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Seimas priėmė 2007 metų biudžetą 

Seimo posėdžių salė. 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 
Seimas ketvirtadienį patvirtino 2007 
metų biudžetą, kuriame numatyta, ir išlaidų planą balsavo 80 Seimo na-
kad kitąmet valstybės pajamos sieks riai, prieš — 30, o susilaikė 14 parla-
19.214 mlrd. litų, išlaidos — 20.655 mentarų. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

mlrd. litų. 
Už tokį 2007 metų šalies pajamų 

Kitų metų nacionalinio biudžeto 
pajamos su Europos Sąjungos lė
šomis 2007 metais sieks 22.168 mlrd. 
litų, o išlaidos — 23.609 mln. litų. 

Nacionalinio biudžeto pajamos, 
palyginti su 2006 metų planu, turėtų 
augti 14.9 proc, išlaidos —12.2 proc, 
o valstybės biudžeto pajamos — ati
tinkamai 12.5 proc. ir 9.7 procento. 

Socialdemokrate Irena Šiaulienė 
tvirtino, kad 2007-ųjų biudžete 1.5 
karto didinamos išlaidos socialinei 
apsaugai: „Tai leis mažinti socialinę 
atskirtį". 

Konservatorius Andrius Kubi
lius apgailestavo, kad 2007 metų biu
džete nenumatytas šeimos politikos 
permainų finansavimas, nedidina
mos pensijos kaliniams ir tremti
niams bei algos mažas pajamas gau
nantiems valstybės tarnautojams. 

Liberalų sąjūdžio frakcijos narys 
Petras Auštrevičius tvirtino, kad ki
tų metų biudžete nenumatyti jokie 
esminiai valstybės įsipareigojimai ša
lies gyventojams. 

Elito naujienos 
Vladimiras Laučius 

Alfa.lt 

„Šitas Seimas politizuotas", - pa
sipiktino Seimo narys Artūras Pau
lauskas televizijos laidoje. Taip net 
Alfredas Pekeliūnas nesublizgėdavo 
didžiausio įkvėpimo akimirkomis. A. 
Paulauskas užsimanė nepolitinio Sei
mo. 

Gal jam visai netyčia išsprūdo ši 
podiumo blondinės verta mintis? 
Gal, perfrazuojant vieną rusų prem
jerą, jis norėjo, kaip geriau, bet išėjo 
kaip visada? 

Kad ir kaip būtų, Naujosios są
jungos vadovui šįkart išsprūdo tai, 
kas, matyt, ilgai spurdėjo pasąmonė
je. Kas leido paskirti Antaną Valioni 
už ideoiogiją atsakingu Naujosios są
jungos vicepirmininku (ką nuveikė 
„ideologas" A. Valionis?): niekinamas 
požiūris j ideologinę daugiapartinę 
politiką. 

Požiūris, kurio pagrindu atsira
do „naujosios politikos" blokas, pasi
rinkęs apolitišką vidurio kelią tarp 
susikertančių nuostatų ir vertybių. 
Kelią, kuriame nereikia atsižvelgti j 
politinius principus ir dėl to ne taip 
sunku derinti grupinius interesus. 

Mintis, kad Seimas „politizuo
tas", leidžia geriau suprasti mąstymą 
tų, kuriems turėtume padėkoti už 
apgailėtiną šių dienų politiką. Už ją 
lėmusi įsitikinimą, kad visuomenės 
ir valstybės gyvenime viską reikia iš 
peties depolitizuoti. Pasirodo, net 
Seimą. 

Minėto įsitikinimo politinė ana
tomija paaiškina ir VSD vadovybės 
gerbėjų šiandien pradėtą puolimą 
prieš demokratinio parlamentarizmo 
gynėjus. Nukelta i 6 psl. 

Grįžt i namo skatins stipendija 
Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 

Pradedamas projektas „Kryptis — 
namo" numato įteikti stipendijas su
grįžusiam į Lietuvą mokslininkui ir 
įmonei arba asmeniui, nusipelniu
siam sugrąžinant emigravusius lietu
vius. 

Į 100,000 litų stipendiją gali pre
tenduoti mokslininkai, į Lietuvą sug
rįžę 2003 — 2006 metais bei užsieny
je dirbę ilgiau nei 12 mėnesių. Kan
didatus vertins komisija, sudaryta iš 
mokslo, visuomeninių ir valstybinių 
organizacijų atstovų: mokslininkų 
sąjungos pirmininkas Antanas Kula
kauskas, Švietimo ministerijos sekre
torė Danguolė Bublienė ir kiti. Sti

pendiją numatyta įteikti 2007 ba
landį. 

Anot Mokslo tarybos pirmininko 
Eugenijaus Butkaus, mokslo negali
ma įsivaizduoti kaip uždaros siste
mos, lokalizuotos viename krašte, 
mokslas yra globalus ir yra skatina
mas tarptautinio bendradarbiavimo. 
Anot jo, mokslininkams reikia pasi
naudoti galimybe išvykti, tačiau būti
na grįžti ir prisidėti prie Lietuvos 
ūkio augimo — be išsilavinusių žmo
nių, negalima pasiekti rezultatų. 

Kita, 20,000 litų premija, skirta 
fiziniam ar juridiniam asmeniui, pri
sidėjusiam prie emigravusiųjų sugrą
žinimo, Nukelta j 6 psl. 

Arminas Lydeka 
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 
Seimo narys liberalcentristas Armi
nas Lydeka nori atskirti emigrantų 
ir tautinių mažumų reikalus Tauti
nių mažumų ir išeivijos departa-

„Biudžetas neskatins ekonomi
kos augimo, socialinių, sveikatos rei
kalų tvarkymo ir nėra konkurencin
gumo variklis", — sakė R Auštrevi
čius. 

,,Darbietis" Kęstutis Daukšys 
priekaištavo, kad socialdemokratai ir 
konservatoriai praleido progą pa
rašyti biudžetą, kuris leistų refor
muoti sveikatos ir mokslo, socialinės 
apsaugos sritis ir padaryti lengvesnį 
žmonių gyvenimą. Nukelta į 6 psl. 

A. Lydeka: emigracija ir tautinės 
mažumos nėra tas pats 

mente prie Vyriausybės. 
„Dabar emigrantų ir tautinių 

mažumų klausimus kuruoja vienas 
departamentas, bet tarpusavyje šios 
dvi problemos yra sunkiai suderina
mos", — sakė Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirmininkas A. Lydeka. 

Pasak jo, užsienio lietuviai jau 
daug kartų kreipėsi j įvairias Lie
tuvos valdžios institucijas, prašyda
mi, kad šios dvi sritys būtų atskirtos. 

A. Lydeka teigia penktadienį ke
tinantis lankytis departamente, kur 
drauge su ekspertais nori panagri
nėti galimybę atskirti išeivijos ir tau
tinių mažumų priežiūros sritis. 

„Yra argumentų, kad būtų 
vieningas departamentas, yra argu
mentų, kad skirti jį į du atskirus. Dėl 
to tuo tikslu ir bandysime aiškintis, 
kalbėti", — sakė jis. 

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

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

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Kalba tarp kalbu. 
•Jau nesunku suvokti 
valstybės saugumo 
mastą. 
• Snukelis. 
•Mokslinei elektroninei 
bibliotekai — dveji 
metai. 
•ŠALFAS S-gos 
pranešimai. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Nepamiršta geraširdžiu 
iš Amerikos. 
•Išvyka į moliūgų ūkį. 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLO NAUJIENOS 
PIRMAUJA ČIKAGIEČIAI FUTBOLIMNIC\I 

Čikagos „Storm" europietiškojo 
futbolo komanda, praėjusį šeštadienį 
savo namuose — naujai p'astatytoje 
salėje — „Sears Centre" Hoffman Es-
tates miestelyje, įveikusi Detroit 
komandą 9:8, sustiprino savo pozici
jas pirmenybinėje lentelėje. 

„Major Indoor Soccer League" 
(MISL) tarp šešių komandų čika-
giečiai įsitvirtino su keturiomis per
galėmis ir vienu pralaimėjimu. Ant
roje vietoje liko buvę čempionai — 
Baltimorės komanda (3 pergalės, 2 

pralaimėjimai) . Toliau rikiuojasi: 
Philadelphia, Detroit, California ir 
Milwaukee komandos. 

Šeštadienį didžiausią pasekmę 
ir pergalę pasiekė Philadelphia, įvei
kusi California net 26:6. Daug įvar
čių krito ir per Baltimore - Milvvau-
kee susi t ikimą (laimėjo pirmieji 
16:14). Sekmadienį įvykusios Det-
roit-California rungtynės irgi buvo 
rezultatyvios — detroitiečiai iškovo
jo pergalę rezultatu 25:15. 

E. Š. 

JAV STUDENTŲ PIRMENYBIŲ FINALAS 
Sekmadienį buvo sužaisti baig

miniai NCA vyrų ir moterų grupių I 
divizijos futbolo susitikimai. JAV 
studentų čempionais vyrų grupėje 
tapo UC Santa Barbara. Ši komanda 
St. Louis įvykusiose baigminėse 
rungtynėse įveikė UCLA universite
to futbolo rinktinę 2:1. 

Moterų grupėje finalas vyko 
Cary mieste, North Carolina valsti
joje. Čia North Carolina universiteto 
komanda nugalėjo Notre Dame uni

versiteto iš South Bend, IN, atstoves 
irgi tokiu pačiu rezultatu (2:1) kaip 
ir vyrai. 

Pažymėt ina , kad regul iaraus 
sezono metu Notre Dame universite
to futbolininkės neturėjo nė vieno 
pralaimėjimo (25 pergales ir 1 
lygiąsias). Tuo ta rpu čempionatą 
iškovojusios North Carolina moterys 
buvo patyrusios vieną pralaimėji
mą. 

E. Š. 

KREPŠINIO PASAULYJE 

HAMILTONO KREPŠININKAI VAŽIUOJA 
AUSTRALIJON 

Australijoje, Geelong mieste, 
gruodžio mėnesio pabaigoje yra ruo
šiama tradicinė to kontinento lietu
vių sporto šventė. Kaip mums pra
neša Australijos lietuvių sporto vei
kėjas Antanas Laukaitis ir kaip rašo 
Australijos lietuvių savai t raš t i s 
„Mūsų pastogė", joje, be vietinių 
sportininkų, dalyvaus ir Hamiltono 
(Kanadoje) lietuvių krepšininkų ko
mandos. 

Iš Š. Amerikos yra laukiama 
dviejų krepšinio komandų — ber
niukų ir vyrų krepšininkų. Kaip 
žinome, Hamiltono „Kovo", jaunieji 
krepšinio entuziastai yra gerai 
pasirodę ŠALFASS -gos jaunių „u 
klasėje (iškovojo aukso medalius) ir 
jaunių „B" klasėje (laimėjo sidabri
nius apdovanojimus). Iš šių dviejų 
komandų bus sudaryta rinktinė, ku
ri gruodžio 22 d. skris dviejų savai
čių kelionei į tolimąją Australiją. 

Taip pat šioje išvykoje dalyvaus 

bei Australijos lietuvių sporto šven
tėje žais ir Hamiltono „Kovo" vyrai 
krepšininkai, gerai užsirekomenda
vę įvairiose varžybose. 

Reikia pažymėti, kad kartu su 
sporto švente Geelong mieste įvyks 
XXIV Australijos lietuvių dainų 
šventė. Joje dalyvaus chorai iš Ade
laidės, Melbourno ir Sidnėjaus. 
Šventė įvyks gruodžio 28 d. 

Be to, šių švenčių dienomis yra 
rengiamos meno ir tautodailės paro
dos. Jos bus atidarytos gruodžio 27 
d. ir tęsis iki gruodžio 29 d. 

Kaip rašo jau minėtas Austra
lijos lietuvių veikėjas A. Laukaitis, 
šie pokalėdiniai lietuvių susibūrimai 
yra didžiausieji Australijos lietuvių 
įvykiai per metus. Smagu, kad juose 
šiemet nusprendė dalyvauti ir sveči
ai iš Š. Amerikos — Hamiltono lietu
vių atstovai. Sėkmės jiems! 

Edvardas Šula i t i s 

Sportas LIETUVOJE 
Atsistatydino iš vyriausiojo trenerio pareigu 

Kauno „Žalgirio" krepšinio ko
mandos vyriausiasis treneris Ainaras 
Bagatskis šeštadienį po pralaimėjimo 
Vilniaus „Lietuvos ryto" komandai 
(78:93) atsistatydino iš savo pareigų. 

39 metų latvis spaudos konferen
cijoje teigė, kad jis negali treniruoti 
komandos, kurioje ne visiems rūpi 
sėkminga rungtynių baigtis. 

„Rezultatas toks, koks yra. 
Nebematau galimybių dirbti 'Žal
girio* treneriu, todėl nusprendžiau 
pasitraukti, - sakė A. Bagatskis. -
Neieškau priežasčių ir visą atsako- ( 

D a u g i a u s p o r t o ž in ių 
skaitykite 8-9 psl. 

MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

LIETUVIS KINŲ KREPŠINIO 
KOMANDOJE 

mybę prisiimu sau". 
Šio sezono Eurolygos varžybose 

„Žalgirio" komanda iš šešerių rung
tynių laimėjo tik vienerias. 

Nedidelę trenerio darbo patirtj 
turintis, A. Bagatskis Kauno koman
dos vyriausiojo trenerio pareigas ėjo 
nuo šių metų kovo pabaigos, kai 
komanda paliko Antanas Sireika. 

ELTA 

Šviesiaplaukis lietuvis Julius Gylys (antrasis iš kairės pirmoje eilėje) su Lignan universi
teto kinų studentu krepšinio komanda. 

Julius Gylys, studijuojantis Asian 
Studies ir Kinų kalba šio rudens se
mestrą Lignan universitete. Tuen 
Mun. Kinijoje, kaip studentų pasi
keitimo programos dalyvis (exchange 
student,, sėkmingai žaidžia krepšinį 

su šio universiteto kinų studentų ko
manda ir neseniai dalyvavo universi
tetų krepšinio komandų turnyre, kur 
jo komanda sėkmingai pasirodė. 

Julius yra Lino ir Danos Gylių, 
gyv. Lement, IL. sūnus. 

Linas Gylys (Nr5, Lignan universitetas) 
krepšinio aikštelėje. 

Sportas LIETUVOJE 

R. Bublevičius Europos 
tradicinio karatė taurės 

varžybose 
Lenkijoje vykusiose antrosiose 

Europos tradicinio karatė taurės 
varžybose Lietuvos atstovas Rytis 
Bublevičius užėmė trečiąją vietą. 

Jis „mažajame finale" jveikė uk
rainietį Vladimirą Puchą. 

Nugalėjo lenkas Daniel Iwanek, 
finale įveikęs savo tėvynainį Lukasz 
Radvvanski. Vyrų varžybose dalyvavo 
aštuoni kovotojai. 

Moterų varžybose, kuriose daly
vavo penkios karatė meistrės, lietuvė 
Kristina Kacevičiūtė užėmė ketvir
tąją vietą. Ji kovoje dėl trečiosios vie
tos nusileido lenkei Barbarai Marci-
niak. 

Finale lenkė Marta Niewcz nu
galėjo ukrainietę Verą Kučerenko. 

Europos tradicinio karatė fede
racija į šias varžybas pakvietė tik ge
riausius Senojo žemyno kovotojus. Tur
nyrą stebėjo 3 tūkst. žiūrovų. ELTA 
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Seimo NSG komiteto išvadų 
pakanka suvokti valstybės 
saugumo problemų mastą 

ANDRIUS KUBILIUS 

Paskelbtos, kad ir neoficialiai, 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto išvados. Pirmas įspūdis 
- pagal sukauptą medžiagą išvados 
galėjo būti ir žymiai griežtesnės. Bet 
ir to, kas paskelbta, užtenka, kad su
voktume! problemų Valstybės saugu
mo departamento (VSD) veikloje (ir 
ne vien tik joje) mastą. Liūdna, kad 
VSD veikloje buvo leista prieiti iki 
karininko žūties ir parlamentinio 
tyrimo, kad visa tai pamatytume. 
Kaip galime spėti - pamatyta tik 
„ledkalnio viršūnė". Bendra išvada 
paprasta: pasaulyje yra įprasta, kad 
Valstybės saugumo departamentas 
privalo saugoti valstybę, tuo tarpu 
Lietuvoje susiklostė tokia padėtis, 
kad valstybė turi saugotis saugumo 
departamento ir saugoti jį nuo ko
rupcinių įtakų ar užvaldymo. Šiuo 
požiūriu noriu atkreipti dėmesį į 
vieną komiteto išvadų sakinį, kuriuo 
teigiama, kad VSD generalinio direk
toriaus veiksmai gali kelti grėsmę 
Lietuvos nacionaliniam saugumui: 

,,A. Pociaus atsisakymas pateikti 
svarbią analitinę pažymą apie bandy
mus įtakoti parlamentinį tyrimą 
suteikė pagrindo manyti, kad pats 
VSD generalinis direktorius gali būti 
susijęs su šiais procesais ir tai kelia 
grėsmę Lietuvos nacionaliniam sau
gumui". 

Sakinys nereikalauja platesnių 
komentarų. Nenoriu plačiau komen
tuoti pačių išvadų turinio, bet keletą 
dalykų privalau pastebėti ir užduoti 
keletą klausimų. 

Kaip giliai korupcija yra 
užvaldžiusi VSD veiklą? 

