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Vidaus reikalai Maskvojel 

Vidaus reikalų ministerija Vilniuje. 

Vytautas Ališauskas 
Alfa.lt 

Būdamas mažas niekaip negalė
jau suprasti, ką reiškia „vidaus reika-

Eltos nuotr. 

lų ministras". Žinojau, kas yra vidaus 
ligų gydytojas, todėl įtariau, kad anas 
ministras irgi turi kažką bendra su 
žarnomis, inkstais ir kitais nelabai 
estetiškais daiktais. Kad ir toliau ne

suprantu, jsitikinau prieš trejetą die
nų. 

Lietuvos Respublikos vidaus rei
kalų ministras pirmą kartą ryškiai 
sušvito visai ne savo šalies viduje, o 
Maskvoje. Raimundas Šukys sveti
mos valstybės sostinėje susitiko su 
Viktoru Uspaskichu, idant, kaip pats 
sakė, padėtų „suklupusiam oponen
tui" atsitiesti ir įkalbėtų j j nediskre
dituoti Lietuvos valstybės. 

Abu šie taurūs uždaviniai, be 
abejo, derėtų kunigui ar slaptajam 
agentui (teisingiau - jų hibridui), bet 
ne paprastam ministrui. Na, bet jei 
tai tiesa, reikėtų laukti tęsinio - grį
žęs į Lietuvą ministras turėtų imti 
lankyti kalinius ir teikti jiems dvasi
nę paguodą bei stiprinti ryžtą taisy
tis, o per kitą viešnagę Maskvoje su
sitikti su Sausio 13-osios ir Medinin
kų žmogžudžiais, juk jie, ieškodami 
prieglobsčio Rusijoje, elgiasi taig pat, 
kaip ir buvęs Kėdainių kniazius. Rasi 
susigraudins, atsivers ir, nenorėdami 
daryti gėdos Lietuvai bei kompromi-

Lietuva 
nubausta už 
cenzūravimą 

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) — 
Lietuva turės sumokėti 1,000 eurų 
prieš šešerius metus buvusiam įta
riamajam, nes pareigūnai cenzūravo 
į izoliatorių žmonos suimtajam siun
čiamus laiškus. 

Tokį sprendimą ketvirtadienį pa
skelbė Europos žmogaus teisių teis
mas, išnagrinėjęs Rolando Ciapo by-
i* 

Vilnietis R. Ciapas, kuriam da
bar 65 metai, 2000-ųjų lapkritį buvo 
sulaikytas pagal kaltinimus dėl plėši
mo ir turto prievartavimo. 

Nuo 2001 m. lapkričio 19 d. iki 
2003 m. balandžio 1 d. jo susirašinė
jimas su privačiais asmenimis buvo 
cenzūruojamas. Iš viso buvo cenzū
ruotas 121 pareiškėjo laiškas, daugu
ma kurių buvo adresuoti ar gauti iš 
jo žmonos. 

Pareiškėjas skundėsi, jog pažeis
tas Europos žmogaus teisių konven
cijos 8 straipsnis, numatantis teisę į 
susirašinėjimo slaptumą. 

Pasak teismo referento Dovydo 
Vitkausko, Europos žmogaus teisių 
teismas pastebėjo, kad įtariamųjų su
sirašinėjimo su privačiais asmenimis 
kontrolė gali būti pateisinama de
mokratinėje visuomenėje, siekiant 
užkirsti kelią nusikalstamumui ir 
apsaugoti tiriamo nusikaltimo aukas 
ar liudytojus. 

Tačiau LR įstatymų leidžiamo 
cenzūravimo būdas ir apimtis nėra 
pakankamai aiškiai ir tiksliai regla
mentuoti, kad apsaugotų kardomaja
me kalinime esančius asmenis nuo jų 
neteisėtos kontrolės. 

Jurų p ė s t i n i n k a s nu te is tas 
už i rak ieč io n u ž u d y m ą 

Camp Pendleton, lapkričio 16 
d. (AFP/BNS) — JAV jūrų pėstinin
kui, susijusiam su vieno civilio irakie
čio nužudymu, trečiadienį buvo pa
skirta pusantrų metų kalėjimo baus
mė. 

Per vieną dieną užtrukusį teismo 
procesą jūrų pėstininkų bazėje 20 
metų John Jodka prisipažino dėl ira
kiečio Hashim Ibrahim Awad už
puolimo sunkinančiomis aplinkybė
mis ir sąmokslo trukdyti vykdyti tei
singumą. Kaltinamasis taip pat at
siprašė nužudytojo šeimos. 

Kaltintojai sakė, kad J. Jodka bu

vo tarp aštuonių JAV karių, kurie ba
landžio 26 dieną išvarė 52 metų H. I. 
Awad iš namų Hamdanijoje netoli 
Baghdad ir jį nušovė. Paskui šie sep
tyni jūrų pėstininkai ir vienas kari
nio jūrų laivyno medikas bandė nus
lėpti šį nusikaltimą. 

Tai buvo vienas iš virtinės inci
dentų, kurie pakenkė JAV pajėgų Ira
ke reputacijai. 

Kaltintojas John Baker sakė, kad 
J. Jodka prisidėjo prie „luošo žmo
gaus, atlaidaus, paprasto žmogaus", 
kuris našlaičiais paliko 11 vaikų, nu
žudymo. Nukelta j 7 psl. 

Ministras nusikaltimo nepadarė 
Raimondas Šukys nusikaltimo ne
padarė. 

„Generalinė prokuratūra neturi 
kokių nors duomenų, kad vidaus rei
kalų ministras Raimondas Šukys, 
Maskvoje susitikęs su Viktoru Us
paskichu, būtų piktnaudžiavęs tar
nybine padėtimi ar viršijo įgalioji
mus, dėl ko valstybė, juridiniai ar fi
ziniai asmenys būtų patyrę didelės 
žalos", — žurnalistams ketvirtadie
nį sakė Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korup
cijos skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Algimantas Kliunka. 

„Taip pat prokuratūra neturi 
duomenų, kad aptariamu atveju bū
tų padarytos nusikalstamos veikos 
teisingumui", — sakė prokuroras. 

Pasak A. Kliunkos, Liberalų są
jūdžio frakcijos Seime narių pareiš
kimas Nukelta Į 6 psl. 

Raimondas Šukys 
Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) — 
Generalinė prokuratūra ketvirtadie
nį pranešė, kad Maskvoje su finansi
nėmis machinacijomis Įtariamu bu
vusiu politiku Viktoru Uspaskichu 
susitikęs vidaus reikalų ministras 
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tuoti jos teisinės sistemos, pasiduos 
mūsų prokurorams... 

f domu būtų pamatyti politiką ar 
žurnalistą, kuris patikėtų tokia įvy
kių eiga. Tad kodėl geraširdis vidaus 
reikalų ministras rizikavo savo kai
liu? Ir kodėl premjeras Gediminas 
Kirkilas, apsitaisęs maskuojamąja 
apranga, taip įnirtingai jį gynė? 

Vėl reikia grįžti prie nelemtojo 
VSD klausimo. Nežinau, p. Stonys 
„gerietis" Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
• Siekiant i lgalaikės 
taikos. 
•PUP'os blokas. 
•Nuotraukos liudija 
istorijos puslapį. 
•Vaiduokliai Kremliuje. 
•Įvairios sporto ž inios . 
•„Baltoji anketa". 
•Koncertas Jaunimo 
rūmų salėje. 
•Pasikeitimai ALIAS. 
•Išniekintas poeto kapas. 
•Apsilankykite Čikagos 
muziejuose. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.69 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 17 d., penktadienis 

SPORTO 
KREPŠINIO PASAULYJE 

APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
IR PASAULYJE 

* *^lį!S3®zSmffi Paruošė Ed. Šulaitis 

„LITUANICOS" VETERANAI 
BAIGĖ RUDENS RATĄ 

„Lithuanicos" („Liths") futbolo 
klubo veteranų komanda užbaigė 
2006-2007 m. pirmenybinių metų 
rudens sezono varžybinį tvarkaraštį. 
Lietuviai pirmenybėse buvo žinomi 
„Liths" vardu ir paskutinėse I rato 
rungtynėse, lapkričio 4 d. įveikę savo 
aršiausius varžovus 4:0, atsistojo 
antroje vietoje 32 metų ar daugiau 
turinčių žaidėjų „A" grupėje. 

Lietuviai, žaidę 9 rungtynes, 
patyrė tik vieną pralaimėjimą, turi 
29:6 įvarčių santykį iš 10 susitikimų. 
Su 25 taškais stovi „Poseidon" fut
bolininkai. 

Štai „A" grupės pirmenybiniai 
rezultatai: 

1. „Poseidon" — 10 rungtynių; 8 
laimėjimai; 1 lygiosios; 1 pralaimėji
mas; santykis 33:13; 25 taškai; 

2. „Liths" — 9 rungt.; 8 laim.; 0 
lyg-; 1 pralaim.; 29:6 sant.; 24 tšk.; 

3. „Vikings" — 9 rungt.; 6 laim.; 
2 lyg.; 1 pral.; 16:9 sant.; 20 tšk.; 

4. „Schwaben" — 8 rung.; 4 
laim.; 3 lyg.; 1 pralaim.; 25:9 sant.; 
15 tšk.; 

5. „Rams" — 8 rungt.; 2 laim.; 2 
lyg-; 4 pralaim.; 15:24 sant.; 8 tšk.; 

6. „Lions" — 8 rungt.; 1 laim.; 2 
lyg-; 5 pralaim.; 11:23 sant.; 5 tšk. 

„B" grupėje pirmauja „Calisia" 

— 16 tšk.; 2. „Croats" — 13 tšk.; 3. 
„Lightning" — 9 tšk. 

Taip pat žaidžia ir tikrų „senių" 
komandos — vyrų per 40 metų am
žiaus grupės. Jų yra 12 komandų, o 
pirmose vietose — „Highlanders" — 
25 tšk.; 2. „United Serbs" — 20 tšk.; 
3. „Hrvat" — 16 tšk. 

Pirmą kartą šios lygos istorijoje 
čempionų titulą laimėjo lietuvių fut
bolininkai — „Liths". 

Praėjusį sezoną daugiausia įvar-
v 

čių lietuvių naudai pelnė Petras Smi-
gelskis, o po jo eina — Algis Šalkau
skas, Ernestas Uzbonas, Mindaugas 
Zamalaitis. Komandos menedžeris 
yra Don Brandonisio. 

Illinois „Alte Herren" futbolo 
lyga, kurią mes vadiname „vetera
nų", įsteigta 1972 metais ir „Liths" 
buvo viena iš 8 pradinių komandų, 
kuri joje žaidė nuo pirmųjų dienų. 

Kadangi lygos steigėjai buvo vo
kiečiai, tai iki šių dienų vokiečių 
klubai dar joje vyrauja, nors koman
dų skaičiumi dabar juos pralenkia 
kitos tautybės. Lygos rinktinės ne 
kartą yra keliavusios rungtyniauti į 
Vokietiją ir iš ten Čikagoje svečiavosi 
kai kurios Vokietijos veteranų ko
mandos. 

HOUSTON „DYNAMO" LAIMĖJO 
JAV FUTBOLO ČEMPIONATĄ 

Sekmadienį, lapkričio 12 d., Fris-
co, TX, įvyko MĖS — JAV futbolo 
(„soccer") profesionalų lygos baig
minės rungtynės, kuriose po 120 mi
nučių (dviejų pratęsimų) ir baudinių 
serijos mušimo pergalę iškovojo 
Houston „Dynamo" komanda. Ji ge
riau mušė baudinius ir laimėjo 4:3. 

Reguliarus šių rungtynių laikas 
baigėsi be įvarčių. Jų neatnešė ir pir
masis pratęsimas. Tačiau 113-ą mi
nutę pirmasis pasižymėjo New 
England „Revolution" puolėjas Tay-
lor Twellman, kuris ženklino 1:0. 
Kuomet jo komanda dar džiaugėsi 
pelnytu įvarčiu, kuris, daugumos 
nuomone, turėjo atnešti laimėjimą 

New England komandai, 114-ą mi
nutę Brian Ching, kontratakos metu, 
gražiu šūviu galva pasekmes išlygino. 

Žaidimui pasibaigus 1:1, prireikė 
baudinių mušimo, norint išaiškinti 
nugalėtoją. Ir čia laimė nusišypsojo 
„Dynamo" klubo atstovams, kurie 
įstengė parodyti nedidelį — 4:3 — 
pranašumą ir iškovojo taip trokštamą 
čempionų taurę. 

Beje, taurę kartą (1998 m.) buvo 
sugriebusi čikagiečių „Fire" koman
da, kuri šiemet suklupo pirmame 
atkrentamųjų rungtynių rate prieš 
finalistus — „Revolution" koman
dą. 

LIETUVOS FUTBOLININKAI ĮVEIKĖ ANGLUS 
Belgijoje vykstančiose keturių 

valstybių atstovų salės futbolo varžy
bose lapkričio 14 d., antrose rung
tynėse, aukšta (8:1) pasekme lietu
viai nugalėjo Anglijos rinktinę. Tarp 
lietuvių Artūras Rimkevičius buvo 
geriausias žaidėjas — įmušė 4 įvar
čius. Du pridėjo Antanas Tautvydas, 

o po vieną — Marius Bezykomovas ir 
Rytis Leliūga. 

Lietuva dabar turi 1 pralaimė
jimą (prieš šeimininkus belgus) ir 1 
pergalę. Paskutines rungtynes šešta
dienį lietuviai žais su pirmaujančia 
Olandija (dvi pergalės iš dviejų rung
tynių). 

PASIŽYMI ANDRIUS VELIČKA 
Škotijos futbolo pirmenybė- tačiau vėliau šeimininkai sugebėjo 

se rungtyniaujančios Edinburgo išlyginti ir rungtynes baigti lygiomis. 
„Hearts" komandos narys Andrius Pirmenybių lentelėje A. Veličkos 
Velička įmušė šeštąjį įvartį. Tai jis klubas stovi trečioje vietoje tarp dvy-
padarė svečiuose, žaidžiant su „Fal- likos komandų. Pirmoji yra čem-
kir" komanda. Po jo 65-ą minutę pel- pionų titulą ginanti Glazgo „Celtic" 
nyto įvarčio „Hearts" pirmavo 1:0, vienuolikė. 

ŠARŪNAS JASIKEVIČIUS 
ŽAIDĖ ČIKAGOJE 

Buvęs Lietuvos krepšinio rink
tinės vienas geriausių žaidėjų, jau 
antrą sezoną priklausantis NBA 
lygos Indiana „Pacers" komandai, 
praėjusį šeštadienį, lapkričio 11 d., 
buvo atvykęs į Čikagą, kur jis su savo 
komanda pasirodė rungtynėse su 
vietos „Bulis" krepšininkais. 

Siame susitikime, kuris baigėsi 
šeimininkų pergale 89:80, lietuvis 
nepelnė nė-vieno taško. Tiesa, jis 
rungtyniavo labai trumpai — tik apie 
5 minutes. Per tą laiką jis bandė 2 
metimus iš tritaškių zonos ir vieną iš 
dvitaškių, tačiau nė vienas neįkrito į 
krepšį. S. Jasikevičius per trumpą 
laiką aikštelėje spėjo užsidirbti vieną 
baudą. 

Laimėtojų — „Bulis" — koman
doje dar vis nepasirodo jaunasis 
milžinas lietuvis Martynas Andriuš
kevičius, kurį treneriai net nė karto 
reguliaraus sezono metu nebuvo 
užregistravę rungtynėms (registruo
jama 12 krepšininkų iš 15 klubui 
priklausančių). Tačiau tai nelabai 
stebina, nes, trenerio nuomone, lietu
vis dar jaunas ir turi įgyti daug paty
rimo, treniruojantis su komanda, be 
to, prisidėti daugiau svorio. 

Nerimą kelia silpnas Š. Jasike-
vičiaus pasirodymas „Pacers" ko-

Sportas LIETUVOJE 

Lietuvos jėgos trikovės 
atstovai pasaulio 

čempionate — trylikti 

Pasaulio jėgos trikovės čempio
nate Norvegijoje Lietuvos atstovai 
Linas Palivonas (svorio kategorija iki 
110 kg) ir Evaldas Paplauskas (iki 75 
kg) užėmė 13-ąsias vietas. 

L. Palivonas bendrojoje įskaitoje 
surinko 850 kg ir aplenkė dešimt var
žovų. Šiaulietis pritūpė su 322,5 kg 
sveriančia štanga, išspaudė 220 kg ir 
atkėlė 307,5 kg. 

E. Paplauskas surinko 700 kg ir 
aplenkė keturis varžovus. Kuršėniš
kis pritūpė su 252,5 kg sveriančia 
štanga, išspaudė 195 kg ir atkėlė 
252,5 kg. Beje, spaudimo rungtyje 
Evaldas buvo ketvirtas. 

