne
turiu savo nuomonės, kaip viskas vy
ko", — sakė rašytojas.
Paklaustas, o kur visoje toje su
maištyje pats G. Beresnevičius, sakė:
„Be abejo, virš to, kas vyksta. Virš
mūsų".
Prie baltais chalatais vilkinčių
rašytojų Mariaus Buroko, Manto
Gimžausko, Gyčio Norvilo ir Emilio
Milkevičiaus bei juos vežusiųjų prisi
jungė tik vienas kitas kolega. Pasi
naudodami dideliu žiniasklaidos dė
mesiu, vyksmo laukimą saviems tiks
lams išnaudojo protestuotojai ir šiaip
šūkautojai.
Viskas nurimo tik prie nakvynės
namų. Rašytojo mirties vietoje liko
degti žvakės, dvi baltos rožės h* pir
moji 1990 metais išleista G. Beresne
vičiaus knyga „Dausos: pomirtinio
gyvenimo samprata senojoje lietuvių
pasaulėžiūroje".

E. Bagdonas būtų geras
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus mano,
kad buvęs jo patarėjas Edminas Bag
donas, jei bus paskirtas* ambasado
riumi, „Lietuvai gėdos nepadarys".
„Esu tikras, kad tokių diploma
tų, kaip jis, Lietuvai reikia daugiau.
Neturiu jokių abejonių, kad jis eida
mas naujas pareigas, nesvarbu kuria
me pasaulio krašte, jis Lietuvai gėdos
nepadarys", — ketvirtadieni žurna
listams sakė V Adamkus.
E. Bagdonas iki šiol nėra oficia
liai įvardytas kandidatu tapti naujuo
ju Lietuvos ambasadoriumi Minske,
tačiau po žiniasklaidos svarstymų
apie tokią galimybę profesionalų dip
lomatą suskubo peikti konservato
riai. Pastariesiems užkliuvo E. Bag
dono įsigytas būstas prestižiniame
Turniškių rajone Vilniuje, nors Vy
riausioji tarnybinės etikos komisija jį
visiškai išteisino.

* Antrą pralaimėjime penk
tose NBA pirmenybių reguliario
jo sezono rungtynėse patyrė Ša
rūno Jasikevičiaus Indiana „Pacers" komanda, trečiadienį išvykoje
91:11 turėjusi pripažinti VVashington
„VVizards" komandos, kurioje ne
rungtyniauja Darius Songaila, prana
šumą. Lietuvis per beveik 18 minučių
pelnė 5 taškus.
* Trečią pralaimėjimą iš eilės
NBA pirmenybių reguliariojo se
zono rungtynėse patyrė Lino
Kleizos Denver „Nuggets" ko

Anksčiau E. Bagdonas buvo mi
nimas tarp kandidatų į ambasadorius
JAY tačiau vėliau nutarė į šias parei
gas nepretenduoti dėl kontroversiš
kos kai kurių parlamentarų ir ži
niasklaidos reakcijos.
E. Bagdonas, prieš 2004 metais
tapdamas prezidento patarėju užsie
nio politikos klausimais, buvo Lietu
vos ambasadoriumi Italijoje, dar
anksčiau vadovavo URM Valstybinio
ir diplomatinio protokolo departa
mentui.
Seimo Užsienio reikalų komite
tas dar rugsėjo viduryje buvo patvir
tinęs buvusio UR ministro Antano
Valionio kandidatūrą į Lietuvos am
basadoriaus Baltarusijoje postą, ta
čiau vėliau Lietuvos URM nusprendė
neprašyti Baltarusijos sutikimo pri
imti A. Valionį, iš anksto numanyda
ma neigiamą atsakymą ir nenorėda
ma aštrinti santykių.

manda, namuose po atkaklios kovos
107:109 nusileidusi New York
„Knicks" krepšininkams. Lietuvis
per nepilnas pusketvirtos žaidimo
minutės nė karto nemetė į svečių
krepšį, kartą suklydo bei surinko tris
pražangas.
* Aštuntą pergalę penkiolik
tose NHL reguliariojo sezono
rungtynėse iškovojo be Dariaus
Kasparaičio rungtyniaujanti New
York „Rangers" komanda, svečiuose
po baudinių serijos 4:3 nugalėjusi
Floridos „Panthers" ritulininkus.

V. Adamkus neketina dirbti $u
pareiškimus skelbiančiu kancleriu
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — kimas „nesudaro normalių darbo są
Prezidentas Valdas Adamkus teigia, lygų ateičiai".
V Adamkus taip pat apgailesta
kad vieši Prezidentūros kanclerio Os
valdo Markevičiaus pareiškimai ne vo, kad į remonto istoriją įtraukta ir
sudaro „pagrindo tolimesniam dar jo žmona Alma. Anot prezidento, A.
bui". „Pasakysiu atvirai — nebuvo Adamkienė, kuri visuomet laikosi
staigmena, tačiau manau, kad profe nuošalyje nuo prezidento institucijos
sionaliame darbe labai nekorektiška veiklos, dabar juokauja, kad jai turės
padaryti pareiškimą, kuris yra viena būti apmokėtas konsultantės darbas.
šališkas, ir nesudaro pagrindo toli
Savo pareiškime O. Markevičius
mesniam nuoširdžiam darbui", — sa tikina, kad padarius rūmų patalpų
kė V Adamkus.
rekonstrukcijos projektą, jo detalės
Antradienį, V Adamkui viešint per prezidento asistentę Boženą Krav
sovskają buvo pristatytos A. Adam
Šveicarijoje, O. Markevičius paskelbė
kienei. Vėliau projektuotojams paren
pareiškimą, kuriame teigė neprisigus alternatyvius rekonstrukcijos va
imantis atsakomybės už brangiai kai
riantus, iš B. Krasovskajos buvo gau
navusį Prezidentūros tualeto remon
tas atsakymas, kurį variantą reikia
tą bei tvirtino, jog tai buvo padaryta
įgyvendinti.
su šalies pirmosios ponios Almos
O. Markevičius teigia manąs, kad
Adamkienės žinia.
Paklaustas, ar prašys kanclerio jam bandant primesti atsakomybę už
atsistatydinti, V Adamkus priminė, nebūtus dalykus, taip norima juo at
kad šiuo metu atliekamas Preziden sikratyti bei teigia, kad nutaręs savo
tūros kanceliarijos veiklos patikrini noru nesitraukti iš kanclerio pareigų.
Beje, kaip tik šią savaitę baigė
mas, po kurio bus padaryti vertini
mai. Tačiau kartu šalies vadovas pa galioti kancleriui pareikštas griežtas
kartojo, kad O. Markevičiaus pareiš papeikimas.

Konservatoriai — opozicija ar ne?
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) —
Seimo plenariniame posėdyje ketvir
tadienį kilo ginčas, ar konservatoriai
gali naudotis opozicijos teise teikti at
skirą savo darbotvarkę.
Pagal Seimo statutą, kas trečios
savaitės ketvirtadienio vakarinio po
sėdžio darbotvarkę pagal atitinkamą
grafiką pateikia opozicinės frakcijos
— remiantis šia nuostata, ketvirta
dienio vakarinio posėdžio darbotvar
kę parengė konservatoriai.
Tuo tarpu kai kurios opozicinės
frakcijos aiškina, jog konservatoriai
šios teisės neturi, nes jie, remdami
mažumos Vyriausybę, išvis negali va
dintis opozicija.
Opozicinių liberaldemokratų ir
Darbo partijos frakcijų, save vadi

nančių „tikrąja" opozicija, atstovai
ketvirtadienį siūlė kreiptis į Etikos ir
procedūrų komisiją, kad ši išaiškintų
— opozicija konservatoriai ar ne.
Seimo pirmininko pirmasis pava
duotojas socialdemokratas Česlovas
Juršėnas tuo tarpu tikina, jog pra
dėjus „grynosios" opozicijos paieškas
tokios galima ir nerasti, mat
opozicinės frakcijos ne visuomet
prieštarauja valdančiųjų pasiūly
mams.
„Jei aiškinsimės, kas yra grynai
opozicinės, galima nerast nė vienos
opozicinės frakcijos", — Seimo posė
dyje sakė C. Juršėnas.
Pagal Seimo statutą, frakcija lai
koma opozicine, kai oficialiai apie tai
paskelbia Seimo posėdyje.