Komitetas savo išvadose teigia 
keletą labai svarbių dalykų, kuriuos 
parodo šios citatos: 

a. ,,Tačiau Komitetas gavo infor
macijos, kad VSD vykdytų tyrimų 
metu yra užfiksuoti tam tikrų sub
jektų veiksmai, galintys turėti nei
giamos įtakos Lietuvos Respublikos 
nacionaliniam saugumui, šalies eko
nomikai. Kai kurie Komiteto posė
džiuose liudiję asmenys teigė žinan
tys apie galimus tam tikrų aukštų 
pareigūnų korupcinius ryšius bei 
tokių ryšių galimą panaudojimą už
sienio šalių specialiųjų tarnybų įtakai 
politiniams ir ekonominiams proce
sams Lietuvos Respublikoje. 

Kai kurie Komitetui liudiję as
menys teigė, kad tam tikra slapta in
formacija galėjo būti teikiama ats
kiroms interesų grupėms, o kai kurie 
VSD tyrimai ar pareigūnų veiksmai 
galėjo būti atliekami tam tikrų inte
resų grupių ar tarp savęs konkuruo
jančių verslo struktūrų naudai. Iš 
tyrimo metu surinktos informacijos 
Komitetas daro prielaidą, kad vienos 
ar kitos interesų grupės gali daryti 
įtaką kai kurių VSD pareigūnų veiks
mams". 

b. „Jvertinant visą įvykių ir in
formacijos visumą, galima daryti 
prielaidą, kad V Pociūnas buvo paša
lintas iš atsakingų VSD pareigų, no
rint pristabdyti jo atliekamus svar
bius tyrimus transporto ir ener
getikos sektoriuose šalies nacionali
nio saugumo aspektu". 

Taigi, šios komiteto paskelbtos 
išvados leidžia teigti vieną sukrečia
mai aiškų dalyką: VSD veiklos tei

sinė ir institucinė „nepriklausomy
bė" virto VSD veiklos „priklau
somybe" nuo įvairių interesų grupių 
ir net, kaip teigiama išvadose, nuo 
verslo bendrovės, galimai susijusios 
su Rusijos specialiosiomis tarny
bomis, interesų. Literatūroje apie 
korupcijos reiškinius tokia situacija 
yra vadinama „institucijos užvaldy
mu". Vien tik vieno ar kito vadovo 
pakeitimu tokių problemų neišspręsi. 

Institucinės nepriklausomybės 
garantuojama silpna VSD veiklos 
kontrolė visada yra potencialiai pavo
jinga, nes, išmokus tokią galią efek
tyviai panaudoti geriems tikslams, 
neišvengiamai atsiranda nekontro
liuojama pagunda tokią galią panau
doti ir kitokiems tikslams. 

Dar daugiau tokių pagundų at
siranda, kai VSD įgyja savo veiklos 
„globėjų", veikiančių „grupės drau
gų" ar „valstybininkų" pavidalu. Be 
abejo, neturint galimybės susipažinti 
su VSD vadovybės nepateiktomis 
pažymomis, kurias parengė kontr
žvalgybos valdyba, neturime galimy
bės spręsti apie aukštų valstybės 
pareigūnų, įskaitant URM ir VSD 
vadovybių narius, galimą korupciją. 
Tačiau reikia atkreipti dėmesį į su
siklosčiusią ydingą praktiką, kai 
atskiros žinybos (URM) ar atskiri tų 
žinybų pareigūnai (buvęs URM sek
retorius A. Januška) įgauna ypa
tingą, jokiais teisės aktais neregla
mentuotą galią ir įgaliojimus kitos 
žinybos (VSD) atžvilgiu. Net jeigu ir 
deklaruojama, kad tokia galia yra 
naudojama valstybės naudai, šioji 
situacija potencialiai yra pavojinga 
dėl bet kokios perteklinės ir nekon
troliuojamos galios polinkio į sava
naudiškumą ir korupciją (Lord 
Acton: „Power - corrupts, "absolute 
power - corrupts absolutely"). 

Tenka taip pat atkreipti dėmesį į 
tai, kad Komitetas buvo nepajėgus iki 
galo ištirti galimos aukštų pareigūnų 
korupcijos, nors tai ir sudaro grėsmę 
nacionaliniam saugumui. Dabartinės 
vadovybės vadovaujamas VSD taip 
pat yra nepajėgus tai padaryti, nes 
tokie korupciniai ryšiai galėjo apimti 
ir VSD aukštus pareigūnus. Būtų 
geriausia, jeigu Seimas rastų teisinį 
būdą, kaip komitetui suteikti papil
domus įgaliojimus, kad jis turėtų 
neginčijamą galimybę susipažinti su 
ta informacija, kurios VSD vadovybė 
jam nepateikė. Toks tyrimas privalo 
būti nedelsiant atliktas iki galo. 

Komitetas savo išvadose atsklei
džia mūsų gyvenimui labai svarbios 
informacijos ne vien tik apie tokios 
svarbios institucijos kaip VSD veiklą, 
bet ir apie mažiau svarbios visuome
nės gyvenimui žiniasklaidos veiklą. 
Todėl tenka atkreipti dėmesį dar į 
vieną klausimą: 

Kaip korupcija yra paveikusi 
žiniasklaidą? 

Komitetas savo išvadose teigia: 
a). „Tyrimo metu komitetas in

formuotas apie verslo bendrovės, ga
limai susijusios su Rusijos specialio
siomis tarnybomis, siekius įtakoti 
tyrimo eigą, bandant kompromituoti 
tiek atskirus komiteto narius, tiek 
patį procesą per žiniasklaidą, ypač 
per du dienraščius ir vieną komercinę 
televiziją. Analitinę pažymą apie tai, 
komiteto turimomis žiniomis, yra 
gavusi ir VSD vadovybė. Pažymą pa-

DANUTE BINDOKIENE 

Kalba tarp kalbų 

Pasibaigus II pasauliniam 
karui ir kai kurioms Europos 
valstybėms 1950 m. susibūrus 

į Europos Sąjungą, pradėta užsi
minti, kad ateityje galbūt visas 
Europos žemynas glaudžiai susi
jungs į stiprų vienetą JAV pavyz
džiu. Žinoma, tai buvo tik svajonė 
ir anuomet nelabai reali: kaip gali
ma kalbėti apie vieningą Europą, 
kai nemažą jos dalį savo naguose 
laikė Maskva ir didžiavosi, sukūru
si „nenugalimą Sovietų Sąjungą"? 

Tačiau įvyko tai, ko galbūt nie
kas nedrįso numatyti — juo labiau 
Maskva. Sovietų imperija subyrėjo, 
o iš jos skeveldrų vėl iškilo šalys, 
kurių egzistenciją daugiau kaip 
pusšimtį metų stengėsi paneigti ir 
Kremlius, ir net nemaža dalis Va
karų valstybių. Tad ES atsistojo 
prieš dilemą: kaip elgtis su neprik
lausomybę atkūrusiomis valstybė
mis, ar jas laikyti lygiomis su kito
mis laisvomis šalimis ir įjungti į ES, 
ar ignoruoti, paliekant jų pačių ini
ciatyvai ir likimui? Ignoruoti buvo 
neįmanoma. Europos Sąjunga savo 
sprendimą, atrodo, padarė „pagal 
pasakas", kuriose tvirtinama, kad 
„ir Pelenė (o lietuviškos pasakos 
Eglė, kuriai vyras Žilvinas, prieš 
išleisdamas aplankyti tėvų, uždavė 
sunkius uždavinius) gali dalyvauti 
karaliaus sūnaus puotoje, jeigu 
pirma atliks tam tikrus darbus". 
Visa tai jau praeitis: kai kurios 
šalys visgi tuos „darbus" atliko, 
narystei ES tinkamai pasiruošė ir 
buvo priimtos; kai kurios tebesi-
ruošia ir tikisi, kad ir joms nusišyp
sos laimė. 

Tačiau iškilo ir kita problema 
— ES šalių kalbų įvairumas. Kol 
kas ES oficialiai užregistruota 20 
kalbų, bet netrukus prisidės dar 
trys. Nors to sąrašo viršuje tebėra 
trys pagrindinės: anglų, prancūzų 
ir vokiečių, bet, ypač prancūzams, 
vis didesnį nepasitenkinimą sukelia 
pradėjusi visas kitas užgožti anglų 
kalba, jau tapusi tarytum tarptau
tine. Prancūzijai sunku priimti 
faktą, kad „lingua franca" atsidūrė 
antrinėje, o gal dar žemesnėje vie
toje. Problemą paaštrina tai, kad 
Europos Sąjungos dokumentai, 
nutarimai, posėdžių eiga ne tik turi 
būti verčiami į 20 kalbų, bet pasi
keitė ir rašyba: .šalia lotyniškų 

raidžių, jau yra graikų abėcėlė, o 
netrukus reikės ir kirilicos, ir net 
kitų. Žinoma, tai sudaro nemažai 
išlaidų — per metus netoli pu
santro milijardo dol. (samdoma 
apie 3,000 vertėjų), tad nereikia 
stebėtis, kad jau rimtai svarstoma, 
ar nereikėtų „viską suvienodinti" ir 
pasilikti prie anglų kalbos, kuri 
mokoma, kaip antroji kalba, kone 
visose ES šalyse. Panašios svarsty-
bos yra ir kitose tarptautinėse orga
nizacijose — NATO, Jungtinėse 
Tautose, nors kol kas jokių spren
dimų nepadaryta. 

Labiausiai prieš visuotinį anglų 
kalbos įvedimą protestuoja Prancū
zija. Jau prieš keletą metų ji pri
mygtinai siūlė (pasiūlymas priim
tas), kad ES atstovai Briuselyje, be 
savo gimtosios kalbos, laisvai kal
bėtų dar dviem kalbomis: būtent 
anglų ir prancūzų. Briuselyje buvo 
įsteigtos net nemokamos prancūzų 
kalbos pamokos, skiriant joms kas
met 2.6 mln. dol. Tačiau mums, 
tarp tų visų „babelio" kalbų, dau
giausia rūpi tik viena kalba — 
lietuvių. Ji oficialiai taip pat yra 
dvidešimties dabartinių Europos 
Sąjungos kalbų sąraše, tiesa, kone 
pačiame to sąrašo gale, kartu su 
vengrų ir slovėnų (netrukus, tiki
ma, atsiras dar mažesnių — baskų, 
keltų ir kt.). Ar Lietuvos valdžia, 
kaip Prancūzija, kovos, kad lietuvių 
kalba nebūtų visiškai išbraukta iš 
ES sąrašo ir palikta jame tik kaip 
nieko nereiškianti eilutė, ar jai bus 
teikiama prideranti pagarba ir 
reikšmė? 

Kadangi Lietuva yra palyginti 
nauja ES narė, nepasižyminti nei 
gyventojų gausumu, nei teritorijos 
dydžiu, visuomet kyla pavojus, kad 
ir jos kalba gali būti „patogiai pa
miršta", jeigu patys lietuviai ne
pasirūpins jos išsaugojimu. Dabar 
būtent ir yra puiki proga pabrėžti, 
kokia svarbi yra lietuvių kalba, 
kiek ji reikšminga lyginamajam 
kalbų mokslui. Antra vertus, lietu
vių kalba taip pat gimininga (ir net 
artimesnė) senajai indoeuropiečių 
prokalbei, iš kurios kilusi didžioji 
dalis Europos šalių kalbų. Tikė
kimės, kad lietuviai šį kartą turės 
tvirtesnį stuburą ir dės pastangų 
savo garbingą kalbą apsaugoti nuo 
biurokratu užmačių. 

rengę vienos iš valdybos pareigūnai 
teigė, kad jų surinkta informacija yra 
svarbi nacionalinio saugumo požiū
riu, todėl su ja būtina supažindinti 
šalies aukščiausius pareigūnus ir 
tyrimą atliekantį komitetą. Komite
tas neturi duomenų, ar VSD generali
nis direktorius pateikė šią informaci
ją prezidentui, Seimo pirmininkui, 
ministrui pirmininkui. 

Nors VSD generalinis direkto
rius neneigė tokią pažymą gavęs, 
tačiau atsisakė pateikti komitetui. 
Stebėdamas ir vertindamas tyrimo 
metu vykusius įvykius, kai kurių 
žiniasklaidos priemonių laikyseną, 
dirbtinai keltą ir patirtą spaudimą, 
komitetas mano, kad komitetui liudi
jusių pareigūnų pateikta informacija 
apie siekius itakoti tyrimą pasitvirti
no". 

b. „Komiteto turimais duomeni
mis, prieš pasirodant straipsniui su 

to paties dienraščio žurnaliste kelias 
valandas VSD patalpose bendravo 
departamento generalinis direktorius 
A. Pocius ir jis šio fakto nepaneigė, 
tačiau atsisakė komitetui pateikti 
VSD pastato lankytojų žurnalo duo
menis". 

Taigi turime akivaizdų faktą -
VSD vadovybė kartu su viena garsia 
verslo bendrove dirbo ranka rankon, 
bandydami „torpeduoti" parlamen
tinį tyrimą. Tam tarnavo „paslaugi" 
žiniasklaidą. Visi žinome, kurią ži
niasklaidą ir kurią žurnalistę tai 
liečia. Tokios žiniasklaidos aktyvias 
pastangas matėme visi ir galėjome 
dėkoti tik tam faktui, kad Lietuvoje 
jau turime tiek įvairios žiniasklaidos, 
kad visos nupirkti jau nebegalima. 
Paperkama, „užvaldyta" žiniasklai
dą tampa viena iš didžiausių grėsmių 
šalies nacionaliniam saugumui. 

Nukelta i 4 psl. 
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SNUKELIS 
EGLE PEREDNYTE 

Snukelis tupėjo po šeimininkės 
lova ir tyliai inkštė. Jį kamavo kaž
koks ilgesys - nežinojo, kodėl, bet no
rėjosi verkti. Tai buvo paprastas 
šunelis, rudas su baltais lopais, ma
žas ir išsigandęs. Jo šeimininkė sirgo 
- jis tai jautė ir labai nerimavo, nes 
visa širdele ją mylėjo. 

Buvo vakaras. Seimininkė sėdėjo 
lovoje ir garsiai meldėsi. Ji kalbėjo 
šventųjų litaniją. Jos švelnus, melo
dingas balsas pamažu nuramino 
Snukelį ir jis snaudė po lova, apka
binęs abiem letenėlėm šeimininkės 
šlepetę. 

Bet jis jau miegojo. 
Kitą rytą Snukelis nubudo iš

girdęs šeimininkės balsą - kitokį nei 
visada. Ji silpnai sudejavo ir šunelis 
suprato, kad jai bloga. Jis palaižė jai 
veidą ir pajuto, kad jis šlapias nuo 
prakaito. Seimininkė bandė pakilti, 
bet neturėjo jėgų. 

- Snukeli, bėk pas kaimynus, -
sušnabždėjo ji. 

Jis iššoko iš lovos, pribėgo prie 
durų ir ėmė loti. Lojo tol, kol kaimy
nai suprato, kad kažkas negerai. 
Pasigirdo skambutis į duris, suneri
mę balsai... 

Daug laiko praėjo, kol žmonės 
atrakino duris ir įėjo butą. Sei-

Pro lovatiesės kraštą jis matė, 
kaip į kambarį ėmė lietis šviesa - ji 
pripildė visą kambarį, ir staiga pasi
rodė žmonės - jie išniro iš švelniosios 
šviesos - vyrai ir moterys, seni ir 
jauni, baltais rūbais, basi. Buvo tylūs 
ir susikaupę, rankos sudėtos maldai, 
o veidai spinduliavo dar skaistesne 
šviesa, negu ta, kuri supo kambarį. 

Pasigirdo giesmė. Snukelis nesu
prato jos žodžių, bet tai buvo ramybės 
giesmė. Ėmė lyti. Iš aukštybių be
galiniais upeliais tekėjo šviesa. Ji 
bėgo žmonių veidais, plovė rankas ir 
kojas. Žmonės kėlė rankas į viršų, ir 
giesmė vis stiprėjo, kol pavirto galin
gu gausmu - tai buvo tarsi jūros oši
mas - toks didingas, nežemiškas bal
sas, kuris kilo į dangų, lyg šlovintų, 
lyg maldautų, dėkotų ir jungtų -
dangų su žeme, Dievą su žmogumi. 

Žmonės šoko meilės šokį, ir tas 
šokis buvo gražus. Jie judėjo su tokia 
begaline ramybe, kad tiesiog negalė
jai abejoti - jie yra Dievuje. 

Šeimininkė baigė kalbėti litaniją, 
atsiduso ir užvertė storą maldaknygę. 

- Snukeli! 
Jis išlindo iš palovio ir suvizgino 

uodegą. 
- Eikš pas mane! 
Tiktai liuokt! - vienas šuolis, ir 

jis jau šeimininkės glėby. Mmm... 
Kaip gera, kai tave glosto! Snukelis 
net užsimerkė iš malonumo. Šei
mininkė užgesino lempą ir švelniai 
pabučiavo šunelį: 

- Miegok! 
Jis jautė žmonių rankas ant 

kailio -jos glostė ir glostė - švelniai ir 
jautriai - taip temoka šventieji. 

Žmonės tyliai išėjo. Jis girdėjo jų 
žingsnius kambario prieblandoje, jų 
džiaugsmingus balsus, vis tolstančius 
ir tolstančius. Seimininkė sumur
mėjo: 

- Labanakt. Snukeli' 

mininkė vis silpo, ir Snukelis bijojo, 
kad ji nesulauks pagalbos. Jis vis lojo 
ir lojo, kol kaimynai suėjo į kambarį 
ir iškvietė greitąją, kol atvyko rimti 
daktarai su baltais chalatais ir 
išsivežė šeimininkę. 

Niekas nekreipė į jį dėmesio, ir 
Snukelis blaškėsi po kambarį, loda
mas ir visiems trukdydamas, kol 
viena geraširdė kaimynė pasiėmė jį 
ant rankų ir išsinešė. Jis dar prieši
nosi, veržėsi pas šeimininkę, bet vel
tui. 