Europos jaunimo čempionato 
prizininko E. Paplausko treneris Vy
tautas Augustauskas „Šiaulių kraš
tui" teigė, kad jo auklėtinis spaudimo 
rungtyje galėto tapti net pasaulio 
čempionu. Jis pirmuoju bandymu išs
paudė 195, antruoju - 205, o trečiuo
ju - 207 kg svorį. Tačiau teisėjai ant
rojo ir trečiojo bandymų neįskaitė. 
Lietuvos delegacija dėl to pateikė 
protestą, tačiau jis nebuvo patenkin
tas. 

Daugkartinis pasaulio čempio
nas amerikietis Wade Hooper kovą 
spaudimo rungtyje pradėjo nuo 225 
kg svorio. Tačiau teisėjai neįskaitė nė 
vieno jo bandymo. Anot V Augus-
tausko, tuoj pat protestuodami prie 
teisėjų supuolė apie dvidešimt JAV 
delegacijos narių. Daugelio Europos 
šalių atstovai stebėjosi, kad vienas iš 
V Hooper bandymų vis dėlto buvo 
įskaitytas. 

Jei E. Paplausko geriausias ban
dymas būtų buvęs įskaitytas, o V 
Hooper - ne, lietuvis šioje rungtyje 
būtų iškovojęs pirmąją vietą. 

ELTA 

mandoje. Jeigu, atėjęs į NBA lygą, 
pradžioje Šarūnas visai neblogai už
sirekomendavo, tai dabar jo pasiro
dymas ir taškų skaičius ne tik ne
didėja, bet mažėja. Kalbama, kad kitą 
sezoną „Pacers" vadovybė gali at
sisakyti Šarūno paslaugų, nors jau ir 
šiemet buvo kalbų, kad jį gali išsiųsti 
į kitą klubą. 

Indiana „Pacers" dar kartą į Či
kagą atvyks gruodžio mėnesį ir 11 d. 
vėl susitiks su „Chicago Bulis". Tą 
dieną Lietuvių krepšinio lygos va
dovybė vėl ragina organizuotai va
žiuoti žiūrėti tų rungtynių, panašiai, 
kaip ir praėjusį pavasarį (balandžio 
14). Tuomet į „Bulis" - „Pacers" 
rungtynes nuvyko daugiau kaip 2 
tūkstančiai mūsų tautiečių, apsivil
kusių specialiai pagamintais marš
kinėliais. 

Tik šį kartą gali būti liūdna, nes 
M. Andriuškevičius gali visai nerung
tyniauti, o Š. Jasikevičius vargu ar 
turės progą ilgėliau pasireikšti. Tad 
ir lietuviams tokia demonstracija 
neatneš moralinės naudos. 

E. Šulaitis 

[ Daugiau sporto žinių 
skaitykite 9 psl. 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metu $65.00 

• 3 mėn.S45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje r kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
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Laimėjimai, pralaimėjimai, 
strategija ir PUP'os blokas 

Andrius Kubilius 

JAV rinkimuose respublikonai 
pralaimėjo 

Tokio rezultato buvo galima ti
kėtis, ir demokratus tenka sveikinti. 
Man gaila respublikonų ir neokonser-
vatorių, kuriems jaučiu idėjinę bei 
ideologinę simpatiją, ir kurie, savo 
nelaimei, nevengė atsakomybės už 
pasaulio reikalus. Ar demokratai su
gebės ką nors nauja ir vertinga pasiū
lyti neramiajam pasauliui, kol kas 
sunku pasakyti. Pirmieji demokratų 
užsienio politikos vadovų pareiški
mai, kad JAV per kitus 4-6 mėnesius 
turėtų pradėti išvesti kariuomenę iš 
Irako, verčia su nerimu žiūrėti į ga
limus JAV užsienio politikos pasi
keitimus. Ir ne tik Irake. Jeigu de
mokratai pasirinks JAV pasitrauki
mo iš pasaulio reikalų ir didesnės 
saviizoliacijos kelią, tai Lietuvai ir 
visai Europai nieko gero nežada, ypač 
kai matome vis didėjant} Rusijos už
sienio politikos agresyvumą. Ne vie
ną kartą esu kartojęs, kad juo Euro
poje yra mažiau Amerikos, tuo Euro
poje yra daugiau Rusijos. Šiuo požiū
riu, ypač pastaruoju laikotarpiu, yra 
svarbus Europos Sąjungos ir JAV 
bendradarbiavimas, stiprinant ener
getinį Europos saugumą. Tai galima 
pasiekti tik abiem Vakarų pasaulio 
ašims intensyviai bendradarbiaujant, 
taip pat ir dėl energetiniais ištekliais 
gausių Centrinės Azijos regionų, kur 
tenka rungtis su Rusijos pastango
mis, perėmimo savo žinion. Rusija be 
Centrinės Azijos energetinių išteklių 
bus priversta galvoti ne apie politinę 
įtaką Europai, o apie Rusijos apsi
rūpinimą dujomis. 

Giminingos partijos pergalė 
municipaliniuose rinkimuose 

Lenkijoje 

Nors rinkimai dar nesibaigė ir 
nors nestipriai pirmauja opozicinė 
„Piliečių platforma", bet galime pa
sveikinti dabartinę Lenkijos vy
riausybę, ir ypač brolių Kačinskių 
„Teisės ir teisingumo" partiją su 
gana sėkmingais rinkimais, kurie 
„Teisės ir teisingumo" partijai buvo 
tam tikras pasitikėjimo referendu
mas. Mums tai ypač svarbu, nes ga
lime drąsiai pasakyti, kad, nepaisant 
ironijos brolių Kačinskių atžvilgiu, 
strateginė mūsų partnerystė dabar
tinės Lenkijos valdžios dėka tapo 
realybe, o ne vien tik deklaracijomis, 
ką matydavome iki tol. Taip yra 
todėl, kad dabartinė Lenkijos valdžia 
energetinio saugumo Europos san
tykiuose su Rusija reikalus supranta 
taip pat, kaip ir mes. Mums, konser
vatoriams, tenka daug konsultuotis 
su „Teisės ir teisingumo" vadais dėl 
Lietuvai ir Lenkijai svarbių bendru 
reikalų, ypač energetikoje. Todėl 
galiu sakyti, kad reikia tikėtis, jog 
„Orlen" pavyks užbaigti „Mažeikių 
naftos" pirkimo reikalus iki gruodžio 
vidurio. Lygiai taip pat galime su vil
timi tikėtis, kad artimiausiu metu 
bus pasirašyti susitarimai dėl elek
tros tilto statybos. Būtų gerai, kad tai 
taptų dar intensyvesnės partnerystės 
elektros energetikoje pradžia. 
Manau, labai svarbu būtų lenkus 
Įtraukti j Ignalinos naujo bloko staty
bą. Tai galima pasiekti, siūlant 
lenkams lygiavertę partnerystę su 
kitais projekto dalyviais (tai yra. 

partnerystę dalintis tarp keturių, o 
ne tarp trijų,) o ne kokius nors at
liekamus 10 proc. Lietuvai energe
tinė partnerystė su Lenkija turi ypa
tingos svarbos, nes tik ši partnerystė 
gali Lietuvai ir visam Baltijos re
gionui duoti realų energetini sau
gumą. 

Pastabos dėl Vyriausybės 
strategijos projekto 

Šią savaitę Seimas svarstys ES 
struktūrinės paramos Lietuvai stra
tegijos reikalus, - kam ir kaip panau
dosime europinius pinigus Lietuvoje 
2007-2013 metais. Vyriausybė paren
gė ir pateikė Seimui Strategijos pro
jektą. Europos reikalų komitetas jį 
svarstys 2006.11.15. Pritariant pa
čiam Strategijos tekstui reikia pasa
kyti keletą pastabų, kurias siūlysiu 
Seimui patvi r t in t i ir paraginti 
Vyriausybę: 

1. Pripažinti pačiomis svarbiau
siomis tas Strategijoje numatytas 
veiksmų programas, kurios yra susi
jusios su ilgalaikio Lietuvos ūkio 
konkurencingumo stiprinimu. Šių 
programų įgyvendinimui Seimas 
turėtų skirti ypatingą dėmesį, ir todėl 
prašyti Vyriausybės: 

•įgyvendinant Strategiją, kiek
vienais metais pateikti Seimui iš
samią ataskai tą apie šalies ūkio 
konkurencingumo tendencijas (Kon
kurencingumo ataskai ta) . Tokia 
ataskaita tur i būt i sudėtinė Vy
riausybės metinės veiklos ataskaitos 
dalis; 

•iki 2007.01.01 parengti ir pa
teikti Seimui patvirtinti Strategijos 
įgyvendinimo 10-15 „sėkmės rodik
lių" (statistinių duomenų) sąrašą, 
kurio duomenys būtų skelbiami 
kiekvienais metais kartu su Konku
rencingumo ataskaita. Sėkmės rodik
liai turi atspindėti svarbiausius šalies 
ūkio konkurencingumą lemiančius 
statist inius duomenis (šalies ūkio 
produktyvumas; aukštųjų technologi
jų pramonės dalis šalies ūkyje ir 
šalies eksporto struktūroje; užsienio 
kapitalo investicijų kiekis, tenkantis 
vienam gyventojui; lėšų kiekis, ski
riamas moksliniams tyrimams; tarp
tautinių patentų skaičius; interneto 
skverbtis ir kompiuterinis raštingu
mas; užsienio kalbų (anglų) žinoji
mas; mokymosi visą gyvenimą para
metrai ir kt.). Statistiniai duomenys 
turi būti palyginami su kitomis ES ir 
pasaulio šalimis; 

• iki 2007.03.01 parengti ir pa
teikti Seimui tvir t int i Strategijos 
įgyvendinimui reikalingų Naciona
linės svarbos projektų, susijusių su 
ilgalaikio Lietuvos ūkio konkuren
cingumo stiprinimu, sąrašą, už kurio 
įgyvendinimą bū tų atsakinga Vy
riausybė ir kurio įgyvendinimui ES 
struktūrinės paramos pinigai būtų 
skiriami prioritetine tvarka. Atas
kaita apie šių projektų įgyvendinimą 
būtų sudėtinė kasmetinės Konku
rencingumo ataskaitos dalis. 

2. Seimas, būdamas įsitikinęs, 
kad Strategijos įgyvendinimo laiko
tarpiu Lietuvos darbo rinkoje vyraus 
ne bedarbystės, bet darbo jėgos 
trūkumo tendencijos, siūlo Vyriau
sybei galutiniame Strategijos derini
mo etape sumažinti lėšų, skiriamų 
darbo rinkos institucijų vystymui, 
procentinę dalį ir atitinkamai padi
dinti lėšas skir iamas kelių infra
struktūros vystymui. Apie šio Seimo 

DANUTE B1NDOKIENE 

Siekiant ilgalaikės taikos 

JAV prezidentas George W. 
Bush, atrodo, visuomet buvo 
tvirtai įsitikinęs Amerikos 

strategija karo Irake atžvilgiu: 
pradėtą darbą būtina užbaigti, 
nepaisant, kiek ilgai truks, ir kokią 
kainą reikės sumokėti. Tarytum 
vairuotojas, netikėtai pakliuvęs ant 
duobėto, pilno pavojingų kliūčių 
kelio, jis nuolat kartojo: „Stay the 
course", t.y. nenukrypkime nuo tik
slo. Kartoja tą savo pamėgtąjį po
sakį ir dabar, bet jis jau skamba 
nebe taip tvirtai, nebe taip įtiki
nančiai. 

Viskas pasikeitė po lapkričio 
pradžioje vykusių balsavimų, kai ir 
JAV piliečių dauguma pasisakė už 
greitą karo Irake užbaigimą, ir 
pasikeitė Kongreso sudėtis, respub
likonams pralaimėjus daug įtakos. 
Galbūt svarbiausia — Atstovų 
rūmų pirmininko vieta teko tvirtų 
pažiūrų moteriai, kuri nebijos pa
reikšti savo nuomonę, nepaisant, 
kiek toji skirsis nuo prezidento no
rų. 

Visgi kažkaip neįprastas prezi
dento pageidavimas siūlyti „išeitį" 
iš šios keblios padėties. Sudaryta iš 
abiejų partijų atstovų komisija bū
tent dabar šį klausimą ir svarsto, 
nors kol kas jos narių nuomonės la
bai skiriasi. O tai jai ženklas, kad 
artimoje ateityje prezidentui pri
imtino sprendimo nebus padaryta, 
juo labiau, kad prez. Bush kate
goriškai atsisakė nustatyti datą, 
kuomet JAV kariuomenė „paliks 
Iraką irakiečių valiai" (arba sau-
valiai). 

Šios savaitės Senate trečiadienį 
buvo apklausinėtas vyriausias JAV 
karinių pajėgų Artimuosiuose Ry
tuose vadas, gen. John R Abizaid. 
Jis taip pat tvirtino, kad būtų klai
da paskelbti datą, kuomet Amerika 
iš Irako at i t rauks savo dalinius. 
Kaip ir buvo galima tikėti, demok
ratai su generolo nuomone nesu
tiko, o kai kurie respublikonai siū
lė, jog būtų naudinga karių skaičių 
Irake padidinti ir tuo būdu atsta
tyti smurto draskomoje valstybėje 
bent apytikrę tvarką, kad demokra
tiniais gyventojų balsavimais iš
rinktoji vyriausybė galėtų pradėti 
rimtesnį darbą. 

Sakykime ką norime, bet jau 
galime matyti ženklus, kad praside

da prezidentinių rinkimų, nors vyk
siančių už dvejų metų, kampanija. 
Kai kurie senatoriai (ypač Hillary 
Rodham Clinton iš NY) pasinaudo
jo šia proga eilinį kartą kritikuoti 
prez. Bush vadovybę ir karo Irake 
eigą apskritai. Tačiau nei ji, nei 
kuris kitas apklausinėjimo dalyvis, 
nepasiūlė konkretaus plano, neat
sakė į prezidento klausimą: kur 
rasti išeitį? 

Gen. Abizaid šia proga vėl pa
brėžė, kad klaida padaryta 2003 
metais, pačioje Irako karo pradžio
je, kai prez. Bush vadovybė atsisakė 
priimti tuometinio karinių pajėgų 
vado gen. Eric K. Shineski Kongre
sui pateiktą prašymą pasiųsti į 
Iraką daug didesnį skaičių karių, 
tuo sutvirtinant taiką ir demokra
tinio proceso vyksmą toje šalyje. 
Tam pageidavimui griežtai pasi
priešino Gynybos sekretorius Do-
nald Rumsfeld, o Pentagonas ge
nerolui pareiškė papeikimą. Galbūt 
apakintas greitos „pergalės" spin
dėjimo, prezidentas parėmė D. 
Rumsfeld nuomonę. Pasekmes, kai 
civiliai mėgina spręsti karinės stra
tegijos klausimus, matome ir šian
dien, po trejų metų nuo karo Irake 
pradžios. 

Kas žino, galbūt trumpiausias 
kelias iš Irako (ir apskritai iš kon
fliktų su Arabų pasaulio valstybė
mis) yra per Tel Aviv? Tik visiškas 
naivuolis nenorėtų pripažinti, kad 
Izraelio kovos bei nesutarimai su 
palestiniečiais — ir su Sirija, ir su 
Libanu, ir su Egiptu, ir t.t. — yra 
labai aš trus krislas visų musulmo
niškų šalių akyse. Vašingtonas vi
suomet pro pirštus žiūrėjo, ir tebe
žiūri, į Izraelio agresiją tų šalių at
žvilgiu (pvz., Libano bombardavi
mas, tariamai siekiant „nubausti" 
Hezbollah armiją). Kodėl pastaruo
ju metu iš Vašingtono nedaug grū
mojimų girdėti Šiaurės Korėjai, 
kuri jau pasigaminusi branduolinių 
užtaisų savo raketoms, bet vis dar 
užkabinamas Iranas? Ar tai taip 
pat turi ryšį su faktu, kad Š. Ko
rėja nuo Izraelio daug toliau, o Ira
nas kone ranka (bent jau ilgo skry
džio raketomis) pasiekiamas?.. Sie
kiant taikos Artimuosiuose Rytuo
se, būtina į ją įjungti visas šalis, 
taigi, ir Izraelį. Kitaip jokia ilga
laikė taika bus neįmanoma. 

siūlymo Įgyvendinimą informuoti 
Seimą iki 2007.01.01. 

3. Jvertinant esamus Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų admi
nistravimo t rūkumus ir rengiant 
2007-2013 m. paramos administravi
mo schemą bei taisykles užtikrinti 
nuoseklumą, skaidrumą bei efek
tyvumą, laikantis tokių principinių 
nuostatų: 

•pirmumas turi būti skiriamas 
viešosios infrastruktūros projektų, o 
ne privataus verslo projektų finan
savimui; 

•nacionalinės svarbos projektai 
finansuojami Vyriausybei arba jos 
įgaliotoms institucijoms prisiimant 
atsakomybę už tokių projektų pa
rengimą ir jų realizavimą; 

•tos pačios srities viešosios infra
struktūros (mokyklų, ligoninių reno
vacija) finansuojamos ne konkurso 
tvarka, o regionams apsisprendžiant 

dėl jiems svarbių prioritetų; 
•administravimo schema ir tai

syklės priartinamos prie Lietuvoje 
galiojančių viešojo pirkimo taisyklių, 
atsisakant perdėto biurokratizmo bei 
„popierizmo" ir nuo visuotinės kon
trolės pereinant prie atrankinės kon
trolės. 

