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Asmenybės vertė ir savarankiškumas 

Lietuvos Respublikos Prezidentūra. 

Vanda Zaborskaitė 
Bernardinai.lt 

Eltos 

bet vienas labiausiai stebinančių ir 
nepriimtinų yra plačiai eskaluojamas 
nepagarbus, netgi niekinantis kalbė-

Daug keistų dalykų galima dabar jimas apie valstybės prezidentą. 
pamatyti mūsų politikos padangėje, Nors jo vertinimai visada aukš

tesni už bet kurio kito valstybės vei
kėjo, žiniasklaida nesiliauja skelbusi 
neigiamiausių nuomonių. Nesistebė
čiau, jeigu tai sklistų vien iš geltono
sios spaudos, bet tiršto negatyvo esa
ma ir tarsi rimtų profesionalių poli
tologų rasiniuose. Skiriasi tik jų to
nas — vieni prezidentą be ceremoni
jų koneveikia, kiti stengiasi išlaikyti 
kalbos tono padorumą. Bet esmė iš
lieka ta pati. 

Jam prikišama daugybė dalykų: 
ir nesavarankiškumas savo patarėjų 
(deja, iš tikrųjų ne visados vykusiai 
pasirinktų) atžvilgiu, ir nesugebėji
mas pagydyti paliegusios teismų sis
temos, ir susitaikymas su „rezervis
tais" aukštuose valstybės postuose, 
ir Arvydo Pociaus palaikymas per 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) skandalą. 

Pastarasis visuomenės atmintyje 
gyviausias, nes sukėlė bene didžiau
sią sąmyšį. Per Seimo komisijos ir 
VSD ginčą prezidentas stojo Pociaus 
pusėn. Nors jam nepalanki žiniask-

Lietuvoje kils busto kainos Demokratai 
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) — 

Londono nekilnojamojo tur to ben
drovė „Knight Frank" prognozuoja, 
kad būsto kainos 2007 metais Lietu-
"••e išaugs 20 proc. — labiausiai Eu
ropoje. 

Vietos ekspertai laikosi nuosai
kesnės nuomonės ir linkę manyti, 
kad naujų butų kainos šalyje didės 
10-15 proc, o senos statybos nekis ar 
net smuktels, rašo ,,Verslo žinios". 

., Knight F rank" sudaromas būs
to kainų indeksas skelbia, kad 2006 

metais trečiąjį ketvirtį, palyginti su 
tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu, būs
tas labiausiai brango Latvijoje ir Eu
ropos Sąjungos nare šiemet tapusioje 
Bulgarijoje, trečioji Danija, Kurioje 
būsto kainos per palyginamąjį laiko
tarpį kilstelėjo 17.8 procento. 

Lietuvoje, kuri „Knight Frank" 
32 šalių suvestinėje užima ketvirtąją 
vietą, būsto kainos padidėjo 15.5 
proc , Estijoje — 10.5 proc. Tuo tarpu 
Vengrijoje kainos krito 1.2 proc, o 
Vokietijoje — 3 procentais. 

Skubina posėdžių salės statybą 
Vilnius, sausio 4 d. (Alfa.lt) — 

Apžiūrėjęs naujos Seimo plenarinių 
posėdžių salės statybvietę parlamen
to vadovas Viktoras Muntianas iš 
statybininkų išgavo pažadą, kad da
lis darbų būtų baigta porą mėnesių 
anksčiau nei numatyta . 

„Jeigu dalis pastatų būtų pri
duota gegužę ar birželį, labai padėtu
mėte mums, — II Seimo rūmų re
konstrukciją ir naujos plenarinių po
sėdžių salės s ta tybą atliekančios 
bendrovės 'YIT Kaustą' vadovų pra
šė Muntianas. — Galėtume norma
lizuoti Seimo kanceliarijos darbą". 

Kai rudenį Seime buvo pradėtos 
statybos, visi parlamentarai ir kan
celiarijos darbuotojai buvo iš
kraustyti į kitas rūmų patalpas. Ka
dangi daliai vietos neužteko, kai ku
riuos darbuotojus įkurdinome tam 
pritaikytuose statybininkų vagonė
liuose. „YIT Kaustą" generalinis di
rektorius Antanas Butkus pažadėjo, 
kad bent jau II parlamento rūmų re
konstrukcija bus baigta gegužės ir 

Viktoras Muntianas 
Gedimino Bartužkos (ELTA) nuotr. 

birželio viduryje. 
Naujos Seimo plenarinių posė

džių salės ir naujos spaudos konfe
rencijų salės statyba turi būti baigta 
iki šių metų rugpjūčio 1-osios. Rug
sėjo 10-ąją tautos išrinktieji jau tu
rėtų giedoti himną naujoje darbo vie
toje. Seimo pirmininkas tvirtino ti
kįs, Nukelta i 6 psl. 

perima 
Kongreso 
kontrolę 

Washington, DC, sausio 4 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Ketvirtadienį 
JAV Kongreso kontrolę iš prezidento 
George W Bush respublikonų perims 
demokratai, siekiantys laipsniško 
amerikiečių pajėgų išvedimo iš Irako 
ir raginantys didinti paramą skurs
tantiems šalies gyventojams. 

Nors abi didžiausios politinės 
partijos deklaravo pasiryžimą drauge 
dirbti šalies labui, beveik neabejoja
ma, kad nepavyks išvengti priešprie
šos, turint galvoje demokratų pas
tangas didinti spaudimą G. W. Bush 
keisti karo Irake strategiją, atsisa
kyti suvaržymų dėl embrioninių ka-
mieninių ląstelių tyrimų ir sumažin
ti atotrūkį tarp Amerikos turtingųjų 
sluoksnio ir skurstančių šalies gy
ventojų. 

Ketvirtadienį demokratė iš Cali-
fornia valstijos Nancy Pelosi oficia
liai pradėjo eiti 218 metus gyvuojan
čių Atstovų Rūmų pirmininkės pa
reigas. Ji yra pirmoji moteris Jung
tinių Valstijų istorijoje, išrinkta į šį 
postą. 

N. Pelosi žada apvalyti Kongre
są, kurį pastaruosius dvejus metus 
krėtė įtakos mainų skandalai. Vienas 
pirmųjų balsavimų Kongrese bus dėl 
griežtesnių suvaržymų įstatymų lei
dėjų santykiams su lobistais. 

„Jokių dovanų iš lobistų, — sakė 
Atstovų Rūmų narys, demokratas iš 
Massachusetts Nukelta i 7 psl. 
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laida šitai įvardijo itin nekorektiškai 
(„Prezidentas parodė A. Pociui du
ris", skelbė viena antraštė, nors pre
zidento veiksmo taip vadinti anaiptol 
negalima). Būdinga, kad nė vienas 
dienraštis, jeigu neklystu, nepacitavo 
prezidento pasakytų A. Pociui ir jo 
vadovautai institucijai aukšto pripa
žinimo žodžių, kad jis, prezidentas, 
tiek departamentu, tiek jo vadovu vi
siškai pasitikįs. Prezidentas atsto
vauja požiūriui, Nukelta J 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Vėl duris pravėrė 
Europos Sąjunga. 
•„Gazprom": didelės 
ambicijos ir išteklių 
stoka. 
•Apie tautinio tapatumo 
išsaugojimą ES. 
•Kaip šiandien vyktų 
branduolinis karas? 
•Įvairios sporto žinios. 
•Dail. M. B. Stakūnienės 
gimtadienis. 
•Bedūmojant ir 
begalvojant. 
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1 EUR — 3.45 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

KREPŠINIO PASAULYJE 

Lietuviai krepšininkai 
JAV studentų pirmenybėse 

Nemažas lietuvių krepšininkų 
būrys pastoviai rungtyniauja JAV 
studentų (NCAA) pirmenybėse 
įvairiose šio krašto universitetų ar 
kolegijų rinktinėse. Prieš Naujuo
sius metus studentų komandos 
aktyviai reiškėsi ir mes atrinkome 
dalį tų komandų, kuriose dalyvavo 
lietuviai ir apie kurių pasiekimus 
rašė internetinės svetainės. 

American universiteto „Eagles" 
komanda, kuri savo gretose turi tris 
mūsų tautiečius, tik po pratęsimo 
turėjo nusileisti (79:81) Longwood 
„Lancers". Iš lietuvių geriausias 
žaidėjas buvo Arvydas Eitutavičius, 
kuris per 24 aikštelėje praleistas 
minutes pelnė 19 taškų, atliko 3 per
davimus ir atkovojo 2 kamuolius. 
Kiti lietuviai, jo komandos draugai, 
sužaidė ne' taip sėkmingai: Linas 
Linkevičius per 19 minučių uždirbo 
6 taškus, atkovojo 9 kamuolius, o 
Paulius Joneliūnas, žaidęs 5 minu
tes, taškų nepelnė. 

Oakland „Golden Grizzlies" 
rinktinei atstovaujantis ketvirta-
kursis studentas iš Lietuvos V. Se-
verovas padėjo įveikti Toledo „Roc-
kets" komandą 88:78. J i s per 38 mi
nutes pelnė 17 taškų, atkovojo 8 ka
muolius, atliko 4 sėkmingus perda
vimus. 

Missouri universiteto „Tigers" 
komanda 87:58 sutriuškino „Sout
hern University" rinktinę. Nugalė
tojų gretose žaidęs Vaidotas Volkus 
per 11 minučių pelnė 4 taškus, taip 
pat atkovojo 7 kamuolius. 

Old Dominion universiteto „Mo-
narch" komandos startinio penke
tuko krepšininkas Valdas Vasylius 
rungtynėse prieš VVinthrop „Eagles" 
įmetė 14 taškų, bet jo komanda vis 

tiek pralaimėjo 65:71. 
Žygis Šeštokas — Hofstra uni

versiteto rinktinės startinio penketo 
žaidėjas, su 9 taškais prisidėjo prie 
pergalės (63:51) prieš St. John's 
„Red Storm" komandą. Jo komandos 
draugas Arminas Urbutis per 4 mi
nutes pelnė du taškus. Pralaimėtojų 
gretose žaidęs Tomas Jasiulionis per 
2 minutes nepelnė ne vieno taško. 

St. Joseph universitetas su lie
tuviu Arvydu Lidžiu nugalėjo 
(58:53) Boston universitetą, kurio 
komandoje rungtyniavo Valdas Si
rutis. A. Lidžius per 4 minutes pelnė 
3 taškus, o V. Sirutis per 16 minučių 
turėjo pasitenkinti 1 tašku. 

Rice universiteto „Owl"s koman
da įveikė (67:62) West Carolina 
krepšininkus. Laimėtojų komandoje 
žaidęs mūsų tautietis Paulius Pace-
vičius per 16 min. prie pergalės pri
sidėjo dviem taškais. 

Giedriaus Knyšo atstovaujama 
Charleston Southern universiteto 
komanda 53:69 nusileido Auburn 
„Tigers" penketukui. Vilnietis pelnė 
7 taškus per 31 minutę. 

Paskut inę 2006 metų dieną 
rungtyniavo viena stipriausiųjų 
NCAA I diviziono komandų (stovi 
5—oje vietoje kvalifikacinėje lentelė
je) Duke universiteto „Blue Devils". 
Žaisdama namuose, ji įveikė San 
Jose State krepšininkus 70:51. Lai
mėtojų komandai atstovavęs Marty
nas Pocius prie pergalės prisidėjo 6 
taškais (du pataikymai iš septynių 
ir dvi įmestos baudos iš dviejų 
bandymų). Iki šių rungtynių abi 
komandos turėjo po 11 pergalių ir 1 
pralaimėjimą. 

E d v a r d a s Šu la i t i s 
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FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

Lie tuv ia i p r a d e d a 
sa lės futbolo 
p i r m e n y b e s 

JLituanicos" futbolininkai šį sek
madienį, sausio 7 d., pradės 2007 
metų salės futbolo pirmenybes „Met
ropolitan" lygoje. Šiemet l ietuviai 
rungtyniaus žemesnėje grupėje, ku r i 
vadinasi I divizija. 

Lietuvių varžovas bus „Interna
tional" komanda. Rungtynių p ra 
džia 5:15 vai. p.p. Bus varžomasi 
„Odeum" stadiono šiaurinėje salėje. 
Adresas — 1033 N. Villa Ave., Villa 
Park, IL. Stadionas yra netoli 83-čio 
kelio ir North Ave. Beje, šioje vietoje 
lietuviai rungtyniauja j a u kel is 
dešimtmečius ir dauguma sporto 
mėgėjų stadioną gerai atsimena. 

Čikagieč ia i la imėjo 

Čikagos „Storm" profesionalų 
futbolo komanda, dalyvaujanti Ame
rikos salės futbolo lygoje — MISL 
paskutinėse 2006 m. p i rmenybių 
rungtynėse, pelnė gražią pergalę. J i 
savo aikštėje („Sears Centre" pas
tate, Hoffman Estate, IL) nugalėjo 
dabartinius lygos čempionus Balti-
morės „Btast" komandą 21:19. 

Pažymėtina, kad svečiai dar ket
virtame ketvirtyje pirmavo 17:10, 
tačiau čikagiečiai stipriai susiėmė ir 
pasiekė nelabai tikėtą laimėjimą. Po 
šios pergalės čikagiečiai vėl pateko į 
lentelės viršų. Dabar su 7 laimėji
mais ir 4 pralaimėjimais „Storm" 
stovi II vietoje, nes pirmoje dar y ra 
įsitvirtinusi Philadelphijos komanda 
(7 pergalės, 3 pralaimėjimai). 

Sausio 6 d. čikagiečiai savo aikš
tėje susikibs su paskutinėje vietoje 
stovinčia Kalifornijos „Cougars" ko
manda (4-7). j 

K ę s t u t i s I v a š k e v i č i u s — 
g e r i a u s i a s L i e t u v o s 

f u t b o l i n i n k a s 

FBK „Kauno" klubo komandos 
saugas Kęstu t i s Ivaškevičius yra 
min imas , ka ip daugiaus ia vilčių 
teikiantis Lietuvos futbolo žaidėjas. 
Tai paskelbė Europos futbolo aso
ciacijų sąjunga (UEFA) savo interne-
to tinklalapyje. 

Kaip rašoma, šis 21 metų fut
bolininkas padėjo savo klubui susi
grąžinti Lietuvos čempionų titulą. 
Sakoma, k a d Kęstut is yra labai 
pavojingas s tandart inėse situacijose, 
pasižymi s t ipr iu , ta ikl iu tolimu 
smūgiu. 

„L i e tu v i š k a " 
Ško t i j o s k o m a n d a 

l a imė jo 

Edinburgo „Hear ts" (Škotija) 
futbolo komandą galima pavadinti 
„lietuviška". Jos treneriu yra mūsų 
taut iet is Vladas Ivanauskas, o jai 
priklauso 6 lietuviai futbolininkai. 

Sausio 2 d. j i namuose nugalėjo 
Dunferml ine „Athletic" komandą 
1:0. „Hearts" komanda tur i 37 taš
kus ir lentelėje užima rV vietą. 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 9 pst. 

M. Andriuškevičius jau apsilankė „Bulis" treniruotėje" 
Čikagos didieji dienraščiai — 

„Chicago Tribūne" ir „Chicago 
Sun-Times" antradienio laidose 
pašventė nemažai vietos jaunajam 
lietuvių krepšininkui Martynui 
Andriuškevičiui priklausančiam 
NBA lygos Čikagos JBulls" klubui. 

Dienraščių teigimu, lietuvis 
krepšininkas Naujųjų metų dieną 
netikėtai apsilankė „Bulis" žaidėjų 
treniruotėje Berto Center patalpose. 
Jis čia nemažai bendravo su koman
dos draugais, treneriu, kurie džiau
gėsi pamatę jaunąjį krepšininką, 
stovmtį ant kojų, net pabandžiusį 
įmesti kamuolį į krepšį. 

Ypač daug vietos M. Andriuš
kevičiui paskyrė „Chicago Tribūne" 
dienraštis, kurio korespondentas K. 
C. Johnson savo ilgame rašinyje, 
pavadintame „Suing vvon't help, says 
battered 'Bulis' rokie", — atskleidė 
daug iki šiol negirdėtų dalykų apie 
mūsiškį. 