Jis jos neteko - šeimininkė mirė 
tą pačią naktį - Snukeliui tai pranešė 
jos angelas sargas -j is palietė jį spar
nu ir pažadino - patį vidurnaktį. 

Kai atmerkė akis, kambarys 
buvo pilnas šventųjų - atpažino juos 
iš auksinės šviesos ir laimingų veidų. 
Jie džiaugsmingai klegėjo, lyg kažko 
laukdami, ir galiausiai pasirodė jo šei
mininkė - džiugi ir laiminga, su balta 
suknele - tarsi nuotaka, švytinti 
laime. Jie apsupo ją glaudžiu ratu ir 
išsivedė. Snukelis suprato, kad ji 
nebegrįš. 

Liko vienas. Vienas svetimuose 
namuose - jį priglaudusi kaimynė 
daug dirbo ir grįždavo tik vakarais -
tokia nuvargusi, kad niekam jau 
nebeturėjo jėgų - tik pavalgydavo ir 
griūdavo miegoti. 

Jį supo tyla - tokia tyla, kad 
spengė ausyse - tik kažkur tolumoje 
dūzgė mašinos, kartais juokdamiesi 
prabėgdavo vaikai, kažkas spardė 
kamuolį... 

Jis ilgėjosi šeimininkės: jos ran
kų, jos švelnaus ir pažįstamo balso, 
jos kvapo - jis kalbėjo apie jos geru
mą. 

Kai priglusdavo jai prie krūtinės, 
jausdavo, kaip kažkas spinduliuoja iš 
moters širdies - kažkas šilto ir gero. 
Snukelis žinojo, kad ji buvo šventoji. 

O dabar šeimininkė išėjo - kaip 

jam gyventi be jos? 
Snukelis liūdnai kiūtino gatve. 

Jis pabėgo nuo kaimynės, kai vedžio
dama jį užsiplepėjo su drauge - seniai 
laukė tokios progos, nes jautė, kad 
ilgiau neištvers tų liūdnų, begalinių 
dienų jos bute. 

Nežinojo, kur eiti - visi keliai 
buvo jo, bet tai nei kiek nedžiugino. 
Pasaulis atrodė keistas ir svetimas. 

Buvo mėlynas šaltas rudens 
vakaras, žmonės susigūžę skubėjo 
namo - niekas nekreipė dėmesio į 
mažą šunelį, kuris pėdino, nuleidęs 
galvą, pabrukęs uodegą ir buvo taip 
paskendęs savo mintyse, kad net 
nepastebėjo, jog virš jo kažkas laiko 
skėtį - tai buvo mažas šlubas angelas 
rūpestingu rimtu veideliu - raukšlėtu 
lyg senutėlio - ir ilgais žilutėliais 
plaukais, kurie plaikstėsi vėjyje. 

Kažkas skubiai artėjo prie Snu
kelio - tai buvo jauna moteris: mar
gos kojinės (viena su nubėgusia aki
mi,, paltas ligi kulkšnių -juodas juo
das kaip jos akys - linksmos ir 
rūpestingos. Linksmų ir padaužiškų 
garbanėlių kupeta ant galvos - vos 
vos auksinės spalvos, panašios į 
saulėteki. Ji jas bandė sutramdyti 
pindama ir irišdama rausvą kaspiną, 
bet plaukai jos neklausė. 

Glėbyje nešėsi kūdikį, švelniai jį 
kalbindama ir vis sustodama pasi
grožėti jo mažu veideliu, putliomis 
rankytėmis, jo auksiniais nagučiais ir 
akimis, kurios kupinos nuostabos 
žvelgė i jam visiškai naują pasaulį. 

Užsižiūrėjusi į kūdikį mergina 
užmynė ant Snukelio kojytės. Jis 
sucypė, ir tada jinai jį pastebėjo. 

- Ko tu toks nusiminęs, mažyli? -
su užuojauta tyliai paklausė. 

Jos angelas sargas buvo storas ir 
linksmas -jis prisėlino prie Snukeliui 
iš nugaros ir linksmai timptelėjo jį už 
uodegos, bet Snukelio angelėlis jį 
sudraudė. Jiedu apsikabino ir sulaikę 
kvapą stebėjo, kas dabar bus. 

- Bernadeta! - kažkas šūktelėjo. 
Mergina atsisuko. Prie jos bėgo žilas 
vyriškis linksmu vaikišku veidu. 

- Kaip aš tavęs pasiilgau! 
- Juliau! - merginos akys suspin

do, ir snukelis suprato, kad ji myli šį 
žmogų. Jis užvertęs galvelę žiūrėjo į 
juos, tyliai melsdamasis, kad jie taptų 
jo draugais. 

- Žiūrėk, ką radau - tarė 
mergina. 

- Koks mielas šunelis! 
- Gal man jį pasiimti? 
- Pasiimk! Na, Draugeli? Sutinki, 

kad vadinčiau tave Draugeliu? -

Julius pasilenkė prie šunelio ir ilgai 
ilgai žvelgė jam į akis. Atsitiesė ir vėl 
pažiūrėjo į merginą. 

- Jis galėtų gyventi pas mane, bet 
su tavimi jis būtų daug laimingesnis, 
Bernadeta! 

- Kodėl? 
- Tu esi daug geresnė už mane. 
- Nekalbėk niekų! 
- Sakau, ką žinau. Pasiimk jį -

turėsi draugą. 
- Eime, Draugeli! - linksmai šūk

telėjo mergina, ir Snukelis suprato, 
kad jis priimtas. 

Bernadetos namai buvo sklidini 
šviesos. Čia gyveno Dievas - tas pats 
Dievas kaip ir senosios šeimininkės 
širdyje. Snukelis žinojo, kad tas Die
vas yra geras. 

Vieną rytą naujoji jo šeimininkė 
atidarė langą, ir pro jį ėmė lietis 
šviesa. Snukelis išvydo, kaip į kam
barį veržiasi paukščiai - jų balti spar
nai plakėsi į stiklą, ir mergina atvėrė 
langą. 

Paukščiai puolė į vidų, ir Snu
kelis išvydo jų akis - mėlynas mėly
nas tarsi giedras rugpjūčio dangus. 
Paukščiai skrido ir skrido, kol nuklo
jo sparnais visą kambarį. Snukelis 
suprato, kad tai sielos. 

Jos maldavo maldos. Bernadeta 
jas priėmė ir palaimino - skrydžiui į 
Ten. Už kiekvieną ji meldėsi, užde
dama rankas ant galvos - užsimer
kusi ir palaimingai šypsodamasi. Po 
to švelniai iškeldavo paukštį aukštyn 
ir sviesdavo jį į mėlyną erdvę... 

Snukelis tetroško, kad tik tai 
niekada nesibaigtų - tos palaimintos 
valandos, kai dangus nusileidžia į 
žemę ir apglėbia ją. 

Vieną dieną šeimininkė pradingo. 
Diena, dvi ir trys - jos nėra. 

Ak, kaip kaukė Snukelis! Kaip 
liūdėjo! Kaip raudojo! 

O ketvirtąją dieną pasirodė Ju
lius. 

- Nebėra tavo šeimininkės, Drau
geli, - tyliai pasakė. 

Dar ilgai ilgai jie sėdėjo apsika
binę. Nereikėjo daug žodžių -jie žino
jo, kad ji nebegrįš - Bernadeta, kuri 
skrido, išskrido su paukščiais - dar 
viena išsiilgusi siela į didelį sielų būrį 
- Amžinybėn. 

Jie stebėjo saulėlydį — du nu
liūdę draugai, širdimi apkabinę vie
nas kitą. 

- Na, Draugeli, eime. 
Ir jie leidosi pajūriu - šuo ir žmo

gus - vieniši ir išalkę šviesos - kad 
negrįžtų atgal - tik keliautų pirmyn -
kas bebūtų, i priekį... 

Seimo NSG komiteto išvadų pakanka suvokti 
valstybės saugumo problemų mastą 

Atkelta iš 3 psl. komitetui atskleidusius VSD parei
gūnus, kurių nušalinimas nuo parei-

Ir čia tenka atsakyti į trečią gų yra pats primityviausias persekio-
klausimą: jimo pavyzdys. 

Kaip kovosime 
su korupcija? 

Klausimas, į kurį visų pirma 
turės atsakyti Seimas, kurį taip pat 
buvo ir bus mėginama „užvaldyti", 
taip pat ir spaudžiant, kad komiteto 
išvados nebūtų patvirtintos. Pamaty
sime, kaip toli užvaldymas yra pa
sistūmėjęs. Jeigu norime kovoti su 
korupcija, tai privalome ne tik 
komiteto išvadas patvirtinti ir rasti 
būdą. kaip pratęsti tyrimą, bet Sei
mas privalo rasti būdą, kaip apginti 
nuo susidorojimo galimą korupciją 

Kas toliau? 

Toliau daug kas priklausys nuo 
šalies lyderių. Jeigu kova su korupci
ja yra realus strateginis prioritetas, 
tada premjeras turėtų būti priešakyje 
būtinų permainų. Jeigu „grupės 
draugų" įtaka premjerui yra didesnė 
už jo atsakomybės suvokimą, tai taip 
pat netrukus pamatysime. Tada 
nebereikės kalbėti ir apie kovą su 
korupcija. 

Sis tyrimas yra naudingas tuo, 
kad atskleidžia žymiai daugiau nei 
jam buvo pavesta ištirti. 
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Mokslinei elektroninei bibliotekai - dveji metai 
Prieš dvejus metus, 2004 m. 

gruodžio 2 dieną, pradėjo veiklą 
Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLffiRARY.LT. Tai pirmoji ir vie
nintelė elektroninė biblioteka Lietu
voje, kuriama ir palaikoma visuome
niniais pagrindais. Bibliotekoje talpi
nami elektroniniai resursai, populia
rinantys Lietuvos nacionalinius 
mokslo, švietimo, kultūros ir infor
macinių technologijų projektus, for
muojantys žinių visuomenės procesą 
pasaulio lietuvių bendruomenės 
tarpe. 

Šiuo metu eBibliotekoje yra per 
45 tūkst. įvairaus formato ir apimties 
bylų. Bibliotekos resursus sudaro 
moksliniai žurnalai, knygos, lietuviš
ki leidiniai, leidžiami ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje, konferencijų 
medžiagos bei unikalūs užsienio elek
troniniai leidiniai. 

Nuo 2004 m. gruodžio 2 dienos 
eBibliotekoje apsilankė 237 tūks
tančiai skaitytojų, iš kurių nuolatinių 
— daugiau kaip 9 tūkst. Per pirmuo
sius veiklos metus eBibliotekos pus
lapius vartė apie 90 tūkst. skaitytojų, 
per antruosius veiklos metus joje pa
buvojo 147 tūkst. skaitytojų. Tai ro
do, jog eBibliotekos populiarumas 
įgauna vis didesnį lankytojų susido
mėjimą ir apsilankymo pagreitį. 
Prognozuojama, jog per trečiuosius 
mets lankytojų skaičius padvigubės. 

Aktyviausi lankytojai eBibliote
koje - GMT +03:00 laiko juostos 
skaitytojai, kurie apsilankė 85 tūkst. 
kartų ir perskaitė daugiau nei 291 
tūkst. bylų. Sparčiausiai augantis 

skaitytojų ratas - iš JAV ir Kanados, 
nes per antruosius metus jų skaičius 
išaugo 7 kartus. 

Populiariausios kalbos, kuriomis 
kreipėsi lankytojai — lietuvių k. -
120 tūkst. kartų, anglų - 47 tūkst., 
rusų - 10 tūkst., vokiečių - daugiau 
kaip tūkstantis. Į eBiblioteką pradėjo 
užsukti ir skaitytojai iš mažai žinomų 
kraštų, nes užklausimuose buvo krei
piamasi totorių, samių bei hausa kal
bomis. Samių (Northern Sami) arba 
lapių yra Suomijos vietinė kalba, ku
ria kalba tautelė, gyvenanti Laplan-
dijoje. Hausų kalba — oficiali Siaurės 
Nigerijos kalba, „Chadic" kalbos 
dialektas. Salys, kurių skaitytojų ap
silankymas vasaros-rudens laiko
tarpiu labiausiai pradžiugino bib
liotekos organizatorius, buvo Viet
namas (vn), Kenija (ke), Singapūras 
(sg), Ekvadoras (ec), Gvatemala (gt), 
Venesuela (ve) ir kt. 

Populiariausia paieškos sistema, 
padedanti rasti biblioteką internete -
www.google.lt. Jos pagalba skaityto
jai lankėsi per 98 tūkst. kartų. 
Tiesiogiai skaitytojai kreipėsi biblio
tekos adresu elibrary.lt daugiau nei 
11 tūkst., o per www.google.com -
daugiau nei 6 tūkst. kartų. 

Mokslinės elektroninės biblio
tekos resursus reguliariai papildo VšĮ 
„Mokslotyros institutas" išleistos 
knygos, kuriam vadovauja dr. Algi
mantas Liekis. Pastaruoju laikotar
piu eBibliotekoje pristatytos jo išleis
tos knygos: „Lietuvos energetikos 
institutas 50", „Akademikas Kazi
mieras Ragulskis ir jo mokslo mokyk

la", „Profesorius Romualdas Ginevi-
čius", „Kada tauta tyli", skirta profe
soriaus, akademiko, Seimo nario ir 
atstovo Europos parlamente Rolando 
Pavilionio atminimui. Taip pat eBib
liotekoje reguliariai talpinamos ir lei
dyklos „Versus aureus" leidžiamos 
knygos: Donato Banionio „Memua
rai", Egidijaus Aleksandravičiaus 
„Kas iškirto varnui akį" ir kt. 

~ Būtina atkreipti skaitytojų dė
mesį į tai, kad bibliotekoje pristatytas 
naujas žurnalas „Lietuvos scena" bei 
unikalus leidinys - žurnalas klubo 
„13 ir Ko" žinios. Tai leidiniai, kurių 
elektroninės versijos talpinamos tik 
eBibliotekoje. Taip pat reguliariai 
bibliotekai pateikia savo leidinius 
„Sveikatos ir medicinos informacijos 
agentųra", leidžianti žurnalus „Svei
kas žmogus" bei „Gydymo menas". 
Džiugu, kad bibliotekoje sukaupta 
labai daug informacijos apie Kanadą, 
talkinant Kanados ambasadai Lie
tuvoje. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT tiesia ranką ir jau
niems mokslininkams, suteikdama 
galimybę nemokamai talpinti jų 
straipsnius, tyrimus, publikacijas, 
kitus darbus. Paskutiniu metu pra
dėti talpinti VDU dr. Nidos Vasiliaus
kaitės darbai. 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija ir Všl Baltijos visuo
meninis informacinių technologijų ir 
švietimo centras bendradarbiavimo 
pagrindu pradeda talpinti Moks
linėje elektroninėje bibliotekoje 
eLIBRARY.LT elektroninių leidinių 

versijas, konferencijų medžiagas, kitą 
visuomenei naudingą informaciją, 
pristatančią ir reprezentuojančią 
Lietuvos valstybinio jūrų uosto veik
lą. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT reguliariai kviečia 
bendradarbiauti įvairias Lietuvos ir 
užsienio organizacijas, leidžiančias ir 
norinčias talpinti savo mokslinius lei
dinius, reklamuoti idėjas, tyrimus bei 
atradimus, siekiančias populiarinti 
autorių, o ypač jaunų mokslininkų 
darbus, sėkmingai išplatinti turimus 
resursus tarptautiniame akademinių 
bibliotekų tinkle. 

Viešoji įstaiga Baltijos visuome
ninis informacinių technologijų ir 
švietimo centras kviečia dalyvauti 
projekte įvairias Lietuvos organizaci
jas, privataus kapitalo bendroves, 
įmones ir įstaigas, galinčias paremti 
nacionalinių resursų kaupimą ir po
puliarinimą pasaulio lietuvių ben
druomenės tarpe. Tokia parama yra 
ženkli investicija į naujosios kartos 
švietimą, mokslo siekimą ir žinių 
visuomenės kūrimą. 

Kontaktinis asmuo: 
Algirdas Aušra, 
direktorius VšĮ Baltijos 
visuomeninis informacinių 
technologijų ir švietimo centras 
Laisvės pr. 125, biuras 601, 
LT-06118 
Vilnius 
Telefonas: (8-5) 248-1536, 
faksas: 248-1629, 
mob. tel. 8-699-16184 
El.paštas: infp@elibrary.lt 

Nusviedęs ramentus į šalį, smogikas nuėjo 
švilpaudamas, lyg jis būtų atlikęs didžiajai Vo
kietijai didžiausią patarnavimą. 

OFICIALUSIS PRIĖMIMAS 

Tuoj po Naujųjų Metų pristatė mus stovyklos 
viršininkui (Lagerfuehrer). Anksčiau atvy

kusieji suimtieji apie tokį priėmimą šnibždėjo vi
sokių dalykų, bet nieko aiškaus nepasakė, o pak
lausus atsakydavo: 

— Pamatysite patys! 
Vieną dieną tuoj po pietų stovyklos aikštėje, 

priešais administracijos namus, išsirikiavome 
keturkampiu. Diena buvo skaidri ir šalta. Su
sirinko keli šimtai „naujokų". Pareigūnai lakstė 
nuolat apie mus, tvarkė, mokė, kaip pasielgti, kai 
pasirodys stovyklos vadovybė. Tvarkymas užtru
ko ne mažiau kaip valandą ir buvo atliktas vien 
suimtųjų pareigūnų. 

Pagaliau iš administracijos namo išėjo stovyk
los viršininkas, smogikų kapitono laipsnio kari
ninkas Forsteris, dviem lazdomis remdamasis, ly
dimas raporto viršininko, garsiojo „geležinio Gus
tavo" ir visų kitų smogikų būrio. 