Elektrinės darbas gali būti pratęstas
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) —
Europos Sąjunga (ES) gali leisti Lie
tuvai atidėti Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) uždarymą, Lietuvos ra
dijo laidoje „Forumas" pareiškė Eu
ropos parlamento narė Danutė Budreikaitė.
Lietuva yra įsipareigojusi ES da
bar veikiančią atominę elektrinę už
daryti iki 2009 m. pabaigos. Pirmasis
elektrinės reaktorius buvo sustabdy
tas 2004 m. pabaigoje.
Europarlamentarė D. Budreikaitė tvirtino asmeniškai pasidomėjusi,
ar galima pratęsti IAE darbą ir kon

sultacijose su Europos Tarybos spe
cialistais išgirdusi, jog tai yra įma
noma.
Energetikos specialistai progno
zuoja, kad uždarius IAE Lietuvai gali
pritrūkti elektros energijos. Ener
getikai siūlo nepamiršti, kad planuo
jama elektros kabelio tarp Švedijos ir
Lietuvos jungtis bei Lietuvos ir Len
kijos elektros tiltas. Tačiau pastarieji
projektai numatyti maždaug 2010 2015 m.
Rusija jau dabar kalba apie didelį
elektros deficitą, todėl Lietuva netu
rėtų pasitikėti Rytų kaimyne.

Rugsėjo 1-ąją alkoholio nebus
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) —
Seimas uždraudė Lietuvoje prekiauti
alkoholiu rugsėjo 1 dieną bei leido sa
vivaldybių taryboms apriboti arba
uždrausti prekybą alkoholiniais gėri
mais jų teritorijoje esančiose tam tik
rose vietose.
Už tai numatančias Alkoholio
kontrolės įstatymo pataisas balsavo
60 Seimo narių, prieš — trys, o susi
laikė 26 parlamentarai.
Socialdemokratas Justinas Karo
sas tvirtino, kad draudimais alkoho
lio naudojimo masto neįmanoma su
mažinti, o Algimantas Salamakinas
priekaištavo, kad draudimais suinte
resuoti pilstuko ir kitų surogatų ga

mintojai.
Pastarasis parlamentaras apgai
lestavo, kad įsigaliojus įstatymui rug
sėjo 1-ąją „mokytojas nebegalės net
šampano nusipirkti".
Dabar savivaldybių tarybos turi
teisę riboti ar uždrausti prekybą al
koholiniais gėrimais švenčių ir masi
nių renginių dienomis.
Prekiauti alkoholiniais gėrimais
rugsėjo 1-ąją bus draudžiama ir res
toranuose, kavinėse, baruose.
Taip pat savivaldybių taryboms,
atsižvelgus į prekybos alkoholiniais
gėrimais vietą, gyventojų pasiūly
mus, leista riboti prekybos alkoholi
niais gėrimais laiką.

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 10 d., penktadienis

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

D. Rumsfeld neįtiko pasikeitęs politinis klimatas

Dabartini gynybos sekretorių turėtų
pakeisti buvęs CIA vadovas Robert
Gatės.
Atkelta iš 1 psl.
74 metų D. Rumsfeld, kuris yra an
trasis pagal darbo šiame poste laiką
gynybos sekretorius, turėjo priimti
didelę dalį kaltės augant JAV visuo
menės nepasitenkinimui Irako karu.
Kai kurie respublikonų strategai pik
tai pasakė, kad partija per antradie
nio rinkimus galėjo išsaugoti kai ku
rias vietas Kongrese, jei D. Rumsfeld
būtų atsistatydinęs anksčiau.
D. Rumsfeld buvo kritikuojamas
ir dėl Abu Ghraib skandalo, Guantanamo esančio kalėjimo terorizmu įta
riamiems užsieniečiams, nesugebėji
mo numatyti sukilimo Irake ir dėl į
karą nusiųstų karių bei šarvuotosios
technikos kiekio.
Demokratai buvo ne vieninteliai
D. Rumsfeld kritikai. Aukšto rango
respublikonai taip pat reiškė abe
jones dėl D. Rumsfeld ir jo vadovavi
mo. Atsargos generolai jau seniai rei
kalavo jo atsistatydinimo ir kaltino jį
ignoravus kariškių patarimus.
Jis vertinamas ir kaip valingas,

ir kaip savaip žavingas žmogus, ga
lintis būti ir kandus, ir linksmas.
Nors ir giriamas kaip patriotas, su
teikęs naują impulsą kariškiams, jis
yra peikiamas už prastą kariavimą
Irake ir Afganistane.
Jis turėjo didžiulę galią dabarti
nėje administracijoje, kurią galbūt
galima palyginti tik su Robert McNamara, kuris Vietnamo karo laikais
dirbo prezidentams John Kennedy ir
Lyndon Johnson, įtaka.
Analitikai sako, kad dėl šių po
kyčių Pentagono vadovybėje G. W.
Bush bus lengviau keisti Irako politi
kos kursą, tačiau dar neaišku, ar ad
ministracija galės pasiūlyti efekty
vesnį planą.
Kai kas sakė, jog dabar labiau ti
kėtina, kad JAV sumažins Irake dis
lokuotų savo karių skaičių, kuris šiuo
metu yra 152,000.
„Mano nuomone, nekyla abejo
nių, kad Amerikos įsipareigojimų
Irake apimtis mažės, — sakė Loren
Thompson iš Lexington instituto. —
Vienintelis klausimas yra toks: koks
bus to sumažėjimo tvarkaraštis".
G. W. Bush trečiadienį tvirtino,
kad jokio staigaus JAV karių išvedi
mo nebus, ir dar kartą atsisakė nu
rodyti galimo pasitraukimo grafiką.
Negailestingas dabartinės JAV
administracijos užsienio politikos
kritikas Venesuelos prezidentas Hugo Chavez nepraleido progos užsipul
ti JAV
Jis pasveikino Pentagono vado
vo sprendimą atsistatydinti ir patarė
JAV prezidentui George W. Bush pa
sekti šio įtakingo savo administraci
jos sekretoriaus pavyzdžiu.
„Galvos jau krinta. Dabar mora
liniais sumetimais turi atsistatydinti
ir JAV prezidentas", — pareiškė H.
Chavez.
„Rumsfeld apskritai turi sėdėti
kalėjime", — pridūrė jis.

Mirė legendinis šnipas Markus VVolf
Berlynas, lapkričio 9 d. („Reuters'VBNS) — Legendinis Rytų Vo
kietijos šnipų šefas Markus VVolf, ku
rio veikla šaltojo karo metais, kaip
manoma, įkvėpė rašytoją John le
Carre, ketvirtadienį Berlyne mirė.
Jam buvo 83 metai. M. VVolf leidėjas
sakė, kad jis mirė anksti ryte miego
damas, praėjus lygiai 17 metų po Ber
lyno sienos griuvimo.
Per 34 metus komunistinės Rytų
Vokietijos slaptojoje policijoje „Stasi"
M. VVolf sėkmingai kopė karjeros laip
tais ir ėmė vadovauti jos elitiniam už
sienio žvalgybos skyriui. Jis organi
zavo vienas įžūliausių šaltojo karo
operacijų, tarp jų ir tokią itin plačiai
nuskambėjusią kaip agento infiltravimą į Vakarų Vokietijos kanclerio Willy Brandt aplinką. Kai agentas 1974
metais buvo demaskuotas, W. Brandt
turėjo trauktis.
Po Vokietijos susivienijimo 1990
metais, M. Wolf buvo perduotas savo
seniems priešams iš Vakarų. 1993aisiais jis buvo apkaltintas išdavyste
ir nuteistas šešerius metus kalėti, bet
vėliau nuosprendis buvo atšauktas.
Jis buvo susidūręs su nuteistu
partizanu Illich Ramirez Sanchez,
kuris geriau žinomas kaip Carlos
„Šakalas" ir apie kurį M. VVolf rašė
savo autobiografijoje „Vyras be vei

do".
„Stasi" vykdė paramos ir karinio
parengimo teroristų grupuotėms po
litiką, o venesuelietį „Šakalą" M.
VVolf vadino jos „labiausiai proble
mišku klientu".
J. le Carre yra užsiminęs, kad jo
herojaus Carlos, kuris pasirodo jo ro
manų serijoje apie britų agentą
Georg Smiley, prototipas buvo M.
VVolf.
Žydų kilmės M. VVolf gimė 1923
metų sausio 19 dieną. 1934-aisiais jo
šeima nuo nacių pabėgo į Rusiją. Jo
tėvas Friedrich Wolf buvo gydytojas,
dramaturgas ir komunistas.
Po karo M. Wolf grįžo į Rytų Vo
kietiją ir dirbo žurnalistu, o paskui
padėjo įsteigti žvalgybos tarnybas.
Griuvus Berlyno sienai jis pabėgo
į Rusiją, kur gyveno 1990-1991 me
tais, kol žlugo komunizmas.
Nuteistas dėl savo veiklos šaltojo
karo metais, M. VVolf pateikė apeliaci
ją, kurioje teigė, kad bausti jį už tokią
veiklą, kokią vykdė ir Vakarų agen
tai, būtų „nugalėtojo teisingumas".
1995 metais Vokietijos teismas
sutiko su šiais argumentais ir nus
prendė, kad būtų neteisinga kalinti
tokius žmones kaip M. VVolf, kurių
veikla pagal komunistinės Rytų Vo
kietijos įstatymus buvo legali.