Tikiuosi, kad Seimas tokiems 
siūlymams pritars. 

Opozicinis PUP'os blokas 
kuriamas kritikuoti 

konservatorius 

Negaliu susilaikyti, nepakomen
tavęs besiformuojančio Darbo parti
jos, Liberalų demokratų ir Naujosios 
sąjungos opozicinio bloko, kurį mes 
sutrumpintai vadiname PUP'os blo
ku - ypač po jų iš esmės svarbaus 
veiksmo - išėjimo iš Seimo posėdžio. 

Nukelta j 5 psl. 
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Nuotraukos liudija istorijos puslapį 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Konservatizmas negali prarasti 
žavesio jau vien dėl to, kad jis pri
pažįsta teisę gyventi ne tik esamai ir 
būsimai kartoms, jų nenutrūkstamus 
saitus, bet ir išėjusioms į Amžinybę 
kartoms, jų teisę gyventi ir veikti 
dabartyje ir ateityje. 

Jokia kūryba nevyksta tuščioje 
erdvėje arba ant „išardytų pačių pa
matų"; idėjos, įamžinta atmintis, 
materialusis paveldas" liudija buvusių 
kartų ryšį su dabartimi" ir ateitimi, 
skatina naujiems kūrybiniams polė
kiams. Juk ir Vėlinės - iš tolimos pra
eities einanti gyvųjų ir mirusiųjų 
bendravimo tradicija - ženklinta kon
servatyviuoju pradu. 

Nebepakyla žuvusiųjų rankos 
-balsuojant rinkimuose į valdžias iš 
žvyrduobių, akivarų, užverstų šuli
nių ar Sibiro įšalo, tačiau idėjos, už 
kurias tie pasišventėliai kovojo, iš
lieka gyvos. Jos raštu užrašytos, 
kryžiais ar kitokiais atminimo žen
klais pažymėtos, fotografijose užfik
suotos mus įkvepia, įspėja, sergsti 
nuo įsisiautėjančio palaidumo - libe
ralizmo. Ir gera žinoti, kad iš tikrųjų 
su buvusiomis kartomis ryšiai nenu
trūksta, nes visoje Lietuvoje matome 
ir girdime apie didingos praeities 
įamžinimo ženklus - knygas, pamin
klus, paveikslus, statomus televizijos 
ir kino filmus, nuotraukų albumus. 

Tik ką pasirodė A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Zukausko memorialinio 
muziejaus leidinys (išleido ir spausdi
no UAB „Petro ofsetas") - Anykščių 
krašto partizanų nuotraukų albu
mas, pavadintas „Drąsiai stovėsim 
laisvės sargyboj...". Jo sudarytoja 
istorikė ir muziejininkė Daiva Gad-
liauskaitė, dailininkė Skaidrė Rač-
kaitytė, dizainerė Ieva Griškaitė. 
Pagalbą rengiant leidinį teikė Geno
cido aukų muziejaus bei Utenos kraš
totyros muziejaus darbuotojai, Ro

mas Kaunietis, Eligijus Smetona, 
Birutė Biliūnaitė, Gintaras Vaičiū
nas, Prima Petrylienė, Saulius Sa-
ladūnas. Albumo leidybą rėmė 
Anykščių rajono savivaldybė, Anykš
čių vadovų klubas, Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos tyrimo, 
aukų atminimo ir įamžinimo fondas, 
Lituanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisija, UAB „Anykš
čių energetinė statyba", Vilniaus 
anykštėnų bendrija, UAB „Petro 
ofsetas". 

Albumą įžanginiu rašiniu 
„Anykštėnai kovoje dėl Lietuvos 
laisvės" pristato Vilniaus anykštėnas 
istorijos habilituotas daktaras An
tanas Tyla. Apžvelgęs Lietuvos val
stybingumo raidą, istorikas parodo, 
kad. per ištisas kartas puoselėtas 
laisvės siekis atvedė į partizanų karą 
prieš okupantus, anot rašinio auto
riaus, „paliko mums gražiausią, la
biausiai pasididžiavimo vertą istori
jos puslapį". 

Iš šešių dešimtmečių praeities, iš 
skaitlingų nuotraukų į mus žvelgia 
taurūs, pilni ryžto ginti laisvę, auko
tis dėl jos veidai. Iš tos praeities - tų 
pačių, nukautų, nuautų, išniekintų 
žuvusiųjų vaizdai... 

Kas išdrįso fotografuoti, daryti 
šias nuotraukas, jas išsaugoti? 

Norint suvokti jų kainą, reikia 
žinoti, kad už tokį Laisvės kovų liudi
jimą grėsė mirtis ar laisvės netektis. 
Ir tai liudija, kad kovojo visa tauta. Ir 
tie, kurie, rizikuodami prarasti gyvy
bę ar laisvę, partizanus maitino bei 
rengė, ir tie, kurie, jiems bunkerius 
padėjo įsirengti, ir tie, kurie tarp ko
votojų ryšius palaikė, ir tie, kurie 
sparnuotą žodį ar dainą kūrė, ir tie, 
kurie fotografavo, partizanų spaudą, 
atsiminimus, nuotraukas saugojo. 

Greta nuotraukų albume duo
dama vertinga informacija apie parti
zanų pagrindinius dalinius, veikusius 
Anykščių rajono teritorijoje, įvardyti 

L 
DRĄSIAI STOVĖSIM 
AISVĖS SARGYBOJ.. 

Nuotraukoje - albumo viršelis. 

struktūrinių padalinių vadai, pateik
tas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
apygardų žemėlapis. Albumo vertę 
iškelia vardais ir slapyvardžiais prie 
nuotraukų įvardyti partizanai, as
menvardžių rodyklė su trumpais 
biografiniais duomenimis. 

Albumas - prasmingo turinio, 
aukštos poligrafijos kokybės leidinys 
- yra paminklas ir dokumentas, liudi
jantis didingą tautos istorijos tarpsnį, 
tvirtinantis buvusios, dabartinės ir 
būsimosios kartų ryši, konservatyvio
jo prado tautoje reikšmę. 

Buvę gyventojai Kremliaus nepalieka 
Maskvos Kremliaus istorija per

nelyg ilga, kad čia kartkartėmis ne
būtų pastebimi vaiduokliai. Daž
niausiai sutinkamas ir girdimas sve
čias — Vladimiras Iljičius Leninas. 

Keistas v iz i tas 

Pirmą kartą V Lenino vaiduoklis 
Kremliuje buvo pastebėtas 1923-iųjų 
spalio 19 dieną, maždaug prieš tris 
mėnesius iki jo mirties. Tuo metu V. 
Leninas sunkiai sirgo ir buvo apsisto
jęs rezidencijoje už Maskvos. 

Senąją istoriją papasakojo buvęs 
Kremliaus skubių pranešimų depar
tamento kurjeris, atsitiktinai nugir
dęs telefono pokalbį. 

Tą naktį jis užsuko į apsaugos 
skyrių išgerti puodelį arbatos ir išgir
do pamainos viršininką kalbant tele
fonu. Sis pašnekovo klausė, kodėl Le
ninas į Kremlių atvyko vienas, kodėl 
jis vaikšto be apsaugos. 

Pašnekovas liepė paskambinti 
apsaugininkams į užmiesčio reziden
ciją. Kito pokalbio metu buvo gautas 
patvirtinimas, kad tą dieną V Le
ninas iš pastato išėjęs nebuvo. 

Pagal marksizmo-leninizmo dok
trinas, vaiduokliai neegzistuoja, todėl 
valdžia turėjo parengti išgalvotą ofi
cialų pranešimą apie vado vizitą 
Maskvoje. 

Vaikštinėjo be lazdos 

Keistu nutikimu verčia patikėti 
ir istoriniai dokumentai. 

Tarp V Lenino žmonos Nadeždos 
Krupskajos ir jo asmens sargybinio 
Aleksandro Balmos prisiminimų -
per daug nesutapimų. 

Abu asmenys tariamai lydėjo V 
Leniną jo vizito į Maskvą metu. N. 
Krupskaja tvirtino, kad jos vyras 
naktį praleido Kremliuje ir į užmiestį 
grįžo ankstyvą rytą, o A. Balma 
tvirtino, kad V Leninas po nakvynės 
visą dieną praleido mieste. 

Nė vienas pasakojimas nėra lo
giškas. Tikint žmonos pasakojimu, V 
Leninas atvyko į Maskvą tik tam, kad 
pasivaikščiotų Kremliaus koridoriais 
ir pernakvotų. 

A. Balmos versija taip pat nepa
sitvirtina. Liudininkai matė jį vaikš
tantį vieną, be jokių asmens sargy
binių. 

V Lenino sveikata visiškai pa
blogėjo 1923-iųjų pabaigoje. Jam 
buvo paralyžiuota kairioji pusė -
ranka ir koja. Laikydamasis gydymo 
programos, jis šiek tiek atsigavo, 
galėjo vaikščioti pasiramsčiuodamas 
lazda. O minėtąją dieną V Lenino 
„vaiduoklis" vaikščiojo greitai ir 
energingai. 

Žingsnia i naktyje 

Vienas KGB pulkininkas, atsa
kingas už pastato, kuriame kadaise 
buvo V Lenino apartamentai ir darbo 
kabinetas, apsaugą, prasitarė apie 
žingsnius ir kitus keistus garsus, 
naktimis sklindančius iš buvusio 
lyderio kabineto. Karininkas ir jo ko
legos dažnai girdėdavo kažką vaikš
tant ir stumdant baldus. Nereikia ir 
minėti, kad V Lenino kabinetas bū
na užrakintas, o įėjimą į jį visą parą 
stebi apsauga. 

Sergejus Filatovas, buvęs Boriso 
Jelcino personalo viršininkas, taip 
pat girdėjo keistus garsus. 

Tai vyko 1993-iųjų vasarą. S. 
Filatovo kabinetas buvo antrame pas
tato aukšte tiesiai po buvusiais V Le
nino apartamentais. 

Kartą vidurnaktį virš savo galvos 
jis išgirdo girgždančias grindų lentas. 
Garsas buvo toks, lyg kažkas būtų 
nervingai žingsniavęs iš vieno kam
bario galo į kitą. 

Kai tai pasikartojo kelis kartus, 
S. Filatovas paskambino apsaugai ir 
paklausė, kas naktimis vyksta V. 
Lenino muziejuje. Žinoma, kabinetas 
buvo tuščias ir užrakintas. Po to atsi
tikimo S. Filatovas atsikratė įpročio 
užsibūti kabinete iki vėlumos. 

Sakoma, kad žvrr.iu istoriniu per

sonų vaiduokliai pasirodo žmonijai 
sunkiais laikais. 

Napoleono vaiduoklis, pasipuošęs 
raudona uniforma ir su žvake ranko
je, buvo ne kartą pastebėtas Pary
žiuje 1848-aisiais, revoliucijos išva
karėse. 

Tikėkimės, kad Leninas grįžta 
tik pasižvalgyti ir pamatyti tikrovę be 
komunizmo. 

Kiti Kremliaus vaiduokl ia i 

Kremlius neatsiejamas ir nuo 
Ivano Rūsčiojo pasirodymų. Tirono 
apsireiškimai buvo laikomi itin blogu 
ženklu. 

Pasakojama, kad vaiduoklis degė 
grėsminga raudona liepsna. Iva
nas. Rūstusis dažnai apsilankydavo 
Kremliuje po Aleksandro III mirties, 
kai Nikolajus II jau žengė į sostą. 

Kai kuriuose imperatorės Alek
sandros Fiodorovnos laiškuose mini
mas Petro I vaiduoklis, klajojantis po 
Sankt Peterburgo žiemos rūmus. 

Jekaterinos II vaiduoklis dažnai 
pastebimas Peterhofe, o Rusijos vals
tybinio archyvo darbuotojai neretai 
mato moters su balta suknia siluetą. 
Vaiduoklis pasirodo netoli lentynų, 
prie dokumentų, susijusių su pasku-

R iąja Ko mano vų seimą. 
„ K l a i p ė d a ' 
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Laimėjimai, pralaimėjimai, strategija ir PUP'os blokas 
Atkelta iš 3 psl. 
Tai, kad vienijasi Paulauskas, 

Uspaskichas ir Paksas, nėra nuos
tabu - šaknys, matyt, yra tos pačios. 
Tik keista, kad, būdami opozicijoje, 
jie yra tokie neveiksnūs. Kokios nors 
realios ir turiningos valdžios kritikos 
iš tokios opozicijos netenka girdėti. 
Vienintelis dalykas, ką tenka girdėti, 
tai kritika konservatorių atžvilgiu, 
kad ir mes esame opozicija. Todėl 
mums tenka valdžią ir remti, ir 
reikalauti iš jos, ir ją kritikuoti, kad 
neliktų visai be kritikos. Pavyzdžiui, 
galiu pažadėti Vyriausybei didelę 
dozę kritikos, jeigu ji artimiausiu 
metu nesiims veiksmų, kurie buvo 
įrašyti į mūsų susitarimą dėl esminių 
permainų paramos šeimai politikoje. 
Ta pačia proga tenka kolegoms opozi
cijoje priminti, kad, norint būti realia 
opozicija, gebančia kritiškai vertinti 
Vyriausybės veiklą, reikia pastangų ir 
išminties, o ne vien tik liežuviu plak
ti. Mažumos vyriausybės veikimas 
reikalauja iš opozicijos konstruktyvu
mo ir bent šlakelio atsakomybės, 
kurios paprasčiausiai reikia išmokti. 
Linkiu PUP'os blokui greičiau iš
augti iš vaikiško amžiaus. 

Negarbingas Prezidentūros 
kancleris - per brangus Lietuvai 

Po pastarųjų pareiškimų ir inter
viu tenka nustebus stebėti, kad 

Prezidentūros kancleris vis dar neat
sistatydino iš pareigų. Garbingas 
vyras pradžioje atsistatydintų, tik po 
to galėtų sau leisti kalbėti tokius 
niekus. Deja, ir politikoje, ir valsty
bės tarnyboje garbingumas ir padoru
mas nėra dažna savybė. Jeigu Lie
tuvos įstatymai leidžia kancleriui po 
tokių pareiškimų dar ir teisiškai ginti 
savo kėdę, tai kažkas blogai yra su 
Lietuvos įstatymais. Lietuvai yra per 
brangus malonumas stebėti tokį ne
garbingą Prezidentūros kanclerio el
gesį, kartu diskredituojant visą 
prezidento instituciją. 

Spaudimas teismui 
A. Petruševičiaus byloje buvo 

milžiniškas 

Apie garbę taip pat tenka kalbėti 
ir minint Algirdą Petruševičių. 
Niekas neginčija, kad A. Petruševi
čius, parduodamas ginklą, padarė 
klaidą ir kriminalinį nusikaltimą, už 
kurį turėjo būti baudžiamas. Tačiau, 
kai kalbame apie A. Petruševičiaus 
teismą, kyla klausimas, ar teismas 
galėjo kitaip baigtis, kai viešojoje 
opinijoje A. Petruševičius jau buvo 
nuteistas, kai iš vakaro Seime buvo 
sudaroma komisija jo tariamiems 
nusikaltimams tirti. Viešosios opini
jos spaudimas teismui buvo milži
niškas - kažkam tai buvo būdas 
šmeižti konservatorius, o žmogus 

niekam nerūpėjo. Taip sakant, mišką yra A. Petruševičiaus kaltės įrodymų, 
kertant, skiedros lekia. Ar gali kas 
patarti, kaip A. Petruševičiui apsigin
ti nuo viešai skelbiamų įtarimų, kad 

kai prokurorai sako, jog jie tokių 
neturi, o A. Petruševičius su byla 
negali susipažinti, nes tokie yra 

J. Abromavičiaus nužudymo byloje Lietuvos įstatymai. 

Rado 300 laiškų Dievui 
Amerikietis, Atlanto vandenyne 

radęs plūduriuojant 300 laiškų Die
vui, po tikinčiųjų protestų apsis
prendęs juos padovanoti Bažnyčiai, o 
ne parduoti interneto varžytinėse 
„eBay". 

Plastikiniame parduotuvės mai
šelyje užklijuotus laiškus, siųstus 
velioniam baptistų dvasininkui, šis 
žmogus per stebuklą rado New Jer
sey, netoli Atlantic City paplūdimio. 

Bill Lacovar, draudimo nuostolių 
vertintojas iš New Jersey valstijos, 
sakė maišelį vargais negalais iš
traukęs, bežvejodamas praėjusią sa
vaitę. 

Laiškai buvo adresuoti tėvui 
Grady Cooper iš Jersey City, miru
siam 2004 metais. Matyt kažkas, 
tvarkydamas namus, maišelį išmetė, 
o B. Lacovar jį rado už maždaug 160 
kilometrų nuo G. Cooper gyvenamo
sios vietos. 