Darbų tarnybos vedėjas, taip pat suimtasis, 
padavė komandą: 

— Ramiai! Kepures nusiimt! Pagarba kairėn! 
— ir pribėgęs prie viršininko atraportavo. 

Stovyklos viršininkas visai lėtai įėjo į ketur
kampį, apsižiūrėjo į visas puses ir be jokio pa
sveikinimo bei įvado pareiškė: 

-r- Tamstos čia esate atvežti perauklėti, kad 
paskiau vėl galėtumėte grįžti į tautos bendruo
menę kaip pilnaverčiai piliečiai. Čia, stovykloje, 
viešpatauja tvarka ir griežta drausmė. Nuo Tams
tų pačių priklausys Tamstų čia buvimo laikas. 
Kiekviena stovyklinė bauda pailgins Tamstų čia 
buvimo laiką mėnesiais arba net ir metais. Dau
giau aš Tamstoms neturiu ką pasakyti! 

Prakalbą užbaigęs, stovyklos viršininkas 
nuėjo vienas. Darbų tarnybos vedėjas vėl padavė 
komandą: 

— Laisvai! Kepures užsidėti! 
Po to raporto viršininkas su darbų tarnybos 

viršininku — smogiku pradėjo mus skirstyti dar
bams. Pirma atrinko visus amatininkus specialis
tus, o visus juodadarbius ir laisvųjų profesijų žmo-
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nes suvarė į vieną būrį. Amatininkus specialistus 
atidavė darbų tarnybos viršininko žiniai. Tada 
raporto viršininkas priėjo prie mūsų būrio, ap-
klausinėjo visus, kokio užsiėmimo, ir daugiau 
nieko. Paklaustas Martynas Reizgys atsakė, kad 
jis esąs ūkininkas ir valdininkas. Raporto 
viršininkas tuoj paklausė jį: 

— Iš kur Tamsta? 
— Iš Klaipėdos krašto. 
— Tamsta esi tas valdininkas, kuris, pats 

būdamas vokiečiu, buvęs vokiečių kareiviu, 
susidėjo su didlietuviais ir jiems pasitarnavo! 

Reizgys į tai atsakė: 
— Aš esu lietuvis, Prūsų lietuvis, atlikau savo 

pilietinę pareigą ir niekam nepadariau jokios 
skriaudos! 

Į tai raporto viršininkas sumurmėjo: 
— Gerai, gerai! Mes žinome, kaip tokį elgesį 

reikia vertinti! 
Tada jis tuoj paklausė: 
— Kas čia dar yra iš Klaipėdos? 
Aš pakėliau ranką ir pasakiau, kad aš irgi 

lietuvis iš Klaipėdos. Jis tuoj paklausė: 
— Kokios Tamsta profesijos? 
— Redaktorius! 
— Jau žinau! Tamsta taip pat susidėjai su 

didlietuviais, dirbai ir kiršinai prieš vokiečius ir 
kur galėdamas kenkei mūsų reikalams! Žinokit! 
Mes Tamstą nuo tokių darbų atpratinsime! 

Jis pašaukė darbų tarnybos vedėją, įsakė jam 
užsirašyti mano numerį ir pridūrė: 

— Šis niekšas stovykloje neturi gauti jokio 
geresnio darbo! 

Toks jo pareiškimas buvo lygus mirties spren

dimui, nes stovykloje žmogus galėjo išsilaikyti tik 
tokiais atvejais, jei jis patekdavo į geresnę darbo 
komandą, kur suimtųjų nors tiesiog nešaudydavo 
ir neužmušdavo. Visos mano viltys žuvo. 

Po manęs paklausė vieną vyresnio amžiaus 
žmogų, kurios jis profesijos. 

Paklaustasis atsakė: 
— Kunigas! 
Raporto viršininkas paklausė: 
— Už ką Tamsta čia atvežtas? 
Kunigas atsakė: 
— Paabejojau Vokietijos pergale! 
Raporto vadas, kaip žalčio įgeltas, prišoko 

prie kunigo ir smogė jam į veidą taip, kad tas sug
riuvo vietoje. 

— Kelkis, maiše, žmonių suvedžiotojau, 
nesivoliok kaip kiaulė! — rėkė spardydamas 
kunigą. 

— Kelkis greičiau! Tamsta turi žmones 
mokyti artimo meilės, o Tamsta juos suvedžioji. 
Aš Tamstą išmokysiu artimo meilės! Aš Tamstą 
galiu užmušti, nes žinau, Tamsta mane vis tiek 
mylėsi ir mano nuodėmes atleisi, — rėkė smo
gikas, mušdamas kunigą. 

Sudaužęs kumštimis kunigui veidą, liepė jam 
tūpti, o kitam smogikui įsakė atnešti pagalį. Tu
pintį kunigą jis pradėjo kvosti, kaip ir kodėl jis 
sakęs, kad Vokietija pralaimėsianti karą. Kunigas 
aiškinosi: 

— Aš nenoriu, kad Vokietija karą pralaimėtų, 
nes aš pats esu ir asmeniškai užinteresuotas jos 
laimėjimu. Turiu kelias dešimtis tūkstančių mar
kių banke. Tai mano santaupos. Jei Vokietija karą 
pralaimėtų, mano pinigai gal dingtų ir aš vėl lik
čiau visiškai be nieko. Vien dėl to aš tikrai noriu, 
kaip ir kiekvienas vokietis patriotas, kad mes 
karą laimėtumėm, bet aš negalėjau tikėti mūsų 
pergalės galimumais! Be to, mano sūnus yra kapi
tonas kariuomenėje ir jau apdovanotas aukštais 
atsižymėjimo ženklais už narsumą kovose! 

— Tai Tamsta toks! Tamstos sūnus aukojasi 
karo lauke, o Tamsta sėdi šiltame, jaukiame bute 
ir agituoji prieš Vokietijos pergalę?! 

Paėmęs atneštą pagalį pradėjo mušti kunigą 
per galvą, visiškai nuplikusią, kol kraujas pasiro
dė iš kokių dešimt ar daugiau žaizdų. Bemušant 
sulūžo pagalys, tada smogikas pradėjo spardyti tu-
pinčiajam į blauzdikaulius. Bus daugiau. 

http://eLffiRARY.LT
http://www.google.lt
http://elibrary.lt
http://www.google.com
mailto:infp@elibrary.lt
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Sveikinimai „Kalėdiniu p@stu / / 
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Vilniaus arkikatedros administratorius kunigas Ričardas Doveika (k) ir sostinės 
meras Artūras Zuokas. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 7 d. (ELTA) — 
Vilniečiai ir sostinės svečiai jau gali 
pasveikinti savo draugus ir artimuo
sius visame pasaulyje tiesiai iš Vil
niaus Katedros aikštės. Ketvirtadienį 
prie pagrindinės miesto Kalėdų eglės 
pradėjo veikti „FIMA Kalėdinis p@š-
tas", leidžiantis kiekvienam norin
čiam nemokamai įrašyti 20 sekun
džių trukmės vaizdo ir garso sveikini
mą bei išsiųsti jį pageidaujamu elek

troninio pašto adresu. 
Pirmieji filmuotus elektroninius 

sveikinimus visai lietuvių tautai iš 
elektroninio terminalo išsiuntė Vil
niaus meras Artūras Zuokas ir Vil
niaus arkikatedros administratorius 
kunigas Ričardas Doveika. Jie išban
dė specialią konstrukciją, kurioje su
montuotas informacinis terminalas 
ir prie jo prijungta vaizdo filmavimo 
kamera bei mikrofonas. 

Premjerui Įs ta tymai negalioja? 
Vilnius, gruodžio 7 d. (Alfa.lt) — 

Aktyviai sportuojantis ir taip pat ak
tyviai rūkantis ministras pirminin
kas Gediminas Kirkilas užmiršo, kad 
Seimo vidaus tvarkos taisyklės drau
džia rūkyti specialiai tam nenustaty
tuose vietose, ir drąsiai užsikūrė pyp
kę prieš pat įėjimą į Seimo posėdžių 
salę. 

Nors Lietuvos Konstitucijos 29 
straipsnis byloja, kad: „Įstatymui, 

teismui ir kitoms valstybės instituci
joms ar pareigūnams visi asmenys ly
gūs", Seimo ryšių su visuomene sky
riaus vyriausiasis specialistas Artū
ras Zeleniakas atvirai pasakė neži
nantis, kas būtų, jeigu premjero vie
toje, būtų buvęs žurnalistas. 

Keisčiausia, kad parlamentarai, 
pastebėsiu - nerūkantys - net ne
bandė prieštarauti ar kaip nors 
drausminti G. Kirkilo. 

Grįžti namo skatins stipendija 
Atkelta iš 1 psl. 
bus įteikta kitų metų gruodį. Šią at
rankos komisiją sudarys žinomi įvai
rių sričių atstovai, tarp kurių — rašy
tojas Algimantas Čekuolis, krepšinio 
treneris Valdemaras Chomičius, fi
losofas Leonidas Donskis, žurnalistas 
Romas Sakadolskis. 

„Per pirmus trejus ketverius na
rystės Europos Sąjungoje (ES) metus 
emigracijos mastas, remiantis kitų 
ES šalių pavyzdžiu, pasiekia savo vir
šūnę, po to pradeda gesti ir maždaug 
penkioliktais metais pasiekia statis
tiškai nereikšmingą dydį. Tai ko ge
ro, menka paguoda, nes jei nedary
sim nieko, tai po 15 metų nelabai ką 

išvysim savo darbo rinkoje", — ket
virtadienį spaudos konferencijoje 
emigracijos padėtį vertino vienas ko
misijos narių ekonomikos ekspertas 
Gitanas Nausėda. 

Lietuvos gyventojai yra vieni iš 
labiausiai migruojančių ES. Skirtin
gais skaičiavimais po nepriklausomy
bės atkūrimo iš Lietuvos išvyko maž
daug 14 proc. (500,000) piliečių. 1990 
— 1993 metais didžiausi emigraciniai 
srautai buvo į buvusias Sovietų Są
jungos respublikas, o nuo 1994 metų 
— į Vakarus. 

Projektą „Kryptis — namo" 
vykdo telekomunikacijų bendrovė 
„TeliaSonera". 

* Suomijoje vykstančių Euro
pos plaukimo pirmenybių trum
pame 25 m ilgio baseine nė vie
nam iš trijų Lietuvos plaukikų ne
pavyko iškopti į pusfinalį tarp 16 da
lyvių 100 m rungtyje krūtine bei tęsti 
kovą dėl apdovanojimų. Ketvirta
dienį atrankos varžybose sėkmin
giausiai tarp lietuvių plaukęs Ed
vinas Dautartas buvo 29-as, distanci
ją įveikęs per 1 minutę 00.98 sekun
dės. 

* Perspektyviausias Lietuvos 
tenisininkas šešiolikmetis Ričar
das Berankis trečiadienį baigė 
pasirodymą Floridos valstijoje (JAV) 
vykstančiame pasaulio jaunių (iki 18 
metų) „Orange Bowl" teniso čempio

nate. Trečiadienį dvejetų turnyro pir
mojoje kovoje R. Berankis, žaidęs po
roje su ekvadoriečiu Ivanu Endara, 
3:6, 4:6 turėjo pripažinti ruso Iljos 
Beliajevo ir baltarusio Vladimiro Ig-
natičiaus dvejeto pranašumą. Kelio
mis valandomis anksčiau vienetų 
turnyro antrajame rate R. Berankis 
4:6, 2:6 nusileido portugalui Gastao 
Elias. 

* Dešimtą pergalę dvidešim
tose NBA reguliariojo sezono 
rungtynėse iškovojo Šarūno Ja-
sikevičiaus Indiana „Pacers" ko
manda, trečiadienį namuose 94:80 
nugalėjusi Orlando „Magic" krepši
ninkus. Lietuvis įmetė 3 taškus, atli
ko 4 rezultatyvius perdavimus. 

Prezidentūra daugiausia išleido 
lėktuvų nuomai 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 
Kai kuriems parlamentarams ži-
niasklaidoje pasipiktinus dėl išlaidų 
prezidento užsienio vizitams, Prezi
dentūra patikslino informaciją apie 
kelionėms išleistas sumas ir vizitų 
skaičių. 

Prezidento spaudos tarnybos 
pranešime neigiama Seimo narių pa
skelbta informacija, kad verslo klase 
keliauja ne tik Valdas Adamkus su 
žmona Alma, bet ir kai kurie kiti Pre
zidentūros darbuotojai. 

„Perkant lėktuvų bilietus griež
tai laikomasi principo, kad verslo kla
se keliauja tik prezidentas ir pirmoji 
ponia. Visi kiti delegacijos nariai 
skrenda ekonomine klase", — teigia
ma pranešime. 

Prezidentūra taip pat patikslino, 
kad šiemet prezidentas surengė 25 
užsienio vizitus, o ne 66, kaip teigia 

parlamentarai. 
Tačiau pastarieji vadovavosi Pre

zidentūros informacija, kurios dar
buotojai į Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetui pateiktus dokumentus 
įtraukė ir visų Prezidentūros darbuo
tojų komandiruotes į užsienį, kurių 
buvo 41. 

Anot pranešimo spaudai, dau
giau nei pusę išlaidų, skirtų preziden
to vizitams į užsienį, sudaro lėšos lėk
tuvams nuomoti. Devynių specialiųjų 
skrydžių išlaidos per 10 mėnesių su
darė beveik 862,000 litų. 

Prezidentūros atstovų teigimu, 
specialūs skrydžiai pasirenkami tuo
met, kai yra rengiami valstybiniai ir 
oficialūs vizitai, kurių metu šalies va
dovą lydi Seimo ir Vyriausybės narių, 
ministerijų atstovų, kultūros ir meno 
veikėjų, verslininkų ir žurnalistų de
legacijos. 

Seimas priėmė 2007 metų biudžetą 
Atkelta iš 1 psl. 

Socialliberalų frakcijos seniūnas 
Artūras Paulauskas sakė, kad kitų 
metų biudžetas — 2006 metų biudže
to kopija. 

Socialdemokratas Bronius Bra-
dauskas gyrė biudžetą: „Jis spręs 
žmonių socialines problemas ir pa
gerins jų gyvenimą". 

Liberalas Kęstutis Glaveckas 
įspėjo, kad kitais metais šalyje didės 
infliacija, o biudžete nėra numatyta, 
kaip valstybė gyventojams kompen
suos infliacijos didėjimą ir kainų kili
mą. 

Palyginti su pirmuoju Vyriausy
bės parengtu projektu, įvairių sričių 

finansavimas Seimo nariams prašant 
padidintas maždaug 183 mln. litų. 

Papildomai po 2 mln. skirta litų 
kaimo bendruomenėms, melioracinių 
įrenginių priežiūrai, teismo pastato 
statybai užbaigti, 1.4 mln. litų — ūki
ninkams, su kuriais už įsigytą iš jų 
produkciją neatsiskaitė bankrutuo
jančios ar bankrutavusios įmonės, o 
0.98 mln. litų — siaurojo geležinkelio 
komplekso ruožo Panevėžys—Rubikė 
specialiajam planui parengti. 

Seimas nepalaikė siūlymo skirti 
70 mln. litų šalies aukštųjų mokyklų 
dėstytojų, mokslininkų atlyginimams 
didinti nuo kitų metų sausio 1-osios, 
o ne kaip planuota nuo liepos. 

• to naujien 
Atkelta iš 1 psl. 

Demokratinė politika remiasi 
dviem pamatiniais principais - iš
minties ir susitarimo. Pastarojo šalti
nis yra rinkėjų valia, įgyvendinama 
per tautos atstovų randamą kompro
misą. (Praktinė) išmintis savo ruožtu 
yra vertinimo kriterijus, kuriuo tu
rėtų vadovautis ir rinkėjai, ir jų ats
tovai, ir partijos, ir nepolitinės val
džios institucijos. 

Rinkėjų valia šį dešimtmetį at
vedė į valdžią tokius politikus, kaip 
Rolandas Paksas ir Viktoras Us-pas-
kichas. Susitarimo principas lėmė, 
kad marginalinės politinės jėgos pe
rėmė reikšmingus galios svertus, o iš
minties dorybei atėjo sunkūs laikai. 

Šiomis aplinkybėmis nepolitinio 
- biurokratijos, akademijos, viešosios 
erdvės - elito atstovai ėmė aktyviau 
reikštis įvairiais valstybės gyvenimo 
lygmenimis. Ir būtų tikrai neteisinga 
vertinti šį procesą kaip savaime da
rantį žalos ir keliantį grėsmę de
mokratinei santvarkai. 

Jei, pavyzdžiui, biurokratijos eli
to gebėjimai ir galios resursai pasta
rąjį dešimtmetį didėjo, o politinis ats
tovavimas degradavo, klaidinga būtų 
kaltų ieškoti tobulėjančioje valstybės 
tarnyboje. Pirminė problema - tai 
partinio atstovavimo intelektinis bei 
moralinis nuosmukis (naujos parti
jos) arba įsisenėjęs bejėgiškumas 

j (tradicinės partijos). 
Tačiau nepartinio ar nepolitinio 

] elito įsigalėjimas lėmė dvi ne ką ma-
; žesnes problemas. Pirmoji - tai politi

nės atskaitomybės visuomenei nebu
vimas aktyviai kišantis į užsienio ir 

: vidaus politikos reikalus. Prasidėjo 
: užkulisinių manipuliacijų, vykdomų 

tautai neatstovaujančių asmenų ir 
grupių, laikai. 