Kaip žinome, 20 metų amžiaus 
M. Andriuškevičius, kuris buvo iš
siųstas iš Čikagos į dukterinės lygos 

Dakota „Wizards" komandą, buvo 
pr imuštas tos komandos žaidėjo 
Awree Storey gruodžio 21 d. per 
treniruotę. Nuo komandos draugo 
smūgio Martynas, krisdamas an t 
grindų, stipriai susižeidė galvą ir be 
sąmonės buvo nuvežtas į ligoninę. 
Patalpintas į ypatingos priežiūros 
palatą, jis tik po ilgesnio laiko atsi
gavo. 

„Aš tik pradėjau kalbėti prieš 
tris dienas, — pasakojo Martynas 
svo komandos draugams ir reporte
riams Berto Center patalpose pir
madienį. — Dar ir dabar blogai 
kalbu, tačiau esu 80 procentų pa
gerėjęs. Kurį laiką aš negalėjau visai 
kalbėti. Šiuo metu aš jaučiuosi daug 
geriau. Galvos skausmai jau praėjo. 
J a u man nebereikia daugiau vaistų. 
Tik mano girdimumas dar blogas. 
Mano gydytojai daug visko prišneka 
— kartais jie sako, kad aš visai 
negalėsiu žaisti. Tada jie kalba, jog 
aš negalėsiu rungtyniauti šiemet. 
Taip pat jie aiškina, kad negalėsiu 
kalbėti du mėnesius. Tačiau viskas 

keičiasi. Aš tikiuosi, kad po dviejų 
mėnesių aš grįšiu žaisti krepšinį", — 
taip viltingai buvo nusiteikęs Mar
tynas pirmadienį. 

Paklaustas apie bylos kėl imą 
asmeniui, kuris mūsiškiui kir to tą 
skaudų smūgį, Andriuškevičius pa
reiškė: „Tai man nieko nepagelbėtų. 
Dievas viską sutvarkys". 

„Jis yra toks geras vyrukas, kad 
miela su juo būti. Jis yra didelis vai
kas, malonus jaunuolis. Visi buvo 
nuliūdinti sužinoję, kas su juo atsi
tiko. Mūsų diena prašviesėjo, kuo
met jį pamatėme", — taip kalbėjo 
vienas iš gerųjų JBulls" komandos 
taškų medžiotojų Ben Gordon. 

Apie Andriuškevičių gerų žodžių 
pasakė ir JBulls" treneris Scott Ski
lęs. 

Mes ir, be abejo, visi lietuviai, 
sporto sirgaliai, linkime Mar tynui 
kuo greičiau sustiprėti ir grįžti į 
krepšinio aikštelę! 

Edvardas Š u l a i t i s 
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gavus prašymą, k* nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

EI-paštas: 
rastine#draugas.org 
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„Gazprom": didelės 
ambicijos ir išteklių stoka 
Alfa.lt 

Vis daugiau kalbama, kad ener
getine supergalybe save laikanti Ru
sija pati ima stokoti energijos ir tai 
ypač ryškiai pasijus apie 2010 m. 

Rusijos spaudoje tvirtinama, kad 
jau šiemet vien šalies Vieningoji ener
getikos sistema negaus apie 40 mlrd. 
m3 dujų. Šios elektros energiją gami
nančios sistemos vadovas Anatolijus 
Ciubaisas šių metų liepą buvo priver
stas pripažinti, kad šiais metais 
pirmą kartą buvo taikomi dujų tieki
mo apribojimai elektros energiją ga
minančioms elektrinėms net vasarą. 

Nuogąstaujama, kad nebus skir
ta dujų naujai pastatytai, 500 mln. 
dolerių kainavusiai Sankt Peterburgo 
elektrinei kūrenti. 

Visi dar prisimena, kad šių metų 
žiemą Rusija buvo sumažinusi slėgį 
net į Europą dujas tiekiančiuose du-
jotakiuose. 

Ekonomikos ir politikos stebėto
jai bei apžvalgininkai visame pasau
lyje niekaip nesupranta, kaip galėjo 
atsitikti, kad šalis, turinti didžiausias 
pasaulyje dujų atsargas, pati ima 
stokoti dujų. Nepaisant vis dažnėjan-
čių įvairių nerimą keliančių ženklų, 
tebemanoma, kad tai laikini tiekimo 
sutrikimai, kurie neturi nieko bendra 
su Rusijos, kaip patikimos dujų tie
kėjos, galinčios neribotai didinti dujų 
gavybą ir pateikti jas į pasaulinę rin
ką, įvaizdžiu. Juk žinoma, kad Rusija 
valdo apie ketvirtadalį visų išžval
gytų pasaulio gamtinių dujų išteklių, 
kurie sudaro 47 trln. m3, nuolat mir
ga pranešimai apie milžiniškus 
Jamalo, Stokamano, Sachalinas-2 
telkinius. 

Tokį galingos energetinės super-
galybės įvaizdį dar labiau stiprina 
numatomas Siaurės Europos dujo
tiekio tiesimas bei planai dujų tie
kimą į Europos Sąjungos ir Nepri
klausomų valstybių sandraugos šalis 
padidinti nuo 190 mlrd. m3 2004 m. 
iki 310 mlrd. m3 2010 metais. 

Tačiau nepaisant sukurto super-
galybės įvaizdžio nepriklausomi eks
pertai tvirtina, kad dujų Rusija stoko
jo jau 2004 m., o 2010 m. šis trūku
mas sieks nuo 100 iki 200 mlrd. m3 
net ir įvertinus iš Vidurinės Azijos 
valstybių „Gazprom" numatomas 
pirkti dujas (Maskvos Energetikos 
politikos instituto vadovas Vladi
miras Milovas bei Europos politikos 
tyrimų centro mokslinis darbuotojas 
Alanas Railis). 

Dujų deficitas turėtų dar labiau 
padidėti 2011 m., kai Rusija ketina 
pradėti eksportuoti dujas į Kiniją. 
„Gazprom" pateikia duomenis, pagal 
kuriuos tais metais šiai šaliai tiki
masi parduoti 68 mlrd. m3. 

Analizuodamas, kodėl ketvirta
dalį pasaulio gamtinių dujų išteklių 
turinti Rusija staiga susidūrė su dujų 
trūkumu, V Milovas pažymi, kad tai 
yra „Gazprom" investavimo politikos 
padarinys. Jo tvirtinimu, per pasta
ruosius trejetą metų „Gazprom" 
išleido beveik 14 mlrd. eurų įvairių 
bendrovių, dirbančių net ne dujų sri
tyje, akcijoms įsigyti. Tai daugiau nei 
„Gazprom" išleido į dujų gavybą per 
visą pastarąjį dešimtmetį. Nepaisant 
praėjusiais metais gauto įspūdingo 
beveik 7 mlrd. dolerių pelno, įmonės 
finansinė padėtis nėra labai tvirta -
po neseniai įvykusio naftos gavybos 
bendrovės „Sibneft" akcijų, už kurias 
sumokėta 13 mlrd. dolerių, įsigijimo 
„Gazprom" turi 38 mlrd. dolerių 

skolų. 
Tuo tarpu vertinama, kad vien 

Jamalo pusiasalio dujų telkiniams 
perimti reikia 70 mlrd. dolerių. Pe
rimti Jamalo telkinius buvo planuo
jama dar praėjusio dešimtmečio vi
duryje, bet dabar jau kalbama tik 
apie vieną iš trijų didelių pusiasalyje 
esančių telkinių, kuris geriausiu 
atveju bus pradėtas naudoti 2012 m. 
Apžvalgininkai pažymi, kad amžinojo 
įšalo zonoje esantys milžiniški Ja
malo dujų telkiniai (vien „Gazprom" 
turi licenciją išgauti dujas trijuose 
telkiniuose, turinčiuose apie 5,8 trln. 
m3 dujų - tai dvigubai daugiau nei 
dujų atsargų turi Norvegija ir Di
džioji Britanija kartu sudėjus) yra 
ypač sunkiai panaudojami. 

Šiuo metu apie 95 nuošimčiai vi
sos „Gazprom" dujų gavybos tenka 
Obės žiotyse išsidėsčiusioms Nadym 
Pur Tazo verslovėms, esančioms šiek 
tiek piečiau Jamalo pusiasalio. Dau
guma šių verslovių naudojamos dar 
nuo SSRS laikų, ir dujų gavyba juose 
sparčiai mažėja 'Urengojus, Jambur-
gasj. Prieš kelerius metus „Gaz
prom" nemažas viltis itin padidinti 
dujų gavybą siejo su vieninteliu 
dideliu po SSRS žlugimo įsisavintu 
Užpoliarės dujų telkiniu, tačiau 
dabar aiškėja, kad bendra „Gaz
prom" dujų gavyba iš esmės nepa
didėjo, nes atsiradusį prieaugį „suval
gė" mažėjanti gavyba kituose telki
niuose. 

Įdomu, kad ir pats „Gazprom" 
per ateinančius penkerius metus iš 
esmės dujų gavybos didinti nenumato 
(tik 0,2-2 nuošimčių augimas per 
penkerius metus) ir tikisi 2010 išgau
ti 550-560 mlrd. m3 dujų (2005 m. -
548 mlrd. m3). 

Abejonių kelia ir „Gazprom" pla
nai perimti Štokmano dujų telkinį, 
esantį Barenco jūroje, už 500- kilo
metrų nuo kranto. Analitikai pažymi, 
kad Rusija neturi patirties išgauti toli 
nuo kranto, giliai po vandeniu esan
čių dujų, o su vienintele pasaulyje 
tokios patirties turinčia „Statoil" 
bendrove bendradarbiavimas nu
trauktas šiemet rudenį, Rusijai pa
reiškus, kad telkinį ji panaudos vien 
savo jėgomis. Manoma, kad geriausiu 
atveju šis 3,7 trln. m3 dujų turintis 
telkinys gali būti pradėtas naudoti ne 
anksčiau kaip 2015 m. Tuo tarpu nu
matoma, kad pirmoji dujas į Vokietiją 
eksportuosiančio Šiaurės dujotiekio 
eilė turėtų būti nutiesta jau 2012 m. 
Įvairių ekspertų vertinimu, šis du
jotiekis iš viso kainuos nuo 10 iki 18 
mlrd. dolerių, o jo pajėgumas sieks 55 
mlrd. m3 dujų per metus. 

Matydamas dujų trūkumą „Gaz
prom" stengiasi perimti savo žinion 
Vidurio Azijos ir net Afrikos dujų šal
tinius. ,,Jamestown Foundation" eks
pertas Vladimiras Sokoras pažymi, 
kad Maskva nusitaikė ir į kai kuriuos 
tradicinius naftos bei dujų tiekimo 
Europai šaltinius, pavyzdžiui, Alžyre 
ir Libijoje. Jo žiniomis, Alžyre Rusijai 
pavyko sėkmingai „išmainyti" mili
jardines ginkluotės tiekimo sutartis 
ir skolų nurašymą j teisę kartu 
vykdyti naftos ir dujų gavybą ir par
davinėti energijos išteklius Europai. 

Rusijos energetikos koncerno 
vadovas V Mileris šiemet yra mi
nėjęs, kad „Gazprom" stiprina įtaką 
ir Libijoje, kur nusitaikyta į geolo
ginius žvalgymus bei dujų gavybą 
vykdančią bendrovę. Tai padaryta 
įsigijus dalį vienos iš Vokietijos „Win-
tershall" grupės bendrovės, val-
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Vėl duris pravėrė 
Europos Sąjunga 

Pačioje šių metų pradžioje — 
sausio 1 d., virš dar dviejų 
Europos valstybių supleveno 

žvaigždėtoji Europos Sąjungos vė
liava. Jos žvaigždžių ratas a tnešė 
geresnio gyvenimo viltį Rumunijos 
ir Bulgarijos gyventojams, kaip ta i 
atsitiko ir 2004—aisiais gegužės 1 
d., kai į ES buvo priimta Lietuva. 
Su šiomis dviem naujomis narėmis 
Europos Sąjungos šalių še ima 
padidėjo iki dvidešimt septynių. 
Tačiau su šių narių priėmimu ES 
plėtra neužsibaigė: dar už durų 
laukia Turkija, Albanija, Bosnija, 
Kroatija, Makedonija, Juodkalnija, 
Serbija. Galbūt daugiausia ga
limybių artimoje ateityje yra Tur
kijai, nors daugelis „senųjų" ES 
narių su neslepiamu rūpesčiu stebi 
šios valstybės pasiruošimą narys
tei ir -vis randa kliūčių, kad kiek 
galima ilgiau tas procesas nusitęs
tų. Tų būgštavimų didžiausia prie
žastis: Turkija yra pirmoji musul
moniška valstybė, siekianti įsi
jungti į daugiausia krikščioniškų 
Europos šalių bendruomenę. 

Rumunijai su 22 mln. gyvento
jų ir Bulgarijai, turinčiai 7.7 mln., 
tapus narėmis, Europos Sąjungos 
gyventojų skaičius paaugo iki 489 
milijonų, gerokai p ra lenkdamas 
Ameriką, kuri neseniai džiaugėsi, 
peržengusi 300 milijonų žmonių 
skaičių. 

Kaip ir 2004-aisiais, Europos 
Sąjungai nuo 15 narių išaugus iki 
25, kai kurios ankstesnės narės 
reiškė nepasitenkinimą ir net bai
mę, kad į jas pasipils tūkstančiai 
naujų imigrantų, su kuriais — ir 
daugybė problemų. (Galima sakyti, 
kad spėliojimai, deja, pasitvirtino.) 
Europos Komisija stengėsi tuos 
būgštavimus išsklaidyti, tvir t in
dama, kad migracija iš naujų E S 
narių galbūt atneš 70-150 tūks
tančių naujų darbuotojų. Dabar 
jau aišku, kad tokie apskaičiavi
mai labai prašovė pro šalį, nes vien 
į Didžiąją Britaniją įsiliejo dau
giau kaip pusė milijono imigrantų 
— daugiausia iš Lenkijos ir Lie
tuvos. 

Pasimokiusios iš nesenos pra
eities, kai kurios didžiosios Euro
pos valstybės jau pasirūpino apri

boti imigrantų* skaičių iš Rumu
nijos bei Bulgarijos, nors ir šių 
šalių gyventojai dabar j a u turi 
tokią pat teisę laisvai keliauti po 
visas ES šalis ir jose net pasilikti. 

Kadangi šios abi naujosios ES 
narės pasižymi ypač dideliu skur
du, jų didžiausios viltys yra sudė
tos į paramą, kurią žada suteikti 
Europos Sąjunga. Manoma, kad 
Rumunija n e t r u k u s gaus netoli 
pustrečio milijardo dolerių, o Bul
garijai teks daugiau - netoli 900 mi
lijonų. Tik vargiai šiose šalyse, 
kaip ir Lietuvoje, ES pinigus gaus 
t ie, kur iems daugiausia reikia 
paramos. Kadangi abiejų naujųjų 
ES narių valdžios viršūnėse yra 
ypač įsigalėjusi korupcija (tai iš 
dalies buvo viena kliūčių, dėl 
kurios Rumunijai ir Bulgarijai taip 
ilgai truko patekt i į ES), užsienio 
pinigai visų pi rma bus* kemšami \ 
valdžios b iurokra tų kišenes, o 
eiliniai piliečiai turės pasitenkinti 
t ik menkais trupiniais. Dėl to, 
manoma, jie geriau pasirinks emi
graciją (kaip ir lietuviai), užuot 
laukę, kol savose šalyse pagerės 
gyvenimo sąlygos. (Žinoma, ir už
sienyje niekas jų nesutiks su kep
tais karveliais...) Airija, Ispanija, 
Didžioji Britanija, plačiai atvėru
sios duris 2004—aisiais tapusių ES 
šalių imigran tams , dabar jau į 
naują jų antplūdį žiūri atsargiau ir 
legaliai turinčių teisę įsidarbinti 
skaičių stipriai apribos. Aišku, tai 
nesustabdys ,juodosios darbo rin
kos", kaip nesustabdė iki šiol, ne 
tik Europoje, bet ir Amerikoje, kuri 
taip pa t tur i problemų su imi
grantų , ypač nelegalių iš Mek
sikos, pertekliumi. 