Kaip praneša žiniasklaida, vie
name laiške nepilnametė mergina 
maldavo Dievą atleisti už nutrauktą 

nėštumą, kitame kalinys rašė esąs 
nekaltas ir norįs grįžti namo pas šei
mą, trečiame vyras prašė padėti iš
lošti loterijoje. 

B. Lacovar sakė laiškus ketinęs 
parduoti „eBay" varžytinėse už 
15,000 dolerių ir tuos pinigus pa
aukoti labdarai. Tačiau siūlymą iš 
interneto aukciono vyrui teko išimti, 
kadangi, anot jo, jis įžeidė kai ku
riuos tikinčiuosius. 

„Buvo daugybė religinių fana
tikų, kurie labai įsižeidė, - sakė jis 
naujienų agentūrai 'Reuters". - Jie 
aiškino labai manimi nusivylę, ir aš 
nenorėjau daryti nieko tokio, kas dar 
labiau pablogintų reikalus". 

Pasak B. Lacovar, vieni ragino 
laiškus sudeginti, kiti siūlė juos 
įmesti atgal į jūrą arba atiduoti Baž
nyčiai. B. Lacovar teigė, kad laiškus 
priglausti pasisiūlė kone tuzinas ku
nigų, tad dabar jis vertina kiekvieną 
tokį prašymą, kad įsitikintų, jog 
radinys nepateks į blogas rankas. 

„Reuters"/BNS 

Mudu su Reizgiu stovėjome paskutinėje eilė
je. Mums šiaušėsi plaukai ir, matydami 

tokį vaizdą, stovėjome, kaip apmirę. Jau budeliai 
artėjo prie mūsų. Pamatęs iš administracijos 
pusės ateinant smogiką karininką pamaniau, kad 
tas sudraus šėlstančius, degtine dvokiančius smo
gikus. Ar kur pasaulyje taip kankinami niekuo 
nenusikaltę žmonės? Tačiau smogikai šėlo toliau 
ir nekreipė dėmesio į atvykstantį karininką. Jie 
mušė kiekvieną, neatsižvelgdami į tai, kokį jie 
davė atsakymą. Tik pastebėjau, jog tiems mažiau 
kliūva, kurie drąsiai ir aiškiai atsako į tariamo
sios kaltės klausimą. 

Priėjęs prie mūsų būrio karininkas sušuko: 
— Tamstos stovite, kaip maišai! — Ir pradėjo 

spardyti į užpakalius. Jis iššaukė vieną iš mūsų 
būrio ir pradėjo taip pat kvosti, kaip ir kiti smo
gikai, mušti per veidą ir spardyti į blauzdikaulius. 
Tai matydamas dar labiau išsigandau, nes įsiti
kinau, kad čia visi vienodi budeliai — vadovai ir 
jų valdiniai. Man buvo aišku, kad toks elgesys su 
suimtaisiais stovyklos vadovybės sankcionuoja
mas. Dingo paskutinė viltis. Visų suimtųjų veidai 
buvo išbalę, pilni baimės ir nusiminimo. 

Daug galvoti čia nebuvo laiko. Priėjęs prie 
Reizgio karininkas paklausė: 

— Už ką Tamsta čia atvežtas? 
Reizgys atsakė: 
— Už priešvokišką nusistatymą! 
Karininkas sudavė jam kelis smūgius per vei

dą ir suriko: 
— Tai kiaulė! Mes čia Tamstą atpratinsime 

nuo tokių darbelių! 
Prie manęs priėjęs smogikas suriko: 
— Kas Tamsta per parazitas? — ir trenkė į 

žandą. Aš jam greit atšoviau, kas parašyta suėmi
mo įsakyme: 

— Įtariamas priešvokišką propaganda! 
Smogikas nusikeikė, nusisuko ir nuėjo. 
Jau buvo gerokai sutemę. Pirmasis „priėmi

mas" tuoj pasibaigė. Manėme, kad kalną jau per
žengėme, tačiau smarkiai klydome. 

Vienas smogikas liepė išsilygiuoti ir suko
mandavo: 

— Bėgte marš! 
Pasileidome bėgti. Vos kelis žingsnius pabė

gus vėl sušuko: 
— Gult! Keltis! Aukštielninkiem gulti! Keltis! 

Bėgte marš, marš' Gulti! Ristis! Keltis...! 
Pagaliau, kai jau visi buvo juodi kaip žemė ir 

išprakaitavę, liepė tūpti, sudėti rankas ant spran
do ir abiem kojom iš karto šokti... Kaip žvirbliai 
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pavasarį, mes šokinėjome, kol tikra to žodžio pras
me mūsų liežuviai karojo. Tarp mūsų vaikštinė
dami smogikai žiūrėjo, kad kiekvienas judesys 
būtų taisyklingas. O gerai neįvykdžius jų įsaky
mų, kiekvienam drožė veidan, spardė ir trypė ant 
žemės besiraitančius žmones... 

Taip susijaudinus bebėgant iš paskutiniųjų, 
gulantis ir keliantis, sunku stebėti, kas aplinkui 
darosi. Čia taip kiekvienas buvo savais reikalais 
užimtas, kad tik atsitiktinai galėdavom pastebėti, 
kas aplink dedasi. Jei kas mėgindavo pasižval
gyti, tą tuojau apkuldavo. 

Taip „sportuodami" (šios rūšies kankinimas 
stovykloje vadinamas sportu), pagaliau, pa

siekėme dezinfekcijos baraką. Sustojome prie 
barako. Galvojome, kad dabar pasibaigė kankini
mas. Klydome vėl. Prie barako išsilygiavome ir 
patikrino, kiek mūsų yra. Tada smogikas suriko: 

— Marš į baraką. 
Jis atsistojo duryse ir kirto bizūnu, kur pa

puolė, spardė prabėgančius. 
Įbėgus į baraką ir sustojus, iš kažkur vėl 

atsirado būrys smogikų, kurie visi dvokė degtine. 
Vėl prasidėjo kvota iš naujo. 

— Kas Tamsta? Žydas. 
— Taip! 
— Kiaulė, — suriko smogikas. — Už ką čia 

atvežė? 
— Aš kaltinamas pasišaipęs iš smogikų. 
— Tai ką sakei? 
— Nieko! 
Žydas aiškinosi, jog jis esąs apkaltintas, būk 

sakęs ateisiant dieną, kada smogikų galvomis bus 
išgrįstos Berlyno gatvės. Teismas jį išteisinęs ir 
konstatavęs, kad kaltinimas buvęs nepagrįstas. 
Vis dėlto gestapas jį suėmė ir atgabeno į šią sto
vyklą. 

— Tai Tamsta esi vienas pačių tikrųjų. 

Tuojau keli smogikai pradėjo jį mušti, 
spardyti ir šaukti: 

— Tamsta daugiau nebesišaipysi iš smogikų. 
Mes Tamstą vis tiek pribaigsime. 

Gerokai apkūlę, įsakė kertėje 1000 kartų pri
tūpti ir atsistoti. Pradėjo kvosti kitus. Kada žydas 
buvojau ilgoką laiką tūpčiojęs, vienas smogikas jį 
paklausė: 

— Kiek kartų jau pritūpei? 
— Nežinau! — atsakė žydas. 
— Gal Tamsta manai, kad aš skaitysiu? Da

bar tūpčiosi, kol pargriūsi. 
Tuo tarpu jau visi smogikai įšilo ir „pilnai įsi

traukė į darbą". 

Kur tik žiūrėjau, mačiau mušant, spardant ir 
žmonių kūnus lyg skraidant po baraką. 

Įėjus į baraką, reikėjo tuojau užsiregistruoti, po to 
visiškai išsirengti ir viską atiduoti. Net tikrino, ar 
nėra ko tarp pirštų paslėpta. Ateinančius nuogus 
suimtuosius pasitiko smogikai su bizūnais ir vėl 
pradėjo „kvosti". 

Pirma manęs ėjo aukštas, gražus lenkas. 
Smogikas jį paklausė: 

— Kas Tamsta? 
— Lenkas! 
— Už ką čia atvežtas? 
— Dėl intymių santykių su vokietaite. 
Smogikas kirto jam į veidą ir šaukė: 
— Tu, purvų maiše! Daugiau nebenorėsi vo

kietaičių tvirkinti. Mes Tamstą nuo tokių dalykų 
nuodugniai atpratinsime! 

Jį užvertė nuogą ant stalo ir pripuolę keli 
smogikai pradėjo lupti. Paskum nuvertė jį nuo 
stalo ir pradėjo spardyti taip, kad vargšas lėkė 
nuo vieno prie kito, lyg sviedinys (Tokią „pra
mogą" smogikai vadino „pavažinėti rogėmis"). 

Visus kvotė iš eilės ir visiems kliuvo, vienam 
daugiau, kitam mažiau. Iš didelio susijaudinimo 
buvome lyg apmirę, ir smūgiai nebeskaudėjo, o tik 
jautėme, kad kliūna. Pagaliau mums pasidarė vis 
tiek, nes ir nebegalvojome iš to pragaro gyvi išei
ti. 

Registruojant užrašė kiekvieno pavardę ir 
vardą, kada gimęs, kur gimęs, tautybė ir pilietybė, 
kiek kartų baustas ir už ką, ar jau buvęs stovyk
loje, ar tarnavęs vokiečių kariuomenėje, šeimos 
sudėtis ir adresas, ar turi turtą, iš ko šeima gyve
na ir, pagaliau, kuriuo adresu ir kuriam šeimos 
nariui pranešti mirties atveju. Paskutinis klausi
mas mums patvirtino, kuriam tikslui mes čia 
atvežti. Nebeliko jokių abejonių. 

Bus daugiau. 
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P a m i n ė t a To le ranc i jos d i e n a Žinovai: politikai griauna šalies 
konkurencingumo pagrindus 

Soka romai. 
Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) 

— Parlamento galerijoje atidaryta 
moksleivių piešinių paroda; skirta 
Tarptautinei tolerancijos dienai pa
minėti. Parodos atidaryme dalyvavo 

Gedimino Bar tuškos i l T A r.uctr 

įvairių etninių grupių, gyvenančių 
Lietuvoje, atstovai. 

Renginyje dalyvavusi romų vai
kų šokių grupė pademonstravo tem
peramentingus čigoniškus šokius. 

Mokslininkei — Barboros Radvilaitės medalis 
Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) — 

Mokslininkei ir pedagogei Irenai Vei
saitei už nuopelnus kultūrai ir švieti
mui bus įteiktas garbingas Vilniaus 
miesto apdovanojimas — Barboros 
Radvilaitės medalis. 

Šį medalį, kuriuo pagerbiamos iš
kiliausios Vilniaus moterys, skirti I. 
Veisaitei trečiadienį nusprendė Vil
niaus miesto taryba, pranešė sostinės 
savivaldybė. 

Daugiau nei keturis gyvenimo 
dešimtmečius I. Veisaitė atidavė kul

tūrinei bei pedagoginei veiklai. Ji bu
vo viena iš Atviros Lietuvos Fondo 
įkūrimo iniciatorių bei steigėjų, fondo 
valdybos pirmininkė. 

I.Veisaitė taip pat žinoma kaip 
autoritetinga teatro kritikė. Jos mok
slinių darbų sąrašą sudaro daugiau 
kaip 200 straipsnių ir recenzijų, kele
tas parengtų knygų. 

I. Veisaitė yra apdovanota Gedi
mino ordinu. Vilniaus pedagoginio 
universiteto senatas jai suteikė gar
bės profesorės vardą. 

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) — 
— Lietuvos valdžia, delsdama įteisin
ti galimybę bendrovių darbuotojams 
dirbti iki 60 valandų per savaitę, ardo 
šalies konkurencingumo pagrindus 
bei prielaidas žmonių gerovei augti, 
teigia Lietuvos laisvosios rinkos insti
tuto (LLRI) ekspertai. 

LLRI prezidentas Remigijus Ši-
mašius ketvirtadienį per spaudos 
konferenciją sakė, jog lanksčiau regu
liuoti darbo laiką visoje Europos Są
jungoje (ES) nenorima ne dėl sociali
nės gerovės idealų, o dėl akivaizdžios 
baimės patirti konkurenciją iš Di
džiosios Britanijos bei naujųjų ES na
rių, įgyvendinančių liberalesnę eko
nominę politiką. 

„Darbo laiko ribojimas bei įvai
rūs lankstumo apribojimai iš esmės 
yra nukreipti ne į norą apginti Lie
tuvos darbuotojų teises, bet apginti 
interesus tų valstybių, kurios šiuo 
metu atsilieka konkurencinėje kovo
je, netgi ES viduje. Nenorima, kad 
mūsų Lietuvos ekonomika augtų taip 
sparčiai, kad pasivytų tokių ES šalių, 
kurios nepriima ekonomiką liberali
zuojančių sprendimų, ekonomikas", 
— ES poziciją interpretavo R. Šima-
šius. 

Anot jo, Lietuva ES kontekste 
šiuo klausimu turi užimti aiškią pozi
ciją bei atsižvelgti į Lietuvos darbuo
tojų ir verslo poreikius. 

LLRI vyresniojo eksperto Gie
driaus Kadziausko nuomone, darbo 
laiko reguliavimas Lietuvoje yra per
nelyg griežtas, sudėtingas, dažnai jo 

nesupranta nei darbuotojai, nei patys 
darbdaviai. 

„ES direktyva, dėl kurios šiuo 
metu vyksta diskusijos, reglamentuo
dama bendruosius darbo laiko aspek
tus, apsiriboja 3 pagrindinėmis tai
syklėmis, tuo tarpu Lietuvos Darbo 
kodeksas tam skiria net 9 sunkiai in
terpretuojamas teisės normas", — sa
kė G. Kadziauskas. 

Anot eksperto, Lietuvos Darbo 
kodeksą reikėtų supaprastinti — pir
miausia leisti darbuotojams bei darb
daviams dėl darbo sąlygų susitarti 
patiems, o įstatymais reglamentuoti 
tik išskirtinius atvejus. 

Lietuvos profesinių sąjungų nuo
gąstavimus, jog oficialiai įtvirtinus 
galimybę dirbti 60 valandų per sa
vaitę išloš tik darbdaviai, o darbuoto
jai nukentės, LLRI atstovai laiko ne
pagrįstais. 

„Pats klausimo pateikimas Lie
tuvoje yra įgavęs ne visai korektišką 
formą, dažnai teigiama, kokia turi 
būti darbo savaitė. Tačiau dalykas, 
kuris yra iš esmės diskutuojamas, yra 
ne darbo laiko liginimas ir juo labiau 
ne už tokį patį atlyginimą, kuris yra 
dabar, o darbo santykių lankstumas 
ir atitinkamai darbo laiko lankstu
mas, tai yra galimybė dirbti ilgiau iš
skirtiniais atvejais, kai susitaria 
darbdavys su darbuotoju ir už tai yra 

v 

atlyginama", — sakė R. Simašius. 
Pasak jo, būtų galima svarstyti 

galimybę leisti dirbti lanksčiau — 
galbūt vieną mėnesį, savaitę ilgiau, 
kitą — mažiau. 

V i d a u s r e i k a l a i M a s k v o j e ? 

Kviečia pasipriešinti „baltiems arkliams / / 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) — 
Partija „Lietuvos krikščionys de
mokratai" siūlo Vyriausybei, versli
ninkams ir su priklausomybe nuo al
koholio kovojančioms organizacijoms 
susivienyti prieš alkoholizmo nelai
mę valstybėje. 

„Sis solidarumas turėtų įgyti tri
kampio pavidalą; Vyriausybei, alko
holinių gėrimų gamintojams ir su 
priklausomybe nuo alkoholio kovo
jančioms organizacijomis suvienijus 
savo jėgas prieš „baltus arklius", — 
rašoma išplatintame partijos praneši
me spaudai. 

„Mes manome, kad galų gale tas 
besaikis vartojimas neatneša tokio 
didelio pelno — geriau skatinti varto
jimo kultūrą, kai perkami brangesni 
gėrimai, o ne pigūs, todėl gausiai var
tojami, pavyzdžiui, jaunimui skirti 

kokteiliai", — sakė krikščionių de
mokratų atstovė Eglė Samoškaitė. 

Lietuvos krikščionys demokra
tai, anot Eglės Samoškaitės, siekia 
„atkreipti visuomenės dėmesį į alko
holizmo nelaimę, nes ji lemia daugelį 
socialinių grėsmių: netinkamą elgesį 
su vaikais ir jų nepriežiūrą, smurto 
atvejus šeimose, iškreipia moralės 
sampratą, išplečia nusikalstamumą, 
sukelia konfliktus, didina skurdo ly
gį, yra tiesioginė 7.4 proc. visų svei
katos sutrikimų ir ankstyvos mirties 
atvejų priežastis, atima iš tūkstančių 
mūsų piliečių prasmingo gyvenimo 
perspektyvą". 

Pagal alkoholio suvartojimą per 
metus vienam gyventojui Lietuva yra 
antra Europoje. Kiekvienas Lietuvos 
gyventojas per metus suvartoja apie 
17 litrų alkoholio. 