Kita problema - atodairos į prak
tinę išmintį nebuvimas, niekuo ne ge
resnis už tą, kuris pastebimas politi
nio—partinio atstovavimo ir veikimo 
lygmeniu. Tik vienu atveju praktinę 
išmintį pamina vulgarus populizmas, 
o kitu atveju ją išstumia siauros kom
petencijos pirmenybė. 

Iš biurokratinio aparato, neat
stovaujamosios valdžios ir iš neparti
nės, nevisuomeninės veiklos sričių 
susiformavęs galios elitas nesugebėjo 
tapti praktinės išminties elitu. Todėl 
valstybininkų sąvoka jam nepritinka. 
Šiam vadinamajam elitui būdingas 
kone išskirtinai technokratinis, pro
cedūrinis politikos suvokimas. Tačiau 
siauros kompetencijos ir technokra
tizmo prioritetai nėra valstybinio 
mąstymo etalonas. 

Šiuo atžvilgiu vaizdingai proce
dūriniai, politikos suvokimą siauri
nantys yra buvusio Konstitucinio 
Teismo teisėjo Egidijaus Jarašiūno 
samprotavimai apie demokratiją, ku
riuos paskelbė savaitraštis „Veidas". 

E. Jarašiūnas politinę veiklą pri
lygina interesų grupių veikimui. Taip 
sudaromas įspūdis, kad parlamenta
rai neišvengiamai yra šališki ir atsto
vauja ne tautai, o interesų grupėms. 

Politinius tikslus teisininkas 
priešpriešina konstitucinėms taisyk
lėms, kurios, jo žodžiais, politikams 
yra tik antroje vietoje. Tačiau Kons
titucijos normų gynimas ir įgyvendi
nimas, kaip ir jos priėmimas arba kei
timas, yra politiniai par excellence 
tikslai. Pati Konstitucija yra politinis 
tikslas, todėl supriešinti šiuos daly
kus tiesiog nelogiška. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Patvirtinta R. Gatės kandidatūra 

Naujasis gynybos sekretorius Rcber - C o — 

Washington, DC, gruodžio 7 d. 
(AFP/BNS) — JAV Senatas trečiadie
nį didžiule balsų persvara patvirtino 
prezidento ilgamečio patarėjo Robert 
Gatės paskyrimą naujuoju gynybos 
sekretoriumi vietoje Donald Rums-
feld, kuris pateko į nemalonę dėl ne
sėkmingos JAV politikos Irake. 

Už R. Gatės paskyrimą balsavo 
95 senatoriai, o prieš — vos du. Nesu
dėtingas R. Gatės paskyrimo patvirti
nimas yra dar vienas ženklas, kad 
JAV visuomenė ir Washington politi
kai pavargo nuo „status quo" Irake. 

Tai taip pat laikoma šiurkščiu at
sisveikinimu su D. Rumsfeld, kuris 
buvo vadinamas pagrindiniu daugelio 
administracijos klaidingų žingsnių 
Irake gynėju. 

Antradienį R. Gatės paskyrimą 
vienbalsiai patvirtino Senato Gink
luotųjų pajėgų komitetas. Tiek res
publikonų, tiek demokratų senatoriai 
gyrė jo ramų, tiesų būdą, kuris visiš
kai nepanašus į D. Rumsfeld kovin
gumą. Daug kas Kongrese sako, kad 
su R. Gatės sieja viltis dėl JAV sėk
mės Irake. 

R. Gatės paskyrimo patvirtini
mą, kuris žymi naują JAV gynybos 
politikos Irake ir Artimuosiuose Ry
tuose fazę, trečiadienį užtemdė svar
bios ataskaitos, kurią parengė Irako 
studijų grupė, pateikimas. Ją dauge-

Bili Fitzpatrick nuotr. 

lis analitikų vertina kaip administra
cijos politikos Irako atžvilgiu atsi
sakymą. 

Antradienį per jo paskyrimo 
svarstymą Senato Ginkluotųjų pajė
gų komitete R. Gatės sakė, kad JAV 
nelaimi karo Irake, ir perspėjo dėl re
gionui gresiančio pavojaus, jei pa
dėtis nepagerės. 

Toks įvertinimas atitinka išva
das, pateiktas ataskaitoje, kurią tre
čiadienį paskelbė Irako studijų grupė. 
Joje dirbo abiejų JAV pagrindinių 
partijų atstovai, tarp jų — ir R. Ga
tės, kol lapkričio pradžioje preziden
tas George W Bush jį paskyrė į gyny
bos sekretoriaus postą. 

D. Rumsfeld atsistatydino po to, 
kai G. W. Bush respublikonai per lap
kričio 7-osios rinkimus prarado Kon
greso kontrolę, kurią perėmė demok
ratai. Respublikonų pralaimėjimą di
dele dalimi nulėmė visuomenės nepa
sitenkinimas Irako karu. 

R. Gatės sakė, kad Irako klausi
mas bus pagrindinis jo darbotvarkės 
prioritetas; jis ketina netrukus nu
vykti į Baghdad, kur nori pasikalbėti 
su JAV pajėgų vadais. 

Per pusketvirtų metų po JAV va
dovaujamos invazijos konfliktas pa
reikalavo daugiau kaip 2,900 ameri
kiečių ir dešimčių tūkstančių irakie
čių gyvybių. 

J. Gaidaras: mano mirties norėjo 
Kremliaus priešai 

Maskva, gruodžio 7 d. („Reu-
ters'TBNS) — Žinomas ekonomistas 
ir vienas Rusijos liberalų vadovų Je
goras Gaidaras mano, kad dėl jo ap-
nuodijimo lapkričio pabaigoje Airijoje 
gali būti kalti Rusijos valdžios prie
šininkai, suinteresuoti, kad Rusijos ir 
Vakarų santykiai blogėtų. 

J. Gaidaras pasijuto blogai lap
kričio 24-ąją, kitą dieną po to, kai mi
rė radioaktyvia medžiaga apnuodytas 
Londone buvęs Federalinės saugumo 
tarnybos darbuotojas Aleksandras 
Litvinenka. 

Pasak J. Gaidaro, po pusryčių jo 
savijauta smarkiai pablogėjo ir po ke
lių valandų jis neteko sąmonės. Ru
sijos gydytojai neatmeta apnuodijimo 
versijos, bet negali nustatyti medžia
gos, kuri jį sukėlė. 

Kaip rašė J. Gaidaras straipsny
je, išspausdintame laikraščiuose ,,Ve-
domosti" ir „The Financial Times", 

apnuodijimo versija jam nekelia abe
jonių. „Blaiviai mąstant, tai buvo bū
tent apnuodijimas",— rašo J. Gaida
ras. 

J. Gaidaras sakė, jog netiki, kad 
su įvykiu susijusi Rusijos valdžia. 

„Po Aleksandro Litvininkos mir
ties lapkričio 23 dieną Londone dar 
viena smurtinė žinomo ruso mirtis, 
įvykusi kitą dieną, būtų paskutinis 
dalykas, kuriuo gali būti suinteresuo
ta valdžia", — rašo ekonomistas. 

„Greičiausiai tam, kas jvyko, va
dovavo kas nors iš akivaizdžių ar įsis-
laptinusių Rusijos valdžios priešinin
kų, tie, kas suinteresuoti, kad ir to
liau radikaliai blogėtų Rusijos santy
kiai su Vakarais", — rašo J. Gaidaras. 

A. Litvinenkos draugai išplatino 
priešmirtini buvusio jo pareiškimą, 
kuriame jis apkaltino Rusijos prezi
dentą Vladimirą Putiną prisidėjus 
prie jo apnuodijimo. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI trečia

dienį į Varšuvos arkivyskupus pakėlė 
vyskupą Stanislavvą Wojciechą Wiel-
gusą ir paskyrė jį vadovauti Lenkijos 
Katalikų Bažnyčiai, paskelbė Vati
kano nuncijus Lenkijoje arkivysku
pas Jozefas Kowalczykas. Naujasis 
arkivyskupas 67-erių metų S. W. 
VVielgusas pakeitė kardinolą Jozefą 
Glempą, kovojusį prieš komunistus. 
v -

Šiuo metu Plocko vyskupo pareigas 
einančio S. W. Wielguso paskyrimas 
užbaigė J. Glempo vadovavimo Len
kijos Katalikų Bažnyčiai erą, truku
sią ketvirtį amžiaus. 

ROMA 
Pietų Nigerijoje ketvirtadienį 

per ginkluotų užpuolikų ataką prieš 
kompanijai „Agip" priklausančius 
naftos įrengimus žuvo mažiausiai 
vienas žmogus, o dar keturi darbuo
tojai buvo pagrobti, pranešė Nige
rijos kariškis. Pasak jo, buvo pagrobti 
trys italai ir libanietis. Italijos užsie
nio reikalų ministerijos krizių padali
nio pareigūnė Elisabetta Belloni pa
reiškė dar nežinanti, kas tiksliai su
rengė šį išpuolį. Naftos telkinius Ni
gerijos deltoje užgrobti siekiantys se
paratistai ir kovotojų grupuotės ren
gia išpuolius prieš tarptautines naf
tos įmones ir jų darbuotojus nuo sau
sio mėnesio. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija ketvirtadienį 

sakė, kad Turkijos iniciatyva dėl uos
tų atvėrimo Kiprui, jei tai bus patvir
tinta, gali būti pozityvus ir svarbus 
žingsnis įsipareigojimų Europos Są
jungai (ES) vykdymo link. Europos 
Komisija nurodė, jog siekia paaiški
nimo dėl turkų pasiūlymo, ir atsisakė 
spėlioti, ar jis atitinka ES sąlygą, kad 
Ankara atidarytų savo uostus ir oro 
uostus laivams ir lėktuvams iš Kipro. 

VARŠUVA 
Lenkijos parlamentarai gali būti 

priversti sutikti su atitikmens netu
rinčiu dalyku ir leisti prokuratūrai 
atlikti vieno Seimo nario DNR tyri-

ATLANTIC 

mus, rašo dienraštis „Žycie Warsza-
wy". Prokuratūra kreipėsi į „Savigy
nos" deputatą Stanislavvą Lyzwinskį 
su prašymu atlikti genetinį testą, nes 
buvusi Lodzės seimelio deputatė 
Aneta Kravvczyk, kuri vėliau dirbo S. 
Lyzvvinskio biuro vedėja, viešai pa
reiškė, jog jos trejų metų dukrelės tė
vas yra šis parlamentaras. Pasak mo
ters, jos darbdavys už galimybę dirbti 
reikalavo sekso paslaugų. Be to, 33 
metų A. Kravvczyk tvirtina, kad tokių 
paslaugų reikalavo ir „Savigynos" 
vadovas, vicepremjeras ir žemės ūkio 
ministras Andrzejus Lepperis. 

LONDONAS 
Marse rasta požymių, rodančių, 

kad neseniai į planetos paviršių buvo 
išsiveržęs vanduo, praneša JAV Na
cionalinės aeronautikos ir kosmoso 
erdvės tyrimo valdybos (NASA) ty
rinėtojai. Kaip pranešė BBC, Marso 
paviršiaus nuotraukose, gautose iš 
Amerikos orbitinio zondo, matyti va
gos ir įdubos, kurios teoriškai galėjo 
atsirasti, jeigu per pastaruosius ke
lerius metus uolomis ir stačiais kra
terių šlaitais tekėjo vanduo. 

JAV 

Restoranų tinklas „Hard Rock 
Cafe" parduodamas Floridos semino-
lų, Siaurės Amerikos čiabuvių, gen
čiai už 968 mln. JAV dolerių. „Rank" 
grupė patvirtino pasiekusi susita
rimą su „Seminole Hard Rock En-
tertainment", „Seminole Tribe of 
Florida" padaliniu dėl „Hard Rock" 
verslo įsigijimo. Seminolų gentis val
do viešbučius, lošimo namus ir ku
rortus Floridoje. Įsigijusi „Hard 
Rock Cafe" verslą, ji perims vieną iš 
žinomiausių tarptautinių restoranų 
prekės ženklų ir taip pat daugiau 
kaip 120 restoranų 40 pasaulio vals
tybių. 

NEW YORK 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 

Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, leidžiančią dislokuoti Somalyje re
gioninį taikos palaikymo kontingen
tą. Jį sudarys 8,000 žmonių iš šešių 
Afrikos šalių — Kenijos, Ugandos, 
Sudano, Džibučio, Etiopijos ir Eri
trėjos. Rezoliuciją pasiūlė JAY siek
damos suteikti pagalbą Somalio pe-
reinamajai vyriausybei, puolant isla-
mistams. 

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

Oceaj 
Kroviniu gabenimas 

tSt&Sr**,* i laivu i visas pasaulio šalis 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis 

Auto 
"H Automobiliu pirkimas be 

AlrFretgitt 

(siuntimas i visas pasauno sa is 

Kroviniu pervežimas 
vtsoie Amerikoje. 

Small Packaqes Truckih^y 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

,801 78th Ave Bridgeviev/, IL 60455 Tel. 7 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. T 800-775-7363 

http://www.atlanticexpfesscorp.com
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ŠALFASS praneša 

ŠALFASS-gos 2006 metų varžybų 
trumpa santrauka 

Pateikiame 2006 m. ŠALFASS -
gos pirmenybių ir kitų platesnės 
apimties varžybų santrauką, kiek 
įmanoma, santrauka paruošta chro
nologine tvarka. Ši santrauka yra 
ypač skiriama spaudos ir visuome
nės bei ŠALFASS suvažiavimo da
lyvių informacijai. 

2006 m. ŠALFASS-gos Kalnų 
slidinėjimo pirmenybės įvyko 
2006 m. sausio 17 d., Telluride, Co-
lorado. Pravedė — ŠALFASS Slidi
nėjimo sekcija, vadovaujama dr. Jo
no Prunskio. Dalyvavo 8 vyrai ir 7 
moterys, iš jų — 4 jaunučiai. Abso
liutūs laimėtojai — Vytautas Pruns-
kis (12 m.) — vyrų ir Kristina 
Prunskytė (11 m.) — moterų, abu iš 
Chicago, IL. 

Metinė Montrealio lietuvių sli
dinėjimo iškyla įvyko 2006 m. kovo 
9-12 d. Saint Donat, Quebec, Ka
nadoje. Iškylos apimtyje 2006 m. 
Kanados lietuvių slidinėjimo pir
menybės įvyko kovo 11 d. Vadovavo 
— Vilija, Rytis ir Dalius Bulotai. Da
lyvavo 45 slidinėtojai: 25 vyrai (15 
m. ir vyresni), 11 moterų ir 9 jau
nučiai (14 m. ir jaunesni). Absoliu
tus vyrų laimėtojas — Juozas Sa-
donis, 13 m. (New Jersey), moterų — 
Sofija Bulotaitė (Montreal). 

IV Vyrų krepšinio turnyras 
dėl Lietuvos Ambasados taurės 
įvyko 2006 m. kovo 18 d. Washing-
ton, DC. Dalyvavo 8 komandos „A" 
klasėje ir 10 JB" klasėje. „A" klasėje 
nugalėtojais tapo 4-tą kartą iš eilės 
Čikagos „Žalgiris", finale įveikęs 
Jungtinių pajėgų komandą 61:45. 
„B" klasėje finale prieš New Jersey 
„Statybą" 52:32 laimėjo New York 
LAK. 

2006 m. ŠALFASS vyrų sen
jorų (per 35 m.) krepšinio pir
menybės. Surengė Chicago ASK 
„Lituanica" 2006 m. balandžio 1 ir 2 
d., Čikagoje, vadovaujant dr. Dona
tui Siliūnui. Dalyvavo 6 komandos. 
Laimėjo Čikagos ASK „Lituanica" 
finale prieš Cleveland „Žaibą" 58:45. 
Trečioje vietoje liko Čikagos „Kre
tinga", 4-oje — New York LAK 

56-osios ŠALFASS-gos Spor-to 
žaidynės įvyko 2006 m. gegužės 
18- 21 d., Čikagoje, IL. Vykdė — Či
kagos ASK „Lituanica", vadovaujant 
dr. Donatui Siliūnui, ir Čikagos LSK 
„Žalgiris", vadovaujant Svajūnui 
Masilioniui. Programoje — 2006 m. 
ŠALFASS krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, plaukimo ir šachmatų pirme
nybės. Pateikiame kiekvieną šaką 
atskirai: 

Krepšinio 2006 m. pirmenybės 
vyko vyrų „A", vyrų „B", moterų ir 
vaikinų (1987 m. gimimo ir jaunes
nių) klasėse. 

Vyrų „A" klasėje žaidė 9 ko
mandos. Laimėjo 4-tą kartą iš eilės 
Čikagos LSK „Žalgiris" finale prieš 
Čikagos ASK „Lituanica I" 82:62. 
Trečią vietą laimėjo Toronto „Vytis" 
prieš Čikagos „Alytų" be žaidimo. 

Vyrų „B" klasėje dalyvavo net 
20 komandų. Laimėjo Čikagos „Kau
nas", finale įveikęs ASK „Lituanica 
IV" 89:63. Dėl 3-čios vietos ASK „Li
tuanica I" nugalėjo ASK „Lituanica 
II" 89:81. 

Moterų krepšinyje buvo 6 ko
mandos. Laimėjo Toronto „Vytis" fi
nale prieš Hamiltono „Kovą" 53:45. 
Dėl 3-čios vietos Čikagos „Baltija" 
įveikė ASK „Lituanica I" 65:49. 

Vaikinų krepšinyje — tik 4 

komandos. Toronto „Aušra" finale 
nugalėjo ASK „Lituanica H" 94:75. 
Dėl 3-čios vietos ASK „Lituanica I" 
įveikė Detroit „Kovą" 50:39. 