Visgi š.m. sausio 1 d. žengtas 
dar vienas pozityvus žingsnis į 
saugesnę, galbūt ir vieningesnę, 
Europą. ES nėra tobula tarptau
tinė organizacija ir reikės dar daug 
pastangų, darbo bei laiko slinkties, 
kol iš visų tų skirtingų tautų, 
kultūrų, kalbų, papročių ir įsitiki
nimų mišinio bus sudarytas vien
tisesnis junginys. Tikėkimės, kad 
pagr indinės jungiamosios dalys 
bus ekonomika bei saugumas, ir 
Europos Sąjunga netaps mažes
nių, silpnesnių tau tų kapinynu. 

dančios dujų gavybą šioje Afrikos 
šalyje, akcijų. Kaip žinoma, Alžyras ir 
Libija yra svarbiausi dujų tiekėjai 
Pietų Europos šalims. 

• Panašiai elgiamasi ir Vidurio 
Azijoje. Pastaruoju metu sudarytos 
dujų tiekimo sutartys su Turkmėnija, 
Kazachija, Uzbekija. Susitarimai nu
mato, kad šios šalys parduos Rusijai 
jų turimą dujų perteklių. Tikimasi, 
kad gavybai Vidurio Azijos šalyse 
didėjant, 2009 m. jos sugebės patiekti 
Rusijai apie 105 mlrd. m3 dujų. 

V Mileris net ir nebando slėpti, kad 
strateginė „Gazprom" kryptis šiuo me
tu yra ne didinti dujų gavybą Rusi
joje, bet dujų skirstymu užsiimančių 
bendrovių Vakarų Europoje įsigiji
mas bei nepriklausomų dujų tiekėjų 
užvaldymas ar jų turimų dujų per
pirkimas, naudojantis monopoline „Gaz
prom" dujotiekių infrastruktūra. 

„Įgyvendindami savo strateginį 
tikslą sukurti bendrovę, kuri būtų 
energetikos lyderė pasaulyje, „Gaz
prom" plečia savo dalyvavimą užsie
nio rinkose. Bendrovė vykdo anglia
vandenilinių išteklių žvalgybą Viet
name, Indijoje, Venesueloje, Uzbeki
joje. Taip pat domisi perspektyviais 
projektais Tadžikijoje, Kirgizijoje, 
Libijoje, Alžyre, Irane ir kitose šalyse. 
Mūsų uždavinys - dirbti visoje gran
dinėje nuo angliavandenilių gavybos 
iki pardavimo naujose rinkose ir, re
miantis naujais gavybos pajėgumais, 
už Rusijos ribų", - tokią „Gazprom" 
strategiją mato jos vadovas V Mileris. 

2004-2005 metais „Gazprom" 
įsigijo 10 nuošimčių „Jedinaja ener-
getičeskaja sistema" akcijų ir didelį 
svarbiausios šios bendrovės įmonės, 
„Mosenergo", akcijų paketą. 

Nukelta į 5 psl. 

http://Alfa.lt
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Apie tautinio tapatumo išsaugojimą 
Europos Sąjungoje 

Lapkričio mėn. VDU Katalikų 
teologijos fakultete (KTF) vykusioje 
tarptautinėje mokslinėje konferenci
joje „Tautinio t apa tumo išsaugoji
mas Europos Sąjungoje" pranešimus 
skaitė lietuvių, italų, afrikiečių, len
kų, žydų, gruzinų t au tų akademinės 
visuomenės atstovai iš įvairių pa
saulio šalių. „Konferencijos tikslas 
— skatinti krikščionis intelektualus 
tapti aktyvesnius politiniame Euro
pos gyvenime, prisidėti prie krikš
čioniškos, laisvos, be karų šio konti
nento bendrijos kūrimo, išsaugant 
kiekvienos tautos kalbą, papročius, 
savimonę", — spaudos konferencijoje 
sakė renginio organizacinio komiteto 
pirmininkas kan. dr. Robertas Pu-
kenis (VDU), a tkre ipdamas dėmesį į 
aukštą prelegentų visuomeninį sta
tusą, kompetenciją. 

Konferencijos pradžioje kalbėjęs 
apaštališkasis nuncijus arkivysku
pas dr. Peter is S tephanas Zur-
briggenas minėjo Lietuvą kaip tu
riningos is tor inės , krikščioniškos 
patirties šalį ir priminė, jog užmiršę 
savo šaknis, istoriją, turėsime abe
jotiną ateitį. 

Konferenciją pradėjęs Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
linkėdamas vaisingų diskusijų, pa
brėžė, jog tautinio tapatumo išsau
gojimui, gyvybiškai svarbiam to
kioms mažoms tau toms kaip Lie
tuva, šiandien per mažai skiriama 
dėmesio, „stokojama ir kultūrinio 
požiūrio, ir debatų šia tema". Arki
vyskupas vardijo lietuvių tautinio 
identiteto silpnėjimo požymius* Pa
langoje sklindančias rusiškas dai
nas, angliškus parduotuvių užrašus. 
„Ką matome, verčia susirūpint i . 
Neatsikratau minties, kad šeimos 
institucija Europos Sąjungoje kryp
tingai naikinama. Europa pati nai
kina save", — sakė ganytojas. Ar
kivyskupo teigimu, šalies krikščio
niškoji šviesuomenė turi „suvokti, 
kas vyksta čia, Lietuvoje, ir ten, 
Briuselyje", priešintis nutautėjimui, 
priešingu atveju „ tauta gali pa
klausti: 'Kur buvote, kai reikėjo jūsų 
— šviesos? 

Konferencijoje sveikinimo žodį 
tarė Kupiškio meras Leonas Apšega, 
Kauno mero vardu vicemeras Ka
zimieras Kuzminskas , Panevėžio 
evangelikų reformatų parapijos 
kunigas Julius Norvilą, VDU deka
nas kan. doc. dr. Petras Smilgys, 
Lietuvos totorių bendruomenės ats
tovas Romas Jokubauskas , per 
atstovę Auksę Balčytienę — VDU 
rektorius prof. habil. dr. Zigmas Ly
deka. Sveikinimą atsiuntė Lietuvos 
žydų bendruomenės pirmininkas dr. 
Simonas Alperavičius. 

Plenariniame posėdyje, kuriam 
pirmininkavo LR Seimo narys dr. 
Egidijus Vareikis, perskaityti penki 
pranešimai. Pirmojo, pavadinto 
„Europa moralinėje kryžkelėje", 
autorius prof. habil dr. Vytautas 
Landsbergis apgailestavo, jog be
viltiški tautinio tapa tumo klausimai 
Europos Sąjungos parlamento apei
nami. Pasak profesoriaus, jam, ke
liančiam šiuos klausimus tarptau
tiniu lygiu, kolegos Europos parla
mentarai tapšnoja per petį, tačiau 
patys garsiai „nekalba ta tema" 
F'rr-lf^rnto žodžiais, pati knkščio-

Konferencijoje kalba 
prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis 

niškų šaknų Europa apnikta tapatu
mo erozijos. Tai, kad Europos Są
jungos Konstitucijos projekte krikš
čionybė, kaip šios bendrijos tapaty
bė, nutylima, yra „savęs neigimas, 
civilizacinė bei kultūrinė savižudy
bė". Europos tapatumo krizės gelmę 
didinanti ir šeimos instituto erozija. 
Antai Ispanijoje pakeista šeimos są
voka: pagal ją, šeimą sudaro ne tė
vas, motina, o progenitum a (tėvas) 
bei progenitum b (motina). 

Prof. dr. Gian Luigi Falchi, dės
tan t i s civilinę ir bažnytinę teisę 
Popiežiškajame Laterano universi
tete Romoje, pranešime „Nuo tautų 
tapatybės prie Europos teisės per 
bendrą teisinę kultūrą" kalbėjo apie 
religijos laisvės bei valstybės pa
saulietiškumo santykį. J is priminė 
Aristotelio perspėjimą, jog valstybės 
įstatymų nevalia atsieti nuo mo
ralės, kuri tapo kanoninės teisės, 
išplitusios visoje Europoje per Baž
nyčią, pagrindu. Valstybė savo pi
liečiams turi garantuoti religijos 
laisvę bei kitas pagrindines teises; 
ginti nuosavybę, atgauti gėrybes, 
turėti taikingą, užtikrintą socialinį 
gyvenimą ir t.t. 

Kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis 
(VDU) pranešime „Lietuvos krikštas 
— valstybės atsigręžimas į Vakarų 
Europą" aptarė dvi mūsų valstybę 
formavusias krikščioniškąsias sro
ves — lotyniškąją bei bizantiškąją. 
Krikštu Lietuva nusirengusi senąjį, 
išaugtąjį pagonybės drabužį ir ap
sirengusi naująjį, tapusį modernios 
valstybės atsvara. Pasak prelegento, 
sovietmečiu išlikome saviti, nes prie
šinomės atėjūnams. Dabar, būdami 
laisvi, Europos Sąjungoje saviti iš
liksime tik būdami atsakingi Dievui, 
tautai , sau. 

Dr. E. Vareikis, kalbėdamas apie 
Europos tautų identiteto ir patriotiz
mo problemą integracijos bei globa
lizacijos kontekste, aptarė įvairius pa
triotizmo lygmenis, svarstė, ar tei
singa Bažnyčiai linkėti prisitaikyti 
prie politinių realijų, patvirtino liūd
ną faktą, jog Briuselio biurokratams 
juokingos mintys apie širdies, meilės 
pirmumą kuriant Europos bendriją: 
ten vyrauja nuostata, jog Dangus 
nereikalingas - viską galima pada
ryti protu, rankomis ir pinigais. 

Apie būtiną visų pasaulio pilie
čių rūpinimąsi Europa, Afrika, ki
tais kontinentais, kaip vienos moti

nos — Žemės vaikais, kurių likimas 
glaudžiai susijęs, pranešime „Euro
piečių taut inė tapatybė Afrikos tau
tų požiūriu" savo įžvalgomis dalijosi 
išeivis iš Kongo, dėstantis Paduvos 
universitete, Tarptautinės taikos 
mokslų akademijos prezidentas prof. 
dr. Jonas Shamuana Mabenga. Ap
taręs afrikiečių mentaliteto skilimo 
priežastis (jie Europą suvokia ir kaip 
priešą, ir kaip gerovės šaiį), svečias 
emocionaliai kvietė solidarizuotis: „Jei 
Afrika jausis blogai, taip jausis ir Eu
ropa. Afrikos likimas yra ir Europos 
likimas. Abiejų žemynų istorija skir
tinga, tačiau likimas bendras. Žmo
gus yra laimingas draugaudamas, 
išlaikydamas tautinį tapatumą". 

Pirmojoje konferencijos sekcijoje 
„Valstybės plėtra" (vadovas kan. dr. 
R. Pukenis) pranešimą „Baudžiamoji 
teisė t a r p tautinio tapatumo ir 
europietizavimo" skaitęs Romos Stu
dijų universiteto „Tre" prof. dr. 
Mario Trapani minėjo būtinybę Eu
ropos Sąjungos narėms vienodai 
suvokti baudžiamąją teisę, atmetant 
atvejus, kai vienos valstybės modelis 
pr imetamas kitoms. Paradoksali 
esanti situacija, kai Europos Parla
mento a rba Tarybos reglamentai 
nesuteikia galių nacionalinei teisei. 

Gruzijos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Lietuvoje dr. Da
vidas Aptsiauri, apibūdindamas 
savo šalies kelią į Europą, pabrėžė, 
jog tautinio tapatumo pripažinimas 
nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu 
turėtų būt i svarbiau už ekono
minius, politinius interesus. 

Kun. dr. Piotras Staniszas, dės
tantis Lenkijos Liublino katalikiška
jame universitete, pranešime „Euro
pos Sąjungos teisė laisvai apibrėžti 
savo santykius su religijomis" apgai
lestavo, jog Europos Sąjungoje reli
giniai klausimai sprendžiami t ik 
tada, kai jie susiję su ekonomika. Jo 
teigimu, „tikras Europos tapatumas 
reikalauja pripažinti krikščioniškas 
vertybes", o religinis pliuralizmas 
yra saugotinas. 

Teisininko doc. dr. Jono Juške
vičiaus (M. Romerio universitetas) 
pranešime „Sąžinės laisvės vaidmuo 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
sistemoje" išryškinti prieštaravimai 
tarp sąžinės laisvės Žmogaus teisių 
doktrinoje, leidžiančioje atlikti euta
naziją, registruoti santuokas tarp 
vienodos lyties asmenų ir pan. Apie 
prastas Bendrijos ateities tendenci
j as bylojąs ir ketinimas įteisinti 
abortus, kontracepciją. Teisininkas 
dr. Petras Ragauskas atkreipė dė
mesį, kad kai nacionaliniu lygiu są
žinei prieštaraujantys reiškiniai yra 
nepripažinti, jie, kaip liudija Lietu
vos pavyzdys, gali būti įteisinti dėl 
vietos politikų polinkio nekritiškai 
priimti „eurobiurokratų suformuluo
tas taisykles". Kan. prof. dr. Witol-
das Dorszas (Varšuvos universite
tas) nagrinėjo J. Ortegos y Gasset'o 
kritišką požiūrį į Europos bendriją. 
Šis ispanų mąstytojas tautos ateitį 
laikė svarbesne už jos istoriją, beje, 
suprantamą kaip santykių sistema. 

Prof. habil dr. Broniaus Genzelio 
(VDU) vadovaujamoje antrojoje kon
ferencijos sekcijoje „Tautiškumo 
samprata globalizacijos kontekste" 

pranešimus skaitė: prof. dr. Roberto 
de Mattei, Italijos nacionalinės tyri
mo agentūros atstovas, dr. Luca Ba-
rani (Europos insti tutas, Briuselis), 
prof. dr. Francesco Chiappefta, Eu
ropos paslaugų instituto SRL prezi
dentas. 

Trečiajai konferencijos sekcijai 
„Nacionalinio- paveldo išsaugojimas 
Europos Sąjungoje" vadovavo dr. P. 
Ragauskas. Pranešimą „Baltoskan-
diškojo identiteto idėja Kazio Pakšto 
darbuose" skai tęs Baltoskandijos 
akademijos mokslinis sekretorius 
Arūnas Bliūdžius priminė, jog Eu
ropos Sąjungos idėja nusižiūrėta nuo 
Šiaurės Tarybos, ji, kaip numatė 
romantikas „vizionierius" K. Pakš
tas, geografiniu bei kitais atžvilgiais 
būtų artimesnė Lietuvai. 

Doc. dr. Silvestras Gaižiūnas (Lie
tuvių literatūros institutas) apžvelgė 
lietuvių bei latvių rašytojų, kultūros 
veikėjų XX a. puoselėtą bendros Lie
tuvos bei Latvijos valstybės idėją, 
grįstą etninės giminystės ryšiais. 
Europos Sąjungos pokyčių išprovo
kuotame prof. B. Genzelio praneši
me „Tauta, kalba ir istorinė situa
cija" skambėjo nuogąstavimai, jog prie
vartinę rusifikaciją keičia savanoriš
ka „anglizacija". Pat ir t is rodanti, jog 
tautos priešindamosi išlieka, o 
nuolankiai pasiduodamos — nyksta. 

Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas 
(VDU) gvildeno religinio naciona
linio paveldo išsaugojimo kaip tau
tiškumo ir pilietiškumo iššūkio Lie
tuvai klausimą. Pranešimu „Eman
cipacija ir koncentruotos politinės 
jėgos įtaka leidžiant įstatymus" kun. 
prof. habil. dr. Kazimieras Meilius 
(M. Romerio universitetas) plėtojo 
ES, nedrįstančios savęs įvardyti 
kaip krikščioniškos, temą. Panevėžio 
žydų bendruomenės pirmininkas 
Genadijus Kofmanas akcentavo te
besitęsiančią „pasaulinio masto žy
dų tragediją", kuriai yra abejingos 
Jungtinės Tautos. Doc. dr. D. M. 
Stančienė (Vilniaus pedagoginis uni
versitetas) kalbėjo apie tautinės ta
patybės išsaugojimą kintant verty
bėms, pabrėždama ugdomosios kul
tūros svarbą, t inkamą jauno žmo
gaus „aš" formavimą. Kun. habil. dr. 
Romualdas Dulskis (VDU) analizavo 
ekumeninį krikščioniškojo menta
liteto matmenį ES. Doc. dr. R. Ra
čiūnaitė—Paužuolienė (VDU) kalbėjo 
apie kintančių — vartotojiškumo 
įgyjančių — šiuolaikinės lietuvių 
šeimos papročių pavojų išsaugant 
tautinį tapatumą. Savo įžvalgomis 
apie globalizaciją gyvai, su sveiku 
patosu dalijosi publicistas Vilius 
Bražėnas, kviesdamas intelektualus 
sugrįžti į politiką. 