EUROPA
VARŠUVA
Lenkijos premjero Jaroslawo Kaczynskio artimiausioje aplinkoje dir
ba' svetimos valstybės agentas, ko
mercinės televizijos TVN24 laidoje
pareiškė buvęs šalies gynybos minis
tras Janas Parysas. J. Parysas pažy
mėjo, jog tokios informacijos yra ga
vęs anksčiau, o į klausimą, kodėl apie
tai neinformuoja premjero, atsakė,
jog „negali bet kada susitikti su ša
lies vyriausybės vadovu", be to, „ne
jam priklauso atsakyti už aukštų
kanceliarijos darbuotojų kontržval
gybinę apsaugą". J. Parysas pridūrė,
kad jeigu premjerą sudomins šis
klausimas, jis jam pasakys, apie ką
kalbama.
KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktoras
Juščenka pareiškė esąs nepatenkin
tas kai kuriais vyriausybės veiksmais
užsienio politikoje, bet teigiamu da
lyku nurodė jos pasiektus gerus eko
nominius rodiklius. V Juščenka pa
brėžė, kad vienas pagrindinių vyriau
sybės uždavinių — užtikrinti politinį
stabilumą Ukrainoje. Jo nuomone,
tik esant politiniam stabilumui, gali
vykti demokratiniai pokyčiai. Drauge
prezidentas neigiamai atsiliepė apie
Aukščiausiosios Rados sprendimą pa
reikalauti, kad atsiskaitytų minis
trai, kuriuos paskyrė į postus valsty
bės vadovas.
TALINAS
Estijos parlamentas ketvirtadie
nį priėmė Valstybės gynybos taikos
laiku įstatymo pataisas, kurios lei
džia numušti keleivinius lėktuvus, iš
kilus terorizmo grėsmei. Pagal doku
mentą, Jeigu civilinis orlaivis bus
neteisėtai užgrobtas ir jeigu kils grės
mė, kad jis gali būti panaudotas žmo
nėms ar turtui pakenkti, gynybos pa
jėgos gali pareikalauti, kad lėktuvas
išskristų iš šalies oro erdvės, taip pat
priversti jį nutūpti grasinant panau
doti ugnį. Jeigu orlaivis nepaklūsta
įsakymams, ginkluotosioms pajė
goms leidžiama panaudoti prieš jį jė
gą", — sakoma įstatyme.

JAV
WASHINGTON, DC
John Bolton, kuris buvo paskir
tas JAV ambasadoriumi Jungtinėse
Tautose (JT) apeinant Senatą, vargu
ar turį perspektyvų išlikti šiame pos
te, trečiadienį, po demokratų perga
lės JAV Kongreso rinkimuose, pa
reiškė įtakingas demokratų senato
rius. Delaware atstovaujantis senato
rius Joseph Biden, kuris tikriausiai
vadovaus Senato užsienio reikalų ko
mitetui, žurnalistams sakė: „Visų
pirma, niekad nemačiau tikro res
publikonų entuziazmo. Mūsų pusėje
jo irgi nėra. Manau, kad su J. Bolton
nieko neišeis".
JUNGTINĖS TAUTOS
Jungtinių Tautų (JT) Generalinė
Asamblėja trečiadienį 15-ąjį kartą
nuo 1992 metų balsų dauguma pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią panai
kinti JAV sankcijas Kubai. Už šį siū
lymą balsavo 184 šalių atstovai, susi
laikė keturios šalys — Izraelis, Mikronezija, Palau ir Gvinėja. Doku
mente visos šalys raginamos „susilai
kyti nuo šių sankcijų priėmimo ar
taikymo", o toms, kurios pritaria
JAV politikai dėl Kubos, rekomen
duojama nutraukti šį embargą.
NEWYORK
Floridos gubernatorius, JAV pre
zidento George W. Bush jaunesnysis
brolis Jeb Bush baigia savo įgalioji
mus ketvirtosios pagal gyventojų
skaičių šalies valstijos administraci
jos vadovo poste. Jis perduos valdy
mo vadžias savo bendražygiui Res
publikonų partijoje, nuosaikiam poli
tikui Charlie Crist, kuris iškovojo
pergalę per dabartinius tarpinius
rinkimus. J. Bush ketina sugrįžti į
privatų verslą.

AZIJA
NEW DELHI
Kai kuriuose Indijos oro uostuo
se paskelbtas didelis pavojus, nes bu
vo rastas anoniminis laiškas, kuria
me grasinama „ai Qaeda" atakomis.
Vieno Pietų Indijos oro uosto šiukšlių
dėžėje rastame laiške sakoma, kad
šio teroristų tinklo kovotojai gali sus
progdinti automobiliuose padėtas
bombas.

•
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Naujas sukauptų tiesioginių
užsienio investicijų vertinimas

JAV LB XVIII Tarybos prezidiumo pirmininkė Danguolė Navickienė šiomis
dienomis lankėsi Lietuvoje, Vilniuje susitiko Ir su Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininku Viktoru Muntlanu, kuriam (teikė pirmojoje XVIII Tarybos
sesijoje priimtus nutarimus Ir tarėsi dėl LR Seimo bei JAV LB komisijos
tolimesnių darbų.

VSD TYRIMAS ATSKLEIDŽIA KUR KAS
PLATESNIUS PROCESUS
Atkelta iš 3 psi.

Valstybei tokias pat problemas
sukuria savi ar importuoti „populis
tai", nutarę, kad jiems ir su jų pini
gais Jūra yra iki kelių", kaip ir „val
stybininkai", sukūrę neformalius
įtakos įvairiose institucijose ir žiniasklaidoje -tinklus ir todėl taip pat
nutarę, kad ir jiems J ū r a yra iki
kelių". TS niekada nesutiks, kad Lie
tuvoje kam nors būtų taikomi kitokie
reikalavimai ir kad kas nors galėtų
jaustis nusipelnęs seklesnės jūros.
TS, skirtingai nuo kai kurių kitų
partijų, matydama tokio masto prob
lemas, niekada nebuvo ir nebus abe
jinga. Abejingumas, stovėjimas nuo
šalyje nuo tokių problemų sprendimo
yra paprasčiausias atsakomybės ven
gimas. TS niekada nevengė ir ne
vengs atsakomybės. TS niekada ne
turėjo kokios nors specifinės įtakos
VSD veiklai ir jos nesiekia (net jei ir
norėtume, to šiandieninėmis aplinky
bėmis niekaip nepavyktų pasiekti),
tačiau neleis ir kad kiti naudotųsi
neteisėta įtaka šiai svarbiai instituci
jai.
Energetinė Žečpospolita
Šiame fone dar svarbiau - ener
getinis saugumas, kuris Lietuvai yra
nepaprastai svarbus. Svarbus yra ir
šiandieninis (2006-11-06) prezidentų
susitikimas, kuriame pagal dienot
varkę vietos skiriama taip pat pa
kankamai daug. Baltijos regiono
energetinis saugumas tiesiogiai pri
klauso nuo energetinės strateginės
partnerystės su Lenkija. Energetinių
tiekimų alternatyvos į Lietuvą ir

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th SL,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

kitas Baltijos valstybes gali ateiti tik
per Lenkiją: dujų tiekimas, naftos
tiekimas, saugesnis elektros tinklų
integravimas gali ateiti tik turint
glaudžius strateginius energetinius
ryšius su Lenkija. Broliai Kačinskiai
- prezidentas ir premjeras - vykdo
nuoseklią politiką, besirūpindami
viso regiono energetiniu saugumu, ir
su tuo juos reikia pasveikinti. Dar
pavasarį sakiau, kad mums reikalin
ga energetinės Žečpospolitos sampra
ta, šiam regionui garantuojanti ener
getinį saugumą. Lietuva Lenkijai turi
padėti suvokti Lenkijos ypatingą
vaidmenį.
Lietuvos valdžia neturi leisti
žlugdyti „Mažeikių naftos"
sandorio
Pastarąją savaitę pasirodžiusi
informacija apie iniciatyvas keisti
„Mažeikių naftos" vadovą, kam ne
pritaria Vyriausybė ir „Jukos Inter
national", verčia nerimauti. Kyla
klausimas, kas iniciatorius? Tenka
konstatuoti, kad „Jukos" ir „Jukos
International" nuomonės yra skirtin
gos. Matyt, „Jukos" jau yra perimta
Rusijos ir natūralu, kad Rusija siekia
sužlugdyti sandėrį, išnaudodama ir
stebėtojų tarybos ar valdybos narius,
kurie šiandien jau atstovauja rusiškajai „Jukos" daliai. Būtų svarbu, kad
Lietuvos valdžia ir kitos institucijos
neleistų žlugdyti sandorio užbaigimo
ir iki sandorio užbaigimo nesikeistų
ir Lenkijos pusės - „PKN Orlen" vadai.
Ar gali atstovauti Lietuvai
netinkamas atstovauti
prezidentui?
Pasigirdo gandų, kad buvęs pre
zidento patarėjas Edminas Bagdonas
yra ruošiamas vykti ambasadorium į
Baltarusiją. Noriu priminti, kad šis
pareigūnas Seimo komisijos, tyrusios
Turniškių namelių statybos istoriją,
išvadose nėra palankiai aprašytas.
Jeigu asmuo netinka būti prezidento
patarėju, negali atstovauti preziden
tui, kodėl galėtų tikti atstovauti
Lietuvai, netgi tokioje šalyje kaip
Baltarusija? Dėl to tikrai turiu daug
abejonių, ir ne dėl profesinių E. Bag
dono savybių.