Tinklinio pirmenybėse dalyva
vo 12 komandų: 3 vyrų, 2 moterų ir 
7 mišrios (Co-Ed). Varžybas prave
dė Justinas Andriušis. Mišrių ko
mandų varžybos vyko gegužės 20 d., 
o vyrų ir moterų — gegužės 21 d. 
Varžybų pasekmės pagal užimtas 
vietas: vyrų — 1. Los Angeles „Ban
ga", 2. Cleveland LSK „Žaibas", 3. 
Čikagos ASK „Lituanica". Moterų — 
1. Cleveland „Žaibas", 2. Bostono 
„Grandis". Mišrių komandų — 1. In-
dianapolis „Valio!", 2. Cleveland 
„Žaibas", 3. Los Angeles „Banga", 4. 
Bostono „Grandis". 

Stalo teniso pirmenybės vyko 
gegužės 20 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont, IL. Varžybas pravedė 
Gintautas Krivickas. Dalyvavo 22 
žaidėjai: 17 vyrų ir 5 moterys, visi iš 
Čikagos apylinkių. Pirmenybių lai
mėtojai: Vyrų vieneto — Deividas 
Pavasaris, Moterų vieneto — Vida 
Vaitkevičienė, Vyrų dvejeto — D. 
Pavasaris ir Algirdas Dubrindis, 
Moterų dvejeto — V. Vaitkevičienė 
ir Raimonda Šimkūnienė, Mišraus 
dvejeto — V. Vaitkevičienė ir D. Pa
vasaris. 

Plaukimo pirmenybės įvyko 
gegužės 20 d., Marmion Academy, 
Aurora, IL. Varžyboms vadovavo 
Algis Norkus. Dalyvavo 18 plauki
kų, daugiausia vyrai senjorai. Iški
liausi plaukimai: Brian Jučas, 17 
m., — vyrų ir Diana Norkutė, 14 m. 
— moterų. Visi dalyviai iš Čikagos 
apylinkių. 

Šachmatų pirmenybės vyko 
PLC, Lemonte, IL. Vadovavo — 
Paulius Majauskas. Dalyvavo 16 
žaidėjų: 10 suaugusių ir 6 jaunučiai 
(jaunesni nei 18 metų). Suaugusių 
laimėtojai: 1. Kazimieras Jakštas 
(II), 2. Kęstutis Šalaviejus (IL), 3. 
kun. Stanislovas Anužis (CA). Jau
nučių laimėtojai: 1. Jonas Majaus
kas, 9 metų (IL), 2. Lukas Kulbis, 8 
m. (IL), 3. Balys Gintautas, 13 m. 
(IL). 

2006 m. ŠALFASS stendinio 
(skrendančių taikinių — „Trap") 
šaudymo pirmenybės įvyko 2006 
m. birželio 24 d. Hamiltono LMZK 
„Giedraitis" šaudykloje. Dalyvavo 15 
šaudytojų. Varžybų laimėtojai: 100 
jardų „A" klasėje — Vincas Verbic
kas, 100 jd. „B" klasėje — Jonas Šos-
takas, Išlyginamieji jardai — Ra-
faelis Kvieskis, Dubletai — Arvydas 
Svilas. 

2006 metų ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmenybes 
vykdė Toronto PPSK „Aušra", 2006 
m. gegužės 27-28 d., Toronto, Ont., 
Kanadoje. Varžyboms vadovavo La-
rry Hurst. Dalyvavo 38 komandos, 
8-se klasėse. Pateikiame pirmų tri
jų vietų laimėtojus kiekvienoje kla
sėje: 

Berniukų „B" (1990-1991 m. 
gimimo): 1. Toronto „Aušra", 2. Ha
miltono „Kovas", 3. Cleveland „Žai
bas". 

Mergaičių „B" 1. Čikagos ASK 
„Lituanica", 2. Detroito „Kovas", 3. 
Toronto „Aušra". 

Berniukų „C" (1992—1993 
m.): 1. Hamiltono „Kovas", 2. Čika
gos ASK „Lituanica", 3. T. „Aušra" 
B. 

Mergaičių „C* L Čikagos ASK 

„Lituanica", 2. Toronto „Aušra", 3. 
Hamiltono „Kovas". 

Berniukų „D" (1994—1995 m.) 
1. Toronto „Aušra", 2. Detroito 
„Kovas", 3. Čikagos ASK „Lituani
ca". 

Mergaičių JF L Čikagos ASK 
„Lituanica", 2. Mississauga „Anapi
lis", 3. Cleveland „Žaibas". 

Jaunučių JEn (1996—1997 m.): 
1. C. „ASK „Lituanica" 1, 2. Toronto 
„Lithuanian A.C.", 3. T. ^Aušra" B. 

„Molekulių" (1998 m. ir jaunes
nių): 1. Mississauga „Anapilis", 2. Cl. 
„Žaibas", 3. D. „Kovas". 

Jaunučių ir molekulių koman
dos buvo mišrios (Co-Ed). 

IV Lietuvos tautinė olimpia
da įvyko 2006 m. birželio 1-liepos 2 
d., Panevėžyje, Lietuvoje. Kai kurios 
varžybos vyko kitur. Varžybos /yko 
19-oje sporto šakų. Iš Šiaurės Ame
rikos dalyvavo JAV vyrų krepšinio 
rinktinė, sudaryta iš JAV studijuo
jančių Lietuvos žaidėjų. Dėl lėšų sto
kos, nebuvo įmanoma sudaryti di
desnės rinktinės. Rinktinė pasirodė 
gerai. Finalinėje ketveriukėje nuga
lėję Kauno „Atletą" ir Vilniaus 
„Perlą", bet pralaimėję prieš Panevė
žio „Panevėžį", užėmė 2-trą vietą ir 
gavo sidabro medalius. Komandos 
vadovas — Laurynas Misevičius, 
vyr. treneris — Aurimas Matulevi
čius. Neturime žinių, ar dar kas nors 
iš Šiaurės Amerikos dalyvavo Lietu
vos tautinėje olimpiadoje. 

Būrelis Š. Amerikos lauko 
tenisininkų šią vasarą dalyvavo 
įvairiuose turnyruose Lietuvoje: Du
bingių „Open", liepos 7-11 d., Vito 
Gerulaičio Atminimo liepos 12-16 d., 
Vilniuje, liepos 21-29 d. Palangoje ir 
kitur. 

Čikagos lietuvių „Open 2006" 
lauko teniso turnyras ir 2006 
ŠALFASS-gos pirmenybės įvyko 
2006 m. rugpjūčio 25-27 d., Oak 
Lawn, IL. Rengėjai — Čikagos Lie
tuvių teniso klubas. Vadovavo Vytas 
ir Marius Balčiūnai. Dalyvavo apie 
40 tenisininkų. Laimėtojai: vyrų že
miau 35 metų vieneto — Audrius 
Verbickas; vyrų 35 + m. — Audrius 
Kulbokas; vyrų 45 + m. — Vytas 
Balčiūnas; vyrų 60 + m. — Romas 
Urbonas; moterų vieneto — Judy 
Smith; vyrų dvejeto — Algis Bastys 
ir A. Verbickas; moterų dvejeto — 
Larissa Krikščiūnaitė ir Judy rSmith, 
ir mišraus dvejeto — Eglė Kulbokas 
ir R. Urbonas. 

22-sis Š. Amerikos lietuvių 
kviestinis softbolo turnyras įvy
ko 2006 m. rugpjūčio 26-27 d., Wa-
saga Beach, Ont., Kanadoje. Vado
vavo — Sonia Houle. Tai Co—Ed 
(mišrių komandų) tipo turnyras. 
Dalyvavo 8 „A" klasės ir 12 „B" 
klasės komandų. „A" klasės laimėto
jai: 1. Hamiltono Kovas", 2. Cleve
land „Žaibas". „B" klasės nugalėtojai 
— „Kretingos" stovyklos 1 kom. 

2006 m. Š. Amerikos lietuvių 
individualias ir komandines gol
fo p i rmenybes surengė Toronto 
Lietuvių golfo klubas, 2006 m. 
rugsėjo 2 ir 3 d. Royal Ontario Golf 
Club, Hornby (Milton), Ont., Kana
doje. Vyrų komandines varžybas lai
mėjo Cleveland - Los Angeles jung
tinė komanda, o moterų — Čikagos. 
Individualūs laimėtojai: vyrų „Mas-
ters" — Kriss Butkys (LA), vyrų „A" 
klasės — Linas Butkys (LA), vyrų 
„B" — Larry Kaveckas (LA), vyrų 
„C" — Martin Yčas (T), vyrų „D" — 
Gintaras Juška, vyrų senjorų — Vy
tas Vaitkus (C), Moterų „A" — 
Darija Deksnytė (T), moterų „B" — 
Tracy Williams (T). 

2006 m. Š. Amerikos baltiečių 
stendinio (skrendančių taikinių 

— „Trap") šaudymo pirmenybes 
rengė latviai, 2006 m. rugsėjo 9 d., 
latvių šaudykloje „Berzaine" (netoli 
Hamilton) Ont., Kanadoje. Koman
dines varžybas laimėjo lietuviai. Es
tai nedalyvavo. Individualiose var
žybose vyravo latviai. Vienintelį lai
mėjimą lietuviams pelnė Antanas 
Šimkevičius 100 jardų rungtyje. Da
lyvavo 25 šaudytojai. 

2006 m. ŠALFASS-gos 
lengvosios atletikos pirmenybes 
surengė Cleveland LSK „Žaibas" 
2006 m. rugsėjo 17 d., Cleveland, 
Ohio. Vadovavo Algirdas Bielskus. 
Dalyvavo 47 lengvaatlečiai, visi iš 
Ohio, daugiausia jaunesnio prieaug
lio klasėse. Trūkumas dalyvių 17-34 
metų tarpe. Iškiliausi dalyviai: Jeff 
Petrulis, 25 m. — vyrų, ir Adrija Ta-
raškaitė, 14 m. — moterų. Abu pa
sižymėję metimuose. 

Tradicinės, metinės Hamilto
no Lietuvių medžiotojų ir žuk-
lautojų klubo „Giedraitis" šau
dymo varžybos įvyko 2006 m. rug
sėjo 16 d. jų pačių šaudykloje, netoli 
Hamilton, Ont., Kanadoje. Dalyvavo 
apie 20 šaudytojų. 

I Los Angeles LSK „Bangos" 
kviestinis vyrų krepšinio turny
ras įvyko 2006 m. rugsėjo 29-30. 
Los Angeles, CA. Vadovas — Vilius 
Žukauskas. Dalyvavo 7 komandos. 
Laimėjo Čikagos ASK „Lituanica I", 
finale įveikę Orlando (Florida) su
dėtinę komandą, 55:45. 

6-sis Cleveland LSK „Žaibo" 
lauko teniso turnyras įvyko 2006 
m. spalio 8 d., Highland Heighs, 
Ohio. Dalyvavo 11 vyrų ir 4 moterys. 
Vyrų vienetą laimėjo Romualdas Ta
rasevičius finale prieš Justiną Sla
vinską. Moterų laimėtoja — Gražina 
Varnelienė. Turnyrą organizavo Vir
ginija Motiejūnienė. 

2006 m. Š. Amerikos baltiečių 
plaukimo pirmenybės įvyko 2006 
m. spalio 28 d., Branpton, Ont., 
Kanadoje. Vadovas — Modris Lor-
bergs (latvis). Lietuvių atstovė — 
Catherine Jotautas. Varžybas rengė 
— Baltiečių sporto federacijos 
plaukimo sekcija. Dalyvavo 15 plau
kikų: 7 lietuviai ir 8 latviai. Estų 
nebuvo. 

Kitų sporto šakų, kaip futbolo 
(soccer), kėgliavimo, raketbolo, ran
kų lenkimo, kalnų dviračių ir kitų 
formalios Š. Amerikos lietuvių pir
menybės, atrodo, lieka 2006 m. ne
įvykdytos. 

Pravartu paminėti ir kitus 
įvykius. Čikagos Lietuvių futbolo 
klubas „Lituanica" ryžtingai ir nenu
trūkstamai reprezentuoja lietuvių 
futbolą, dalyvaudamas Čikagos 
„Metro" lygoje. Šiuo metu LFK „Li
tuanica" yra vienintelis organizuo
tas, aktyvus lietuvių futbolo klubas 
Šiaurės Amerikoje. 

Čikagos Lietuvių krepšinio 
lyga šiais metais pradėjo jau 4-tą 
sezoną. Lygai vadovauja Aurimas 
Matulevičius. Šiuo metu dalyvauja 
11 komandų vyrų lygoje ir 6 koman
dos senjorų. 

Čikagos Lietuvių futbolo 
lyga (8 komandos) užbaigė savo ant
rą sezoną. Susiorganizavo lietuvių 
salės futbolo lyga. Organizuojasi 
rankinio mėgėjai. 

Naujai įsikūręs Čikagos Lietu
vių sporto klubas „Vytis" suorgani
zavo 8 komandų lietuvių tinklinio 
lygą ir jau pradėjo žaidimus. 

Daug aktyvumo parodo Sauliaus 
Rakausko vadovaujamas Čikagos 
rankų lenkimo klubas „Aidas", sėk
mingai dalyvaudamas įvairiose ame
rikiečių varžybose. 

Algirdas Bielskus 
ŠALFASS gen. sekr. 
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Įvairios s p o r t o ž i n i o s 

Akmenslydžio a ts tovai debiutuos Europoje 
Šeštadienį Bazelyje (Šveicarija) 

prasidėsiančiame Europos akmensly
džio (kerlingo) čempionate pirmą 
kartą dalyvaus ir Lietuvos komandos 
- moterų bei vyrų rinktinės. 

„Dalyvavimas aukščiausio lygio 
varžybose mums yra didžiulis pasie
kimas, kadangi kerlingas Lietuvoje 
skaičiuoja pirmuosius savo veiklos 
metus. Turime užsibrėžę ambicingus 
tikslus ir tikime, kad sugebėsime 
juos įgyvendinti", - teigė Lietuvos 
kerlingo asociacijos generalinis sek
retorius Vygantas Zalieckas. 

31-ajame Europos akmenslydžio 
čempionate dalyvaus 52 komandos 
(22 moterų ir 30 vyrų) iš 29 šalių. 

„Tikime, kad mūsų komanda 
turi realias galimybes pasirodyti 
išties puikiai. Nors mūsų patirtis nė
ra didelė, savo pajėgumą jau spėjome 
pademonstruoti skindami pergales 
Baltijos taurės varžybose", - sakė Lie
tuvos moterų akmenslydžio rinkti
nės kapitonė Virginija Paulauskaitė. 

Vyrų rinktinės kapitonas Arūnas 
Skrolis teigė, kad Lietuvai atstovaus 
geriausi šalies akmenslydžio meis
trai. „Nepaisant to, kad rinktinės 
branduolys sudarytas net iš kelių 
komandų, esame puikiai susižaidę. 
Todėl viliamės, kad čempionate ga
lėsime parodyti aukšto lygio žaidi
mą. Mūsų rinktinės laukia dideli 

iššūkiai, kovoti nebus lengva, kadan
gi varžovai Šveicarijoje trenirudjasi 
jau kelias savaites, tuo tarpu mūsų 
komanda tokių galimybių neturėjo", 
- sakė A. Skrolis. 

Lietuvos vyrų rinktinei atsto
vaus A. Skrolis, V Zalieckas, Paulius 
Kamarauskas, Irmantas Jakutis, 
Martynas Norkus, o moterų koman
dai - Rūta Norkienė, V Paulauskaitė, 
Evelina Aleksejenko, Rasa Smaliu
kienė ir Evelina Morkienė. Lietuvos 
sportininkai jau yra žaidę per 20 
tarptautinių turnyrų. 

„Savo sąskaitoje turime ne vieną 
įspūdingą pergalę prieš gerokai stip
resnes komandas, tokias kaip Rusijos 
ar Latvijos. Mums tai prideda pasi
tikėjimo savimi, kadangi šiose šalyse 
kerlingas kultivuojamas jau beveik 
dešimtmetį. Tikime, kad sėkmė ne-
nusigręš nuo mūsų ir Šveicarijoje", -
sakė V Zalieckas. 

Abi Lietuvos komandos žais B 
grupėse. Pirmosiose rungtynėse šeš
tadienį moterų rinktinė susikaus su 
Ispanija, o vyrai išmėgins jėgas su 
Italijos komanda. 

Praėjusiais metais Vokietijoje 
vykusiame Europos čempionate nu
galėjo Švedijos moterų ir Norvegijos 
vyrų rinktinės. 

ELTA 

P a g e r b t i r e g b i o č e m p i o n a i 
Antradienį Kūno kultūros ir 

sporto departamente (KKSD) pa
gerbti šių metų Lietuvos regbio ir 
regbio-7 čempionai, bėgimo mėgėjai 
ir sporto darbuotojai. 

komandoro ženklą. Sporto garbės 
kryžiais apdovanoti Atėnų parolim-
pinių žaidynių ir pasaulio čempionato 
disko metimo trečiosios vietos laimė
tojas, Europos čempionas Algis Ta-

„Mes tęsiame tradiciją sveikinti tūlis, šiuolaikinės penkiakovės tre
neris Jevgenijus Kliosovas, Lietuvos 
futbolo rinktinės treneris, Vilniaus 
miesto kūno kultūros ir sporto sky
riaus vedėjas Algimantas Liubinskas 
bei KKSD bendrojo skyriaus vedėjas 
Liudvikas Skrobockis. 

ELTA 

žaidimų čempionus. Žaidimai yra 
svarbi vaikų užimtumo priemonė, jie 
ugdo valią ir kolektyviškumą", - sakė 
KKSD generalinis direktorius Algir
das Raslanas. 