Konferencija baigta šv. Mišiomis 
paminklinėje Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje. Joms vadovavo vysk. dr. 
Jonas Ivanauskas , koncelebravo 
svečiai kunigai ir šioje konferencijoje 
dalyvavę akademinį darbą dirbantys 
dvasininkai. Per pamokslą vysk. J. 
Ivanauskas Evangelijos palyginimą 
apie našlės skatiką susiejo su kon
ferencijos svečių svarbiu indėliu į 
mūsų palyginti mažos šalies įsitvir
tinimą Europos tautų šeimoje. 

Bažnyčios žinios, 
2006 m. Nr. 22 
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„Gazprom": didelės 
ambicijos ir išteklių stoka 

Atkelta iš 3 psl. 
Tokiu būdu elektros energetika 

tampa profiliniu „Gazprom" verslu. 
Koncernas ketina dalyvauti inves
ticiniuose projektuose pertvarkant ir 
statant naujas elektrines. 

įdomu, kad dujų gavyba užsi
imančio koncerno viena svarbiausių 
krypčių, pertvarkant elektrines, bus 
„anglies ir branduoline energija pa
grįstos elektros generavimo plėtra. 
Tokiu būdu tikimasi sumažinti dujų 
vartojimą vidaus rinkoje ir jas nu
kreipti į užsienio r inkas. Tokie „Gaz
prom" įsigijimai ir investavimo kryp
tys labai akivaizdžiai parodo, kokia 
įtempta padėtis bus Rusijai pačiai 
apsirūpinant dujomis bei bandant 
patenkinti eksporto įsipareigojimus. 

„Gazprom" vykdoma plėtros 
strategija parodo, kad siekiama būti 
ne paprastu dujų pardavėju, bet 
valdyti kuo didesnius energetinius 
išteklius dujas išgaunančiose šalyse 
bei dujų skirstymo bendroves dujas 
importuojančiose šalyse. Tai reiškia 
siekį monopolizuoti tiek dujų tieki
mą, tiek jų skirstymą. 

Tačiau, turint galvoje didėjančius 
„Gazprom" įsipareigojimus, tiekti 
dujas ir Europai, ir Kinijai, ir vidaus 
rinkai, bei nedidėjančią gavybą Ru
sijoje, kyla pagrįstų abejonių dėl 
būsimųjų tiekimų patikimumo, net ir 
atmetus prielaidas, kad toks dujų rin
kos monopolizavimas bei priklau

somybė nuo vieno tiekėjo lengvai gali 
būti panaudota politinei Rusijos ga
liai stiprinti dujas importuojančįpse 
valstybėse. 

„Gazprom" didinant savo įtaką 
anksčiau minėtomis kryptimis bei vis 
labiau abejojant Rusijos galimybėmis 
užtikrinti patikimą tiekimą, alter
natyvių apsirūpinimo dujomis šalti
nių klausimas tampa svarbus jau ne 
vien Lietuvai, Baltijos šalims, Vidurio 
Europai, bet ir visai Vakarų Europai. 
Be riboto dydžio i r senkančių Norve
gijos dujų išteklių, matomos dvi gali
mybės Rusijos dujoms pakeisti. Tai 
suskystintų dujų importas iš Artimųjų 
Rytų bei alternatyvus dujų tiekimo 
kelias iš Vidurio Azijos valstybių. 

Praėjusiais metais visu pajėgu
mu ėmė veikti Rusijos valdomas 
„žydrojo srauto" dujotakis. Juo dujos 
iš Rusijos per Turkiją galės pasiekti 
Graikiją, Italiją, Izraelį. 

Dabar, kai Europa ne visiškai 
kontroliuoja ir taip nedidelę dalį jai 
dar likusių naftos ir dujų „provinci
jų", jai būtina sutelkti pastangas 
Kaspijos ir Juodosios jūros tiekimo 
maršrute. Plačiai kalbama apie vadi
namąjį Nabuko projektą, kuriuo du
jos iš Turkmėnijos ir Azerbaidžiano 
per Turkiją galėtų pasiekti Pietų 
Europą. Tačiau sprendimas dėl jo tie
simo kol kas nėra priimtas. 

Parengė Seimo TS frakcijos 
patarėjas Kęstut is Sk iudas 

Gerbiamas Jonai f 
Begalė nuveiktų darbu, brandžios mintys, 

atradimai ir netektys, džiaugsmai ir skriaudos... 
— visko buvo ilgam gyvenimo kelyje. 

Su širdgėla teko ištart sudie brangiai Lietuvai. 
Lai iš praeities atklydęs jaunystės vėjas atneša saldžius 

pirmosios meilės, pavasariu svaigulio, 
svajonių ir polėkiu prisiminimus, 

padeda išlikti sieloje jaunam, suteikia jėgų ateičiai. 

Poną 
JONĄ STAPUIIONį 
gyvenantį Waterbury/ CT, 

2007 m. sausio 6 d. 
švenčiantį garbingą 

100 metų jubiliejų, 
sveikina 

Aldona , Karolis, G in tau ta s 
R a m a n a u s k a i iš Čikagos jg 
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Apdovanos geriausius robotus 
Japonijoje išrinkti 10 geriausių manipuliatorius, galintis šakute arba 

robotų, kurie buvo apdovanoti specia- šaukštu imti valgį iš lėkštės ir reikia
mi valdžios apdovanojimu - „Roboto mu ritmu dėti j j į žmogaus burną, 
prizu". Robotas „Mano šaukštas", Visi prizininkai atlieka naudin-
geba maitinti neįgaliuosius. Jj sukūrė gus darbus. Vėliau, skatinant šią eko-
kompanija „Sekom", kuri speciali- nomikos šaką, „Roboto prizo" įteiki-
zuojasi medicinos technikos srityje. mo ceremonija bus rengiama kasmet. 

Pagrindinė roboto dalis - ranka- BNS 

Darbo komandos rinkdavosi visoje aikštėje, 
taigi ir suimtieji turėdavo beveik visi persibrauti 
per aikštės vidurį. Bet aikštės viduryje taip pat 
rinkosi ir formavosi komandos, užstodamos kelią 
norintiesiems praeiti . O smogikai, vaikštinėdami 
stovyklos keliu, kurį daugumai suimtųjų reikėda
vo perbėgti, nuolat kumščiuodavo, čaižydavo bizū
nais ir spardydavo suimtuosius, kaip kokius 
gyvulius, kurių negalima suvaryti į gardą. 

Aikštės viduryje būdavo toks susigrūdimas, 
kad gana dažnai sulaužydavo suimtiesiems 

šonkaulius, išsukinėdavo rankas, sudraskydavo 
drabužius, sužeisdavo. Prie didelio susigrūdimo 
dar prisidėjo t a s nemalonumas, kad stovyklos 
aikštė buvo apšviesta tik iš vienos pusės, būtent, 
iš bokšto viršum administracijos namo. Iš ten į 
visas puses švietė trys prožektoriai. Didžiosios 
komandos rinkdavosi arčiau vartų, dėl to daugu
mai suimtųjų reikėdavo bėgti stačiai prieš aki
nančią prožektorių šviesą. Matyti nieko nebuvo 
galima, o bėgti reikėjo, nes gaudavai smūgių ir 
buvai spardomas. Dėl to suimtieji bėgdavo rankas 
atkišę pirmyn kaip akli ir susidūrę suvirsdavo 
krūvomis. 

Kada smarkiau palydavo arba kada pavasarį 
pradėdavo tirpti ledas, stovyklos aikštėje susi
darydavo klanai, t a r tum tvenkiniai. Čia reikia 
priminti, kad dauguma suimtųjų turėjo sku
durinius batus mediniais padais, kurie vos laiky
davosi ant kojų. Daug suimtųjų visiškai sudrisku
sius batus vielomis pasirišdavo, kad bežygiuoda
mi pado visiškai nepamestų. Su tokiais skudurais 
(batais jų negalima vadinti) ant kojų turėdavome 
bėgti per tuos tvenkinius, kar tais iki pusiau 
blauzdų vandenyje. Je i kartais mėgindavom kokį 
tvenkinį aplenkti, tuoj pripuolę smogikai ne t ik 
suvarydavo atgal į tuos klanus, bet tyčia suvers
davo arba net liepdavo gultis visiems į tokį tven
kinį. 

Visiškai šlapiomis kojomis, o kartais ir visai 
peršlapusiam, reikėdavo ore, šaltyje, dirbti visą 
dieną. O vakare vėl tas pats. Kas pataikė į klaną, 
tas per patikrinimą valandą ir ilgiau turėdavo 
stovėti vandenyje. Parėjus į bloką, nebuvo kaip 
išdžiovinti nei kojines, nei batus. Net nebuvo ir 
tikslo juos džiovinti, nes, kol žemė nesušalo, rytą 
išėjus vėl reikėdavo bristi į tą patį purvą. Taip 
kartais tekdavo savaitę ir ilgiau vaikščioti per
mirkusiomis kojomis. 

Jei lydavo lietus, būdavo taip pat bloga. Ly
jant barake būdavo drėgna? oras ir niekas nedžiū-
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davo, stačiai pūdavo. Be to, nebūdavo ir kur pa-
sidžiauti drabužius. Tad nelikdavo kitos išeities, 
kaip išsidžiovinti drabužius ant kūno. Kaip juos 
vakare šlapius nusivilkdavom, taip rytais juos šla
pius ir šaltus vėl užsivilkdavom. Reikia pasakyti, 
kad šaltos lietaus dienos mus daugiau įveikdavo, 
kaip šaltis žiemą. Laimė, kad tokių lietingų dienų 
iš eilės daug nebuvo. 

Komandoms susirinkus, pradėdavom žygiuoti 
į darbą. Pirma išeidavo tos komandos, kurios 
dirbo dar stovyklos rajone. Jei dar būdavo tamsu, 
tos komandos, kurioms reikėdavo eiti pro antruo
sius vartus, turėdavo aikštėje stovėti ir laukti, kol 
pradės aušti. Tik tada jos išeidavo į darbą. Toms 
komandoms rytais tekdavo stovėti aikštėje iki 
dviejų valandų. 

Jei stovyklos vadovybė būtų nors kiek žmo
niškumo turėjusi, būtų galėjusi visai kitaip 

susitvarkyti. Keltis turėjo visi j au trečią valandą, 
o paskui nieko neveikdami aikštėje stovėti, 
valandų valandas šalti ir laukti. Aišku, kad jiems 
svarbiausia buvo kaip galima daugiau suimtuo
sius kankinti. 

Stovyklos, kurioje paskutiniuoju metu buvo 
apie 60,000 suimtųjų, patikrinimas nebuvo jau 
toks paprastas. Stovyklos raštinėje buvo specialus 
raporto raštininkas, kuris tose pareigose jau ilgai 
dirbo. Kartą jis dėl kažin kokio nusikaltimo arba 
įtarimo buvo uždarytas į karcerį, o iš karcerio pa
prastai nė vieno neišleidžia, kol reikalas neišaiš
kintas. Kada reikėjo padaryti patikrinimą, rapor
to viršininkas vienas jokiu būdu negalėjo susivok
ti. Taip jis vargo keletą valandų, bet patikrinimo 
negalėjo baigti. Pagaliau nuėjo atsivesti iš karce
rio raporto raštininką ir tam atėjus patikrinimas 
per 15 min. buvo baigtas. Taip apie kokią savaite 
laiko jis kiekviena vakarą ir rytą atsivesdavo iš 

karcerio raporto raštininką atlikti patikrinimo ir 
tada jį vėl nuvesdavo atgal. 

Per pat ikr inimus paaiškėdavo įvairiausių 
klaidų. Dažnai būdavo taip, kad visi suimtieji bu
vo grįžę į stovyklą, bet apyskaitoje trūkdavo vieno 
arba kelių. Jei būdavo per daug, raporto rašti
ninkas turėdavo pertikrinti visus skaičius, o jei 
būdavo per maža, visi blokai turėjo eiti trūksta
mojo ieškoti. Taip praeidavo valanda ir kita, bet 
ko nėra to negalima rasti . Kartais blokovas už
miršdavo pats užsirašyti. To nepastebėdavo nė 
bloko vadas smogikas. O mes, jau 14 valandų dir
bę ir bėgioję, dėl kitų nuodėmių arba apsileidimo 
turėjome kentėti, nes išvargusiam stovėti kelias 
valandas yra didelė kankynė. 

Pradėjus komandoms rikiuotis pro vartus į 
aikštę įžygiuodavo visi darbo komandų vedė

jai smogikai. Darbo komandas tvarkė ir išleisdavo 
raštelį komandos vedėjui, kiek suimtųjų yra toje 
komandoje. Komandos viršininkas su rašteliu pri
eidavo prie vartų ir ten užregistruodavo savo ko
mandą. Tada jau komanda galėdavo išžygiuoti. 

Pasigirdus stovyklos trimitui, komandos pra
dėdavo žygiuoti. Kitoje vartų pusėje mūsų jau 
laukdavo smogikai sargybiniai su sargybos vedėju 
priešakyje. Tokiu būdu, kiekviena darbo komanda 
turėjo komandos vedėją ir sargybos vedėją. Ma
žose komandose sargybinių būdavo daugiau, negu 
suimtųjų. Gana dažnai matydavome einant du 
arba tris suimtuosius, lydimus keturių arba net 
penkių sargybinių. 

Vartuose visuomet stovėdavo visa eilė smo
gikų, kurie turėjo išžygiuojant ir vakare grįžtant 
tiksliai patikrinti praeinančiųjų skaičių. Dėl to 
pro vartus būtinai reikėdavo žygiuoti tiesiomis 
gretomis, kad būtų galima lengviau suskaičiuoti. 

Darbų tarnybos vedėjas, suimtasis, šaukdavo 
komandas užregistruota eile. Prieš vartus jos jau 
išsirikiuodavo nustatyta eile iš anksto. Tvarką 
prižiūrėdavo stovyklos seniūnai su blokovais. 
Išžygiavimas iš stovyklos turėjo vykti greit ir be 
galo tvarkingai. Dėl to ten visą laiką būdavo 
didelis riksmas ir keiksmai. Kurie kaip nors iš
krypdavo iš eilės arba neidavo lygiu žingsniu, tuos 
kumščiuodavo ir spardydavo. 

Blokovai, išsirikiavę prie stovyklos gatvės 
prieš vartus, pasidalindavo rolėmis. Vienas žiūrė
davo, kad suimtieji eitų lygiu žingsniu, kitas — 
kad gretos būtų lygios, trečias — kad visi laikytų 
rankas gerai prie šlaunų prispaudę, vėl kitas — 
kad visi eitų galvas iškėlę. Bus d a u g i a u . 
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Rašytojos muziejus toliau gražės Prezidento patarėjas persikels į 
karinės žvalgybos vadovo krėslą 

Lazdynų Pelėdos muziejus Akmenės rajone įkurtas prieš 40 metų. 
Antano Dilio (ELTA) nuotr. 

Paragiai (Akmenės r.), sausio 
4 d. (ELTA) — Paragių dvaro sodybo
je toliau tvarkomas prieš 40 metų čia 
įkurtas Lazdynų Pelėdos muziejus — 
2007 metais čia numatyta remontuo
ti klėtį. 

Akmenės rajono savivaldybės ta
ryba nusprendė iš 2007 metų rajono 
biudžeto skirti 30,000 litų pašalinti 
muziejaus teritorijoje esančios klėties 
avarijos grėsmei. Kelis kartus dau
giau lėšų savivaldybės administracija 
tikisi gauti iš Kultūros paveldo de
partamento ir jam rengia paraišką,, 
rašo „Šiaulių kraštas". 

Lazdynų Pelėdos muziejaus pri
žiūrėtojos Janinos Cibirienės tvirtini
mu, dabar klėties skiedrinis stogas 
yra tapęs puvenomis-, o jam išsilaikyti 
padeda stora samanų paklotė. Tačiau 
tokia danga neapsaugo nuo lietaus, 

polaidžių, todėl sutrešo lubos, viršu
tiniai sienojai. Patalpoje eksponuoja
mas stakles, lovas, kubilus ir kitus 
buities rakandus muziejininkė gelbė
ja dangstydama plėvele. 