* Dvyliktąjį įvartį aštuonio
liktosiose NHL reguliariojo sezo
no rungtynėse įmušė Dainius 
Zubrus, o jo Washington „Capitals" 
komanda trečiadienį po baudinių se
rijos 2:3 nusileido Bostono „Bruins" 
komandai. Puolėjas iš Lietuvos pasi
žymėjo antrajame kėlinyje (32:19), 
kai išlygino susitikimo rezultatą — 
2:2. Per 17 žaidimo minučių D. Zub
rus tris kartus smūgiavo į vartus bei 
išvengė baudos minučių. 

* Antrąją vietą NBA pirme
nybių Rytų konferencijos Cen
triniame pogrupyje užimanti Ša
rūno Jasikevičiaus Indiana „Pa-
cers" komanda trečiadienį svečiuose 
88:114 pralaimėjo Bostono „Celtics" 

krepšininkams. Lietuvis į varžovų 
krepšį įmetė 8 taškus, atliko 3 rezul
tatyvius perdavimus ir triskart suk
lydo. 

* Ketvirtą pergalę iš eilės iš
kovojo NBA Čempionato Rytų 
konferencijos Centriniame po
grupyje pirmaujanti Cleveland 
„Cavaliers" komanda su Žydrūnu II-
gausku, trečiadienį namuose 100:87 
įveikusi trečiojoje pozicijoje Vakarų 
konferencijos Šiaurės Vakarų pogru
pyje esančius Portland „Trail Bla-
zers" krepšininkus. Lietuvis nugalė
tojams pelnė 7 taškus, po krepšiais 
atkovojo 7 ka-muolius, blokavo 2 var
žovų metimus, 5 kartus suklydo bei 
surinko 4 pražangas. 

Atkelta iš 1 psl. 
ar „blogietis", ar „Dujotekana" yra 
rusų žvalgybos priedangos organiza
cija, ar paprasta, gal kiek korumpuo-
ta verslovė. Siame kontekste tai ne
labai svarbu. Svarbu kas kita - margi 
Pakso ir Uspaskicho priešininkai iki 
šiol titulavosi „valstybininkais". 

Buvo tarsi akivaizdu, jog nuša
lintasis prezidentas ir buvęs valdan
čiosios partijos pirmininkas norom ar 
nenorom kontroliuojami iš Rusijos. 
v 

Šviežia sumaištis dėl galimų URM, 
VSD ir rusiško dujų verslo ryšių davė 
progą apkaltinti buvusius „valstybi
ninkus" kone valstybės išdavimu, o 
Paksą ir Uspaskichą pamėginti bent 
iš dalies reabilituoti. Vieninteliai apy-
švariai „valstybininkai" liko konser
vatoriai. Deja, jie kaipmat atsiliepė į 
VSD vadovo Pociaus provokacijas: 
ėmė lietis emocijos, įsivelta į diskusi
ją, kas dabar didžiausias Lietuvos 
priešas. O čia ir smūgis iš pasalų: „pi
nigus iš Stonio tai ėmėte..." 

Viešųjų ryšių specialistai gal tik 
šyptels dėl tokio primityvaus ėjimo, 
tačiau paprastas interneto ar laikraš

čių skaitytojas nesiaiškins, kaip Lie
tuvoje finansuojama partijų veikla, 
kas čia teisėta, kas ne. 

Tuo tarpu foninėse miglose šmė
žuoja socialliberalų, socdemų ir dar-
biečių trijulė, bandanti paskleisti 
abejones Seimo komiteto atliekamu 
VSD veiklos tyrimu. Nieko tarsi ne
įvyko - neatsirado jokio kritiško do
kumento, maža to, kategoriškai pa
neigta, jog toks buvęs bent sumany
tas. 

Kokių tikėtis komiteto išvadų dėl 
VSD veiklos'ir kaip dėl jų gali bal
suoti Seimas, šiandien nežino gal ir 
niekas, o gal tik socialdemokratai. 

Ir štai - šaunioji trijulė vėl 
drauge. Socdemai „padeda atsitiesti" 
suklupusiam Uspaskichui - jo darbų 
tyrimas galės tęstis be galo, o jei kas 
- bilietas į Rusiją nebrangus... Prie jų 
prisideda socialliberalai, seniai nu
sivylę a. a. Abromavičiaus „žudikais" 
konservatoriais. Valstybė vėl tvirta. 
Seimas tvirtas. Kas gavo ordinus kai
myninėje šalyje, taip niekad ir nesu
žinosime. Turbūt iki galo nesužino
sime ir už ką. 

Ministras nusikal t imo nepadarė 
Atkelta iš 1 psl. 
buvo įvertintas kaip samprotavimas, 
tačiau ne kaip pranešimas apie nu
sikalstamą veiką. 

„Jame nenurodyta jokių faktų, 
konkrečių duomenų ir keliamos abe
jonės ir prašoma įvertinti faktus, ku
rie nenurodomi", — sakė A. Kliunka. 

Tačiau prokuroras atsisakė pa
sakyti, kokie buvo informacijos apie 
ministro ir įtariamojo susitikimo šal
tiniai, tačiau prisipažino, kad vertin
dami ministro veiksmus prokurorai 
jo paties neapklausė, nes esą tam ne
turi teisinio pagrindo. 

Anot A. Kliunkos, prokurorai sie

kia* užtikrinti įtariamojo V Uspas
kicho dalyvavimą procese ir netruk
domą ikiteisminį tyrimą Lietuvoje, 
dėl to Rusijai yra išsiųstas teisinės 
pagalbos prašymas dėl įtariamojo 
ekstradicijos. 

„Jei vidaus reikalų ministras R. 
Šukys ragino V Uspaskichą nevengti 
ikiteisminio tyrimo, tai neprieštarau
ja nurodytam tikslui, todėl nėra pa
grindo tokių R. Šukio veiksmų ver
tinti kaip neteisėtų", — sakė 
prokuroras. 

Įvertinti ministro iniciatyvą tei
siškai prokurorų antradienį prašė Li
beralų sąjūdžio frakcijos nariai. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

J. M Barroso: vertimas yra Europos kalba 

Europos Komisijos pastatų kompleksas. 
Strasbourg, lapkričio 16 d. 

(BNS) — Europos Komisijos pirmi
ninkas Jose Manuel Barroso atmetė 
socialistų europarlamentarų kritiką, 
esą būsimasis Rumunijos komisaras 
vertas svarbesnių pareigų, nei dau
giakalbystės reikalų komisaro, rašo 
nepriklausomas Briuselio interneti-
nis leidinys „EUobserver". 

„Vertimas yra Europos kalba", 
— antradienį žurnalistams sakė Eu
ropos Sąjungos vykdomosios institu
cijos vadovas, cituodamas italų ling
vistą ir rašytoją Umberto Eco. 

Tai J. M. Barroso pareiškė ko
mentuodamas antrosios pagal dydį 
Socialistų frakcijos Europos Parla
mente vadovo Martin Schultz pareiš
kimą, kad būsimajam Rumunijos ko
misarui Leonardui Orbanui skirtas 
portfelis „nevertas komisaro". 

Vietoje daugiakalbystės reikalų 
komisaro posto socialistai siūlo pa
skirti L. Orbaną „mažumų reikalų 
komisaru", nes tai leistų jam imtis 
„konkretesnio darbo". 

„Europos Sąjungoje plintant kse
nofobijos ir rasizmo nuotaikoms, ma
žumoms reikalingas komisaras, kuris 
jas gintų", — sakė M. Schultz. 

Rumunijos komisaro paskyrimas 
pakurstė dėmesį romų mažumai. Ru
munijai tapus bendrijos nare, joje gy
venanti romų bendruomenė bus gau
siausia tarp bloko valstybių ir net vir
šys kai kurių dabartinių narių gyven
tojų skaičių. 

Kaip praneša šaltiniai Europos 
Komisijoje, šis socialistų pareiškimas 
sukėlė nuostabą Briuselyje. 

Būsimo Rumunijos komisaro pa
skyrimo į Europos Komisiją procesas 
sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai 
kurie rumunų žurnalistai šį žingsnį 
įvertino kaip savotiškas sankcijas Bu-
kareštui už nesugebėjimą pažaboti 
korupcijos. 

Varšuvoje įsikūrusio Europos str
ategijų centro „Demos Europa" di
rektorius Pawelas Swieboda savo 
ruožtu pareiškė: „Jei Barroso norėjo 
parodyti, kad reikia sumažinti euro-
komisarų portfelių skaičių, paskyrus 
Rumunijai daugiakalbystės reikalų 
komisaro postą, jam tai pavyko". 

Tuo tarpu J. M. Barroso ir toliau 
laikosi nuomonės, kad Europos Są
jungoje, kurioje yra net 23 oficialios 
kalbos, daugiakalbystės reikalų pos
tas „atveria naujas galimybes". 

Jurų pėstininkas nuteistas už irakiečio nužudymą 

Atkelta iš 1 psl. 
J. Jodka turėjo galimybę „sustabdyti 
tą beprotybę", bet to nepadarė, teigė 
kaltintojas. 

Gynybos advokatas Joseph Casas 
sakė, kad ši byla „nėra tokia papras
ta" ir kad šį karį suklaidino vyresni 
jūrų pėstininkai, į kuriuos , Jis žiūrėjo 
kaip į didvyrius". 

Pasak kaltintojų, šie jūrų pėsti
ninkai į H. I. Awad nusitaikė po ne
sėkmingų bandymų surasti netoliese 
gyvenantį įtariamą sukilėlį. Nušovę 
H. I. Awad jūrų pėstininkai sufabri
kavo istoriją, kad šis vyras yra sukilė
lis, palikdavęs pakelėse bombas. 

Anksčiau J. Jodka sakė, kad nus
prendė pripažinti savo kaltę, nes 
„taip teisinga". 

„Visų pirma nuoširdžiai atsipra
šau Awad šeimos, — sakė jis. — Taip 
pat atsiprašau už nemalonumus, ku
rių pridariau savo šeimai". 

Kariškių teisėjas, pulkininkas 
leitenantas David Jonės sakė, kad 
pėstininkui grės dar treji su puse 
metų laisvės atėmimo, jei neįvykdys 
ikiteisminio susitarimo liudyti prieš 
kitus šios bylos atsakovus. 

J. Jodka yra antrasis JAV karys, 
kuriam paskiriama kalėjimo bausmė 
už dalyvavimą šioje žmogžudystėje. 
Karinio jūrų laivyno nariui Melson 
Bacos praėjusį mėnesį buvo paskirta 
vienerių metų kalėjimo bausmė pagal 
susitarimą, kad jis liudys prieš kitus 
karius. 

Kol kas trys kariai, įskaitant M. 
Bacos ir J. Jodka, padarė kaltės pri
pažinimo pareiškimus šioje byloje. 
Ketvirtas kaltinamasis kaltės pripa
žinimo pareiškimą turėtų padaryti 
kitą savaitę. 

Likę keturi kariai kaltinami pa
grobimu ir nužudymu. 

Tuo tarpu trečiadienį per kitą 
teismo posėdį armijos prestižinės 
101-osios desantininkų divizijos na
rys padarė kaltės pripažinimo pareiš
kimą dėl visų kaltinimų, susijusių su 
14-metės irakietės išžaginimu ir nu
žudymu, taip pat — jos šeimos iš
žudymu. 

Jaunesnysis puskarininkis Ja
mes Barker kaltintojams detaliai pa
pasakojo apie šių keturių asmenų nu
žudymą kovo 12 dieną Mahmoudia 
gyvenvietėje. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos 

derybas dėl naujo bendradarbiavimo 
pakto blokuojanti Lenkija sulaukė 
paramos iš vienos didžiųjų ES narių 
— Prancūzijos. „Mes remiame Len
kijos reikalavimą atšaukti šį preky
bos maisto produktais draudimą. 
Manome, kad tai — Europos Komi
sijos, o ne tik dviejų valstybių rei
kalas", — Prancūzijos diplomatą ci
tuoja nepriklausomas ES naujienų 
portalas „EU Observer". „Ne Rusijai 
spręsti, kokius įgaliojimus pas mus 
turi Europos Komisija", — pabrėžė 
Prancūzijos diplomatas. Lenkija te-
beblokuoja ES derybas su Rusija dėl 
naujojo bendradarbiavimo pakto, rei
kalaudama, kad Maskva panaikintų 
nepagrįstą draudimą importuoti len
kiškas daržoves. 

STRASBOURG 
Rusijos Federacija, didžiausia 

Europos Tarybos narė, trečiadienį 
pirmininkavimą šiai tarptautinei or
ganizacijai oficialiai perdavė antrai 
pagal mažumą jos narei San Marinui. 
Europos Tarybai, kuri yra seniausia 
Europos valstybes vienijanti organi
zacija, kas pusę metų pagal abėcėlinę 
tvarką pirmininkauja vis kita jos na
rė. San Marinas yra mažiausia Eu
ropos Tarybos narė po Monako. 

BERLYNAS 
Vokietijos aukščiausios instanci

jos apeliacinis teismas ketvirtadienį 
nurodė trečią kartą teisti rugsėjo 11-
osios atakų vykdytojų draugą maro
kietį, kuris kaltinamas tuo, kad pa
dėjo surengti šias 2001-ųjų atakas 
Jungtinėse Valstijose. Teisėjas Klaus 
Tolksdorf, kuris yra sakęs, jog Mou-
nir EI Motassadeą gerai žinojo, kad jo 
pažįstami iš Hamburgo planuoja iš-

\ puolius, nurodė iš naujo svarstyti bv-
i lą. 

VARŠUVA 
Varšuvoje trečiadienį prasidėjo 

Lenkijos prezidentą įžeidusio gar
siausio šalies benamio Huberto H. 
teismas. Benamį gina du Lenkijos 

Helsinkio žmogaus teisių komiteto 
advokatai, kurie siekia, jog kaltina
masis būtų išteisintas, nes, anot jų, 
jokio nusikaltimo nebuvo. Hubertas 
H., kurio beveik metus ieškojo Len
kijos policija, prisipažino teisme, kad 
pats nenorėdamas įžeidė Lenkijos 
prezidentą ir jo atsiprašė, tačiau pa
gal šioje šalyje veikiančius įstatymus, 
jam gresia iki trejų metų kalėjimo. 
„Buvo taip kaip buvo. Tą dieną cen
trinėje Varšuvos geležinkelio stotyje 
buvau sulaikytas šeštą kartą. Tai ma
ne taip įsiutino, kad keikiau visus be 
išimties", — teisme aiškino benamis, 
prisipažinęs, kad tą dieną išgėrė 6 
butelius pigaus vyno. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
George W. Bush administracijos 

politika dėl Šiaurės Korėjos nebuvo 
sėkminga ir ją reikia peržiūrėti, taip 
pat pasiųsti Amerikos atstovą į 
Pyongyang vesti derybų, trečiadienį 
pareiškė vienas JAV demokratų par
tijos vadovų Tom Lantos. „Baltieji 
rūmai turi išbandyti naują ir drąsų 
požiūrį į tai, kaip sureguliuoti Šiau
rės Korėjos krizę, nes pasauliui vis 
labiau akivaizdu, kad dabartinė poli
tika žlugo", — sakė T. Lantos, kuris, 
kaip tikimasi, gali tapti Atstovų Rū
mų užsienio politikos komiteto va
dovu. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Prezidentas Mahmoud Ahmadi-

nejad, toliau nepaisydamas Jungti
nių Tautų (JT) sankcijų galimybės, 
ketvirtadienį sakė, kad Iranas yra 
pasirengęs žengti „galutinį žingsnį" 
dėl savo branduolinės programos. 
„Irano liaudies priešai turi žinoti, 
kad Irano liaudis apsisprendė ir prie
šinsis iki galo", — jo žodžius citavo 
agentūra „Mehr". 

JERUZALĖ 
Palestinos savivaldos vadovas 

Mahmoud Abbas kreipėsi į Izraelio 
vadovybę, ragindamas atnaujinti de
rybas dėl visa apimančio taikaus su
reguliavimo. „Atėjo tiesos valanda, 
nepraleiskite galimybės pasiekti tai
ką, — sakė jis. — Esame visiškai pa
sirengę pradėti rimtas derybas dėl 
savivaldos teritorijų statuso". 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio saHs 

Auto .MJ MrFretyn 
mm ĮAutor^oDl''^ Di"k'!"nas be 

siuntimas > visas pašauto sa »s 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes TruckihgJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, !L 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 7 708 599-9682 Tel. f 800-775-7363 
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„BALTOJI ANKETA" 
Į klausimus atsako Edmundas Simanaitis 

— Kokią matote Lietuvą po 
šimto metų? 