Lietuvos regbio čempionei Šiau
lių „Baltrex" komandai, stipriausiai 
šalies regbio-7 komandai Kauno 
„Ąžuolas" ir 15-ojo 
tradicinio tarptauti
nio estafetinio bėgi
mo,,Baltijos kelias" 
dalyviams įteiktos 
KKSD padėkos. 

Padėkos meda
liu apdovanotas „Bal
tijos kelio" dvasinis 
rėmėjas kunigas Ri
čardas Doveika, o 
reprezentaciniu pri
zu - bėgimo vado
vas ir dalyvis Ro
mas Bernotas. 

Jubiliejinių gim
tadienių proga pa
sveikinti ir apdova
noti sporto darbuo
tojai. 

Irkluotojai Ste- KKSD vadovas Algirdas Raslanas (k) teikia padėką Šiaulių 
fanijai Briedienei „Baltrex" regbio komandos vyriausiajam treneriui Augustui 
KKSD vadovas įtei- Taraliui. 
kė Sporto garbės Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRJ DALIAS PRUNSJOS, 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: 847-289-8822 
McHenry : 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i ! l i n o l s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
C h k a g o , IL 60652 

Kab. teSr773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VTZ1NAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tei. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

D R. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Jol iet, IL 60435 
T e l . 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sufte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 
« 

H u n d r e d forty fourth l e s s o n . 
(Handred fori forth lesan) — Šimtas 
keturiasdešimt ketvirta pamoka. 
Buying a gift. (Bajing e gift) — 
Perkant dovaną. 
Is there someth ing I can help 
you wi th? (Iz thėr samthing ai ken 
help jū uit) — Ar galiu Jums kuo 
padėti? 
Yes. I am looking for a special 
gift for m y wife . (Jes, ai em luking 
for e spečel gift for mai uaif) — Taip, 
aš ieškau ypatingos dovanos savo 
žmonai. 
What did you h a v e in mind? (Uat 
did jū hev in maind) — Ką Jūs turė
jote omenyje? 
I thought that she might l ikę a 
diamond necklace . (Ai thot thęt šį 
mai t laik e daimand nekles) — Aš 
maniau, kad jai patiktų deimantų vė
rinys. 
What p r i c e r a n g e a re we t a l k i n g 
a b o u t ? Uat prais reindž ar ui tok-
ing ebaut. — Maždaug kokią kainą 

I w a s p l a n n i n g to s p e n d abou t 
t h r e e h u n d r e d do l l a r s . (Ai uoz 

plęning tū spend ebaut thry handred 
dalers) — Aš planavau išleisti apie 
tris šimtus dolerių. 
For that price I can show you 
some beautiful necklaces w i th 
earrings to match. (For thęt prais 
ai ken šou jū sam bjūtiful neklesis 
uith yrings tū męč) — Už tokią kainą 
galiu Jums parodyti gražių vėrinių 
su pritaikytais auskarais. 
Those are very beautiful, it's 
hard to choose, may I exchange 
t h e m in case she doesn't likę 
them? (Thouz ar veri bjūtiful, its 
hard tū čūz, mei ai eksčeindž them, 
in keis šį dazn laik them) — Tie yra 
labai gražūs, sunku išsirinkti, ar 
galėčiau pakeisti, jeigu jai nepatiktų? 
Yes, you may, as long as you 
bring your receipt. (Jes, jū mei, ez 
long ez jū bring jūr risyt) — Taip 
galite, tik atsineškite pirkimo kvitą. 
Please w r a p u p the set, I will pay 
for it with my credit card . (Plyz 
ręp ap tha set, ai uil pei for it uit mai 
kredit kard) — Prašau suvyniokite tą 
rinkinį, aš sumokėsiu savo kreditine 
kortele. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT P A R D U O D A 
- [g -—-— First L a n d m a r k Real ty 

PIRKSIU 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Pirksiu rašomąją mašinėlę 
lietuviškomis rašmenimis 

gerame stovyje. 
Tel. 773-479-7089 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

\ \ B f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų, 
LENOER 

TZ2\ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Ske lb imų skyr iaus 
t e l . 1-773-585-9SOO 
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Žiburėlio mokyklėlės išvyka į moliūgų ūkį 
Šaltoką spalio rytą būrelis „Ži

burėlio" Montessori mokyklėlės mo
kinukų, jų tėvelių, sesučių ir broliukų 
nekantriai susibūriavo prie Bengston 
moliūgų ūkio vartų. Šis ūkis yra Ho-
mer Glen mieste ir jį rudenį aplanko 
nemažai mokyklų "grupių, nes tik 
tada jame priimami lankytojai. Buvo 
apsiniaukęs rytas ir visi gynėsi nuo 
šalčio su šiltais švarkais, pirštinėmis 
ir kepurėmis. Šiandien vaikų ilgai 
laukta tradicinė rudeninė išvyka - į 
moliūgų ūkį. 

Netrukus visi-susirinko, vartai 
buvo atverti ir vaikai linksmai įbėgo į 

vidų. Ūkyje vaikai paglostė ir paval
gydino visokiausių gyvuliukų. Drau
ge stebėjome kiaulių lenktynes ir gar
siai raginome kiaules kuo greičiau 
bėgti. Drąsuoliai galėjo eiti į pabaisų 
namą, kuriame visokių rūšių baisuo-
liai gąsdino net ir drąsiausius lanky
tojus. Daug kur mechanizuotų lė
lyčių, vaizduojančių gyvulius ir žmo
nes, grupuotės šoko ar dainavo ir 
linksmino praeivius. 

Dangus pragiedrėjo, saulutė pra
švito ir oras sušilo, tad darėsi žymiai 
smagiau vaikštinėti ir žvalgytis. 
Traukinuku pasivažinėjo visi vaikai -

„Žiburėlio" mokšnuKai Aras Daulys, Julytė Custardo irTessa Papartytė moliūgų 
ūkyje. Dalios Šumskytės-Custardo nuotr. 

Dalia Šumskytė-Custardo su dukra Julyte ir nauju draugu moliūgų ūkyje. 
Kubiliūtės-Daulienės nuotr. r\uari 

kai kurie net daug kartų iš eilės. 
Susėdome į šiaudų pilnus vežimus ir 
traktoriaus traukiami pasivažinėjo
me apie ūkį ir pasigrožėjome gamtos 
grožiu. 

Vaikams reikia užkąsti, kad jiems 
netrūktų energijos, tad visi kartu pa
pietavom. Po pietų dar šiek tiek apsi-
dairėm ir jau buvo laikas vykti namo. 

Visokių dydžių, spalvų ir rūšių 
moliūgų didžiausi kalnai viliojo ma
žuosius alpinistus, nors kopti į juos 
draudžiama. Tačiau kiekvienam mo
kinukui buvo galima išsirinkti vieną 

moliūgą ir jį parsinešti į mokyklą. 
Ten vaikučiai gražiai papuošė moliū
gus ir juos parsinešė namo, kad jais 
galėtų pasidžiaugti visa šeima. 

„Žiburėlio" Montessori mokyk
lėlė yra vienintelė lietuviška Mon
tessori mokyklėlė JAV Ji veikia sa
vaitės dienomis Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Norintys daugiau in
formacijos apie mokyklėlę ir jos veik
lą, kreipkitės telefonu 630-257-8891. 

Audra Kubiliūtė-Daulienė 

Nepamiršta geradarių iš Amerikos 
Reiškia padėką Onutei 

Keraminienei ir jos vyrui 
a.a. Jonui 

Praėjusią vasarą Vyžuonų mies
telyje, Utenos apskrityje, buvo didelė 
šventė — vietinės bažnyčios 600 
metų minėjimas. Ta proga, liepos 
mėnesio antroje pusėje suruošta 
daug renginių, skirtų šiam jubiliejui 
pažymėti. 

Sukakties proga šventoriuje iš 
akmens buvo pastatytas lietuviškas 
Rūpintojėlis, kuris ilgiems metams 
bylos apie šį jubiliejų. Reikia pa
sakyti, kad prie jo pastatymo pri
sidėjo ir užsienio lietuviai — labiau
siai vyžuoniškio a.a. Jono Keramino 
našlė Onutė. 

Dar prieš šį minėjimą, iš jos su
žinoję apie projektą, jį aprašėme 
„Draugo" dienraštyje. Į tai atkreipė 
dėmesį dar keli tautiečiai iš Ame
rikos, kurie prisidėjo savo aukomis 
prie Rūpintojėlio pastatymo. 

Taip pat neseniai O. Kerami
nienei, gyvenančiai Rockforde, IL 
parašė Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos 

klebonas kun. Eugenijus Stalerenka, 
kuris padėkojo jai bei kitiems ge
radariams, Onutė buvo asmeniškai 
kviečiama atvykti į iškilmes, bet dėl 
silpnos sveikatos nesileido į tolimą 
kelionę. Nors ji ir labai norėjo pa
matyti savo vyro a.a. Jono kapą Vy
žuonų kapinėse. 

Onutė, vykdydama prieš 5 me
tus mirusio vyro valią, kitą vasarą jo 
palaikus nuvežė į Vyžuonų kapines. 
Taip pat ji pasistengė, kad ten būtų 
vyrui pastatytas gražus paminklas. 

Ji tebetęsia paramą Vyžuonų pa
rapijai ir seniūnijai, nes kuomet bu
vo gyvas vyras Jonas, jis yra nemaža 
aukojęs įvairiems reikalams. Tai liu
dija gausūs kun. E. Stalerenkos ir 
Vyžuonų seniūno Vytauto Vanago 
laiškai. Juose negailima padėkos žo
džių a.a. Jonui ir jo žmonai Onutei. 

Apie Vyžuonų bažnyčios 600 
metų jubiliejų plačiai rašė ne tik vie
tinė spauda, bet ir didieji Lietuvos 
laikraščiai — „Lietuvos žinios" ir 
„XXI amžius". Buvo neužmirštas 
žemiečio Jono Keramino ir jo žmonos 
Onutės dosnumas vyžuoniečiams. 

Stasė Daugėla, Bedford, NH, atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. 

Martynas A. Trakis, Palos Hills, IL, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Dėkojame! 

Valerija Javas iš Western Springs, IL, atnaujino prenumerata ir 
„Draugą" parėmė 50 dol. auka. Labai ačiū. 

Irena J. Veleckytė, gyv. Chicago, IL, pratęsė „Draugo" prenumera
tą ir atsiuntė 50 dol. auką. Dėkui. 

r Kun. Jonas A. Kuzinskas, buvęs Švč. M. Marijos Gimimo bažn. ilga
metis klebonas, nepamiršta lietuviškų reikalų ir tapęs „klebonu emeritus" 
jis yra ir vienas iš BALFo direktorių, priklauso Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių direktorių tarybai, dažnai dalyvauja lietuviškuose renginiuose. Kun. J. 
Kuzinskas taip pat yra nuolatinis „Draugo" skaitytojas. Atnaujindamas 
prenumeratą dar vieneriems metams, atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

O. Keraminienei rupi ir 
Rockfordas 

Onutė Keraminienė (dešinėje) kartu su Lietuvos generalinio konsulato buvusia 
darbuotoja Dangirute West tarptautinės ekonominės konferencijos Rockforde 
metu. 

paaukoti). 
Pažymėtina, kad ir pati Onutė 

yra sukūrusi nemaža tautodailės 
dirbinių: kalėdinių papuošalų, šiau
dinukų, vaškinių kompozicijų, skulp
tūrėlių ir pan. 

Gaila, jog ji paskutiniu metu vis 
mažiau gali dirbti ir rengti parodas. 
Po poros metų (2009 m. vasario 16 

• Vienai, be vyro likusiai Onutei 
nebuvo lengva apžiūrėti didžiulę 
statybą, papuoštą neeiliniais lietu
viškais ornamentais bei kitais prie
dais, pvz., didžiuliu koplytstulpiu. 

Tačiau, kiek jėgos leidžia, ji ban- d.) jai sueis 80 metų. Tai jau amžius, 
do dar viską aptvarkyti ir toliau ro- kurio sulaukę dauguma žmonių, jei-
dyti lietuvišką meną kitataučiams, gu dar gyvi, jau ramiai ilsisi savo na-
Jos namuose yra lietuviškas kam- muose. 
barys - muziejus, kuriame sukrauta Tačiau Onutė niekada negali 
tiek daug lietuviško meno turtų, kad išbūti be darbo ir vis galvoja, ką būtų 
tai pamatę, kitataučiai stebisi. galima atlikti namuose ar padėti 

Anksčiau Onutė tai rodydavo Či- kitiems. Jeigu kur nors negali pati 
kagoje bei kitur ruošiamose parodo- dalyvauti, tai ji prisideda savo finan-
se. Dabar ji pasitenkina parodų ren- sine parama. Ji taip pat aktyvi lietu-
gimu Rockfordo etniniame muziejų- viškos spaudos rėmėja, 
je, kur prižiūri lietuvišką skyrių 
(dauguma eksponatų jos pačios Edvardas Šulaitis 
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NIJOLEI GALBUOGYTEI 
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į Dangiškus Namus iškeliavus, reiškiame gilią 
užuojautą vyrui VIDMANTUI, sūnui VIKTORUI, 
dukrai RASAI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems. 
Mes liekame giliame liūdesyje. 

Miela Nijole, ateina pavasaris, mes Tavęs visur pa-
sigesime. Mūsų širdžių vainike liko didelis tarpas. 

Aldona ir Antanas Minelgai 
Kristina ir Ryan Sass 

Birutė ir Paulius Gyliai 
Cathrine ir Leonas Gyliai 

Kim ir Jonas Gyliai 
Zita Zvirzdienė 

Gloria ir Viktoras Zvirzdys 
Vida ir Don Farler 

Tomas Zvirzdys 
Lisa ir Edvardas Zvirzdys 

Olympia, Washington 

Technologija prakalbino Hitlerį 
Nauja kompiuterių programinė 

įranga, galinti skaityti iš lūpų beveik 
bet kokiu kampu, padėjo atskleisti 
vieną iš labiausiai užsitęsusių Ant
rojo pasaulinio karo paslapčių - įgar
sinti mėgėjiškus Hitlerio namų fil
motekos filmus, kuriuos nufilmavo 
Eva Braun, rašo britų dienraštis 
„The Telegraph". 

Si technologija, pasak dienraščio, 
suteikia galimybę „uždėti" dialogus 
ant begarsių mėgėjiškų filmukų, 
kurių didžiąją dalį E. Braun nufilma
vo Hitlerio rezidencijoje Berghofe, 
Bavarijos Alpėse. Programinės įran
gos sukurtuose filmų garso take
liuose girdėti, kaip Hitleris drąsina 
vaikus rinktis kariškio profesiją, kri
tikuoja artimiausią savo bendrininką 
ir flirtuoja su Eva Braun. 

Įgarsinti filmai iš Hitlerio namų 
fonotekos sudaro dalį dokumentinio 
filmo „Atvertas Hitlerio privatusis 
pasaulis", kuris ateinantį ketvirtadie
nį bus rodomas per D. Britanijos TV 
kanalą „Five", rašo „The Telegraph". 

Mėgėjiškus filmus, kuriuose nu
filmuotas A. Hitleris ir jį supę žmo
nės, Berghofo rezidencijos rūsiuose 
aptiko JAV kariškiai iš OSS (Office of 
Strategic Services) slaptosios tarny
bos. Nuo to laiko jie dulkėjo archy
vuose. Šiose juostose Hitleris visai 
nepanašus į rėksmingą oratorių, 
įtraukusį Vokietiją į karą. Jis laisvai 
jaučiasi tarp savo svečių, laido juoke
lius, gyvai pasakoja apie savo aistrą 
kinui ir savo simpatijas Mickey Mou-
se. 

Vienoje iš Berghofe nufilmuotų 
juostų taip pat matyti, kaip jis erzina 
Evą Braun savo kino salėje. „Aš su
pratau, kad vakarykštis filmas tau 
nepatiko, - sako jis. - Žinau, ko tu 
nori. Tu nori pažiūrėti 'Vėjo nu
blokšti'". 

Didžioji mėgėjiškų juostų dalis 
nufilmuota Berghofo rezidencijos 
terasoje, kur Hitleris ir jo svečiai ilsė
davosi saulės atokaitoje. Jis ištaiky
davo progą paflirtuoti su Eva, saky
damas: „Kam tu filmuoji seną žmo
gų? Tai aš turėčiau filmuoti tave". 

Tačiau karas visada buvo šalia. 
„Tu kalbi apie suknelę, kuri tau 
netinka... Įsivaizduok, kokios mano 
problemos", - susierzinęs meta jis 

savo meilužei. 
Technologija, gebanti atkurti 

dialogus iš neįgarsintų filmų, vadi
nasi ALR (Automated Lip Reading) -
automatinis skaitymas iš lūpų. Ją 
sukūrė kalbos atpažinimo ekspertas 
Frankas Hubneris. Kompiuteris at
pažįsta lūpų judesių formas, paverčia 
jas garsais ir sutikrina su žodynu. 

Kai aktorius įgarsina atkurtus 
dialogus, kino juostos tampa tokios 
panašios į užfiksuotus džiaugsmingo 
šeimyninio gyvenimo vaizdelius, kad 
tai ima kelti šiurpulį. Jose matyti, 
kaip Hitleris skaito vaikams knygas 
ir žaidžia su jais. „Būk drąsus ber̂  
niukas, - sako jis ariškos išvaizdos 
vaikui. - Vieną dieną tapsi puikus 
kareivis". 

Hitleris padovanojo Evai Braun 
kino kamerą per jos gimtadienį 1936 
m. Turint galvoje tai, kokią reikšmę 
jis teikė vokiečiais manipuliuojančiai 
kino propagandai, visai nestebina 
entuziazmas dėl kino kamerų. „Ją 
privalo turėti kiekviena vokiečių 
šeima. Reikia įamžinti kiekvieną tau
tos augimo aspektą", - tvirtino jis. 