Paragiuose taip pat remontuoti 
reikėtų pirtelės stogą. Šis pastatas 
yra kaip parko ansamblio eksponatas 
ir tebenaudojamas pagal paskirtį — 
pirtyje išsiperti pakviečiami žmonės, 
kai muziejuje vyksta kultūros rengi
niai, talkos. 

Planai dėl rašytojų seserų Sofijos 
I v a n a u s k a i t ė s — P š i b i l i a u s k i e n ė s 
(1867—1926) ir Marijos Ivanauskai
tės—Lastauskienės (1872—1957), 
rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos sla
pyvardžiu, tėviškės Paragiuose ir jau 
atlikti darbai teikia vilčių, kad į mu
ziejinę sodybą užsukusiems lankyto
jams čia bus jaukiau. 

Asmenybės vertė ir savarankiškumas 
Atkelta iš 1 psl. 
kad VSD yra valstybei ypač svarbi, iš
skirtinę specifiką turinti institucija. 
Jos atžvilgiu reikia didelio diskre
tiškumo — paisyti jos veiklos turinio 
ir metodų slaptumo. 

Prezidentas — ne prieš parla
mentinę kontrolę, o prieš Seimo pa
sirinktus tos kontrolės metodus. Ma
nau, kad tyrėjams pritrūko parla
mentarinės patirties, politinės kul
tūros, teisinės kompetencijos, noro 
surasti tiesą. 

Dėl to tyrimas departamentui 
vargu ar davė naudos, greičiau prie
šingai — pakenkė jo reputacijai. Pre
zidentas buvo teisus stabdydamas to
lesnį šios institucijos griovimą. Su
prasdamas situaciją, Pocius atsistaty
dino, o prezidentas šį jo žingsnį pri
ėmė, ir tai buvo išmintingas žingsnis. 
Tai nereiškė pripažinimo, kad komi
sija teisi, buvo pripažinta Seimo su
kurta realybė — toliau šiam departa

mento vadovui dirbti būtų neįmano
ma. 

Prezidentas yra klydęs (sunku 
užmiršti jo „naująją politiką", nete
sėtus pažadus Didžiasalio gyvento
jams, be reakcijos paliktą finansų mi
nistro sūnaus, atsidūrusio teisiamųjų 
suole, istoriją), bet neturėkime iliuzi
jų, kad būna absoliučiai teisiųjų ir 
niekados neklystančiųjų. 

Esminis dalykas, laimėjęs prezi
dentui didelės Lietuvos žmonių dau
gumos pripažinimą ir pagarbą, tai 
gilus moralinis jautrumas ir politinė 
išmintis, leidžianti atskirti dalykus, 
kurie iš tikrųjų svarbūs valstybei ir 
kurie antraeiliai, dėl kurių negalima 
išleisti iš akių esminio viešojo gėrio, 
negalima siekti išklibinti, o tuo la
biau griauti pagrindinių valstybės 
institucijų. Beje, daugiabalsiam pre
zidento niekintojų chorui kažkodėl 
neužkliuvo, kad jie gieda kartu su 
„paksininkais" ir „uspaskininkais". 

* Devintąjį pralaimėjimą ir 
aštuntąjį iš eilės ULEB Euroly-
gos krepšinio turnyre patyrė 
Kauno „Žalgiris", ketvirtadienį 
svečiuose 67:84 pralaimėjęs vietą ki
tame varžybų etape užsitikrinusiai 
„Winterthur FC Barcelona" (Ispa
nija) komandai. 13 taškų į varžovų 
krepšį įmetė Marcelinho Machado, 
12 — Paulius Jankūnas (10 atkovotų 
kamuolių), 9 — Hanno Mottola, 8 — 
Tanoka Beard. 

* NBA čempionato regul ia
rioj r, sezono rungtynėse trečia
dieni Žydrūnas Ilgauskas pasižy
mėjo dvigubu dubliu — pelnė 27 
taškus ir po krepšiais atkovojo 11 ka
muolių, o lietuvio Cleveland „Cava-

liers" komanda svečiuose 107:104 
nugalėjo Boston „Celtics" krepšinin
kus. Rezultatyviausiose šio sezono 
rungtynėse Ž. Ilgauskas per 42 minu
tes pataikė 12 dvitaškių iš 19 bei 3 
baudų metimus iš 4. Be to, jis perėmė 
vieną kamuolį, atliko 2 rezultatyvius 
perdavimus, blokavo varžovo meti
mą, 4 kartus suklydo bei surinko 5 
pražangas. 

* Lietuvos vyru rankinio 
r i n k t i n ė pergal ingai pradėjo 
2008 metų Europos čempionato 
kvalifikacini keturių komandų 5 
grupės turnyrą, trečiadienį Alytuje 
32:28 nugalėdami Italijos septy
niukę. Net 9 įvarčius nugalėtojams 
pelnė Valdas Novickis. 

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) — 
Lietuvos karinei žvalgybai ir kontrž
valgybai vadovaus ligšiolinis prezi
dento patarėjas gynybos klausimais 
pulkininkas leitenantas Juozas Ka-
čergius. 

Vienos slapčiausių Lietuvoje ins
titucijų naujajam vadovui teks už
tikrinti, kad Lietuvos krašto apsau
gos sistema išsaugotų NATO valsty
bei deramą karinės žvalgybos ir ka
riuomenės imuniteto lygį. 

Krašto apsaugos ministerijos 
pranešimu, penktadienį per neviešą 
ceremoniją KAM Antrajam opera
tyvinių tarnybų departamento ligšio
linis direktorius pulkininkas Ginta
ras Bagdonas vadovavimą perduos J. 
Kačergiui. 

G. Bagdonas departamentui va
dovavo nuo 2001 m., o 2006 m. birže
lio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos 
generalinio sekretoriaus ir vyriausio
jo įgaliotinio Bendrai užsienio ir sau
gumo politikai Javier Solana buvo pa
tvirtintas Europos Sąjungos karinio 
štabo viršininko pavaduotoju t re 
jiems metams. Lietuvos atstovas pa
reigas pradės eiti nuo šių metų ba
landžio mėn. ir vadovaus ES karinio 
štabo žvalgybos padaliniui. 

G. Bagdonas pakeis šiuo metu 
Karinio štabo viršininko pavaduotoją 
žvalgybai generolą majorą Joao Nuno 
Vaz Antunes. Šios pareigos yra aukš

čiausios iki šiol ES Tarybos Generali
niame sekretoriate turėtos Lietuvos 
atstovų pareigos. 

J. Kačergius tarnybą Krašto ap
saugos sistemoje pradėjo 1992 m. 
Krašto apsaugos savanorių pajėgose 
Marijampolės rinktinėje ir sėkmingai 
kilo karinės karjeros laiptais. 1994 
metais jis su pirmuoju taikos palaiky
mo būriu LITPLA-1 Kroatijoje daly
vavo Jungtinių Tautų vadovaujamoje 
taikos palaikymo operacijoje 
UNPROFOR. 1995 - 1999 metais J. 
Kačergius tarnybą tęsė Gynybos šta
be; 1999 - 2001 m. Krašto apsaugos 
ministro adjutanto pareigose; 2001 -
2002 m. dirbo Krašto apsaugos minis
terijoje; 2002 - 2003 m. Ryšio karinin
ku JAV centrinėje vadavietėje 
(CENTCOM) Tampa, Floridoje. 

Vėliau J. Kačergius vadovavo Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
štabo batalionui, o nuo 2003 m. ru
dens paskirtas Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie KAM di
rektoriaus pavaduotoju. Nuo 2005 m. 
buvo prezidento Valdo Adamkaus pa
tarėju gynybos klausimais. 

Skirtingai nuo daugelio Vakarų 
valstybių, kur karinė žvalgyba ir kon
tržvalgyba būna labai įslaptintos, o jų 
vadovų pavardės žinomos tik mažam 
aukščiausios vadovybės ratui, AOTD 
Lietuvoje dažnai „linksniuojamas" 
žiniasklaidoje. 

Vi ln iaus m e r a s vė l byl inėjasi 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) —Vil

niaus miesto meras Artūras Zuokas 
vis dar siekia išsiaiškinti jo garbę ir 
orumą pažeidusius internetinio por-

; talo skaitytojus ir dabar bylinėjasi su 
j Generaline prokuratūra, kuri atsi

sakė tai tirti. 
Vilniaus apygardos administra

ciniame teisme trečiadienį turėjo būti 
nagrinėjamas A. Zuoko skundas, ku
riuo jis prašo panaikinti Generalinės 
prokuratūros sprendimą. Posėdis bu
vo atidėtas dėl advokato ligos. 

Pernai spalį Generalinė prokura
tūra, neradusi nusikaltimo sudėties, 
nutraukė Vilniaus miesto mero A. 
Zuoko prašymu pradėtą ikiteisminį 
tyrimą dėl galimo šmeižto ir įžeidimo 
skaitytojų komentaruose prie „Delfi" 
portale publikuojamų rašinių. 

Dar pernai vasarą A. Zuoko ad
vokatas kreipėsi į Vilniaus 1-ąjį poli

cijos komisariatą ir Generalinę pro
kuratūrą. 

Pastarajai buvo išsiųsti keli 
skundai iš eilės, prašant pradėti iki
teisminį tyrimą, per kurį būtų nusta
tyti visi prie kelių publikacijų „Delfi" 
portale komentarus rašę internautai. 
Dėl galimai šmeižikiškų komentarų 
Generalinėje prokuratūroje birželio 5 
dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyri
mas, kurį vykdyti buvo pavesta Kri
minalinės policijos biuro pareigū
nams. 

A. Zuoko advokatas taip pat pa
reikalavo nustatyti visų komentato
rių IP adresus, paimant portalo tar
nybines stotis. Žinant šiuos duome
nis esą būtų galima kreiptis į teismą 
privataus kaltinimo tvarka ir by
linėtis dėl šmeižto. Vėliau pareiški
mas buvo persiųstas Vyriausiajai 
administracinių ginčų komisijai. 

Skubina posėdžių salės statybą 
Atkelta iš 1 psl. 
kad numatytų terminų bus laikoma
si. Kaip savotišką to garantą jis laiko 
tai, kad statybininkai dirba iki vėlu
mos. „Matau, kad gerai organizuotas 
statybos procesas, - žurnalistams sa
kė V Muntianas. - Net apie 10 vai. 
vakaro girdžiu, kad darbai vyksta". 

Seimo pirmininkas taip pat do
mėjosi, ar statybos bendrovei užten
ka darbuotojų, ar netenka jų atsivežti 
iš užsienio. A. Butkus garantavo, kad 
naują parlamento salę stato tik Lie
tuvos piliečiai. 

V Muntianas teigė, kad naujoji 
salė neturės analogų Europoje. Kaip 
informavo Seimo Bendrųjų reikalų 
departamento direktorius Antanas 
Dimaitis, kanceliarijos darbuotojai 
keliavo po Europos šalių parlamen
tus ir iš jų rinko pažangiausias idėjas. 
„Kiekvienas Seimo narys darbo vie
toje turės stacionarų kompiuterį, kur 

gaus visą jam reikalingą informaciją. 
Kompiuterių nebereikės nešiotis. Tą 
variantą matėme Škotijoje", - pasa
kojo pareigūnas. 

Iš Ukrainos parlamento nusi
žiūrėta vadinamoji vaizdo siena. „Tai 
didelis ekranas ant sienos, kuriame 
bus galima matyti visą informaciją 
apie kalbėtoją: kas jis toks, kokiai 
partijai, frakcijai priklauso, taip pat 
balsavimo rezultatus, svarstomo pro
jekto tekstą. Manome, kad tokiu bū
du pavyks sumažinti popierizmo 
srautą", - svarstė A. Dimaitis. 

II parlamento rūmų rekonstruk
cija, naujos posėdžių salės ir dar vie
no priestato statyba valstybei atsieis 
50 mln. litų. Pasak V Muntiano, dar 

. apie 5 mln. litų atsieis naujų patalpų 
įrengimas. Tačiau A. Dimaitis nebu
vo tikras, kad pavyks tilpti į šią su
mą. Tikslesnės sumos bus žinomos 
vasario viduryje. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Izoliuotos Turkmėnijos 
prezidentas žada reformas 

? 

Turkmėnijoje ypač sunku vyresnio amžiaus žmonėms. 

Ašchabadas, sausio 4 d. („Reu
ters" BNS) — Naujoji Turkmėnijos 
vadovybė praėjus mažiau nei mėne
siui po nepakeičiamo vadovo mirties 
užsiminė apie galimą liberalizavimą 
izoliuotoje šalyje: laikinai einantis 
prezidento pareigas Gurbanguly Ber-
dymuchamedovas užsiminė apie nau
dojimosi internetu, pensijų grąžini
mo, švietimo reformos perspektyvas 
ir kai kurių kitų velionio diktatoriaus 
sprendimų pakeitimus. 

21-erius metus Turkmėniją val
dęs prezidentas iki gyvos galvos Sa-
parmuratas Nijazovas mirė, sustojus 
širdžiai, eidamas 66-tus metus 2006 
metų gruodį. 

Jo įgaliojimus perėmė 49-erių 
me-tų vicepremjeras G. Berdymucha-
medovas, kuris su keliais vidutinės 
grandies pareigūnais balotiruojasi 
prezidento rinkimuose, vyksiančiuo
se vasario 11 dieną. 

Turkmėnijos oficialūs asmenys 
pareiškė, kad laikinojo prezidento 
pergalės rinkimuose klausimas iš
spręstas, bet pažadėjo užtikrinti są
žiningus ir konkurencingus rinki
mus. 

Tarptautinei bendrijai kyla 
klausimas, ar esant naujai vadovybei 

dujų ir kitų išteklių turtinga Turk
mėnija išsuks iš izoliavimosi ir laisvių 
suvaržymo kelio. G. Berdymuchame-
dovas, parodytas trečiadienį vėlai va
kare per valstybinę televiziją, užsimi
nė, kad tokia galimybė yra. 

Tarptautinė organizacija „Žur
nalistai be sienų" 2006 metų lapkritį 
įtraukė Turkmėniją — kur prieigą 
prie pasaulinio žiniatinklio turi vos 1 
proc. gyventojų, o daugelis valdžiai 
neįtinkančių svetainių užblokuotos, į 
13 internetui priešiškų valstybių są
rašą. 

Turkmėnijoje valstybė taip pat 
turi spaudos ir televizijos monopoliją, 
be to, uždarytos beveik visos tarptau
tinės kurjerių pašto tarnybos, išjung
ta transliuojanti rusų kalba iš Mask
vos radijo stotis „Majak", uždrausta 
prenumeruoti užsienio spaudos leidi
nius. 

S. Nijazovo sprendimu, mokyma
sis Turkmėnijos vidurinėje mokyklo
je sutrumpėjo nuo dvylikos iki devy
nerių metų, o aukštosiose mokyklose 
iki ketverių metų, buvo uždaryti 
aukštųjų mokyklų vakariniai ir ne
akivaizdiniai skyriai. Salyje liko tik 
3,000 studentų vietų — beveik penkis 
kartus mažiau nei sovietmečiu. 

Demokratai perima Kongreso kontrolę 
Atkel ta iš 1 psl. 
Marty Meehan, padėjęs parengti pa
ketą įstatymų projektų dėl etinių re
formų Kongrese. — Jokių lobistų or
ganizuojamų išvykų žaisti golfą". 

110-ojo Kongreso posėdžio išva
karėse G. W. Bush pareiškė esąs pa
sirengęs dirbti su demokratais, tačiau 
įspėjo, jog politinis šališkumas gali at
vesti į aklavietę. 

Prezidentas pasisakė už valsty
bės išlaidų mažinimą, subalansuotą 
biudžetą ir kompromiso dėl Irako pa
ieškas. 

Demokratai buvo linkę atsargiai 
vertinti G. W. Bush pasisakymus. 

„Mes sveikiname prezidento įsi
pareigojimą dėl subalansuoto biudže
to, tačiau jo pastabos verčia mus būti 
apdairiais, — sakė Kongrese Biu
džeto komitetui vadovausiantis John 
Spratt iš New Carolina. — Šios pasta
bos leidžia manyti, kad prezidento 
biudžetas, kaip ir anksčiau, remsis 
politika, kuri sukėlė didžiausius de

ficitus istorijoje". 
„Tikimės, kad kai prezidentas 

kalba apie kompromisą, jis neturi gal
voje: 'Darykime, kaip aš sakau', kaip 
buvo anksčiau", — sakė senatorius 
Charles Schumer iš New York. 