Lietuvos bankas pradėjo skelbti
tiesioginių užsienio investicijų liku
čius, apskaičiuotus pagal naują Eu
ropos centrinio banko metodiką,
pakeitusią tiesioginių užsienio inves
ticijų akcinio kapitalo klasifikavimo
ir vertinimo taisykles. Pradėjus tai
kyti šias taisykles, anksčiau skelbti
duomenys gerokai pasikeitė.
Europos centrinis bankas 2004
m. liepos 16 d. patvirtino Europos
centrinio banko gaires dėl statistinės
atskaitomybės reikalavimų mokėji
mų balanso ir tarptautinių investicijų
balanso statistikai srityje bei tarptau
tinių atsargų šablonui (ECB/2004/
15). Siame dokumente nurodoma,
kad nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Euro
pos Sąjungos nacionaliniai bankai
privalo teikti informaciją apie tiesio
gines užsienio investicijas (likučius)
pagal naują akcinio kapitalo įvertini
mo tvarką. Tiesioginių investicijų
akcinio kapitalo likučių vertė nusta
toma į vertybinių popierių biržos pre
kybos sąrašą įtrauktų bendrovių
akcinį kapitalą įvertinant rinkos
kaina, o į minėtą sąrašą neįtrauktų
bendrovių - nominaliąja verte. Būti
na pabrėžti, kad šis reikalavimas
taikomas apskaičiuojant sukauptų
investicijų duomenis, bet netaiko
mas, skaičiuojant tiesioginių investi
cijų srautus.
„Duomenys, apskaičiuoti pagal
minėtus reikalavimus, leidžia tiks
liau nustatyti tiesioginių užsienio
investicijų akcinio kapitalo vertę (jos
pokyčius ir tendencijas) per ataskai
tinį laikotarpį, palyginti skirtingų
kapitalo generacijų vertę. Šio metodo

įdiegimas geriau tenkina šalies na
cionalinių sąskaitų sudarymo reika
lavimus", - komentuoja Lietuvos
banko Statistikos departamento Mo
kėjimų balanso ir užsienio atsargų
statistikos skyriaus viršininko pava
duotojas Arturas Vėberis.
Jis pažymėjo, kad Lietuvos ban
kas perskaičiavo 2005 m. pabaigos
tiesioginių, užsienio investicijų liku
čius. Palyginti su anksčiau skelbtais
duomenimis, jie padidėjo daugiau
kaip 5 mlrd. litų.
Šį pasikeitimą lėmė daug dides
nė, palyginti su nominaliąja verte,
įtrauktų į vertybinių popierių biržos
prekybos sąrašą bendrovių akcijų
kaina. 2005 m. pabaigoje visų įmonių
akcijų rinkos kaina buvo beveik 3,7
karto didesnė nei nominalioji vertė.
Atsižvelgiant į tai, tampa sunku paly
ginti skirtingų laikotarpių tiesioginių
užsienio investicijų likučius, nes jų
pasikeitimui įtakos turi ne tik akcijų
kainų pokyčiai, bet ir šių investicijų
srautų pokyčiai.
Informacija apie tiesioginių už
sienio investicijų likučius skelbiama
leidinyje „Lietuvos Respublikos mo
kėjimų balansas (ketvirtinis)", taip
pat pateikta Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Statistika"
(Mokėjimų balanso ir užsienio at
sargų statistika: Tarptautinių inves
ticijų balansas) adresu:
http://www.lb.lt/statistics/sta
tbrowser.aspx?group=7235&lang
=lt&orient=vert
Lietuvos banko
Ryšių su visuomene skyrius

LTTHUANIAN MERCY LIFT
Loterijos bilietų traukinio pokylis
įvyko 2006 m. spalio 1 d. Kunigaikščių užeigoje — Summit, IL.
Nuoširdžiai dėkojame LML rėmėjams už dosnias aukas.
Pelnas skiriamas įvairioms LML programoms
$250
$150
$105
$100

Mary Kriaučiūnas, IL.
Martynas ir Dalia Trakis, IL.
Aušrinė Karaitis, IL.
Raymond J. Dysas, D.D.S., OH; Ronald M. Bendoraitis, IL
Jonas ir Gitana Variakojis, IL; Genevieve Anoff, IL; Ramin
ta Jacobs, IL: Eugenia Bartkus, CT; David Savickas, MA.
$50 James ir Christine Lenehan, PA; John ir Wilma Gustaitis,
TX; The Van Domanskis Trust, IL; Liudas Volodka, IL;
Miglinas T.V., IL; G. I. Czerwinski, HI; Gražutis ir Au
dronė Matutis, TX; Jurgis ir J ū r a t ė Augius, IL; MONUMENT HOMES/Norm Karasa, CO; Stephanie E. Laucius
Educational ir Charitable Foundation, NJ; Ona Adomaitis,
FL, John ir Janet Daugėla, MA; Dennis Bandauskas, IL;
Rūta ir Richard Ratajczk, CO; Edward Leugoud, CA; Henry
Andruska, NY; Vitalis Lembertas, CA.
$45 Bernice Aviža, NY; Nijolė Zdanys, IL; Victor ir Leokadia
Milukas, NY.
$35 Vitalis ir Waltraud Svazas, WA.
$30 Paul ir Paulą Dauzickas, FL; Edward Bockniak, NY.
$20 V. ir Irena Juškus, IL; Stanley J. Rymas, IL; J o h n ir Susan
Osborne, MO, Clement Kasinskas, CT; Dalia Armonas, OH;
Mary Adamaitis, CA.
$15 Rita ir Antanas Rašymas, IL; John Baltrus, PA; Vytautas ir
Genovaitė Musonis, IL; Aldona Masiulionis, NY.
$10 Marie Charlotte Abelkis, IL.
$5
Lillian Jordan, FL, Antanina Skruodys, N J .
$1
Antanavičius, IL.
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos H e i g h t s , IL
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893.
www.lithuanianmercylift.org
lithuanianmercylift@yahoo.com
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Įvairios sporto žinios

Oro balionu bandys pakilti
į Everesto aukštį
Antradienį spaudos konferencijo
Alpinistas Vladas Vitkauskas bei
pilotas Vytautas Samarinas bandys je V Vitkauskas teigė, kad rekordinis
pasiekti neįprastą rekordą - didžiau skrydis oro balionu nėra nuotykių
siu Lietuvoje oro balionu pakilti į ieškojimas ir jam ruošiamasi labai
8.848 m aukštį, lygų aukščiausio pa rimtai.
Dėl dideliame aukštyje esančio
saulio kalno Everesto aukščiui.
Rekordą stebės ir fiksuos agen deguonies trūkumo bei keliskart ma
tūra „Factum". Pats oro baliono žesnio nei žemėje atmosferos slėgio
skrydis bus filmuojamas specialiomis skrydžio dalyviams teks naudotis al
kameromis, kilsiančiomis kartu su pinizmo įranga bei deguonies kau
„KG group" įmonei priklausančiu kėmis. O dėl dideliame aukštyje
daugiau nei 3,700 kubinių metrų tvyrančio šalčio oreiviai vilkės nede
gančius ir slidininkų kostiumus bei
tūrio oro balionu.
•
Y Vitkauskas ir V Samarinas sa mūvės specialias veido kaukes.
Skrydis turėtų trukti apie tris
vo skrydį planuoja atlikti antrąją lap
kričio savaitę, tačiau tiksli data kol valandas - po pusantros pakilimui ir
kas nežinoma, nes, pasak oreivio V nusileidimui. Praėjusią savaitę vyku
Samarino, reikia sulaukti tinkamų sio kontrolinio skrydžio metu abu
sąlygų - aukšto slėgio, giedro oro ir vyrai pakilo į 7 km aukštį.
Jei prireiktų, skrydžio dalyviai
dangaus bei palankaus vėjo. Kylama
greičiausiai bus Vidurio Lietuvoje, su savimi turės parašiutus.
Pasak V Samarino, kuris oro ba
kad balionas nebūtų nublokštas už
lionu yra iškėlęs didžiausią Lietuvos
Lietuvos ribų.
Y Vitkauskas yra pirmasis lietu-. vėliavą, rekordų buvo bandoma siek
vis, kuriam pavyko pasiekti Everesto ti ir anksčiau, tačiau pakilti pavykda
viršūnę. Alpinistas į aukščiausią pa vo tik į 4-5 km aukštį, nes neturėta
saulio kalną įkopė 1993 metų gegužės tinkamo oro baliono.
ELTA
10 dieną.