Tarp Berghofe nufilmuotų Hitle
riui artimų žmonių - Heinrich 
Himmler, Albert Speer, Joachim von 
Ribbentrop, Reinhard Heidrics, 
Joseph Goebbels ir Kari Wolff. 

Vienoje juostoje matyti, kaip 
Himmler sako: „Aš esu labai už
siėmęs su šiuo ir kitu projektu". 
Nerimą keliantys žodžiai iš žmogaus, 
atsakingo už „galutinį sprendimą", 
lūpų. 

Juostose, nufilmuotose karui ar
tėjant prie pabaigos, Hitleris skun
džiasi drebuliu rankoje, taip patvir
tindamas įtarimus, kad jis kentėjo 
nuo Parkinsono ligos. 

Iš E vos Braun mėgėjiškų filmų 
aiškėja, kad Hitleris nevengdavo pa
kritikuoti ir jam artimiausių žmonių. 
Jis pašiepia Himmler entuziazmą dėl 
archeologinių kasinėjimų bandant 
nustatyti arijų rasės ištakas, bet 
pačią užgauliausią repliką pasiliko 
Goering adresu. „Aš žiūrėjau j jį prie 
pietų stalo ir supratau, kad tai tikra 
teisybė, - sako Hitleris - Kiaulės iš 
tiesų ėda savo pačių mėsą". 

BNS 

Mūsų mielai bendražygei 

A t A 
MARIJAI NIJOLEI RAIŠIENEI 

iškeliavus į amžinybę, reiškiame užuojautą jos vyrui 
VIDMANTUI, dukrai RASAI, sūnui VIKTORUI su 
šeimomis. 

Ina Bertulytė ir James Bray 
Irena Kinderienė 

Violeta Kuprėnaitė ir John Jessen 
Verutė Petrulienė 

Maria Petrulytė ir Scott Strickland 
Dalia Tutlytė Mrowiec 

A f A 
NIJOLĖ GALBUOGYTĖ RAIŠIENĖ 

Tegul ilsisi amžinoje ramybėje. 
Giliausia užuojauta visai šeimai, praradus žmoną, 

mamą, močiutę. 
Nuo jaunų dienų Nijolė mus mokė savo švelniu ir 

mielu pavyzdžiu. 

Dėkingos ir liūdinčios Vaičeliūnaitės — 
Danutė 

Jūratė su vyru Philip Mitchell 
Aušrelė su vyru Ričardo Ramanauskas 

KUN. FELIKSO KAPOČIAUS 
PALAIKŲ PERLAIDOJIMAS 

Lapkričio 4 d. Kaune, Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios kolumbariu-
me, perlaidoti šios šventovės statyto
jo kan. Felikso Kapočiaus (1895— 
1971) palaikai. Iš JAV parvežtą 
prieš 35-erius metus mirusio dvasi
ninko urną su palaikais lapkričio 
2-3 d. gausiai lankę tikintieji atsi
sveikino su šiuo uoliu Bažnyčiai ir 
tėvynei savo gyvenimą atidavusiu 
kunigu. Kristaus Prisikėlimo para
pijos klebonu paskirtas 1927 m. jis 
pirmiausia pastatė mažąją Prisikė
limo bažnyčią ir dėjo daug pastangų, 
statant didžiąją Prisikėlimo švento
vę — padėkos Dievui už tėvynės lais
vę simbolį. Deja, dėl sovietų okupaci
jos jam teko pasitraukti į Vakarus. 
Iš pradžių Europoje, vėliau JAV be
veik tris dešimtmečius jis uoliai tar
navo užsienio lietuvių sielovadai. 
Kan. Feliksas Kapočius mirė 1971 
m. ir buvo palaidotas Čikagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Perlaidojimo apeigos prasidėjo 
šv. Mišiomis. Joms vadovavo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, koncelebravo vysku
pas emeritas Juozas Preikšas, LVK 
delegatas lietuvių sielovadai užsie
nyje prelatas Edmundas Putrimas, 
prelatas Vytautas Steponas Vaičiū
nas, OFS, Kauno kurijos kancleris 
monsinjoras Adolfas Grušas, dabar
tinis Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Vytautas Grigaravičius ir kiti 
kunigai. Pamaldose dalyvavo gausus 
tikinčiųjų būrys bei Kauno miesto 
valdžios atstovai. 

Pamokslą pasakęs arkiv. S. 
Tamkevičius prisiminė kan. F. Ka
počiaus kunigiškąjį kelią nuo šven
timų iki uolios tarnystės lietuvių 
išeivių pastoracijoje. Arkivyskupas 

pabrėžė, jog Felikso Kapočiaus kuni
gystės šventimai 1918-aisiais — 
nepriklausomybės atgavimo metais 
— buvo labai simboliški, nes jam 
visada rūpėjo prisikeliančios tėvynės 
reikalai. Pasak ganytojo, Prisikėlimo 
šventovės statyba buvo didžiulis 
kanauninko nuopelnas, tačiau kartu 
„ne vienintelis jo rūpestis — jis 
rūpinosi, kad augtų ir gyvoji Baž
nyčia". Žaliakalnio parapijoje jo kle
bonavimo metu buvo atidaryta se
nelių prieglauda, 3 vaikų darželiai, 
rūpintasi vargšais. Tuo tarpu pats 
klebonas gyveno kukliame namelyje, 
iš tvarto perdirbtame į kleboniją. 
Arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dė
mesį, jog ir Vakaruose kan. F. Ka
počius pasižymėjo veiklumu: pokario 
metais paskirtas nacionaliniu Popie
žiaus misijos delegatu Austrijoje ir 
Vokietijoje įkūrė daugybę parapijų, o 
1946 m. pop. Pijui XII kartu su atas
kaita įteikė ir Lietuvos partizano Juo
zo Lukšos-Daumanto laišką apie tuo
metinę padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
„Dėkokime Dievui už šį veiklų, su
manų kunigą, kuris visą gyvenimą 
buvo ištikimas savo tarnystei; ka
nauninko gyvenimas — tai pasiau
kojimo kitiems pavyzdys", — kalbėjo 
ganytojas ir kvietė melsti Dievą gerų 
kunigų šiandienos Bažnyčiai. 

Po šv. Mišių urna su kan. F. 
Kapočiaus palaikais iškilminga pro
cesija palydėta į bažnyčios rūsyje 
įrengtą kolumbariumą. Kristaus 
Prisikėlimo parapijos klebonas kuni
gas Vytautas Grigaravičius padėkojo 
visiems apeigų dalyviams, perlaido
jimą pavadino „istoriškai teisingu" 
pagarbos ženklu bažnyčios statytojui 
kan. Feliksui Kapočiui. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje kviečia visus į kasmetinį lab
daros vakarą š. m. gruodžio 9 d., 5 
vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje" (va
karienė — 6 vai. v). Jūsų lauks šauni 
vakarienė bei tradicinė prel. Pruns-
kio premijos įteikimo ceremonija. 
Meninėje programoje — nuotaikin
gos dainos, muzika bei pasilinksmini
mas. Bilietus galite įsigyti SRT būs
tinėje, 2711 W. 71st St., Chicago, IL. 
Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655 
(darbo laikas — nuo 9 vaL r. iki 4 vai. 
p. p., nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio). Auka: 35 dol. Visi maloniai kvie
čiami. 

•Gruodžio 9 d., šeštadieni, Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki-
nimo su Sv. Kazimiero kongregacijos 
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84 
metus, pietūs. Šiais metais seselės 
kazimierietės švenčia kongregacijos 
įsteigimo 100-ąsias metines. Visi 
parapijiečiai ir lankiusieji seselių 
vadovaujamą parapijos mokyklą kvie
čiami dalyvauti seselių pagerbime. 
Šventė prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. 
p.p. Po mišių parapijos didžiojoje sa
lėje vyks susipažinimas (įėjimas iš 44-
os gatvės prie S. Fairfield Ave.) 6:30 
vai. v. vakarienė ir sveikinimai. 8 vai. 
v. programa, kurią atliks kolektyvo 
„Suktinis" šokėjai. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Salomėjai Daulie-
nei (tel. 773-847-4855) arba Evelinai 
Oželienei (tel. 773-254-7553). Vietas 
užsisakyti taip pat galima klebonijo
je, tel. 773-523-1402. Auka 20 dol. 

•Pa l . Jurgio Matulaičio misijos 
choras, vadovaujamas Jūratės Luk-
minienės, rengia kalėdinių giesmių 
koncertą, kuris įvyks gruodžio 10 d., 

sekmadienį, misijos bažnyčioje, 149 
11 127th St., Lemont. Tuojau po pa
maldų, 12:30 vai. p.p., bus šeiminin
kės A. Soliūnienės paruošti pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Koncerto pra
džia — 1:30 vai. p.p. Bilietus pietums 
ir koncertui galima įsigyti misijos 
bažnyčios prieangyje sekmadieniais, 
gruodžio 3 ir 10 dienomis, nuo 10 vai. 
r. iki 12:30 vai. p.p., arba užsisakyti 
pas choro pirmininką R. Stropų tel. 
815-836-1845. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius gruodžio 12 d. 
ruošia prieškalėdinį susitikimą, kuris 
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje. 
Nariai ir svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Auka 10 dol. Norintys pa
siteirauti prašome skambinti tel. 
708-499-2172. 

•Kun. A. Lipniūno - Prez. A. 
Stulginskio Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa maloniai kviečia visus 
šventiškai nusiteikusius į tradicinę 
Kūčių šventę, kuri įvyks sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Po iškilmin
gų šv. Mišių, šeimyniškai dalinsimės 
plotkelėmis ir pasivaišinsime Kūčių 
vakariene. Giedosime Kalėdines gies-
mes. Čikagos moksleiviai ateitininkai 
kviečia visus kartu atšvęsti Atpirkėjo 
gimimą kaip viena lietuviška šeima 
bei prašyti Kūdikėlio Jėzaus džiaugs
mo, sielos ramybės, geros sveikatos ir 
nepaprastos laimės. Tęskime šią gra
žią lietuvišką bei Čikagos visuomenės 
tradiciją. Registruotis pas Oną Dau
girdienę tel. 630-325-3277 arba elek
troniniu paštu odaugirdas@hotmail. 
com. Kūčių šventės auka: 15 dol. su
augusiems, 10 dol. studentams, mok
sleiviams ir jaunučiams, o vaiku
čiams iki aštuonerių metų - veltui. 
Laukiame visų!!! Priimsime visus!!! 

Miesto panorama 

Rež. Kristijono Vildžiūno filmo „ Aš esi tu" peržiūra 
"1SB-

Amerikos Lietuvių Televizija kviečia pasižiūrėti jauno Lietuvos kino reži
sieriaus Kristijono Vildžiūno naujausia darbą - 2006 metais sukurta pil— 
nametražį 90 minučių vaidybini Almą „Aš esi tu". Filmo peržiūros {vyks 2006 
m. gruodžio 8 d., penktadieni, 730 vai. v. Pasaulio lietuvių centre Lemonte 
(14911 127 Street, Lemont, IL 60439) ir 2006 m. gruodžio 9 d., šeštadieni, 7 
vai. v. Jaunimo centro kavinėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). 
Filme vaidina Andrius Biaiobžeskis, Jurga Jutaitė, Mykolas Vildžiūnas, Re
nata Vėberytė-Loman, Daiva Jovatšlenė, Silvia Ferreirl. 
„Aš esi tu" - tai Šių laikų pasaka apie architektą - svajotoja, statantj futuris
tini namelį medyje, gūdžiame miSke. Jo pasiryžimas sukurti nauja gyveni
mo modelj patiria Įvairių išbandymų. Drąsa, nuoširdumas ir paprastumas 
padeda jam kaip pasakoje pasiekti „pusę karalystės ir princesės širdi", ki
taip tariant, branda ir meile Laimė tol neprarasta, kol svajonė apie Ja dar 
gyva. 
Taip pat bus rodomas trumpas filmukas, kuriame režisierius ir kiti filmo 
statytojai pasakoja apie filmo kūrimą. 

Margarinas ir riebalų mišiniai turi daug trans-riebalų, kenkiančių jūsų sveikatai. 

Ar Čikaga paseks New York 
pėdomis? 

Antradienį New York tapo pir
muoju miestu JAy uždraudusiu vi
suose restoranuose vartoti trans-
riebalus (trans fats). Mokslininkų at
likti tyrimai visame pasaulyje rodo, 
jog trans-riebalai užkemša arterijas 
ir sukelia mirtinas širdies ligas. Jie 
taip pat gali būti kalti dėl antrojo tipo 
diabeto bei kai kurių vėžio formų. 
New York Sveikatos taryba taip pat 
nutarė, jog nuo 2008 m. liepos 1 d. 
restoranai, kurie pasirinks pateikti 
informaciją apie kalorijų kiekį patie
kaluose, privalės tai daryti pagrindi
niame meniu. Sveikos gyvensenos ak
tyvistai tikina, jog antrasis miestas 
JAV priimsiantis panašius įstatymus, 
bus Čikaga. 

Gaisras Sears Tower 

Aukščiausiame pastate Jungti-
nėse Valstijose, Čikagos Sears Tower, 
ankstyvą trečiadieno rytą kilo ne
didelis gaisras. 101-ajame pastato 
aukšte, kur įsikūręs WEHS televizi
jos (60 kanalas) techninis padalinys, 
ugnis užsiliepsnojo sugedus televizi
jos bangų transliatoriui. Iškviesti ug
niagesiai atvyko per kelias minutes, 
todėl ugnis nespėjo išplisti. Kadangi 
gaisras prasidėjo įrenginių spintoje, 
atviros liepsnos nebuvo, tačiau aukš
te prirūko labai daug dūmų. Apie 
2:30 vai. ryto gaisras buvo sėkmingai 
užgesintas; pavojaus pastatui ar žmo
nių gyvybėms nebuvo. 

„Spragtukas". . . ant arklių 

Nemažai čikagiečių apsilanky
mas E. T. A. Hoffmanno balete 
„Spragtukas", kuriam muziką 
sukūrė Piotras Čaikovskis, yra tapęs 
neatsiejama šventinio mėnesio dali
mi. Garsiausias baleto pastatymas — 
„Joffrey Ballet" — kasmet vis atnau
jinama klasikos versija, kuriai cho
reografiją sukūrė legendiniai Robert 
Joffrey bei Gerald Arpino. Tačiau 
„Spragtuką" kalėdiniu laikotarpiu 
stato ir daugybė mažiau žinomų bale
to trupių. Tuo tarpu Old Town rajone 
įsikūrusi „Noble Horse Theatre and 
Carriage Company" pristato bene 
pačią egzotiškiausią „Spragtuko" 
versiją. Tie patys arkliai, kurie ištisus 
metus karietose Čikagos centre ve
žioja' turistus ir linksmina vaikus, 

spektaklyje atlieka pagrindinius bale
to personažų vaidmenis. Šis neįpras
tas baletas reikalauja mėnesių atkak
laus dresuotojų darbo. Raiteliai, jo-
jantys ant arklių šiame spektaklyje, 
susirenka iš viso pasaulio. 

Vienuolė įtariama tvirkinusi 
vaikus 

Buvusi Sisters of Mercy mokyk
los mokytoja bei vienuolė sesuo Nor
ma Gianni įtariama 7 deš. pabaigoje 
tvirkinusi mokyklos, kurioje ji dirbo, 
moksleivius. Šiuo metu vienuolę kal
tinantys buvę jos mokiniai yra 50-
mečiai vyrai. Buvę vienuolės vadovai 
teigia sulaukę nusiskundimų dėl N. 
Gianni elgesio, tačiau negalėję kreip
tis į policiją, nes tuo metu žinomos 
aukos sudarė taikos sutartį su sesele 
ir atsisakė jai kelti bylą. 

Nežymiai keičiasi „Metrą" 
traukinių tvarkaraščiai 

„Metrą" žada nedidelius tvarka
raščių pasikeitimus trijuose iš miesto 
centro į priemiesčius vedančiuose 
maršrutuose. Daugeliu atvejų, pasi
keitimai tėra vos vienos-dviejų minu
čių — traukiniai išvyks iš miesto cen
tro šiek tiek anksčiau. Didžiausias 
pasikeitimas „Milwaukee District 
West Line" maršrute. Traukinys Mil-
waukee kryptimi išvyks 9:35 vai. 
vakaro, kai tuo tarpu dabartinis jo 
laikas — 9:45 vai. vakaro. Keisti tvar
karaščius prireikė dėl to, jog įrengtos 
naujos stotys — Grand ir Cicero. Kad 
traukinys galėtų sustoti papildomose 
stotyse, teko paankstinti jo išvykimo 
laiką. 

Smūgis „Latin Kings" 
grupuotei 

Antroji pagal dydį mieste nusi
kalstama grupuotė „Latin Kings" pa
tyrė federalinių pareigūnų smūgį. 
Alkoholio, tabako bei ginklų kontro
lės departamento pareigūnai per 
jungtinę teisėsaugininkų operaciją 
sulaikė 30 minėtosios gaujos narių, 
tarp jų — gaujos vadą Fernando 
King, pravarde „Supreme Inca", bei 
jo pavaduotoją Anthony Compean, 
gyvenusį Cicero miestelyje. Parei
gūnai taip pat konfiskavo 15 kilogra
mų kokaino ir atėmė 90 įvairiausio 
kalibro ginklų. 

Organizacijų ir pavienių asmenų dėmesiui 

Visi, norintys įdėti savo Kalėdinius ir Naujametinius sveiki
nimus į dienraštį „Draugas**, sveikinimo tekstus kartu su aukomis 
prašome atsiųsti iki gruodžio 18 d. „Draugo" administracijai, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-9500. 
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