Pagrindinės priežastys, lėmusios 
demokratų pergalę lapkričio 7-osios 
vidurio kadencijos rinkimuose, buvo 
visuomenės nepritarimas karui Irake 
ir, pasak kritikų, nepasitenkinimas 
neveiksmingu respublikonų kontro
liuojamu „dykaduonių Kongresu". 

Kaip prieš Kongreso rinkimus 
parodė visuomenės nuomonių ap
klausos, amerikiečiai mano, jog šalis 
pasirinko netinkamą kursą, todėl de
mokratai rinkimų kampanijai sugal
vojo šūkį „Nauja kryptis Amerikai". 

Demokratų rinkimų programoje 
buvo numatyta: pirmas per dešimt
metį minimalaus darbo užmokesčio 
padidinimas, studentams teikiamų 
paskolų palūkanų normų sumažini
mas, valstybės saugumo stiprinimas. 

EUROPA 

RYGA 
Šimtai žmonių, t a rp jų aukš

čiausi šalies pareigūnai, ketvirtadie
nį susirinko į Rygos Sv. Petro baž
nyčią dalyvauti atsisveikinimo su 
Irake žuvusiais Latvijos kareiviais 
ceremonijoje. Tarp maždaug šešių 
šimtų dalyvaujančiųjų buvo Latvijos 
prezidentė Vairą Vikė-Freiberga, Na
cionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas 
Jurijus Maklakovas ir užsienio am
basadoriai. Per sprogimą gruodžio 27 
dieną Irake žuvo grandiniai — 24 
metų Vitalijus Vasiljevas ir 25-erių 
metų Gintas Bleija, o dar t rys kariai 
buvo sužeisti. 

LONDONAS 
Užsitęsęs atšilimo laikotarpis — 

reiškinio „EI Ninjo" Ramiajame van
denyne išdava — sudarė palankias 
sąlygas pakilti temperatūrai visame 
pasaulyje, mano Didžiosios Britani
jos meteorologijos valdyba. Specialis
tai pažymi, jog yra 60 proc. tikimy
bės, kad vidutinė metinė tempera
tūra Žemės paviršiuje art imiausiu 
laiku pasieks rekordinį 1998 metų 
rodiklį ar ne t bus dar didesnė. Ma
noma, kad vidutinė metinė Žemės 

1 paviršiaus tempera tūra 2007 metais 
bus 0.54 laipsnio aukštesnė už dau
giametį rodiklį — 14 laipsnių Cel
sijaus. 

Tūkstančiai per Kalėdas išlaida
vusių britų šiemet nepajėgs išvengti 

I bankroto, prognozuoja finansų ir 
; verslo konsultacinės įmonės „Grant 

Thornton" ekspertai. Per pirmus tris 
2007 metų mėnesius apie nemokumą 
turės paskelbti beveik 30,000 žmo
nių, trečdalis jų — dėl išlaidavimo 
per Kalėdų sezoną. Fizinių asmenų 
bankrotų skaičius Didžiojoje Bri
tanijoje pernai pasiekė naują rekordą 
ir pirmą kar tą perkopė 100,000 as
menų kartelę bei buvo 63 proc. dides
nis negu metais anksčiau. 

BELFASTAS 
Britų ministras pirmininkas To-

ny Blair sutrumpino atostogas JAV ir 

ATLANTIC 

ketvirtadienį grįžo į Didžiąją Bri
taniją, kur bandys neleisti, kad žlug
tų naujausios pastangos atkurti 
Šiaurės Airijos regioninę vyriausybę. 
T. Blair parskrido po to, kai jam ne
pavyko su šios britų valdomos pro
vincijos politinių partijų vadovais te
lefonu rasti išeities iš aklavietės tei
sėtvarkos palaikymo klausimu, kuris 
yra tarp paskutinių kliūčių, trukdan
čių kovą atkurti bendrą protestantų 
ir katalikų asamblėją. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos ministras pirminin

kas Dominiąue de Villepin trečiadie
nį paskelbė planus įstatymais įtvir
tinti teisę į būstą — taip reaguojama 
į besiplečiančią kovos už benamių 
teises kampaniją. D. de Villepin per 
spaudos konferenciją sakė, kad sau
sio 17 dieną ministrų kabinetui bus 
pateiktas atitinkamas įstatymo pro
jektas, kuris, kaip tikimasi, bus pri
imtas iki parlamento atostogų prieš 
balandį įvyksiančius prezidento rin
kimus. Prancūzijoje yra maždaug mi
lijonas benamių, kurių maždaug 
100,000 nakvoja gatvėse. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento George W. Bush 

paskirtas Nacionalinės žvalgybos di
rektorius John Negroponte atsistaty
dina, kad galėtų tapti valstybės sek
retorės Condoleezza Rice pavaduoto
ju. Naujienos apie J. Negroponte at
sistatydinimą paskelbtos kelios die
nos prieš tai, kai G. W. Bush turi pris
tatyti savo naująją strategiją dėl Ira
ko. C. Rice pavaduotojo neturėjo nuo 
2006 metų birželio, kai atsistatydino 
Robert Zoellic. 

AZIJA 

PESAVARAS 
Talibano vadovas mula Moham-

mad Omar įnešė dar daugiau paslap
ties dėl Osama bin Laden, teigdamas, 
kad nematė savo sąjungininko nuo 
tada, kai JAV vadovaujamos pajėgos 
2001 metų pabaigoje nuvertė talibų 
vyriausybę. „Ne, aš jo nei mačiau, nei 
stengiausi tai padaryti, bet aš mel
džiuosi už jo sveikatą ir saugumą", 
— elektroniniu paštu atsiųstuose at
sakymuose į naujienų agentūros 
„Reuters" klausimus sakė M. Omar. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpfesscorpxom 
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Kaip vyktų pasaulinis 
branduolinis karas šiandien? 

LINA BALSYTE 
Alfa.lt 

Spalį Siaurės Korėjai pareiškus, 
kad turi branduolinį ginklą, bran
duolinių valstybių pasaulyje padau
gėjo. Taigi kartu padidėjo ir bran
duolinio ginklo panaudojimo tikimy
bė. Tarptautinių santykių specialistai 
svarsto, kad tikėtina, jog šiandieni
niai dvidešimtmečiai sulauks bran
duolinio ginklo panaudojimo. 

Pasaulinį branduolinį karą ne
būtinai gali sukelti piktavalis valsty
bės vadovas. Toks karas gali kilti at
sitiktinai, būti inicijuotas kurios nors 
šalies agresyvių veiksmų arba siekio 
užbėgti kitoms valstybėms už akių ir 
pirmoms suduoti branduolinį smūgį. 

Alfa.lt siūlo susipažinti su šešiais 
galimais pasaulinio branduolinio ka
ro scenarijais, pateiktais aktyvios 
kovotojos už taiką Carol Moore. 

Pirmasis scenarijus: Rusija arba 
JAV Įtampos laikotarpiu netikrą 
signalą klaidingai interpretuoja 

kaip branduolinę ataką 

Tarkime, Rusijos išankstinio 
įspėjimo sistema aptinka klaidingų 
įrodymų apie neva JAV branduolinę 
ataką. Tuomet Rusija paleidžia didelę 
dalį savo branduolinių ginklų į JAV 
ir, siekdama apsisaugoti, į JAV sąjun
gininkus Europoje bei Izraelį. Be to, 
Rusija taip pat smogia Kinijai, Indijai 
ir Pakistanui, siekdama paralyžiuoti 
šių valstybių branduolinį pajėgumą. 

JAV ir Europa keršija Rusijai. 
JAV savo ruožtu smogia Kinijai, siek
dama sunaikinti jos branduolines 
atsargas. Tuo tarpu Izraelis smogia 
Rusijai bei užpuola arabų ir musul
monų šalių sostines. 

Indija ir Kinija, siekdamos sunai
kinti bet kokius branduolinius ar ka
rinius pajėgumus, suduoda viena kitai. 

Mažiau tikėtina, kad netikrą 
įspėjamąjį signalą apie Rusijos bran
duolinę ataką aptiktų JAV Bet jei 
taip įvyktų, tuomet JAV smogtų Ru
sijai ir Kinijai. Šios tuo pačiu atsa
kytų JAV ir Europai bei greičiausiai 
užpultų kitas sau priešiškas branduo
lines valstybes, norėdamos sunaikin
ti jų pajėgumus. 

Antrasis scenarijus: išsiskiria 
JAV ir Rusijos požiūriai į kai 

kurias valstybes 

Atsiranda įtampa tarp Rusijos ir 
JAV dėl tolesnių JAV veiksmų Vi
durio Rytuose arba Rusijos atsisaky
mo išvesti savo kariuomenę iš Gru
zijos. Rusija ir / arba JAV suduotų 
prevencinį smūgį viena kitos bran
duoliniams taikiniams ir taip įsuktų į 
tolimesnių atsakomųjų smūgių spi
ralę. Rusija suduotų prevencinius 
smūgius ir JAV sąjungininkams 
Europoje bei Izraeliui, taip pat ir 
Kinijai, Indijai bei Pakistanui, siek
dama sunaikinti jų branduolines 

atsargas. 
. Izraelis atkeršytų Rusijai ir inici

juotų atakas prieš arabų ir musul
monų šalių sostines. Indija arba 
Kinija greičiausiai suduotų smūgius 
viena kitai, siekdamos sunaikinti bet 
kokius branduolinius a r karinius 
pajėgumus. 

Trečiasis scenarijus: Izraelis 
užpuola branduolinius Irano 
įrenginius ir / arba Siriją bei 

Libaną 

Izraeliui sudavus smūgį Irano 
branduoliniams įrenginiams ir / arba 
užpuolus Siriją bei Libaną, šios vals
tybės atsakytų panaudodamos kon
vencines bombas arba cheminius, 
biologinius ar radiologinius ginklus. 
Tuomet Izraelio atsakas šioms vals
tybėms ir kartu Pakistanui būtų 
branduolinis. Pasipiktinęs Pakista
nas smogtų Izraeliui atgal ir suduotų 
išankstinį smūgį Izraelio sąjun
gininkei ir Pakistano priešei - Indijai, 
kuri savo ruožtu smogtų Pakistanui 
atsakomąjį smūgį. 

Izraelis taip pat atakuotų arabų 
ir musulmonų valstybių sostines, taip 
pat ir „antisemitinę" Europą bei 
Rusiją. Si smogtų atgal Izraeliui, jo 
sąjungininkei JAV taip pat JAV są
jungininkams Europoje ir Kinijai. 

JAV tada keršytų Rusijai ir su
duotų smūgį Kinijai. Si panaudotų 
visus likusius branduolinius ginklus 
prieš Rusiją, JAV ir Indiją. Tada In
dija dar smogtų Kinijai. 

Ketvirtasis scenarijus: Indijos ir 
Pakistano konflikto sukeltas 

pasaulinis branduolinis karas 

Induistų ir musulmonų riaušės ir 
konfliktai Kašmyre sukelia preven
cines branduolines Indijos ir Pakis
tano tarpusavio atakas. Indija tokiu 
atveju taip pat smogtų Kinijai, ši savo 
ruožtu keršytų. Tada Rusija greičiau
siai raketomis apšaudytų Europą ir 
Kiniją. JAV keršytų Rusijai ir smogtų 
Kinijai, siekdama sunaikinti jos bran
duolines atsargas. Tuomet Rusija 
keršytų JAY smogdama šios valsty
bės sąjungininkui Izraeliui. Sis savo 
ruožtu užpultų arabų ir musulmonų 
šalių sostines. 

Penktasis scenarijus: Kinija 
įsiveržia į Taivaną ir tai sukelia 

pasaulinį branduolini karą 

Jeigu Taivanas paskelbtų neprik
lausomybę, Kinija bandytų įsiveržti į 
jį, grasindama JAV branduoliniais 
ginklais. JAV savo ruožtu iškeltų Ki
nijai ultimatumą pasitraukti. Kinijai 
ignoruojant šį ultimatumą, JAV pa
naudotų savo branduolinius ginklus 
siekdama sunaikinti Kinijos ginklus. 

Kinija keršytų JAV ir panaudotų 
branduolinį ginklą prieš Taivaną. 
Tuomet tikėtina, kad Rusija smogtų 
JAY Europai ir Izraeliui. Šios savo 

ruožtu keršytų. Izraelis taip pat 
smogtų arabų ir musulmonų šalių 
sostinėms. Tuo tarpu Pakistanas, 
Indija ir Kinija suduotų vienas kitam 
prevencinius branduolinius smūgius. 

Šeštasis scenarijus: nežinomi 
subjektai panaudoja 

branduolini ginklą prieš 
Izraelį, Rusiją ar JAV 

Teroristams ar kuriai nors vals
tybei pavykus slapta susprogdinti 
vieną ar du branduolinius ginklus 
Rusijoje, Izraelyje ar JAY Amerika ir 
Rusija greičiausiai kaltintų viena 
kitą. Jei Rusija užpultų Izraelį, šis iš 
karto keršytų smogdamas arabų ir 
musulmonų šalių sostinėms ir, tikėti
na, „antisemitinei" Europai ir Rusijai. 

Rusija ir JAV panaudotų pre
vencinį smūgį prieš Kiniją, o Indija ir 
Pakistanas apsikeistų prevencinėmis 
branduolinėmis atakomis. 

Nugalėtoją nebūtą 

Šiuo metu branduolinius ginklus 
turi JAY Rusija, Prancūzija, Didžioji 
Britanija, Kinija, Indija, Pakistanas. 
Nors oficialiai neigia, tarptautinės 
bendruomenės įsitikinimu, bran
duolinį ginklą turi Izraelis. Apie savo 
branduolinį ginklą paskelbė Siaurės 
Korėja, tačiau tai nėra įrodyta. Kai 
kurių politikos apžvalgininkų tei
gimu, kalbos apie branduolinio gink
lo turėjimą gali būti paprasčiausiai 
politinis Siaurės Korėjos manevras. 
Šiuo metu kai kurios valstybės bran
duolinio ginklo kūrimu kaltina Ira
ną. 

Per visą laikotarpį nuo branduo
linio ginklo sukūrimo 1945 m., jis 
kare panaudotas buvo du kartus: 
1945 m. JAV numetė branduolinę 
bombą „Mažylis" ant Hirosimos 
(Japonija), o po kelių dienų antrąją 
bombą „Dručkis" - ant Nagasakio 
(Japonija). Dėl tiesioginio poveikio 
tąkart žuvo 100-200 tukst. žmonių iš 
karto ir dar daug po kurio laiko. 

Specialistų tvirtinimu, branduo
liniame kare nugalėtojų nebūtų. Jo 
pasekmės - grėsmė žmonijos civi
lizacijai. Mokslininkų skaičiavimu, 
šiuo metu pasaulyje esančių branduo
linių ginklų užtektų kiekvienam Že
mės gyventojui užmušti kelis kartus. 
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„JAUKŪS NAMAI" 
ATVERIA DURIS 

Lapkričio mėn. Kaišiadorių vys
kupijos sielovados centre į pirmąjį 
projekto „Jaukūs namai" seminarą 
susirinko 22 savanoriai iš įvairių 
Kaišiadorių vyskupijos parapijų -
Merkinės, Molėtų, Pivašiūnų, Pa
parčių, Kaišiadorių ir kt. 

„Jaukus namai" yra projektas, 
skirtas priklausomų asmenų (visų 
pirma nuo alkoholio) šeimoms Kai
šiadorių vyskupijoje. Šio projekto 
tikslas - konsultacijos, informacija, 
pagalbos sau grupių tinklo alkoholio 
prevencijos srityje kūrimas, lais
valaikio pedagogikos pasiūlymai bei 
praktinė pagalba; uždaviniai - subur
ti savanorių, atstovaujančių vysku
pijos dekanatams, grupę, organizuo
ti jiems seminarus, teikti metodinę 
pagalbą remiantis Kryžiaus sąjun
gos (Vokietija) koncepcija. Projektą 
remia Oldenburgo krašto „Caritas" 
ir Friesoythe dekanato „Caritas" 
(Muensterio vyskupija, Vokietija), vyk
do Kaišiadorių vyskupijos „Caritas". 