— Tai priklausys nuo pasaulio 
regionų raidos. Stiprėja Azijos ir Af
rikos vaidmuo. Susiklosčiusi regione 
geopolitinė padėtis rodo, kad per ar
timiausius kelis dešimtmečius Lietu
va turi galimybę išlikti kaip tapati 
tautinė valstybė tik būdama Europos 
Sąjungos ir NATO sudėtyje. Negali
ma nubraukti Rusijos demokratėjimo 
tikimybės tolimesnėje ateityje. Tai 
labai geidautina Liuksemburgo efek
to tikimybė Rytuose. Tuomet ir ne
didelės valstybės, kaip Lietuva ir ki
tos šalys - Rusijos kaimynės, pasi
justų saugios. Sparčiai mažėtų agre
sijos grėsmė regione ir Europoje. Sa
vo ruožtu vyktų atitinkami pokyčiai 
tarptautinėse ES ir NATO organi
zacijose. XX amžiuje vykusių dviejų 
pasaulinių karų patirtis privertė 
ieškoti oraus ir saugaus tautų ir vals
tybių sambūvio formų. Išeitis buvo 
rasta. Tai patvirtina minėtų organi
zacijų daugiau nei pusės šimtmečio 
veiklos rezultatai. 

Trečiasis pasaulinis karas, ku
riame, tikriausiai, būtų panaudoti 
masinio naikinimo ginklai, pavirstų 
civilizacijos susinaikinimu mūsų ma
žoje jaukioje Planetoje. Tokios katas
trofos negalima pateisinti jokiais 
politizuotų pseudomokslinių -izmų 
paistalais ar panašaus pobūdžio 
kvaziteorijomis, skelbiančiomis prie
vartą ir masinį smurtą pažangos 
įrankiais. Po šimto metų Lietuva taps 
aukštų technologijų pramonės, vers
lo kraštu. Lietuvių kalba, tautinė 
kultūra neišvengiamos globalizacijos 
sąlygomis, išliks tvirtu tautinio tapa
tumo stuburu. Nei danai, nei norve
gai per pusę amžiaus neprarado savo 
identiteto, o atvirkščiai, jį dar labiau 
sustiprino. 

— Ar jaučiatės esąs Lietuvos 
bendruomenės narys? Ar galė
tumėte su pasididžiavimu ištarti 
esu lietuvis ir tuo labai didžiuo
juosi? • 

— Pirmasis klausimas netikslus. 
Esu septynių bendruomenių-visuo-
meninių organizacijų narys, tad visos 
„Lietuvos bendruomenę" turėčiau 
suprasti kaip priklausymą lietuvių 
tautai ar Lietuvos Respublikos pi
liečių visumai. Ir vienu ir kitu atveju 
atsakau - taip. 

Antrasis klausimas apie pasi
didžiavimą „esu lietuvis" slepia sa
vyje okupantų primestą štampą ar
ba savo noru prisiimtą nevisaver-
tiškumo kompleksą, neva lietuviu 
skelbtis gali būti gėda. Juk dar nepa
sibaigusi iš svetur atsibasčiusio ap
sišaukėlio „pranašo - gelbėtojo" is
torija prasidėjo nuo mėginimo lietu
viams įpiršti savipeiką, - esą lietu
viai nemoka tvarkytis savo valstybė
je. Propagandos ruporai skelbė, kad 
per vieną , per 11 - 111 - 1111 dienų 
visos negerovės bus pašalintos. Tik
rovė buvo negailestingai tiesmuka ir 
parodė, kad „gelbėtojas" buvo tik 
įžūlus apsišaukėlis šarlatanas, gebė
jęs pagal svetur parengtą scenarijų 
apmulkinti grupę lietuvių. Jsidėmėti-
na ir tai, kad kvazimesijas net ne
mėgino gelbėti savo gentainių gim
tojoje Urdomoje ar Archangelsko 
gubernijoje, kur gyvenimo lygmuo 
nelyginamai žemesnis nei Lietuvo
je. 

Toks klausimo su savipeikos 
pamušalu formulavimas ydingas jau 

vien dėl to, kad jo turinys paneigia 
prigimtinę Dievo duotą tiesą - visos 
tautos yra visavertės, todėl tiek 
danas, tiek italas, tiek čečėnas ar či
gonas, taigi ir lietuvis ne tik gali, bet 
ir turėtų, didžiuotis savo tautybe bei 
savo tautos kultūra. Kiekviena tauta 
turi pasiekimų, kuriais gali didžiuo
tis, turi ir nesėkmių, kurias ne visada 
pavyksta greitai pašalinti. 

LDK teisynas - Lietuvos statu
tas savo turiniu ir dvasia buvo aukš
čiausio europinio lygio. Lietuviai vie
ninteliai iš pavergtųjų tautų sukilo 
prieš sovietinį okupantą ir paskelbė 
nepriklausomybę 1941 m. birželį. 
Lietuvių organizuotas ginkluotas 
pasipriešinimas okupantui truko 
ilgiausiai. Ištisą dešimtmetį - vienui 
vieni! Tai liudijo pasauliui tautos 
valią atsikovoti smurtu atimtą ne
priklausomybę. Sąjūdžio prikelta 
tauta pirmoji išsiveržė iš Sovietijos 
tautų kalėjimo. Pakaks, turime kuo 
didžiuotis. 

— Ar Jus tenkina Lietuvos 
valstybės kultūros politika? Kas 
joje, Jūsų nuomone, keistina? 

—Kultūra kartais atrodo tartum 
pavainikė. Tautinei kultūrai stokoja
ma dėmesio ir paramos, ypač savi
valdos lygmeniu. Teisės aktais nus
tatytos valstybinės šventės bei at
mintinos dienos užuot tapusios natū
raliais kultūros keliastulpiais, palie
kamos entuziastų rūpesčiui arba sa
vieigai. Šiais metais, pavyzdžiui, ži-
niasklaidos flagmanai (valstybinė ži-
niasklaida taip pat!) ignoravo Oku
pacijos dieną, Tremties ir Birželio 
sukilimo 65-ąsias metines. 

Didžiosios prancūzų revoliucijos 
laikmetis prieinamiausiai suvokia
mas iš Victor Hugo romanų. Su seno
sios Graikijos kultūra lengviausia 
susipažinti iš Homero „Iliados" ir 
„Odisėjos". Nejau per šešiolika Tre
čiosios Respublikos metų nesirado ta
lentų, gebančių meno kalba pavaiz
duoti Tautos ir Valstybės naujausios 
istorijos lūžtinius momentus? Būtų 
radęsi ir operų, ir trilogijų, ir dramų, 
ir tragedijų, ir poemų, bet...Nebuvo 
valdžios dėmesio, nebuvo ir nacio
nalinės kultūros strategijos. Dar blo
giau - atrodo, kad jos įr nenorėta 
turėti. Minėtomis temomis, o tai tik 
pavyzdėlis, nebūta jokių rimtų res
publikinių konkursų. Tokio nenoro 
priežastį nesunku nuspėti. Soviet
mečio ūkinė ir „partinė" nomenk
latūra tebelaiko savo rankose ne tik 
ekonomikos, bet ir kultūros valdymo 
svertus. Žinoma, jeigu okupacijos 
periodą būtų mėginama vaizduoti 
kaip Lietuvos valstybingumo suro
gatą, visuotinai nutylint genocido 
nusikaltimus, tai padėtis keistųsi. 
Tokių mėginimų būta. Okupacijos 
metą atspindinčios memuarinės lite
ratūros kalnas tebeauga, tačiau to 
nepakanka. Sovietmečiu tautinės 
kultūros raiška daugeliu atvejų buvo 
veiksminga pasipriešinimo sovieti
zacijai ir rusifikacijai forma. 

Gerokai apmaudu, kai peržengus 
juridinę Kovo 11-osios ribą, paaiš
kėjo, kad kultūros elito stalčiai... 
tušti. Jau laisvoje tėvynėje dar vis 
mėginama pateikti kaip nacionalinės 
kultūros laimėjimą, beje, fabulos ir 
režisūros prasme talentingą savis-
pjaudos šedevrą. - filmą „Niekas 
nenorėjo mirti", kuriame tautos ir 
valstybė? istorija klastojama pagal 
Kremr.au> varianta, skirta to meto 

jaunosioms kartoms ir užsienio 
žiūrovams mulkinti. 

Kulūros politikos strategija turė
tų numatyti priešnuodį masinei kul
tūrai, propaguojančiai smurtą, seksą, 
nusikaltimus, lygiai taip pat prie
mones, demaskuojančias intensyvaus 
informacijos srauto iš Rusijos tikslus. 

— Ar Jus tenkina valstybės 
švietimo politika? Kas joje keisti
na? 

— Švietimas visada sietinas su 
kultūra tiek bendrąja (elgesio), tiek 
tautine, tiek pasauline. Švietimo poli
tikoje dar vis pasitaiko Antrojo pa
saulinio karo vertinimų pagal sovie
tinį standartą, kuris įpirštas ir Va
karams: buvo vienas okupantas -
„fašistinė" Vokietija ir vienas „iš
laisvintojas" - Sovietų Sąjunga ir t.t. 
Turėtų būti laikomasi itin svarbaus 
lygiagretumo principo. Tik tokiu 
būdu galima objektyviai vertinti 
Lietuvos, Baltijos ir kitų kraštų to 
meto istoriją. Buvo du totalitariniai 
režimai: komunistų Sovietų Sąjun
goje ir nacionalsocialistų Vokietijoje, 
kurie suplanavo Antrojo pasaulinio 
karo pradžią ir pasidalijo Rytų Euro
pos nepriklausomų valstybių teritori
jas. Iš čia plaukia visa kita, ką tarp
tautinė teisė įvardija kaip genocido ir 
karo nusikaltimus, kuriuos įvykdė du 
tos pačios prigimties pseudosocialis-
tiniai - komunistų ir nacionalsocia
listų - totalitariniai režimai. Šiems 
nusikaltimams nėra senaties. 

Lietuvos Mokykla keičiasi pa
mažu ir gerokai vėluodama. Dar 
nepakankamai skiriama dėmesio 
jaunojo piliečio ugdymui. Pasirodė 
patriotinio - pilietinio ugdymo pro
gramų. Tai džiugina. Kvalifikuotų 
mokytojų pakanka, tačiau auklėtojų 
- stoka. O tokiais galėtų ir turėtų 
būti bet kurios disciplinos dėstytojai. 
Pakanka prisiminti Antrosios Res
publikos patirtį. Esame posovietinė, 
palengva sveikėjanti visuomenė. 

Pravartu priminti unikalų aka
demiko Z. Zinkevičiaus bandymą, kai 
jis buvo paskirtas švietimo ir mokslo 
ministru. Pastangos suaktyvinti vals
tybinę kalbą lenkų - rusų mokyklose 
buvo sėkmingos, tačiau į visos 
Lietuvos Mokyklą įpūsti lietuviškos 
dvasios nepavyko. 

Keturių pasipriešinimo organi
zacijų pastangomis buvo parengtas ir 
pateiktas Lietuvos RTV valdybai ir 
direkcijai istorinių-švietėjiškų savai
tinių televizijos laidų, skirtų jau
nimui, projektas. Žodžiais jam buvo 
pritarta, deja, projektas jau antrieji 
metai blokuojamas. Kodėl? 

Lietuvos pilietis ugdytinas na
cionalinės kultūros pagrindu, siejant 
jį su ES patirtimi, kurią turėtų pa
pildyti Baltijos šalių XX amžiaus 
istorinis patyrimas. 

— Kokių permainų Lietuvos 
valstybės strategijoje reikėtų pa
geidauti, norint susigrąžinti ma
siškai } Vakarus emigruojančią 
jaunąją Lietuvą? 

— Emigruojama ne tik dėl eko
nominių priežasčių. Jaunoji karta 
sovietmečiu negalėjo gauti kryptingo, 
tautine savivoka ir Lietuvos valsty
bingumo istorine patirtimi grindžia
mo auklėjimo, kuris buvo labai 
stiprus Antrosios Respublikos me
tais. Tuometinis jaunimas jautė as
meninę atsakomybę už savo šalies 
gerovę ir valstybės saugumą. Gim
tinės trauka ir moralinės skolos bei 
pareigos tėvynei jausmai buvo patiki
mas laidas, kad išvykėliai, užsienyje 
baipe moksius ar ten padirbėję, su
grįš. Taip ir bučiavo. Masines emigra
cijos nebūta, nors Lietuva, ištrūkusi. 

pasak Lenino, iš „tautų kalėjimo", 
ekonominiu, kultūriniu, socialiniu 
požiūriais buvo gerokai atsilikusi 
nuo vidutinių Europos valstybių. 
Dviejų dešimtmečių laisvo kūrybinio 
darbo vaisiai kėlė nuostabą - dau
geliu rodiklių prilygome Suomijai ir 
Danijai. Tačiau pats didžiausias 
laimėjimas - tai pilietinės visuo
menės susiformavimas. Juk Lietuvos 
valstybė atsikūrė po 123 metus tru
kusios juodos okupacijos. Tada net 
Lietuvos vardą garsiai ištarti buvo 
draudžiama. 

Rinkos ekonomika tiesiogiai vei
kia ir socialinę sferą. Nuo pat 
Nepriklausomybės atgavimo dėsnin
gai stokota nuoseklaus dėmesio vidu
tinio ir smulkaus verslo plėtrai. Ko
dėl dėsningai? Ogi todėl, kad stip
riai apsovietintoje Lietuvoje reali 
valdžia, akylai kontroliuojama iš 
„centro", buvo „partinės" nomen
klatūros rankose. Po Kovo 11-osios 
vidaus politikos padėtis per trumpą 
laiką radikaliai pasikeisti negalėjo. 
Tai atskira plačiašakė tema. Vaka
ruose gyventojai, besidarbuojantys 
smulkaus ir vidutinio verslo šakose, 
sudaro pilietinės visuomenės stubu
rą. Tai piliečiai, patys savo rankomis 
ir protu užsidirbantys duoną, patys 
kuriantys asmeninę gerovę, žinantys, 
kad jų teises gina nacionalinė teisė, 
jaučia gyvą poreikį dalyvauti savival
doje. 

Atgavus valstybingumą ir pra
sidėjus „prichvatizacijai", iš kom-
partinės nomenklatūros veikiai atsi
rado nuvorišų, o iš pastarųjų - oli
garchų, kurie nebuvo ir nėra suin
teresuoti brandžios pilietinės visuo
menės kūrimu. Vidutinis ir smulkus 
verslas tebeslopinamas. Pilietinė vi
suomenė formuojasi ir bręsta anaip
tol ne oligarchų valdomuose susivie
nijimuose ir ne stambiųjų žemvaldžių 
latifundijose, o būtent, vidutinio ir 
smulkaus verslo sferoje, kur piliečiai 
jaučiasi ekonomiškai nepriklausomi. 
Jaunosioms piliečių kartoms turėtų 
būti sudarytos palankios sąlygos ne 
tik savo jėgomis siekti asmeninės 
gerovės, bet ir pajusti asmeninę at
sakomybę už šalies likimą aktyviai 
dalyvaujant savivaldoje, kas be ko, ir 
valstybės valdyme. 

— Lietuva dažnai įvardijama 
kaip šalis pirmaujanti pagal sa
vižudybių skaičių. Kodėl taip yra 
ir ką daryti, kad būtų kitaip? 

— Apie depresijos priežastis iš 
dalies atsakyta ankščiau. Silpna, 
išbalansuota posovietinės visuome
nės moralė - tiesioginė okupacijos 
pasekmė. Nederėtų manyti, kad so
vietmečiu prievarta brukto buldo
zerinio ateizmo pasekmės atkūrus 
valstybingumą tuojau pat prašapo. 
Itin sunkiomis sąlygomis Gulago 
belaisviai ir tremtiniai, vilkdami ka
torgos jungą, badaudami, šaldami, 
sirgdami nesižudė, o iš paskutinių 
jėgų stengėsi išgyventi, turėdami tik
slą kada nors sugrįžti į pavergtą Tė
vynę. Šios stebinančios dvasios jėgos 
šaltinis buvo krikščioniškoji moralė 
ir tautinės-pilietinės vertybės. Gu
lage savižudžių tautiečių neteko su
tikti, išskyrus vieną retą atvejį, kai 
kalėjin^e persirėžęs gyslas, nusižudė 
partizanas, bijodamas, kad neatlai
kys čekistų kankinimų ir bus priver
stas išduoti bendražygius. Tokia mir
tis prilygsta garbingai kario žūčiai 
kautynių lauke. 

Verta prisiminti Antrosios Res
publikos patirtį. Visuomenės moralės 
lygmenį formavo ir palaikė keturi 
stulpai: Seimą, Mokykla. Bažnyčia, 
Kariuomenė. 

Nukelta i 11 psl. 

http://Kremr.au
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Įvairios sporto žinios 

Architektų sąjunga išvardijo Kauno 
arenos trūkumus 

Kauno architektai, posėdyje 
svarstydami miesto pramogų ir spor
to rūmų projektą, įvardijo pagrin
dinius jo trūkumus: centrinis įėjimas 
nusigręžęs nuo senamiesčio, pastato 
aukštingumas, krantinių sutvarky
mas, kontakto su Karaliaus Mindau
go prospekte atsirasiančiu „Akropo
lio" centru nebuvimas. 