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com
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Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMiCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
,mm*fi

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS

Vidaus ligos

DANTŲ

GYDYTOJA

9 5 2 5 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

EDMUNDAS V17JNAS, M.D., S.C

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

EUGENE C. DECKER, DD5, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvartys dantis už prianamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Įvairios sporto žinios

Į Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės trenerio vietą — keturi
kandidatai
| Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės vyriausiojo trenerio postą pre
tenduoja keturi kandidatai - Ramū
nas Butautas (Rygos „ASK Riga"/
Latvija), Rimas Kurtinaitis (Permės
„Ural Great"/Rusija), Kęstutis Kem
zūra (Trevizo „Benetton"/Italija, vyv

riausiojo trenerio asistentas) bei Ša
rūnas Sakalauskas (Brėmerhafeno
„Eisbaren"/Ybkietija).

Vadovauti Lietuvos nacionalinei
komandai buvo pasiūlyta ir Maskvos
srities „Dinamo" komandos vyriau
siajam treneriui Rūteniui Paulaus
kui, tačiau šis pasiūlymo atsisakė.
Rinktinės vadovas bus patvirtin
tas po lapkričio 26-27 dienomis vyk
siančio Lietuvos krepšinio federacijos
(LKF) susirinkimo, kuriame bus iš
klausyti visi kandidatai.
ELTA

v

„Žalgiris" iškovojo penktąją pergalę
LKL čempionate
V.Vitkauskas ( k ) Ir V. Samarinas o r o balionu bandys pakilti i Everesto aukšti.

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Laimėjo Eurazijos maratoną
Lietuvos bėgikas Mindaugas
Pūkštąs sekmadienį Stambule (Tur-

NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA
First Landmark Realty

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
•Tarpininkaujame gaunant paskola
• Pensininkams nuolaida

kija) laimėjo 28-ąjį Eurazijos mara
toną.
28 metų lietuvis 42 km 195 m
distanciją įveikė per 2 vai. 12 min. 52
sek. M. Pukštui iki Lietuvos rekordo,
kuris nuo 1997 metų spalio 26 dienos
priklauso Česlovui Kundrotui, pri
trūko tik 17 sek.
Tarp moterų Stambulo maratoną
laimėjo Rusijos atstovė Madina Biktagirova - 2 vai. 28 min. 21 sek.
Maratono nugalėtojams atiteko
po 35 tūkst. JAV dolerių.
Beje, M. Pūkštąs 45 sek. pageri
no nuo 1997 metų gyvavusį trasos
rekordą. Už tai jam atiteko dar 5
tūkst. dolerių.
ELTA

Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
čempionato rungtynėse sekmadienį
praėjusio sezono vicečempionas Kau
no „Žalgiris" svečiuose 80:68 (14:16,
12:16, 27:20, 27:16) nugalėjo Vilniaus
„Sakalus" ir iškovojo penktąją per
galę iš tiek pat galimų.
Kauniečių gretose sėkmingiau
siai žaidė Paulius Jankūnas (7 atk.
kam.) ir Hanno Mottola, pelnę po 14
taškų. Po traumos grįžęs brazilas
Marcelo Machado ir Kirk Penney
įmetė po 11 taškų.
„Sakalams" Martynas Gecevičius pelnė 15 taškų, Vytautas Šarakauskas surinko 13 taškų ir atkovojo
9 kamuolius, Rolandas Vaičius pri
dėjo 12 taškų.
Be pralaimėjimų žengiantis „Žal
giris" turnyro lentelėje užima pirmą
ją vietą, o „Sakalai" (1 pergalė/3 pra
laimėjimai) žengia septinti.
ELTA

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

Su kamuoliu — Kirk Penney, „Žal
g i r i u i " pelnęs 11 taškų.

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS
A N D LOAN A S S O C I A T I O N OF CHICAGO
Įjg

f

LENOER

Patarnaujam

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

PASLAUGOS
K a l i f o r n i j o j e , Los A n g e l e s , savo
namuose p r i ž i ū r i m e senyvus, ligotus

žmones. Geros sąlygos. Nebrangu.
Jūratė Jakeliūnas 8 1 8 - 9 0 1 - 6 4 1 3
arvyjura@yahoo.com
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VĖLINIŲ DIENOS
IŠKILMĖS
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
prisiminti mirusieji
Jau daugiau negu šimtmetį
skaičiuojančiose Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, įsikūrusiose Čikagos
pietinėje dalyje, praėjusį sekmadienį
(lapkričio 5 d.) buvo suregtos Vėli
nių iškilmių apeigos.
Jos įvyko prie kapinių steigėjų
paminklo — netoli Pulaski ir
111-tos gatvės, kur pradėti laidoti
pirmieji mūsų tautiečiai, mirusieji
prieš 100 metų. Iškilmės pradėtos
vidudienį, susirinkus šimtinei uni
formuotų šaulių (vyrų ir moterų),
ramovėnų ir kitų lietuvių, atėjusių
pagerbti mirusiuosius.
Buvo maldų ir kalbų
Iškilmes pradėjo kapinių sklypų
savininkų draugijos pirmininkė Bi
rutė Vitkauskienė, o maldas skaitė
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčios, Marąuette Park, buvęs kle
bonas ir kapinių direktorius kun.
Jonas Kuzinskas.
Žodį tarti pakviestas Pasaulie
čių teisėms Šv. Kazimiero kapinėse
apginti komiteto pirmininkas Algis
Regis jautriai išsakė savo mintis. Jis
prisiminė 63,000 čia palaidotų lietu
vių, kurie užbaigę žemišką kelionę
čia ilsisi Amžinybėje. Jis pabrėžė,
kad į iškilmes atėjo tik mažas bū
relis žmonių, kurie norėjo paben
drauti su mirusiaisis.
Kalbėtojas prisiminė netoli bu
vus palaidotą žymųjį visuomeninin
ką prel. Mykolą Krupavičių, kurio
palaikai neseniai buvo pervežti į
Kauną amžinam poilsiui.
Padėtas trispalvių gėlių
vainikas
Gražų tautinių spalvų gėlių
vainiką padėjo Lietuvių Katalikų
federacijos atstovai — adv. Saulius
Kuprys ir Vida Sakevičiūtė. Vado
vaujant Aldonai Pankienei buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. Po to
susirinkusieji pradėjo skirstytis,
nors kai kurie dar pasiliko su savo
draugais bei pažįstamais, mat oras
buvo nelabai šaltas, ir vėjas nebuvo
toks žvarbus kaip ankstesnėmis die
nomis. Kai kurie tautiečiai aplankė
savo artimųjų kapus, nors ant jų ir
nebuvo galima degti žvakučių kaip
Lietuvoje per Vėlines yra daroma.