Projekto koordinatoriai viliasi, 
jog per artimiausius dvejus metus 
bus įgyvendintos visos reikiamos prie
monės, kad ši veikla prigytų vysku
pijoje. Pagrindinis darbo krūvis vis 
dėlto teks savanoriams: jie kvies žmo
nes, burs savitarpio pagalbos grupe
les, bendraus ir stengsis padėti šei
moms, kurios turi priklausomybės 
problemų. Šis projektas pirmiausia 
skirtas šeimoms, nepatenkančioms į 
„socialinį užribį". Vadinamosios aso
cialios šeimos susilaukia įvairių val
džios institucijų dėmesio, tuo tarpu į 
jokias įskaitas nepatekusiose šeimo
se kartais problemų būna nė kiek ne 
mažiau, tačiau joms pagalba netei
kiama. Bendravimo ir kitus sunku
mus išgyvenančios šeimos, net ir 
norėdamos gauti pagalbą, sunkiai ją 
gali rasti, nekalbant jau apie tuos, 
kurie linkę slėpti šeimos krizes. 

Pirmojo projekto seminarą įžan
gos žodžiu ir palaiminimu pradėjo 
Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, 
nuoširdžiai ir asmeniškai besirūpi
nantis šio projekto eiga ir sėkme. Se
minaro metu apie nesusipratimus ir 
nepasitikėjimą, atsirandantį dėl ne
pakankamo bendravimo, apie Dievo 
įsakymus ir žmogaus galimybių ri
botumo nesuvokimą, nesutaikomas 
charakterių savybes kalbėjo šeimos 
konsultantai Peteris ir Solvei Ston
iai. Tai 10 paskaitų ciklo „Dvasinio kei
timosi pagrindai", kurį šie lektoriai 
ves projekto savanoriams, pradžia. 

Projekte numatyta 15 savanorių 
ugdymo seminarų. Juose bus apta
riami gyvybės ir asmens vertės, vyro 
ir moters bei krikščioniškojo tapatu
mo, taip pat alkoholizmo klausimai, 
vyks bendravimo įgūdžių praktiniai 
užsiėmimai; savo gyvenimo patirtį 
liudys „AA", „Al Anon" savitarpio 
pagalbos grupių, sutuoktinių savait
galių programų dalyviai. 
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A. Sireika: Metai buvo ryškūs 
Kazanės „Uniks" (Rusija) tre

neris Antanas Sireika savaitę atosto
gavo Šiauliuose. Tris mėnesius Lie
tuvoje nebuvęs treneris grįžo iškelta 
galva: jo t reni ruojama komanda 
gruodžio mėnesį žengė be pralai
mėjimų, o A. Sireika buvo išrinktas 
geriausiu lapkričio mėnesio Rusijos 
superlygos treneriu. Trečiadienį tre
neris sutikti Naujųjų su šeima išskri
do į Kazanę. 

Antanas Sireika 

- Iš Lietuvos prieš tris mėnesius 
išvykote maišomas su žeme. Koks 
įspūdis sugrįžus? - dienraštis ,,Šiau
lių kraštas" klausė trenerio. 

- Tai - pirmas kartas, kuomet 
taip ilgai nebuvau namuose, todėl 
sugrįžti ypač smagu. Lėktuvo reisas 
buvo atidėtas, jaudinausi, kad vėluo
ju - norėjau kuo greičiau pas savus. 
Per tris mėnesius žmoną su dukra 
mačiau tik kartą — kai aplankė Kaza
nėje. 

- Kaip įsikūrėte Kazanėje? 
- Viskas priklauso nuo pretenzi

jų. Jei gyveni rūmuose, vis tiek gali 
sakyti: „Man negerai, dar norėčiau, 
kad kieme būtų baseinas". 

Gyvenu dviejų kambarių bute, 
pačiame centre. Išėjęs i kiemą, matau 
salę, iki jos pėsčiomis - 10 minučių 
kelio. Darbo sąlygos puikios. Pa
grindinė salė, kurioje treniruojamės, 
panaši į „Siemens" areną, yra pirtis, 
saunos, treniruokliai. Sąlygos žaisti 
krepšinį - idealios. 

- Namie šeimininkaujate pats? 
- Taip. Valgio gaminti nereikia, 

visko yra parduotuvėse. Salotos -
pagamintos, pusfabrikatį įdėjai į 
mikrobangų krosnelę - ir viskas 
paruošta. Kazanėje galima nusipirkti 
kokių tik nori žuvų: ir eršketų, ir ryk
lio mėsos. O žuvį aš labai mėgstu. 

Visko užtenka, bet svoris vis tiek 
krinta: jau praradau aštuonis kilo
gramus. Nei liekninuosi, nei noriu 
būti dailesnis. Savaime taip išeina. 

- Kokia legionieriaus duona? 
- Nematau didelio skirtumo: tre

niravau rinktinę, „Šiaulius", vaikus -
visada buvo įtampa, visada norėjosi 
laimėti. Toks trenerio darbas. Dabar 
įtampa gal didesnė todėl, kad Rusijos 
lygoje visos komandos yra stiprios. 

- Kokius reikalavimus jums ir 
„Uniks" komandai kelia klubo sa
vininkai? 

- Pasirodyti kuo geriau: mažiau
siai tapti Rusijos lygos prizininkais. 
Dėl ULEB taurės dar nieko nesakė, 
nes iš pradžių buvo numatyta, kad 
dalyvausime FIBA taurėje. Ten už
davinys būtų buvęs laimėti taurę. 

Nereikia rėkti, kaip kai kurie 
kolegos, kad „užimsime" pirmas 
vietas. Juk nė vienas treneris nenori 
nelaimėti. 

- Jūsų kontraktas su komanda -

vieneri metai. Ar planuojate likti, Ka
zanėje? 

- Kalbina pratęsti kontraktą, bet 
aš sakau, kad viską reikia daryti iš 
eilės. Bus patenkintos abi pusės, tada 
ir kalbėsimės. Dar nenoriu galvoti 
apie perspektyvas. Tarėmės su žmo
na. J i klausia: „Ką darysi?" Sakau, 
jog nežinau: „Ką siūlai?" Ji sako: „Ir 
aš nežinau". 

- Ar greit radote bendrą kalbą su 
komanda? 

- Rusai nuoširdūs, geri žmonės. 
Be to, komandoje yra daug lietuvių 
(trenerio asistentais dirba Gintaras 
Krapikas, Valdemaras Chomičius, 
žaidžia Saulius Štombergas, broliai 
Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai. -
Red. past.), su jais nereikėjo susi
pažinti. Anąkart dar buvo atvažiavę 
ir du teisėjai - Kęstutis Pilipauskas ir 
Tomas Jasevičius. Rusai sako - kiek 
čia jūsų yra! 

Rusijos lygoje yra teisėjų, kurie 
teisėjavo dar žaidžiant Gintarui 
Krapikui. „Labas vakaras", - lietu
viškai sveikinasi su mumis. 

- Ar Kazanėje krepšinis labai 
populiarus? 

- Pas juos pirmoje vietoje - fut
bolas, ledo ritulys. Niekas nemedžio
ja autografų, nepuola fotografuotis. 
Kaune merginos prie halės klykdavo, 
kai Beardas išeidavo. 

- Ar sekate Lietuvos krepšinio 
įvykius? 

- Be abejo. Įlendi į internetą ir 
viską žinai: „Eilinė 'Žalgirio' nesėk
mė". Matau daug sporto kanalų, gau
name daug rungtynių įrašų. 

- Kuria pergale per tuos tris 
mėnesius labiausiai džiaugėtės? 

- Kai nugalėjome CASK, Madri
do „Real". Rusai kalbėjo: „Žalgiris" 
namuose CASK pralaimėjo 18 taškų, 
tai jūs čia už lietuvius keršijate, kad 
laimėjote 18 taškų? 

- Lapkriti buvote pripažintas ge
riausiu Rusijos superlygos treneriu. 
Kaip reagavote į šį pripažinimą? 

- Šį mėnesį irgi turėtų išrinkti -
nė vienų rungtynių nepralaimėjome. 
Klubo prezidentas labai džiaugiasi. 
Jis dažnai lanko komandą, tiesiai 
šviesiai pakritikuoja žaidėjus: „Čia 
tau ne sanatorija, pinigus gauni, o 
keturis taškus įmeti". Šį kartą atėjo 
ir sako: „Ar žinote, kad jus treniruo
ja geriausias Rusijos treneris? Žaidė
jai nustebę pečiais traukia. O jis: Ką, 
neskaitėt, mūsų treneris Antanas 
(kirčiuoja žodžio pabaigoje. - Red. 
past.) pripažintas geriausiu". 

Malonu būti pripažintam. Ypač, 
kad spalio mėnesį Lietuvoje „eksper
tai" kalbėjo, jog treneris susidėvėjo, 
išsisėmė. Pergalės prieš pajėgias ko
mandas man yra kaip atsvara. Dabar 
iš „ekspertų" nieko nebegirdžiu. 

- Minėjote, kad spalis buvo su
dėtingas mėnuo jūsų karjeroje. Iš 
pradžių žadėjote atvažiuoti į rinkti
nės darbo svarstymą, paskui apsi
galvojote. Kodėl? 

- Nesiruošiau važiuoti, nesiruo
šiau kariauti. Tik pasakiau, kad 
nebūtų tokie atsipalaidavę, susikaup
tų, lauktų. Pats ciniškiausias pasaky
mas, kurį girdėjau Lietuvoje, -
„Sireika savo nelaimei papuolė į 
Pasaulio čempionatą". 

Pernai su eksperimentine ko
manda išsisukome iš padėties: lai
mėjome penktąją vietą bei galimybę 
dalyvauti Pasaulio čempionate. Pasi
rodo, savo nelaimei... 

ELTA 

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

TERR1 DALLAS PRUNSK1S, M D 
M A U N A K V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 815 -363 -9595 

EikGrove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
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 sutvarkys dantis už prieinama, kainą. 
Susitarimui kalbėti angEškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S I , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

įvairios sporto žinios 

„Lietuvos ryto" vyriausiojo trenerio asistentu tapo 
A. Gronskis 

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ir 
SEB Baltijos krepšinio lygos (BBL) 
čempiono Vilniaus „Lietuvos ryto" 
vyriausiojo trenerio Zmago Sagadino 
asistentu tapo Arvydas Gronskis, šeš
tadienį savo interneto tinklalapyje 

paskelbė Vilniaus klubas. 
32-ejų metų krepšinio specialis

tas nuo 2001 metų dirbo Vilniaus 
„Sakalų" ekipos vyriausiojo trenerio 
padėjėju. Jis Vilniaus klube pakeis 
Donaldą Kaiiį. ELTA 

Išlydėjo ralio dalyvius 
Vilniaus oro uoste surengtos - Aurelijaus Petraičio ir Šarūno 

Dakaro ralio dalyvių „Tauro" ekipažo Palioko - išleistuvės. ELTA 

Aurelijus Petraitis (k) ir Šarūnas Paliokas palydėti i Dakaro ralį. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

„Hearts" pergalingai pradėjo 
Naujuosius metus 

Škotijos futbolo čempionato 23- ekipoje nerungtyniavo dėl traumų. 
iojo turo rungtynėse antradienį Valdo 
Ivanausko treniruojama Edinburgo 
„Hearts" komanda svečiuose 1:0 
(1:0) įveikė „Dunfermline Athletic" 
ekipą. 

Pergalingą įvartį 16-ąją min. 
įmušė Michalas Pospišilas. 

„Hearts" gretose Marius Žaliū
kas žaidė visas rungtynes, o Saulių 
Mikoliūną 62-ąją min. pakeitė Ne
rijus Barasa. Beje, patikimai gynybo
je žaidęs M. Žaliūkas pirmajame kė
linyje turėjo puikią progą pasižymėti. 
Edgaras Jankauskas, Deividas Ces-
nauskis ir Andrius Velička Edinburgo 

„Rungtynės buvo nelengvos. 
Gaila, kad vėl neišnaudojome gerų 
progų. Tačiau svarbiausia - iškovo
jome tris taškus", - po rungtynių 
Eltai sakė V Ivanauskas. 

„Hearts" futbolininkai, turintys 
37 taškus, turnyro lentelėje užima 
ketvirtąją vietą. Jie nuo trečiojoje po
zicijoje žengiančios „Aberdeen" ko
mandos atsilieka 1, o nuo antrąją vie
tą užimančios Glazgo „Rangers" eki
pos - 2 taškais. Pirmauja Glazgo 
„Celtic" klubas, surinkęs 56 taškus. 

ELTA 

http://www.Hlinoispain.com
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Bedūmojant ir begalvojant 
Sveiki sulaukę Naujųjų metų! 

Čia rašantysis įprato kiekvienų me
tų sausio 1 d. atvykti į Marąuette 
Park ir čia praleisti valandžiukę prie 
Dariaus ir Girėno paminklo. Gal 
nederėtų ir aiškinti (daugelis žino), 
kad paminklas stovi Califomia Ave-
nue ir Marąuette Road sankryžoje. 
Anksčiau šį paminklą buvo itin pa
mėgę paaugliai. Jie laipiodavo, slidi
nėdavo ir išdarinėdavo visokias ne
dorybes. Paminklas buvo tapęs kone 
pramogų vieta. Pramogaujančių jau
niklių tarpe buvo ir mūsiškių. 

Prieš keletą metų, sausio 1 d. 
stabtelėjęs prie paminklo buvau už
rūstintas. Visas paminklas buvo nu
margintas visokiausiais ženklais, o 
prie paminklo esanti aikštelė buvo 
pridergta ir prišiukšlinta. Dabar, 
kaip amerikiečiai sako „everything 
is under control". Šiuo metu pamin
klas nuvalytas. Be priekaišto ir visa 
aplinka. 

matė žmonių (nei lietuvių, nei kita
taučių). Žinia, šiuo atveju neverta 
nuogąstauti ir griebtis neigiamų iš
vadų. Ką gi, sausio mėnesio pirmoji 
diena neturi nieko bendro nei su Da
riumi, nei su Girėnu. Tik čia rašan
tysis „užsikabino" ir įprato tą dieną 
padūmoti apie Darių-Girėną, taip 
pat apie praeities ir dabarties dienas. 

Padūmojęs prie paminklo sugrį
žau į savo dabartinę gyvenamąją vie
tą. Sugrįžęs ėmiau vartyti anksty
vesnius Dariaus ir Girėno žygį apra
šančius leidinius. Viename leidinyje 
užtikau Dariaus ir Girėno testamen
tą. Jame, be kita ko, sakoma: 

„'Lituanicos' laimėjimas tegu su
stiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dva
sią ir įkvepia juos naujiems žygiams. 

'Lituanicos' laimėjimas ir nu
grimzdimas į Atlanto vandenyno gel
mes tegu auklėja jaunų lietuvių at
kaklumą ir ryžtingumą, kad Spar
nuotas Lietuvis būtinai įveiktų klas-

Dariaus ir Girėno lėktuvas virš New York prieš* prasidedant skrydžiui I Kauna 
Tiesa, prieš porą metų mūsiš

kiams paraginus, Chicago Park Dist-
rict teikėsi paminklą atnaujinti ir 
nušveisti paminkle įtvirtintus užra
šus bei lakūnų atvaizdus. Paminklo 
metalinė dalis jau spėjo patamsėti. 
Tačiau dar nėra bėdos. Dar nereikia 
baimintis ir skųstis. 

Dariaus ir Girėno paminklas bu
vo pastatytas 1934 m. Paminklo ati
dengimo išklmėse dalyvavo daugia
tūkstantinė lietuvių minia. Dabar 
paminklas nebesulaukia pirmykščio 
dėmesio. Pastaruoju metu neberen
giami mūsų didvyrių žūties pami
nėjimai. Kadaise iškilmingus pami
nėjimus rengdavo Amerikos legiono 
Dariaus-Girėno ir Don Varno postai. 
Abiejų postų būstinės (namai) yra 
parduoti, o nariai (karo veteranai) — 
garbingo amžiaus. 

Šių metų pirmosios dienos po
pietę prie paminklo ir tolėliau nesi-

tingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos 
garbei. 

Tad šį savo skridimą skiriame ir 
aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!" 