Architektai pasipiktino, kad 
Kauno arenos projekto autoriai iki 
šiol neatsižvelgė į trijuose posėdžiuo
se jų išsakytas pastabas. 

„Be komentarų", - sakė pirmojo 
Kauno arenos projekto autorius ar
chitektas Eugenijus Miliūnas. 

„Pastatas yra gražus, bet jo lytis 
neaiški. Arenos pagrindinis įėjimas 
nusisukęs nuo centrinių salos pri
eigų. Vadinasi, žmonės, norintys pa
tekti į renginį, turės apeiti visą pas
tatą", - komentavo architektas Aud
rys Karalius. 

tatas yra tikrai gražus ir funkcio
nalus. Tačiau recenzentui taip pat 
„užkliuvo" centrinis arenos įėjimas. 
„Susidaro įspūdis, kad tai pastatas, 
skirtas ne tautai, o „vipams" (itin 
svarbiems asmenims - Eltos pasta
ba)", - sakė A. Ambrasas. 

Prancūzo M. Regembal projekto 
bendraautorius Gintautas Natkevi
čius sakė, kad arenos statytojų ir 
Kauno architektų nuomonės gali 
išsiskirti: „Ne vienas pastatas su
laukė kritikos, bet realizavus projek
tą viskas pasikeisdavo". 

G. Natkevičiaus nuomone, cen
trinis arenos įėjimas turi būti atgręž
tas į Karmelitų bažnyčios pusę, taip 
išnaudojant tuščią salos erdvę. Ar
chitekto teigimu, arena nėra per 
aukšta ar neturinti ryšio su „Ak
ropoliu". G. Natkevičius įsitikinęs, 
jog šiek tiek patvarkytų žalių vejų 
žmonės nenutryps. 

Archi tektų sąjunga išvardijo Kauno arenos t rūkumus. Erlendo Bartulio nuotr. 

Architektas Algimantas Kančas 
tvirtino, jog Kaunas yra prancūzo 
Michael Regembal įkaitas. „Pirmą 
kartą jo stipriai nekritikavome vil
damiesi, jog nėra įsigilinęs į projektą, 
nematęs Nemuno salos. Dabar mato
me, jog niekas per metus nepasikeitė 
- projektas liko toks pat". 

Ir pagyrimų, ir kritikos būsimai 
arenai negailėjo projekto recenzentas 
Audrius Ambrasas. Jo teigimu, pas-

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

Architektų sąjungos narių balsas 
yra patariamasis. Vieningai kritiką 
arenos projekto autoriams išsakę 
architektai tikisi, jog į jų nuomonę 
bus atsižvelgta. 

Arenoje, priklausomai nuo ren
ginių pobūdžio, tilps nuo 10,677 iki 
12,500 žmonių. 

Ledkalnio formos pastato ilgis 
bus 125 metrai, plotis - 110 metrų, 
aukštis - 38 metrai. Bendras plotas -
12,5 tūkst. kvadratinių metrų. Pa
grindinė arena turėtų užimti 8,100 
kvadratinių metrų plotą. 

Derybos dėl koncesijos sutarties 
tarp Kauno miesto savivaldybės ir 
,!Bouygues Batiment International" 
bus pradėtos artimiausiu metu. Kiek 
jos truks, neaišku. Pasirašius konce
sijos sutartį, Kauno areną planuoja
ma pastatyti per 22 mėnesius. 

ELTA 

Skelbimų 
skyriaus 

tel. 1-773-585-9500 

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

TERR1 DALLAS PRUNSKIS, M D 
MAUNAK 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 
www.ilHnoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V17JNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

tv 
)> 

Žalgirio" krepšininkus 
Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" 

rems dar du sezonus 
VšĮ Kauno „Žalgirio" rėmėjas ir 

UAB „Birštono mineraliniai van
denys ir Ko" ketvirtadienį po „Žal
girio" krepšinio komandos rung
tynių su Barselonos „VVinterthur 
FCB" (Ispanija) ekipa pasirašė susi
tarimą, kuriuo pratęstas bendradar
biavimas dar dviem krepšinio sezo
nams - iki 2008 metų gegužės 31 
dienos. 

„Džiaugiamės turėdami ilgalai
kius partnerius, su kuriais požiūriai 
sutampa, - sakė „Žalgirio" klubo 
valdybos pirmininkas Arvydas Sa
bonis. - Siekdami išlaikyti gerą 
komandą, turime planuoti biudžetą". 

„Birštono mineralinių vandenų 
ir Ko" direktoriaus Valentino Lu
koševičiaus teigimu, po didelių fizi
nių krūvių sportininkams svarbu 
organizmą papildyti būtinomis mi
neralinėmis medžiagomis, kurių gau
su natūraliame mineraliniame van
denyje „Vytautas". 

Iš viso per sezoną „Žalgirio" 
žaidėjams bus skirta daugiau kaip 13 
tonų mineralinio vandens. 

Bendradarbiavimo pratęsimo 
proga „Birštono mineraliniai van
denys ir Ko" su „Žalgiriu" pristato 
Lietuvos rinkai dvi naujienas - mi-

IŠNUOMOJA 

Waukegan, IL, 
privačiame name 

išnuomojamas atskiras butas. 
Kreiptis 

tel. 1-847-662-4708 

Klubo „Ža lg i r i s " p rez identas Arvy
das Sabonis. 

I. Sideravičiaus (ELTA) nuotr. 

neralinį vandenį ir energinį gėrimą 
„Žalgiris". Dalis lėšų, gautų par
davus šias prekes, bus skiriama „Žal
girio" krepšinio komandai. 

Be to, „Žalgirio" generalinis rė
mėjas bankas „Snoras" tapo šio Lie
tuvos krepšinio klubo akcininku. 
„Snorui" prieš beveik dvejus metus 
pradėjus remti „Žalgirio" klubą, 
bankas tapo generaliniu rėmėju ir 
oficialiu „Žalgirio" banku. 

ELTA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

N a m a m s Paskolos , Apdraudos Sąskai tos 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

Y _ E I 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President '^.^ 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

totai «©RI*$ 
LENDER 

GREIT PARDUODA 
Jrjy ^ First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

http://www.ilHnoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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1 • • Koncertas Jaunimo rūmų saieje 
Atrodo dar taip neseniai vyko nebuvo rimtai pagalvota apie akusti-

audringos diskusijos — ar reikalinga 
Lemonte nauja salė? Laikraščiuose 
skaitėme ir apie gražiausias svajones, 
ir apie pasipiktinimą salės statymu. 
Tačiau praėjo laikas, salė pastatyta, 
nurimo aistros. Pavasarį įvykęs salės 
atidarymas sukvietė gausybę svečių. 
Grojo muzika, išsirikiavę sporti
ninkai atrodė laimingi turintys naują 
salę. Laimingi buvo ir salės statybos 
sumanytojai. Tačiau salė duris atvėrė 
tik sportininkams, o renginiai, kurie 
galėtų vykti šioje salėje, dar nevyks
ta. To priežastis — trūksta Įrangos. 

Pavasarį, atidarant salę, buvo 
galvojama apie koncertą (Donato Si-
liūno mintis), tačiau daugelis Pasau
lio lietuvių centre repetuojančių me
no kolektyvų buvo užsiėmę VIII Lie

ką. Norint joje koncertuoti, reikia 
„suvaldyti" akustiką. Mat dabar gar
sas atsimuša nuo sienų ir „išsi
barsto", todėl neina suprasti sakomų 
žodžių. 

Reikalinga dar viena smulkme
na — užuolaidos ant langų. Kad die
nos metu atėję pažiūrėti renginio žiū
rovai geriau matytų kas vyksta sce
noje, salėje turi būti tamsu. 

Be viso šito, šios statybos organi
zatoriai nori salę parodyti visiems lie
tuviams, kad nemanytų, jog naujai 
pastatyta salė yra skirta tik spor
tininkams, kad žmonės įsitikintų, jog 
salė tarnaus ir kultūriniams rengi
niams, ir įvairiems susibūrimams. 

Pasitarę organizatoriai nutarė, 
kad pirmojo koncerto atlikėjais tu-

tuvių Dainų švente, repeticijos vijo retų būti meno kolektyvai, repetuo-
repeticiją, galvoti apie koncertą spor- jantys ir koncertuojantys PLC. Kaip 
to salėje nebuvo nei laiko, nei jėgų. tarė, taip padarė — sukvietė koncer-
Pasibaigus Dainų šventei, mintis apie to dalyvius ir pakvietė žmones ne tik 
koncertą nepaliko Donato Siliūno. pasiklausyti koncerto, bet ir apžiūrėti 
Pakalbinus Darių Polikaitį, jie abu naują salę, o surinktas už koncertą 
nutarė, kad reikia suruošti koncertą, lėšas nutarė skirti salės Įrengimams. 

— Ar sunku buvo su
kviesti atlikėjus koncer
tui? — klausiu Dariaus 
Polikaičio. 

— Aš pats to neda
riau. Tačiau Violeta Fa
bianovich, kvietusi atlikė
jus į šį koncertą, sakė, 
kad visi kolektyvai mielai 
sutiko jame dalyvauti. 
Manau, jog kitaip ir būti 
negali — mums ši salė 
tikrai reikalinga. Seno
sios salės scenoje vos tilp
davo šokėjai, o meno an
samblis „Dainava" ten nė 
karto nekoncertavo, nes 
dainininkai netilpdavo 
scenoje, — sakė Darius. 

Koncerte dalyvaus 
meno ansamblis „Dai
nava", šokių grupės 
„Grandis" (vadovė Vio
leta Fabianovich) ir 
„Spindulys" (vadovė Rasa 
Paskočimienė), dainuos 
ir šoks Lemonto Mai

ronio lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami šokių mokytojos 
V Fabianovich ir muzikos mokytojos 
Dalios Lietuvninkienės. Programoje 
dalyvaus ir šokėjos, pasirodančios 
sporto varžybų metu. 

Atrodo, kad šios salės statyba 
pasitvirtino. Kasdien čia vyksta tre
niruotės, ruošiamos varžybos, o šeš
tadieniais ir sekmadieniais spor
tininkai joje — nuo ryto iki vakaro, 

dangi salė statyta sporto reikmėms, Organizatoriai tikisi, kad laikui bė-

Kviečia „Spindulys" (vadovė Rasa Paskočimienė). 

„Salė yra, bet neįrengta",- skel
bia reklamos, kviečiančios į šį koncer
tą. Kokių įrenginių reikia salei? Pa
sirodo, kad reikia dar nemažai. Nors 
salės scena turi užuolaidas, tačiau 
nėra Įgarsinimo sistemos, kad atlikė
jai galėtų koncertuoti reikia gero ap
švietimo (Keletą prožektorių scenai 
padovanojo žmogus, nenorėjęs skelb
ti pavardės, bet jų neužtenka). Dar 
viena problema — salės akustika. Ka-

veno ansamblis ..Dainava" (vadovas Darus Po I įkaitis). 

gant salė bus labai reikalinga ir kul
tūriniams renginiams. Visi norintys 
naudotis sale turi kreiptis Į PLC raš
tinės administratorių tel. 630-257-
8787. 

Na, o mes visi pasinaudokime 
organizatorių kvietimu ir lapkričio 
19 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
atvykime į PLC Jaunimo rūmų salę, 
14911 127th Street, Lemont, kur 
vyks kultūrinė popietė. Apžiūrėkime 
naująjį statinį, pasigėrėkime meno 

kolektyvų suruoštu koncertu. Su
rinktos už koncertą lėšos bus skirtos 
Jaunimo rūmų salės scenos įgarsini
mui ir apšvietimui. 

Meninėje programoje dalyvauja 
lietuvių meno ansamblis „Dainava", 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos vaikų choras „Vyturys", tautinių 
šokių grupės „Grandis" ir „Spindu
lys" bei Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. 

Laima Apanavičienė 

Sokm grupes ..Grandis" mažiej i sokejar su vadove Rima Pohkai tyte-Birut iene. 

PASIKEITIMAI ALIAS 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 

architektų sąjungos (ALIAS) Čika
gos skyriaus valdyboje Įvyko pasi
keitimų — iš savo pareigų pasi
traukė skyriaus pirmininkas Teo
doras Rudaitis. Kai 1996 m. kalėdi
niame susirinkime a.a. A. Kerelis, 
tuometinis ALIAS centro valdybos 
pirmininkas, pasiūlė T. Rudaičiui 
imtis atgaivinti stingstančią sky
riaus veiklą, padarė gerą sprendimą 
ir pasirinko tinkamą žmogų. Per 8-
rius jo vadovavimo metus reguliariai 
vykdavo tikrai Įdomūs susirinkimai, 
gegužinės, slidinėjimo išvykos, ar
chitektūrinės ir kitokios pažintinės 
ekskursijos. Jis ne tik parinkdavo 
įdomius pranešėjus, bet ir, reikalui 
esant, apgyvendindavo atvykusius 
svečius savo svetinguose namuose. 
Jis sutelkė veiklų komitetą, kuris 
rūpinosi užstrigusiais Dariaus ir 
Girėno paminklo restauravimo rei
kalais ir 1999 metais suorganizavo 
iškilmes prie atnaujinto paminklo. 
Skrydžio per Atlantą 70-meČio pro
ga T. Rudaitis buvo apdovanotas 
Dariaus ir Girėno atminimo meda
liu. Valdyba talkindavo ir Čikagoje 
vykstantiems Mokslo ir kūrybos 
simpoziumams, dirbo organizuojant 
„Technikos žodžio" 50-čio minėjimą. 
Deja, 2004 m. išleistas paskutinis jo 
numeris, apie tai buvo rašyta spau
doje. Valdyba nori dar kartą padė
koti visiems žurnalo leidėjams ir 
bendradarbiams, tiek metų išlai
kiusiems ALIAS spaudos organą, re
guliariai nušviesdavusĮ organizaci
jos veiklą. 

Valdybos posėdyje T. Rudaičiui 
buvo padėkota už nuoširdų ir kūry
bingą darbą, prisiminimui Įteiktas 

Atmin imo dovana i lgamečiui ALIAS 
Čikagos skynaus pirmininkui Teodorui 
Rudaičiui įteikia naujoji pirmininkė 
Aurelija Dobrovolskienė. 

Lietuvos fotoalbumas. Pirmininka
vimą 2006 m. perėmė vicepirminin
kė spaudai nuo 1998 m., o paskuti
nius dvejus metus ėjusi ir kopirmi-
ninkės pareigas, Aurelija Dobrovols
kienė. Teodoras Rudaitis tapo 
ALIAS Čikagos skyriaus Garbės 
pirmininku. 

Aurelija Dobrovolskienė 
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„BALTOJI ANKETA" 
Atkelta iš 8 psl. 
Gyvename visai kitokį metą, kai 

kiekvieno minėto dėmens svorio 
funkcija gerokai pasikeitė, tačiau 
neišnyko. Reikėtų parengti viziją, 
kaip dabartinėmis sąlygomis efek
tyviau suderinti šiuos dėmenis, taip 
pat ir kitus neišvardytus. Po to 
sudaryti veiksmų programą. Tai ne 
trumpalaikis vyksmas. 

— Ar Jus tenkina tai, kaip 
Lietuva pateikia save žiniasklai-
doje ir televizijoje? 

— Spauda ir televizija nepro
porcingai daug skiria vietos smurtui, 
seksui, nusikaltimų propagandai. Ne
retas politikas mėgsta šnekėti tik 
apie visuomenę varginančius sunku
mus ir negeroves, negailėdamas pa
žadų, bet negalėdamas pasigirti, ką 
jis pats yra gero padaręs. Savipeikos 
ir saviniekos daigų puoselėjimu suin
teresuoti valstybingumo neigėjai. 
Dar visai neseniai tūlas apsimetėlis 
svetimkalbis „gelbėtojas" neraus
damas tikino, kad lietuviai savo vals
tybėje tvarkytis negeba, o jis turįs 
receptą per vienuolika dienų... Apie 
tai jau rašiau. Didžiatiražinė spau
da, padaugindama tamsių spalvų, 
kuria nepalankų šalies įvaizdį. Taip 
sudaroma palanki dirva tarpti dar vis 
neišnykstančiam mitui „prie ruso 
buvo geriau". Po kurio laiko, kaip 
Pilypas iš kanapių, būtinai atsiranda 
naujas „gelbėtojas". Brandžioje sta
bilioje pilietinėje visuomenėje tokie 
reiškiniai absoliučiai neįmananomi. 
Posovietinių visuomenių gretoje, 
nemalonu tai konstatuoti, Lietuva 
...pirmauja. 

Įžvalgesniems piliečiams ne be 
pagrindo susidaro įspūdis, kad ne 
tiek mūsų valdžia prastai rūpinasi 
visuomenės moraline būsena, kiek 
nedraugiška svetima jėga stengiasi 
palaikyti visuomenėje neigiamas 
nuotaikas. Dažniausiai aktyvuojama 
savipeika, neretai ir savinieka, nepa
sitenkinimas laisvėmis, apie kurias 
okupacijos metais net garsiai pa
galvoti buvo pavojinga. 