DAINIŲ KEPENĮ
MATYSIME ČIKAGOJE

Daug kas Lietuvoje pažįsta ži dėjo domėtis sveikatingumu.
1989 m. vėl grįžo į Palangą. 1990
nomą sportininką ir sporto veikėją,
sveiko gyvenimo skatintoją Dainių m. spalio 1 d. Palangoje atidaryta
Kepenį. Apie jį nemažai girdėję ir sveikatingumo mokykla. D. Kepenis
Amerikoje gyvenantieji mūsų tau vėliau tapo šios mokyklos direktoriu
tiečiai, kurie turėjo laimę jį sutikti mi. Mokykloje apsilankė apie 25,000
tėvynėje arba bent skaityti mūsų žmonių iš 15 pasaulio šalių.
D. Kepenis 1974 m. vedė, 1977
spaudoje.
Šis 1952 m. rugpjūčio 18 d. Klai m. gimė pirmasis sūnus, o 1980 m. pėdoje gimęs vyras, kaip žinoma, yra ir antrasis. Žmona - Regina, dirba
Palangos sveikatos mokyklos vado kartu su vyru, sūnūs - Liutauras ir
vas ir Lietuvos sveikatos („svei Donatas, kurių vienas gyvena Či
kagoje.
kuolių" sąjungos prezidentas).
Štai, jo trumpa biografija. Augo
Jau penktą karią Amerikoje
dviejų vaikų šeimoje. Tėvai dirbo
fabrike. Mokslus pradėjo Klaipėdos
Kristijono Donelaičio vidurinėje
Nepaisant, kad D. Kepenis jau
mokykloje. Buvo veržlus, turėjo itin penktą kartą lankosi Amerikoje, jis
daug energijos. Lankė kino, radio anksčiau platesnių susitikimų su
technikos, pramoginių šokių būre mūsų tautiečiais šiame krašte ne
lius. Mėgo sportuoti, irklavo baidare, turėjo.
varžėsi įvairiose rungtynėse. Vėliau
Jis yra dalyvavęs įvairiuose ma
įstojo į Kūno kultūros institutą, tapo ratono bėgimuose, pradedant 1989
kūno kultūros mokytoju. Taip pat m. įvykusiu Niujorke. Tada jis dar
dirbo sporto treneriu. D. Kepenis bėgo ir Bostono bei Čikagos mara
jautė simpatiją burlaiviams, todėl tonuose.
buriavo įvairių klasių burlaiviais.
Šį žymųjį sveiko gyvenimo idėjų
Paskirtas Klaipėdos buriavimo skleidėją teko susitikti po jo pasi
Paminklas steigėjams.
mokyklos direktoriumi, 1982-1988 rodymo Čikagos maratone 1998-siais.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinės m. - Palangos sporto komiteto pir Tada jis mums papasakojo apie savo
buvo įkurtos 1903 m. (jų steigėjas mininkas. Tuo metu įgyvendino veiklos planus, buvo proga jį plačiai
kun. M. Kriaučiūnas) kaip mūsų nemažai projektų: Palangos dviračių nušviesti išeivijos spaudoje.
Šių metų vizito Čikagoje metu
tautiečių laidojimo vieta. Ilgą laiką takas, „Lino" ir „Jūratės'' baseinai,
kapinių pavadinime buvo žodis teniso kortai, bėgimo klubas. Vėliau (jis į Čikagą atskrido lapkričio 5 d.)
„Lithuanian". Tik 1997 m. pavasarį išvyko ; Vilnių, kur paskirtas valsty turės ne vien tik privačių, bet ir viebiniu kūno kultūros pirmininku. š ų pasirodymų. Pirmasis bus lapkri
staiga šis žodis dingo.
Būnant šiame poste dalyvavo įvai čio 10 d. PL centre Lemonte Bočių
riuose susibūrimuose, taip pat pra- menėje. Ten įvyks jo paskaita svei
Tuščias prel. M. Krupavičiaus
katos, grūdinimosi tema,
kapas
bus atsakoma į tais klausi
mais besirūpinančių tau
Tie, kurie apsilankė į Vėlinių
tiečių pasiteiravimus. Lap
dienos minėjimą, prie Šv. Kazimiero
kričio 12 d. Čikagos miesto
kapinių Steigėjų paminklo galėjo
centre, Michigan ežero
matyti netolimais esantį prel. My
pliaže rengiama „Ruonių
kolo Krupavičiaus buvusį kapą. Kaip
šventė" — maudymasis šal
žinome jo palaikai neseniai iš ten
tame ežero vandenyje.
buvo išimti ir pervežti palaidojimui į
Šiuos renginius organizuo
Lietuvą, šalia Prisikėlimo bažnyčios
ja Lietuvoje sveikuolių
Kaune.
tarpe besireiškęs D. Ke
Beje, gruodžio 4 d. sueina lygiai
penio bičiulis Rimantas
36 metai, nuo šio garsaus dvasiškio,
Galvydis.
politiko ir visuomenininko mirties,
kuris prieš iškeliaujant Amžinybėn
Plačiau apie šiuos ren
gyveno Cicero lietuvių telkinyje.
ginius jau buvo rašyta
Tačiau, nepaisant, kad prel. M.
įvairioje Čikagos lietuvių
Krupavičiaus palaikai buvo pervežti
spaudoje, taip pat ir
Lietuvon, jo didžiulis paminklas ir
„Draugo" dienraštyje.
antkapis dar tebestovi ir ilgą laiką
Šiam sporto ir svei
bylos čikagiečiams apie jo praleistas
katos idėjų skleidėjui nori
dienas Čikagos lietuvių tarpe.
si palinkėti geros sėkmės
Čikagos padangėje.
E d v a r d a s Šulaitis Straipsnio autorius su Dainiumi Kepeniu.
Edvardas Šulaitis

L I E T U V O S VYČIŲ 112-OS KUOPOS VEIKLA
112-oji kuopa yra ne tik gau
siausia visoje Amerikoje, bet ir labai
veiksminga. Dauguma kuopos narių
yra vyresnio amžiaus, gyvena išsi
sklaidę tolimuose priemiesčiuose ir
todėl ne visada pajėgia atvykti į
susirinkimus. Susirinkimai šaukia
mi kas trys mėnesiai. Anksčiau vyk
davo antradieniais, bet valdybai pa
siūlius, nariams pritarus, susirinki
mai nukelti į sekmadienius, 2 vai. p.
p. Pakeitimas buvo padarytas, galvo
jant, kad nariams bus lengviau at
vykti į susirinkimus. Kai kurie na
riai kėlė klausimą, ar pakeitimai
pasiteisina. Darant rečiau susirin
kimus, pradedama atprasti nuo da
lyvavimo, o gal įsigali užmaršumas.
Susirinkimų perkėlimas iš antradie
nio į sekmadienį valdybos ir narių
bus stebimas, norint išsiaiškinti, ar
pasiteisins padaryti pakeitimai.
Prabėgo malonioji vasara su

įvairenybėmis, pailsėjome, aplankė nariai. Kuopos nariai yra dėkingi
me draugus, tolimas gimines ir atėjo asmenims, apsiėmusiems vadovauti
laikas veiklai. Rugpjūčio mėn. pra šiai darbščiai kuopai 2007 metais.
džioje buvo suruoštas Lietuvos Vyčių Reikia pasidžiaugti, kad Vyriausioji
metinis suvažiavimas naujai sezono Lietuvos Vyčių valdyba, įvertinusi Al
valdybai išrinkti. Metinis susirinki Mockaus veiklą, suteikė Garbės na
mas buvo surengtas „Lake Buena rio žymenį, o seselei vienuolei kaziVista", Walt Disney vietovėje, Flori mierietei Teresei Papsis už jos indėlį
dos valstijoje. Suvažiavimo dalyviai kuopos veiklai buvo suteiktas 4-tas
galėjo pasidžiaugti garsiąja Walt laipsnis, aukščiausias Lietuvos Vy
Disney vietove. Reikia pasidžiaugti, čių organizacijoje. Šis laipsnis taip
kad nemažas skaičius kuopos narių pat buvo suteiktas buvusiai Čikagos
dalyvavo šiame suvažiavime.
lituanistinės mokyklosadministraPo vasaros atostogų pirmas susi torei Virginijai Bužėnienei.
rinkimas įvyko rugsėjo 24 dieną,
Kuopos nariai dalyvavo Šv. Mer
sekmadienį, parapijos salėje 2 vai. po gelės Marijos parapijos suruoštuose
pietų. Šio susirinkimo metu buvo Šiluvos Marijos atlaiduose ir talkino
išrinkta (perrinkta) valdyba ateinan parapijos salėje. Džiugu matyti kuo
čiai veiklai. Kuopos pirmininku suti pos narius talkinant parapijai. Na
ko būti Leonas Paukšta, o jo padėjė riai yra įsijungę į parapijos komitetą,
jais bus Al Mockus, Anelė Pocienė ir kai kurie nariai renka aukotojų pini
Marija Deksnis. Likusias valdybos gus pamaldų metu. Juos matome ir
vietas užėmė praėjusios kadencijos parapijos salėje aptarnaujant pamal

dų lankytojus. Parapijos klebonas
kun. Anthony Markus ir vikaras Ar
vydas Žygas yra labai dėkingi Lie
tuvos Vyčių kuopai už teikiamą pa
ramą parapijai.
Lietuvos Vyčių Vidurio apylin
kės valdyba suruošė išvyką į Washington, DC, esančią Marijos šven
tovę, kuri šventė 40 metų jubiliejų. Į
šią kelionę vyko nemažai 112 kuopos
narių.
Šių metų spalio mėnesio antroje
pusėje Romos Katalikų federacijos
100 metų jubiliejaus paminėjime
dalyvavo keli kuopos vyčiai.
Kitas susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. viduryje ir kadangi šis su
sirinkimas yra prieškalėdinis su ge
ra programa, reikia manyti, kad ap
silankys daug 112-tos kuopos na
rių.
Antanas Paužuolis
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BAIGĖ ŽEMIŠKĄJĄ
KELIONĘ
Antanas Musteikis gražaus ir
ilgo gyvenimo dienas užbaigė 2006 m.
spalio 2 d.