Beskaitant testamento žodžius 
prisiminė duomenys. Teigiama, kad 
š. m. sausio 1 d. JAV galės didžiuotis 
2.9 milijono gyventojų prieaugliu. Ai 
man, mūsų tėviškėlė vargu ar galės 
pasidžiaugti praėjusių metų prie
auglio skaičiumi. Praėjusiais ir dar 
ankstyvesniais metais Lietuvos gy
ventojų skaičius sumažėjo. Taipogi 
tais metais buvo užregistruotas di
džiulis išeiviją pasirinkusių žmonių 
skaičius. Šiuo atveju menkėja mūsų 
gimtasis kraštas. Tuo pačiu menkėja 
ir Dariaus-Girėno troškimų išsipil
dymo galimybės. O gal aš klystu ir 
imuosi neteisingo vertinimo? 

Atvirai kalbant, labai norėčiau 
apsirikti. 

Petras Petrut is 

Paminės 
dail. M. B. Stankūnienės 

gimtadienį 
Čikagietė dailininkė Magdalena 

Biru tė Stankūnienė sausio 5 d. mini 
savo gimtadienį. Ta proga šeštadienį 
(sausio 6 d.) Marijampolės kultūros 
r ū m ų Magdalenos Birutės Stan
kūnienės menų galerijoje (ji įrengta 
už čikagietės pinigus) bus prisi
min tas šis įvykis, pagerbiant plačiai 
žinomą mecenatę. 

Kaip mus informuoja „Lietuvos 
ryto" dienraščio atstovas Marijam
polėje, žurnal is tas Algis Vaškevi
čius, į šventę atvažiuos ir senas či
kagietės bičiulis, Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius Romualdas Bud
rys. Čia bus ne vien tik pagerbta me
cenatė M. B. Stankūnienė, bet bus 
ka lbama apie iš Suvalkijos kilusių 
dailininkų kūrybos parodos suruo
šimą bei katalogo parengimą. 

„Labai tikimės, kad vasarą čika
gietė dailininkė atvažiuos į Lietuvą 
ir pagaliau pamatys savo galeriją", 
— rašo minėtas žurnalistas, kuris, 
beje, prieš porą metų lankėsi Čika
goje ir „Lietuvos ryte" aprašė apie 

Dailininkė Magdalena Stankūnienė 

O savo gimtadienį mininčiai 
dail. M. B. Stankūnienei linkime dar 

kai kurių čikagiečių ar vietinių orga- <Įaug kūrybingų metų! 
nizacijų veiklą. Edvardas Šulaitis 

~1 
2006 m. Kūčių šv. Mišios 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje 

Dariaus ir Girėno skrydžio kelias. 
Rimanto Gilvydito nuotraukos. 
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JONAS PRATUSEVIČIUS 
1932.04.29 - 2006.12.22 

Nūdien mūsų gre
tos sparčiai retėja, o 
neatliktų darbų - be
galė. Ar, Lietuvai dar 
vis klaidžiojant klyst
keliuose, bepajėgsime 
išlaikyti savo gre
tas?.. Tačiau Viešpats 
mato geriau, gal todėl 
ir paėmė buvusį par
tizaną, politinį kalinį, 
laisvės kovotoją nuo 
1956 metų, Vyčio kry
žiaus ordininką dim. 
pik. Joną Pratusevi-
čių rūpintis Lietuvos 
reikalais iš Aukštybių. 

J. Pratusevičius 
buvo gen. Ramanaus
ko-Vanago bendražy-

Pabaltiečių deklaraci
ją, o 1975 m., drauge 
su kitais, pradėjo leisti 
pogrindinį, šilkografi-
jos būdu spausdintą 
laikraštį „Varpas", ku
ris apkeliavo ne tik 
Lietuvą, bet ir eterio 
pagalba - pasaulį. Jo 
tuometinis straipsnis 
„Varpe" „Taip jie kuria 
komunizmą. (M. Sus-
lovas antrasis Lietuvos 
korikas)" atskleidė, 
koks okupanto karių 
skaičius, kokios divizi
jos ir pulkai kariavo 
prieš Lietuvą. Jonas 
Laisvės kovose buvo 
visur ir visada pirmuo-

gis. Pakliuvęs priešui į rankas, prie- ju. Buvo renkamas į LLKS valdybą. 
saikai ir sąžinei nenusižengė. Buvo Jo rašiniai buvo spausdinami „Var-
nuteistas 25 metams nelaisvės, 5 - pe". 
tremties ir 5 metams gyventi su apri- J. Pratusevičius mylėjo Lietuvą, 
botomis teisėmis. Net surakintas Joną Lietuva priglaudė Vilniaus 
retežiais, priešo galiai nepasidavė; jis Kairėnų kapinėse. 
atsisakė jam dirbti bet kokį darbą ir Nuoširdžiai užjaučiame gimines, 
įsijungė į pogrindinę Lietuvos Lais- artimuosius, draugus. Tikime, kad 
vės Kovotojų sąjungos veiklą. Perėjo Jonas Pratusevičius, būdamas pas 
karcerius, baudžiamuosius lagerius ir Viešpatį, padės Lietuvai šių dienų 
kalėjimus kalėjimuose. išbandymų kelyje. 

J. Pratusevičius Intos lageriuose Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjunga 
1957 m. drauge su kitais leido spaus
dintą pogrindinį laikraštuką „Var
pas", o jo 100 egz. viršelių papuošė 
spalvota Laisvės statula, taigi, matyt, 
buvo ir pirmasis pogrindinio laik
raščio lageriuose dizaineris. 

Jis iškentė badą, šaltį ir pažemi
nimą Vorkutos, Intos, Taišeto ir Mor
dovijos lageriuose. O grįžęs į Lietuvą 
okupanto nepabūgo; pasirašė viešą 

J. Burokas 
„Varpo" redakcija 

A. Zolubas 
LK Apsaugos bičiulių klubas 

A. Burokas 
Miško brolių draugija 

A. Kentra 
Vilniaus m. Politinių kalinių 

sąjunga 
Bendražygiai 

SUSITIKSIME! 
Rodos, dar taip neseniai Marytė 

Šeduikis buvo tarp mūsų. Dirbome 
kartu. Atšventėme jos 90 metų gim
tadienį, giedojome ilgiausių metų — 
linkėjome sveikatos. Ji visados buvo 
linksma, niekados nesiskundė, nede
javo. 

Marytė priklausė Šaulių rink
tinei, namų savininkams bei 20-tai 
sąjungiečių kuopai. Ji ne tik buvo 
pavardė sąraše, bet visur dirbo. Da
lyvavo minėjimuose, sąjungiečių 
šventėse, eidavo kartu į bažnyčią. 

Paklausta: „Maryte, ar būsi 
eisenoje?" Ji visados atsakydavo: „Aš 
turiu palydovą' — mano lazdelę!" 

Niekados neapleisdavo pamal
dų. Lazdele pasiramsčiuojančią, 
visados ją matydavome bažnyčio
je. 

Rudens lapams krentant, Ma
rytę Dievulis pasišaukė pas save. 

Rugsėjo 19 d. Salomėja Daulie-
nė suruošė visiems mūsų parapijie
čiams, sulaukusiems 90 metų ar 
daugiau, gražų pagerbimą. Marytė 
irgi ruošėsi dalyvauti, ir labai tuo 
džiaugėsi. Tačiau, Dievas ją pasi
šaukė pas save. 

Nors Marytė ir paliko mus, ta
čiau jos geri darbai niekados nebus Edita jai buvo kaip duktė. 

Marytė Šeduikis 

pamiršti. 
Marytė Šeduikis užaugino gra

žią šeimą, ypač marti Edita Gied
raitienė ir jos du sūnūs visados vi
sur dalyvaudavo su močiute. Marti 

Mes esame šioje žemėje tik sve
čiai, iškeliausime ir mes iš čia. 
Sudiev, Maryte! Susitiksime. 

Stasė Viščiuvienė 

Pranešame, kad 2007 m. sausio 2 d., sulaukusi 94 metų am
žiaus, mirė 

AfA 
PETRONĖLĖ MASKOLAITIS 

(MASKOLAITYTĖ) 
Gimė Lietuvoje, Tauragės raj. Gyveno Chicago, IL, Marąuette 

Park apylinkėje. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Nuliūdę liko: sesers ir brolių vaikai Lietuvoje ir draugai bei 

pažįstami Čikagoje. 
Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai, Amerikos 

Lietuvių Katalikių moterų sąjungai, JAV Lietuvių Bendruomenei 
ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 5 d. nuo 3 v. p.p. iki 
7 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Ever-
green Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 6 d., 9 vai. r. Brady-Gill 
laidojimo namuose, iš kur a.a. Petronėlė bus palydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 
Liūdintys artimieji 

AtA 
GRAŽINAI MIKĖNIENEI 

mirus, jos vyrą BRONIŲ, sūnų POVILĄ, dukrą DA
NUTĘ su šeimomis, brolį VYTAUTĄ LAPATINSKĄ ir 
dukrą, giliai užjaučiame bei kartu liūdime. 

Nijolė ir Romas Zdaniai 

Amerikos Lietuvių respublikonų Illinois Lygos pir
mininkui 

AtA 
ANATOLIJUI MILŪNUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai DANU
TEI, sūnums ir jų šeimoms, visiems giminėms ir tėvynės 
laisvės kovų bendražygiams Lietuvoje ir išeivijoje. 

Amerikos Lietuvių tarybos valdyba 

AtA 
INŽ. ANATOLIJUI MILŪNUI 

mirus, jo brangią žmoną DANUTĘ, sūnus VYTENĮ ir 
RIMĄ su šeimomis, kitus gimines ir artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ramutė E. Vyšnia 
Audronė ir Phillip E. Sauer 

Phillip A. Sauer 
Erich J. Sauer 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
A M E R I K O S LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 

GIRDĖTI INTERNETU 

www.wcev14S0.com 

T e l . 7 7 3 - 4 7 6 - 2 2 4 2 

http://www.wcev14S0.com
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APYLINKĖSE 

• Šv. Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai visus kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose ir kartu pasimelsti, kad kon
gregacijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimintąja. 
Mišios vyks šeštadienį, sausio 6 d., 
Motinos Marijos gimtadienį, 9:30 vai. r. 
seselių motiniškajame name. Mišias 
aukos Čikagos vyskupas George Rasas. 

• S a u s i o 6 d., šeštadieni, 7 v a i - v-
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636) įvyks dailininkų Gintaro Jo
ciaus ir Rolando Kiaulevičiaus paro
dos „Yra kaip yra" atidarymas. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti. 

• S a u s i o 7 d., sekmadieni, 12 vai. 
po šv. Mišių PLC didžiojoje salėje 
(14911 127th Street, Lemont) įvyks 
labdaringas dainininkės Vitalijos Ka-
tunskytės koncertas. Koncerto pelną 
garsioji dainininkė skirs Pasaulio 
lietuvių centrui paremti. 

• Sausio 13-osios — Lietuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

• P L B Lemont o apylinkės valdy
ba sausio 14 d., sekmadienį, 12:30 

vai. p.p. kviečia į susitikimą su Jung
tinės Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB Seimo nariu prof. Romu 
Kašubą. Susitikimas vyks PLC di
džiojoje salėje. 

•Amerikos lietuvių tarybos ats
tovybė Washington — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir 
Woodrow Wilson centre CVVashing-
ton) ruošia 7-ąją Baltijos konferenci
ją „Nafta ir kraujas: Baltijos energija 
ir Komunizmo palikimas". Konfe
rencijos garbės svečias — Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus, kuris skaitys pagrindinį 
pranešimą. Bus rodomi dokumenti
niai filmai apie Baltijos šalis, vyks 
susitikimai su JAV administracijos 
atstovais. Daugiau informacijos tei. 
773-735-6677 arba e-paštu: AltCen-
ter@aol.com 

•Tęsiasi Šiluvos Marijos eilinė 
Novena. Ta proga kiekvieno mėnesio 
antrą trečiadienį Svč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
(6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, 
IL) 7 vai. p.p. aukojamos šv. Mišios ir 
vyksta pamaldos. 

•Pagrindinė Vasario 16-osios — 
šventė, rengiama ALTo Čikagos sky
riaus, vyks vasario 11d., sekmadienį, 
1 vai. p.p. Maria High School. 

Kalėdos, Kalėdos 

Kalėdų senelis ateina ne tik pas mažuosius. Čikagos lituanistinės mokyklos 
vyresniųjų klasių mokiniai kalėdinei programai Inscenizavo lietuvių liaudies 
dainas. Už tai jiems Kalėdų senelis nepagailėjo dovanų. Austėjos Kavec-
kaitės nuotraukoje: ČLM aštuntokai su Kalėdų seneliu po pasirodymo. 
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Kaip Ir kiekvienais metais prie* Kalėdas vyresnės skautės mokė Jaunes
niąsias kepti gražius namelius. 0 kai nameliai buvo Bkeptl - žinoma buvo 
Kalėdinė puota. 

Auitė(o« KovvckaHės nuotrauka. 

Juozas Kazlauskas „Kunigas palaikų pervežimo iš Sibiro ekspedicijoje'* 

Sausio 12 d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

vyks 

Juozo Kazlausko 
fotografijų, parodos 

„Ilga kelionė į laisvę" 
skirtos Sausio 13«ai paminėti, 

atidarymas. 
Atidaryme dalyvaus J. Kazlausko našlė Dalia Kazlauskienė. Bus rodomas 
dokumentinis filmas apie ibtomeninka J. Kazlauską. 

Donatas V. Greb, gyv. Piedmont, CA, atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
ką. Esame labai dėkingi! 

Dr. Jolanta Peckus, Northfleld, IL, siųsdama prenumeratos pra
tęsimo mokestį, pridėjo tikrai dosnią 130 dol. auką. Sveikiname su Nau
jaisiais metais ir dėkojame už paramą „Draugui". 

Danutė ir Kazys Paškoniai iš Eastlake, OH, atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką. Laimingų ir sveikų jiems Naujų metų, ačiū už auką. 

Walter Barkauskas, dabar gyv. Whitestone, NY (anksčiau -
Point Pleasant, NJO, keisdamas savo adresą, atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką. Tai tikrai gražus jo lietuviško geraširdiškumo įrodymas. Linkime 
naujuose namuose laimės, sveikatos ir dar ilgai skaityti „Draugą". 

Dalius Kedainis, M.D., gyv. Gree Coeur, MO, atnaujindamas 
„Draugo" prenumeratą 2007-iesiems, atsiuntė 80 dol. auką ir gražius 
paskatinimo žodžius: „Nuoširdžiai žavimės Jūsų iniciatyva, atkaklumu 
ir meile lietuviškam žodžiui. Ačiū už svarų indėlį, palaikant ir puoselė
jant lietuvybę". Nors „Draugui" labai reikalinga finansinė parama, bet 
gražūs linkėjimai ir vienas kitas palankus žodelis suteikia jėgų savo 
darbą dar uoliau dirbti, dar daugiau pasiekti. Sveikiname su Naujaisiais 
metais ir esame labai dėkingi už auką bei linkėjimus. 

Daiva M. Markelis, Chesterton, IL, atsiuntė „Draugui: 50 dol. 
auką. Linkime šiai talentingai aktorei ir visuomenininkei laimingų, sėk
mingų 2007-ųjų. Ačiū už auką! 
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Gabrielė Ročkus, Oak Park, IL, parėmė „Draugo" leidybą ypač 
dosnia 100 dol. auka. Dėkojame už geraširdiškumą ir sveikiname su 
Naujaisiais metais — lai jie būna sveiki, sėkmingi ir laimingi. 

Ema Shobys, Hickory Hills, IL, skaitys „Draugą" ir 2007-aisiais, 
nes jau atsiuntė prenumeratos mokestį ir dar priedo 50 dol. auką. Džiau
giamės ją turėdami tarp savo skaitytojų, tariame ačiū už auką. 

Vincas Derenčius, Chipley, FL, pratęsdamas „Draugo" prenume
ratą, atsiuntė 50 dol. auką. Linkime, kad Naujaisiais metais jokios aud
ros ar negandos nepaliestų jo gyvenimo, kad šie metai būtų sveiki ir 
laimingi. Dėkui už auką. 

GIMINIŲ.. 
• . 

ieškau giminių: Kudokų ir Mulu, kilusių iŠ Panevėžio apsktl 
iš Utenos apskrities. Ii anksto esu dėkinga. Maso adresas: 
17407 S. Carlyle Ct., Tintey Paik, IL 60487, 

mailto:ter@aol.com