Kai žiniasklaidoje akcentuoja
mos tik neigiamybės: nusikaltimai, 
smurtas, žudynės, plėšimai, korupci
ja, piktnaudžiavimas valdžia, biurok
ratų savivaliavimas, girtavimas ir 
kitokie tamsūs buities faktai, tai il
gainiui visuomenė pripratinama lai
kyti nusikaltimus lygiaverte gyveni
mo dalimi. Žmonės tampa mažiau 
jautrūs tokioms žinioms, o dar ne
susitupėjusiam jaunimui - tai pati 
tikroji nusikaltimų mokykla. 

— Kokios lietuvių naciona
linės savybės gražiausios, o ko
kios ne? 

— Aukštai vertinu lietuvių pa
kantumą ir pagarbą kitų tautų kul
tūrai, gebėjimą susivienyti didelės 
grėsmės akivaizdoje, gimtosios kal
bos ir tautos tradicijų puoselėjimą. 

Kelia pagrįsto nerimo baimė 

būti valstybe, jaustis lygiaverčiu ki
tataučiams. Ypač bjauroja lietuvį iš 
rusų perimtas įprotis keiktis genita
lijų variacijomis ir svetimžodžiais, 
niekinančiais moterį, dažniausiai 
motiną. Niekuo negalima pateisinti 
dažnokai pasireiškiančios savipeikos 
ir dar blogiau - saviniekos. Šios 
sąvokos nepainiotinos su pagrįsta 
savikritika. 

— Lietuvos kultūros, istori
jos ar visuomenės veikėjas, kuris 
yra Jums autoritetas ir kodėl? 

— Autoritetų ne vienas, kitaip ir 
būti negali. Kultūros ir mokslo srity
je - Martynas Mažvydas ir Abraomas 
Kulvietis - lietuvių raštijos pra-
dinininkai. Pastarasis 1539 m. Vil
niuje įsteigė pirmąją Lietuvoje euro
pinio tipo aukštesniąją mokyklą. A. 
Kulvietis suvokė, kad lenkėjančiai 
Lietuvai reikia mokyklos, kuri ug
dytų lietuvių šviesuomenę ir kurioje 
mokomoji kalba būtų lietuvių. Kole
gija buvo įsteigta, tačiau prasidėjus 
persekiojimams, mokykla nustojo 
veikusi. Jos steigėjas buvo priverstas 
pasitraukti iš Lietuvos. A. Kulvietis 
sėkmingai darbavosi Karaliaučiaus 
universiteto profesoriumi. Iš ilgokos 
autoritetų eilės, nemenkindamas 
kitų, paminėsiu tik du - akademiką 
Zigmą Zinkevičių už mokslo darbus 
lietuvybės dirvonuose ir tragiškai 
žuvusį prof. Vytautą Kubilių, vaisin
gai dirbusį Piliečių chartijos baruose. 

Istorinės asmenybės - karalius 
Mindaugas, pirmasis iš Lietuvos val
dovų suvokęs, kad tautos ir valsty
bės išlikimo laidas - Vakaruose, o ne 
Rytuose; tautos patriarchas Jonas 
Basanavičius - nuosekliausias tau
tinio atgimimo žadintojas; Juozas 
Brazaitis - Birželio sukilėlių sudary
tos Laikinosios vyriausybės prem
jeras, aktyvus lietuvių išeivijos veikė
jas; generolas Jonas Žemaitis - vie
nintelės teisėtos valdžios okupuotoje 
Lietuvoje vadovas, svarbaus Lietuvos 
valstybės teisės akto - 1949 m. va
sario 16 d. Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdžio Tarybos deklaracijos pirma
sis signataras; prof. Vytautas Lands
bergis - pirmasis Sąjūdžio vadas, po 
1990 m. Kovo 11-osios tapęs pirmuo
ju Trečiosios Respublikos vadovu. 

— Kokiais moraliniais princi
pais vadovaujatės savo gyveni
me? 

— Moralinių principų taip pat 
keli. Nenorėdamas būti klaidingai 
suprastas, jų nevardysiu. Tačiau 
paminėsiu tris aksiomas, dėl kurių 
tikrumo ar teisėtumo nelinkęs leistis 
į jokias diskusijas: tauta pati spren
džia savo likimą; Lietuvos nepriklau
somybė - didžiausioji vertybė, o 
priešinimasis agresijai ir smurtui -
teisėta kiekvieno piliečio pareiga, nes 
plaukia iš paties Dievo duotos pri
gimties. Moraliniai principai vienaip 
ar kitaip siejasi su šiomis aksio
momis. 

Išniekintas poeto Boriso Pasternako kapas 
Rusijoje nežinomi asmenys iš

niekino garsaus rusų disidento ir 
poeto Boriso Pasternako, kurio roma
nas „Daktaras Živago" pelnė jam No
belio literatūros premiją, kapą, penk
tadienį pranešė Rusijos televizija. 

Netoli Maskvos esančiose Pere-
delkino kapinėse, kur amžino poilsio 
atgulė daug garsių rašytojų, vakar 
naktį nežinomi vandalai aplink kuklų 
poeto antkapį sudėjo vainikus ir juos 
padegė, pranešė televizija ir parodė 

suodžiais apsitraukusį paminklinį 
akmenį. 

B. Pasternako marti Natalija 
televizijos kanalui NTV sakė būgš
taujanti, kad trapaus antkapio iš bal
tojo kalkakmenio su B. Pasternako 
bareljefu ir jo parašu nebepavyks ati
taisyti. 

B. Pasternako romanas „Dakta
ras Zivago", pramintas poema meilei 
sunkiu 1917-ųjų bolševikų revoliuci
jos laikotarpiu ir vėlesniais metais, 

Žmogus tik žemės svečias 
Ir turi jis sugrįžt namo. 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta — niekas niekados. 

Pranešame, kad 2006 m. lapkričio 9 d., Savannah, GA, su
laukęs 92 m. Aukščiausiojo pašauktas, mirė mūsų mylimas ir 
brangus vyras, tėvelis, senelis, prosenelis, uošvis ir svainis. 

A t A 
ANTANAS KVEDARAS 

Velionis gyveno Savannah, Georgia, anksčiau ilgus metus 
Detroit, Michigan. 

Buvęs Lietuvos karininkas ir ramovėnas, JAV išgyveno 56 
metus. 

Gimė Rusijoje. Užaugo Kaune. Baigė Aušros gimnaziją ir 
Lietuvos Karo mokyklos XX laidą. 

Nuliūdę liko žmona Elena, dukra Virginija su vyru dr. Law-
rence Hatzenbeler, gyvenanti Troy, MI ir dukra Julita su vyru 
dr. John su žmona Shallal, gyvenanti Savanna, GA; vaikaičiai: 
John T. Shallal Denise; Andrew L. Shallal su žmona Emily, gy
venantys Charlotte, North Carolina; Audra Shallal-Platov su 
vyru dr. Ilya, gyvenanti Paryžiuje, Prancūzijoj; Paul Hatzenbel
er ir Christian Hatzenbeler, gyvenantys Troy, MI. Provaikaičiai 
Christopher Shallal, Nicholas Shallal ir Jack Shallal; svainis 
Antanas Červydas, gyvenantis Savannah, GA ir giminės Lietu
voje. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 17 d. nuo 4 
vai. p.p. iki 9 vai. vak. R. G ir G. R. Harris laidojimo namuose, 
15451 Farmington Rd., Livonijoj, MI. 

Rožinis bus kalbamas penktadienį 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 18 d., 9 vai. ryto Har

ris laidojimo namuose, iš kur a.a. Antanas Kvedaras bus pa
lydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse, Southfield, MI. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdinti žmona, dukros ir jų šeimos 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275 

Patikslinimas 

Af A 
Architektas 

JONAS VYTAUTAS MARTINKUS 
Mirė 2006 m. lapkričio 7 d., 3:30 vai. ryto, sulaukęs 70 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Harbert, MI. 
Giliam liūdesyje liko: žmona Dalia; duktė Ingrida; švogeriai 

dr. Rimgaudas Nemickas su žmona Joan; dr. Vidas Nemickas su 
žmona Maryte; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Jonas Vytautas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 
10 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namu
ose, 12401 S. Archer Avenue (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d. 10:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 11 
vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti Liet. jėzuitų gimnazijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

1958-aisiais pelnė jam Nobelio premi
ją, bet kartu užtraukė Komunistų 
partijos nemalonę. 

Sovietų vadai žydų kilmės rašy
toją pavadino „literatūros išdaviku", 
o Komunistų partija privertė jį 
atsisakyti premijos. 

Kasmet B. Pasternako vasarna
mį aplanko tūkstančiai vietos ir už
sienio turistų. 

Pasak televizijos NTV, Peredel-
kino kapinėse šiais metais panašiai 
buvo išniekinti dar trys rašytojų 
kapai. BNS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Lapkričio 19 d. Čikagos ramo-
vėnai, talkinant birutietėms ir šau
liams, Saulių namuose rengia kariuo
menės 88 metų atkūrimo sukakties 
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ, giedos 
Vilija Kerelytė, vargonuos Manigir-
das Motekaitis. Po pamaldų — apei
gos prie Laisvės kovų paminklo. Pa
gerbsime kovotojus ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės 
12:30 vai. p.p. Pagrindinis pranešėjas 
— LLŠ išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius. Meninę dalį atliks Algimantas 
Barniškis. Kviečiame organizacijas 
atvykti su vėliavomis, o visuomenę 
gausiai dalyvauti Lietuvos kariuo
menės 88 metų sukakties minėjime. 
Po minėjimo — užkandžiai ir kavutė. 

•Lapkričio 26 d., sekmadieni, 2 
vai. p.p. Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto 
88-erių metų sukakties paminėjimą 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 gatvė 
Čikagoje. Programoje — iškilmingoji 
dalis su vėliavų Įnešimu, invokacija, 
himnais, paskaita ir menine progra
ma. Po programos — pabendravimas 
ir kavutė. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. 

• L B Lemont o apylinkės valdyba 
lapkričio 26 d. 12 vai. p.p. maloniaj 
kviečia į susitikimą PLC didžiojoje 
salėje su Yale universiteto Muzikos 
bibliotekos stažuotoja Egle Stalnio-
niene. E. Stalnionienė dirba Vilniaus 
Muzikos ir meno bibliotekoje, akty
viai dalyvauja Pasaulinės bibliotekų 
asociacijos veikloje, tarptautinėse 
konferencijose skaito pranešimus 
apie Lietuvos Muzikos bibliotekų 
veiklą. Kartu atvyksta ir Yale univer
siteto profesorius Kelndall Crilly. 

•Jaunimo centro tradicinė va
karienė įvyks gruodžio 3 d., sekma
dienį, didžiojoje salėje. 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioje kun. Antanas Gra
žulis, SJ, atnašaus šv. Mišias už miru
sius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių 
metu giedos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, akompanuos Mani-
girdas Motekaitis. 4 vai. p.p. salėje 
bus trumpa akademija ir ansamblio 

„Gabija" (vadovė Genė Razumienė) 
koncertas. Vakarienę ruoš Morkūnų 
„Lithuanian Plaza Bakery and Deli". 
Galima užsisakyti stalus ir pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) ir 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). 

•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" (vaka
rienė — 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 vai. r. iki 4 vai. 
p. p., nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio). Auka: 35 dol. Visi maloniai 
kviečiami. 

•Gruodžio 9 d., šeštadienį, Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Šv. Kazimiero kongregacijos 
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84 
metų, pietūs. Šiais metais seselės ka-
zimierietės švenčia kongregacijos įs
teigimo 100-ąsias metines. Visi para
pijiečiai ir lankiusieji seselių vado
vaujamą parapijos mokyklą kviečiami 
dalyvauti seselių pagerbime. Šventė 
prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti 
Salomėjai Daulienei (tel. 773-847-
4855) arba Evelinai Oželienei (tel. 
773-254-7553). 

•Gruodžio 10 d. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje vyks tradicinis 
misijos choro Kalėdinis koncertas. 
Koncerte dalyvauja vaikų choras 
„Vyturys" ir solistė Liana Kopūs-
taitė-Pauletti. 

•Visus visus, norinčius prekiau
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri 
kaip ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių 
centre (Lemont) gruodžio 2-3 dieno
mis, užsisakyti stalus prekybai. Skam
binti Aldonai tel. 708-448-7436. 

Priimami užsakymai VIII Lietuvių Dainų šventės vaizdo juostai įsigyti. 
Prisiminkime Dainų šventės akimirkas, vėl pajauskime jos dvasią, pasi

džiaukime taip, kaip džiaugėmės visiems balsams susiliejus j galingą dainą. 
Vaizdo juostą galima užsisakyti Dainų šventės internetinėjė svetainėje 

w w w . d a i n u s v e n t e . o r g 
Juosta taip pat bus platinimą JAV ir Kanadoje esančiose lietuviškose 
krautuvėlėse ir knygynėliuose. Kaina $20 (2 DVD vaizdo juostos). 

v 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją" mokytojui, 

kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. 
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve
nančių lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švie
timo srityje, vadovėlių bei knygų leidime ir redagavime, ilgus metus dirbo 
arba tebedirba mokytojo/vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Council, 1501 Valecroft Ave., VVestlake Village, CA 91361. 
Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba. 

Švietimo premija 2001 m. buvo Įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 m. -
Juliui Širkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei. 2004 m. - Elenai 
Ruzgienei ir 2005 m. - Vidai Bučmienei. 

2006 m. Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 

Dėmesio! D ė m e s i o ! D ė m e s i o ! 
Lietuvių radijo laida 
„MARGUTIS I I " 

praneša, kad šios radijo laidos klausytojai 
gali įsijungti savo kompiuteri ir girdėti puikų lietuvišką žodi 

nuo 8 vai. v. iki 3:45 vai. v. 

Mūsų tinklalapio adresas — www.WCEV1450.com 
Surfor net work - sekti nuorodas. 

Tel. pasiteiravimui: 773-476-2242. 

„Draugo" knygynėlyje 
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Norite savo draugams ar pažįs
tamiems papasakoti apie Lietuvą? 
Norite patys daugiau apie ją sužino
ti? Nusipirkite kompaktinę plokštelę 
(DVD) arba vaizdajuostę (Video) 
„Lithuania Travel". Tai 30 min. kino 
ekskursija į Lietuvą. Aplankysite 
Trakus, Vilnių, Kauną Klaipėdą, 
Nidą. Galėsite pabuvoti Kryžių kal
ne. Šis filmas — graži kalėdinė do
vana Jūsų draugams. 

DVD (kaina - 25 dol.) ir Video 
(20 dol.) galima įsigyti paštu, pride
dant 9 proc. mokestį, užsisakant IL 
valstijoje. Persiuntimo kaina - 3 dol. 
Persiunčiant daugiau, už kiekvieną 
papildomą juostą - 1 dol. mokestis. 

•M jDraugo" knygynėlio adresas: 
4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Čikagos muziejuose: 
Museum of Science and In-

dustry, 5700 S. Lake Shore Dr., Chi
cago, iki gruodžio 3 d. veiks paroda 
„Target America: Opening Eyes to 
the Damage Drugs Cause". Parodoje 
- susirūpinimas tarptautine epidemi
ja - narkotikais. Tel. pasiteiravimui: 
773-684-1414. 

Field Museum, 1400 S. Lake 
Shore Dr, Chicago, tebevyksta paro
da apie Egipto karalių Tutankhamun 
(veiks iki sausio 1 d.) ir atsidarė nau
ja paroda, skirta „genetikos tėvui" 
Gregor Mendel. Joje eksponuojami 
mokslininko laiškai, mokslo žurnalai, 
rodomi filmai apie genetikos mokslą. 
Paroda veiks iki balandžio 1 d. 

Kam įdomus fotografijos menas, 
kviečiame į tame pat muziejuje vei
kiančią parodą „ImpreasHOS of Tsa-

vo". Fotografijose užfiksuotas rytų 
Afrikos grožis. Tel. pasiteiravimui: 
312-922-9410. 

Chicago History Museum, 
1601 N. Clark St., Chicago, atidaryta 
paroda mėgstantiems madą ir ja 
besidomintiems — „Dior: The New 
Look". Tai pasakojimas apie garsųjį 
madų kūrėją Christian Dior. Paroda 
tęsis iki gegužės 20 d. Tel. pasiteira
vimui: 312-642-4600. 

Shedd Aąuarium, 1200 S. Lake 
Shore Dr., Chicago, ekspozicijoje 
„Wild Reef: Sharks at Shedd" galite 
pasigėrėti nuostabiais koralais, esan
čiais Philippine, tarp jų gyvenančiais 
25 rūšių rykliais. Taip pat galėsite 
pamatyti per 500 įvairiaspalvių žuvų, 
besiveisiančių šiuose koralų rifuose. 
Tel. pasiteiravimui: 312-559-0200. 

šių metų Premijų jteikimo šventėje: rašytoja Julija Svabaitė-Gylienė ir 
Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka 

http://www.dainusvente.org
http://www.WCEV1450.com