Antanas Musteikis

Gimė 1914 m. sausio 11 d. ūkyje
netoli Zarasų, kur gyveno jo tėvai Vincas ir Teofilė (Miškinytė) Musteikiai. Jis buvo trečias iš keturių
brolių. Nors gyveno vargingai, buvo
pasiryžęs išsimokslinti, tapo skautu
ir kariu. Pirmą kartą dirbo redakto
riumi 1936 m., redagavo studentų
žurnalą. Mokytojavo Pasvalyje 1940
m., baigė Vytauto Didžiojo univer
sitetą, 1941 m. Vilniaus universitete
įsigijęs filologijos magistro laipsnį
(lietuvių, rusų, vokiečių kalbų). Vedė
savo gražią žmoną Akviliną Luomonaitę 1943 m. Jie stengėsi pabėgti
nuo nacizmo ir komunizmo grėsmės
1944 m. birželio mėnesį, tačiau buvo
nacių sulaikyti ir atskirti, išsiųsti į
priverstinio darbo stovyklas Vokie
tijoje iki II pasaulinio karo pabaigos.
Ten jis studijavo Heidelbergo univer
sitete Vokietijoje iki 1949 m. anglų ir
rusų literatūrą, taip pat ir sociologiją.
1949 m. abu emigravo į Niujorką. Jis
ten dirbo „Amerikos balse", įsigijo
sociologijos daktaratą NY univer
sitete 1954 m.
Antanas su šeima išsikėlė į Buffalo, NY 1955 m., kur jis dirbo tyri
nėjimų srityje katalikų labdaros orga
nizacijoms, ir dėstė D'Youville kolegi
joje. Dr. Musteikis 15 metų vadovavo
sociologijos departamentui. Jis buvo
moterų tinklinio treneris, atrado
laiko išleisti tris knygas ir daugybę
akademinių ir publicistinių straips
nių įvairiomis kalbomis kultūrinė
mis, politinėms, tautosakos temomis,
įskaitant enciklopediją „Lituanica",

leidinius „The Baltic Review", „Lie
tuva", „Aidai", „1 laisvę", „Tėviškės
žiburiai" ir kt. - iš viso daugiau kaip
200 straipsnių. Kai kurie jo straips
niai buvo „Amerikos balso" paskelb
ti už geležinės uždangos. Jis laisvai
kalbėjo penkiomis kalbomis - anglų,
lietuvių, vokiečių, rusų ir lotynų.
Dėstė įvairiose valstybėse, dirbo ir
vertėju. Jo pavardė buvo įtraukta į
„Who's Who in the East" ir „Ameri
can Men of Science" sąrašus.
Jo mylimai žmonai Akvilinai mi
rus 1989 m., Antanas gyveno su sū
numi Rimu Buffalo, NY, mieste. Jis
buvo veiklus JAV Lietuvių Bendruo
menėje, dirbo Buffalo apylinkės
valdyboje Lietuvos laisvinimo veiklo
je. Jis mėgo šokti tango, skambinti
mandolina, dainuoti. Buvo įgudęs
šachmatininkas. Žaidė tenisą, dažnai
nugalėdamas 30 ir 40 metais jaunes
nius už save, pats jau būdamas žy
miai daugiau kaip 80 metų amžiaus.
Vėlesniam amžiuje kasdien eidavo
pasivaikščioti. Buffalo mieste 1993
m. vykstant pasaulinėms universite
tinėms žaidynėms, Antanas vadovavo
lietuvių moterų krepšinio komandai.
Jis dalyvavo „Shea's Performing Arts
Center" savanorių komitetui „Spotlight Committee" ir ypatingai mėgo
padėti rengiant vargonų koncertus.
Daugiau kaip 40 metų lankė St. Rose
of Lima parapiją.
Antanas aplankė naujai išlaisvin
tą Lietuvą 1991 m. su savo sūnumi
Rimu. 1994 m., jam būnant 80 m.
amžiaus, buvo padaryta širdies ope
racija. Išėjęs į pensiją, Antanas buvo
pakviestas dėstyti sociologiją savo
tėvynėje - tai buvo jo svajonės išsi
pildymas. Ten pabuvęs, 2001 m. An
tanas išsikėlė gyventi į Olympia,
Washington valstijoje, gyventi su
savo dukra Danute Rankis, jos vyru
Andris Rankis ir trimis vaikaitėmis
Julija, Raminta ir Vera. Antanas ten
įsijungė į Seattle lietuvių ben
druomenės veiklą, dalyvavo Olympia
„Senior Stars" programoje.
Gedulingos Mišios buvo auko
jamos spalio 7 d. Sacred Heart šven
tovėje, Lacey, WA., o spalio 21 d., šeš
tadienį, memorialinės Mišios St. Rose
of Lima šventovėje, Buffalo, NY. Liko
liūdintys vaikai ir vaikaitės, dukte
rėčios Jūratė (Seattle), Vita (Čikago
je), sūnėnas Leonas ir dukterėčios
Genė ir Jane su šeimomis Lietuvoje.
Jo atminimui draugai buvo kviečiami
aukas siųsti St. Rose of Lima parapi
jai (500 Parker Blvd., Buffalo NY
14216) arba University of Washington Foundation of Baltic Studies.
Rimas Musteikis

Af A
VYTAUTAS
KAZIMIERAS
ŽUKAS

Mirė 2006 m. spalio 28 d. savo namuose.
Buvo pašarvotas Glascott laidojimo namuose Forest Hills,
NY. Dvi dienas artimieji, giminės, bendradarbiai, draugai ir
pažįstami ėjo atsisveikinti su mielu Vytautu.
Paskutiniais sakramentais, maldomis koplyčioje, šv. Mišiomis Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Neck ir maldomis Visų
Šventų (Ali Saints) kapinėse rūpinosi kun. Vytautas Volertas.
Vytautą sunkioje ligoje rūpestingai globojusios liko: žmona
Aldona Elena, duktė Ramutė Julija, giminės Amerikoje ir Lietu
voje.
Vytautas gimė 1921 m. liepos 1 d. Krekenavoje, gausioje
šeimoje, kuri okupacijos metu buvo labai skaudžiai paliesta. Vy
tautas, kaip ir daugelis išeivių, perėjo benamio kelionę karo
metu. Atvykęs į Ameriką apsigyveno New York, o vėliau įsikūrė
Great Neck, NY. Dirbo Firedoor Corp. of America, iš ten išėjo į
pensiją.
Vytautas buvo veiklus Great Neck Lietuvių Bendruomenės
narys, kurį laiką buvo ir jos pirmininkas.
Per 60 metų pažindama Vytautą, galiu apibūdinti kaip susi
pratusį lietuvį, sąžiningą, tvarkingą, darbštų, o svarbiausia —
linksmą žmogų.
Mėgdavo nuoširdžiai pasikalbėti, pabendrauti ir pasijuokti.
Net ligos slegiamas, palinksmino dalyvius per Aldonos ir Vytau
to 50 metų vedybų sukaktį, pagrodamas lūpine armonika ir
pašokdamas.
Gili užuojauta žmonai Aldonai ir dukrai Ramutei. Tegul jos
liūdesyje randa ramybę.
Nors Vytautas išėjo iš mūsų tarpo, bet Jis bus su mumis pri
siminimuose ir maldoje.
Elena Akmenskaitė-Ruzgienė

AtA
Dr. MYKOLUI GARMUI
mirus, velionio šeimai ir giminėms Lietuvoje, sese
rims IRENAI RIMAVIČIENEI, TUSEI PETROŠIE
NEI ir jų šeimoms bei giminėms Amerikoje, giliausią
užuojautą reiškia Michianos kaimynai:
J. ir R. Gintautai
V. Gutauskas
J. ir A. Kereliai
A. Laučienė
A. ir B. Mačiukevičiui
I. Miecevičienė
J. ir J. Mockaičiai
B. Sekmakienė
L ir V. Šimkai
R. Vaitkienė
J. Vienužienė
L. Vitkauskienė

Margumynai

Bet susimokėjo už pietus...
Japonijos policija ieško „manda
gaus" piktadario, kuris apiplėšė res
toraną šalies vakaruose, bet susimo
kėjo pagal sąskaitą už ten suvalgytus
pietus.
Incidentas įvyko Osaka mieste
esančiame nedideliame restoranėlyje,
kurio specializacija -^makaronų val
giai. Kaip pranešė Japonijos žiniasklaida, vienas jaunuolis suvalgė ten
užsakytus patiekalus, o po to išsi
traukė peilį ir privertė padavėją ati
duoti jam įplaukas - maždaug 400
JAV dolerių.
Plėšikas jau ruošėsi išeiti, kai

moteris drąsiai pareikalavo, kad jis
susimokėtų už pietus. Kaip praneša
ma, piktadarys sumišęs padavė jai
1,000 jenų kupiūrą, palaukė grąžos ir
pasišalino.
Tai jau ne pirmas atvejis Japo
nijoje, kai plėšikai pasirodo nesą vi
siški beširdžiai. Prieš kiek laiko vie
nas automobilių vagis kelias dienas
važinėjosi po Tokiją pavogtu BMW,
bet po to pastatė mašiną prie savi
ninko namų, nepamiršęs palikti joje
voko su pinigais už sunaudotą ben
ziną.
„Klaipėda"

99
99

vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų.
Vienintelis lietuviškas laikraštis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių visuomenę.

www. draugas, org
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APYLINKĖSE

Labdaros koncertas

„Aukso stygos"
• Smuikininkė Linda Veleckytė
atliks meninę programą Premijų
šventėje, kuri įvyks lapkričio 11 d.,
šeštadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės
muziejuje, 14911 127th Street, Lemont. Programoje dalyvaus Zina Daknienė ir Linas Umbrasas. Visuomenė
kviečiama atvykti ir savo dalyvavimu
pagerbti mūsų kultūrininkus. Rengia
JAV LB Kultūros taryba.
•Čikagos moksleiviai ateitinin
kai kviečia kuopos narius, jų tėvelius
ir visą Čikagos ateitininkų visuome
nę atvykti į susitikimą, kuris įvyks
lapkričio 11 d. 7 vai. v. Ateitininkų
namuose Lemonte, su prel. Ignu Ur
bonu. Pasinaudokite proga kartu su
prelatu pakeliauti jo gyvenimo ke
lionės pėdsakais. Kviečiame visus da
lyvauti šiame ypatingame susirin
kime.
•Lapkričio 12 d., sekmadieni. 3
vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje
(5600 S. Claremont Ave., Chicago)
rengiama žymios lietuvių teatro ak
torės, daugelio tarptautinių apdova
nojimų laureatės Eglės Mikulionytės
poezijos vakaronė. Dalyvavimo auka
— 15 dol. Bus pabendravimas ir
karšti pietūs. Maloniai visus kviečia
me dalyvauti.
• R e m k i m e lietuviškas mokyk
las, remkime lietuvybę! JAV LB
Brighton Park apylinkės valdyba
ruošia pietus lapkričio 12 d., sekma-

leta Pakalniškienė, Vilimantas Zab
lockis, Sigutė Lukauskaitė. Gali būti
ir kitų programos dalyvių. Po progra
mos — vaišės. Lietuvių rašytojų
draugija maloniai kviečia į šią jaukią
vakaronę Tel. pasiteiravimui: 773847-1693.
• L e m o n t o socialinis skyrius
organizuoja išvykas į teatrą. Lapkri
čio 15 d., trečiadienį, 12 vai. p.p. - į
miuziklą „Pirate Queen"; gruodžio
20 d., 12 vai. p.p. - į miuziklą „Mama
mia". Norintys važiuoti, prašome
skambinti R. Kronui tel. 630-9680184.
•Lapkričio 19 .d. Čikagos ramovėnai, talkinant birutietėms ir šau
liams, Šaulių namuose rengia kariuo
menės 88 metų atkūrimo sukakties
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys
kun. Antanas Gražulis, SJ, giedos
Vilija Kerelytė, vargonuos Manigirdas Motekaitis. Po pamaldų — apei
gos prie Laisvės kovų paminklo. Pa
gerbsime kovotojus ir žuvusius už
Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės
12:30 vai. p.p. Pagrindinis pranešėjas
— LLŠ išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius. Meninę dalį atliks Algimantas
Barniškis. Kviečiame organizacijas
atvykti su vėliavomis, o visuomenę
gausiai dalyvauti Lietuvos kariuo
menės 88 metų sukakties minėjime.
Po minėjimo — užkandžiai ir kavutė.

vyks
2006 m. lapkričio 18 d., šeštadieni, 7 vai. v. Lietuvių dailės muziejuje,
14911 127th Street, Lemont

Dalyvaus
pianistas RIMANTAS VINGRAS
ir violončelininkas DAVTD LOW.
Visus maloniai kviečia Lietuvos vaiku globos būrelis „Saulutė".
Bilietus galite įsigyti kavinėje „Bravo" (233 Main Street, Lemont).

Priimami užsakymai VIII Lietuvių Dainų šventės vaizdo juostai įsigy
ti. Prisiminkime Dainų šventės akimirkas, vėl pajauskime jos dvasią, pasi
džiaukime taip, kaip džiaugėmės visiems balsams susiliejus j galingą dainą.
Vaizdo juostą galima užsisakyti Dainų šventės internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org
Juosta taip pat bus platinimą JAV ir Kanadoje esančiose lietuviškose
krautuvėlėse ir knygynėliuose. Kaina $20 (2 DVD vaizdo juostos).

-v

dienį, 11 vai. r. Svč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje (4420 S. Fairfield St.). Įėji
mas iš kiemo pusės. Visus maloniai
kviečiame dalyvauti.
•Lapkričio 12 d., sekmadieni,
visus mylinčius sportą kviečiame at
vykti į Down Town, Chicago, kur
įvyks pirmoji sveikuolių „Ruonių
šventė". Šventė vyks Michigan Ave.
ir Lake Shore Dr. susikirtimo vietoje
esančiame pliaže. Iš Oiive Garden
parko (kur E. Ohio gatvė baigiasi ties
viaduku, prie Navy Pier)12 vai. p.p.
prasidės eisena į pliažą, į maudynių
vietą. Organizatoriai kviečia apsi
rengti tautiniais drabužiais arba rau
donos, geltonos, žalios spalvos rū
bais, atsinešti trispalves vėliavėles.
Rūbai turi būti šilti, taip pat reikia
turėti kepures, pirštines, šalikus.
Rinktis 11:30 vai. r. Olive Garden
parke.
•Literatūrinė vakaronė „Pava
saris rudenį" įvyks lapkričio 17 d.,
penktadienį, 7:30 vai. v. Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre. Programoje:
Jurgio Jankaus ir Antano Vaičiulaičio
100-ųjų metinių minėjimas. Poetės
Irenos Norkaitytės-Gelažienės nau
jos poezijos knygos sutiktuvės. Savo
kūrybą skaitys Eglė Juodvalkė, Vio

IEŠKO

•Lapkričio 19 d., sekmadienį,
12:30 vai. p.p. Jaunimo rūmų salėje,
PLC, 14911 127th Street, Lemont,
rengiama kultūrinė popietė, kuri su
pažindins lietuvius su naująja Jau
nimo rūmų sale. Surinktos už kon
certą lėšos bus skirtos scenos įgarsi
nimui ir apšvietimui. Meninę progra
mą ruošia lietuvių meno ansamblis
„Dainava", Palaimintojo J. Matulai
čio misijos choras „Vyturys", tauti
nių šokių grupės „Grandis" ir „Spin
dulys" bei Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai.
•Gruodžio 9 d., šeštadienį, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Šv. Kazimiero kongregacijos
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84
metų, pietūs. Šiais metais seselės kazimierietės švenčia kongregacijos įs
teigimo 100-ąsias metines. Visi para
pijiečiai ir lankiusieji seselių vado
vaujamą parapijos mokyklą kviečiami
dalyvauti seselių pagerbime. Šventė
prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
Salomėjai Daulienei (tel. 773-8474855) arba Evelinai Oželienei (tel.
773-254-7553).

Fotografai, įamžinantys mūsų gyvenimo akimirkas, dažniausiai patys
lieka už kadro. Mes juos matome renginiuose, bet jų veidai nemirguliuoja
laikraščiuose. Edvardas Šulaitis atsiuntė redakcijai nuotrauka, kurioje
matome visiems mūsų skaitytojams žinomus fotografus Joną. Kuprf (k) ir
Zigmą Deguti. „Draugo" redakcija dėkoja savo fotokorespondentui J. Kup
riui ir Z. Degučiui už nuotraukas, kurios paįvairina dienrašti.

Juozas ir Aldona Šulaičiai, St, P e t e r s b u r g , FL.. sulaukę knygos
,,Lietuvm pėdsakai Amerikoje", dėkoja už puikia ir reikalingą knygą.
Nors jie jau paaukojo 100 dol.. knygos išlaidų sumažinimui vėl atsiuntė 50
dol. auką.
JAV LB Kultūros taryba nuoširdžiai dėkoja už įvertinimą ir auką.
Knygą „Lietuvių pedsa^a. Amerikoje galite įsigyti „Draugo" knygynėly
je. Kaina — 35 dol Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500.

GIMINIŲ...

Ieškome Juozo Mikolajūno, Adomo sūnaus, gimusio (1862-1866 ? metais)
Lietuvoje, Kėdainių valsčiuje. Jis jau miręs, bet gal yra jo artimųjų ar bent ga
lima sužinoti jo pomirtinio gyvenimo vietą. Gal yra išlikę archyvuose J. Miko
lajūno dokumentai.
Paskutinį kartą apie jį girdėjome 1938 m. Jo gyvenamoji vieta buvo: 26
Lake Ave., Tuckahoe, New York. Turime duomenų, kad J. Mikolajūnas 1936
m. kovo 30 d. rašė įgaliojimą, kurį patvirtino notaras Jozepas Ambraziejus
savo kontoroje Nr. 1, Grand Street, Brooklyn, NY. Notaras J. Ambraziejus (Nr.
78) įregistruotas Lietuvos generaliniame konsulate New York.
Būsime dėkingi už suteiktą informaciją ar pagalbą. Rašykite mums:
V.Klimavicius@lifosa.com

„Southvvest News-Herald" lapkričio 8 d. numeryje šio laikraščio kore
spondentas Ray Hanania rašo apie Stanley Balzeka, Jr. Korespondentas
supažindina savo laikraščio skaitytojus su S. Balzeku, Jr., kalbasi su juo apie
Čikagos pietinės dalies priemiesčių ateit).
Laimos Apanavičienės nuotraukoje Stanley Balzekas, Jr., ir Mary
Kriaučiūnas Lietuvių fondo pokytyje, i. m. lapkričio A d.

