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Buvęs JAV diplomatas už prekybą 
vizomis kalės dvejus metus 

Čikaga, kovo 8 d. (BNS/ „Drau
go" info.) — Antradienį JAV Vals
tybės departamentas paskelbė, kad 
buvęs amerikiečių diplomatas Mat-
thew Christ, dirbęs ambasadoje Vil
niuje, nuteistas kalėti 2 metus ir tu
rės sumokėti 5,000 dolerių baudą už 
prekybą vizomis. 

Northern Illinois apygardos 
teisėjas John W. Darrah taip pat M. 
Christ nuteisė trims metams lygti
nai. Nuteistasis turės prisistatyti į 
kalėjimą balandžio 23 d. 

Praėjusių metų lapkritį federali
nė žiuri jau buvo pripažinusi jį kaltu 
nelegaliai ėmus dešimtis tūkstančių 
dolerių kyšius už neimigracines JAV 
vizas. 

Amerikos pareigūnai buvo ap
kaltinę 41-erių Matthew Christ, kad 
jis už neteisėtai išduotas vizas į JAV 
paėmė 42,500 dolerių ir prabangų 
antikvarinį BMW motociklą. Konsu
liniame bei Politikos ir ekonomikos 
skyriuose dirbusiam diplomatui už 
vieną vizą buvo mokama 3,000— 
14,000 dolerių, skelbė agentūra AP 

Kartu buvo nuteisti ir devyni ne
legaliu vizų įsigijimu kaltinti lietu-

Dabartinis JAV ambasadorius Lietuvoje John Cloud (k) tvirtina, kad šiuo metu jo 
vadovaujama įstaiga dirba skaidriai. JA v ambasados Vilniuje nuotr. 

viai. Dauguma jų — vizų gavėjai. Jie, 
neatvykę į JAV konsulatą ir nesu
mokėję oficialaus mokesčio, nelega
liai gautas vizas panaudojo tam, kad 
būtų įleisti į JAV teritoriją. 

Buvęs diplomatas buvo suimtas 

Vašingtone 2005 m. pavasarį, praėjus 
nemažai laiko po neteisėtos veiklos 
vykdymo. 

Prekyba vizomis vyko nuo 1999 
metų rugpjūčio iki 2001 metų liepos, 
kai M. Christ dirbo ambasadoje. 

Lietuvos patiria daugiausia smurto pasaulyje 
Vilnius, kovo 8 d. (LRT/ELTA) 

— Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, 70 proc. Lietuvos vaikų 
teigia patiriantys smurtą bei paty
čias. Tai didžiausi skaičiai pasaulyje, 
praneša Lietuvos radijas. Geriausia 
priemonė padėčiai gerinti būtų pa
garbus elgesys su mažaisiais žmo

nėmis. 
Pasak Vaikų linijos vadovo Ro

berto Povilaičio, būtina ugdyti pagar
bą visoje mokyklos bendruomenėje. 
Jo teigimu agresyvus elgesys yra iš
mokstamas dalykas. Ir dažniausiai jo 
yra išmokstama iš suaugusių. 

„Suaugę žmonės turi daug pyk

čio. Įvairūs tarptautiniai tyrimai at
skleidžia, kad netolerancijos lygis 
Lietuvoje yra vienas didžiausių Euro
poje", — sakė R. Povilaitis. 

Pasak jo, norint, kad mokiniai 
būtų draugiški, reikia siekti, jog su
augusių elgesys taptų draugiškesnis, 
ir kad būtų pagarbos vienas kitam. 

3 ! 

Šiame 
numervie: 

Idealizuoja prieškario Lietuvą 

•Sporto apžvalga. 
• Savivaldybių rinkimai 
Vilniuje ir nacionalinis 
saugumas. 
•Lietuvos banko 
valdyboje. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Lietuva pasaulinės 
krizės akivaizdoje. 
•Pagerbė adv. S. Kuprį. 
•Lietuvos 
• Nepriklausomybės 
šventė Jaunimo centre. 
•Lietuviško kino 
vakaras. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.63 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Du 
trečdaliai apklaustų didmiesčių gy
ventojų mano, kad pirmasis ir pasku
tinis tarpukario Lietuvos vadovas 
Antanas Smetona istorijoje suvaidi
no teigiamą vaidmenį. 

Tuo tarpu dabartinės Lietuvos 
buvusį prezidentą Algirdą Brazauską 
ir parlamento vadovą Vytautą Lands
bergį idealizuoja mažiau nei pusė ap
klaustųjų. 

Kaip rodo savaitraščio ,,Veidas" 
atlikta apklausa, 65 proc. apklaustų
jų mano, kad A. Smetona šalies is
torijoje suvaidino teigiamą vaidmenį, 
8,2 proc. — neigiamą, 12,8 proc. — 
neutralų. 

Daugiausia teigiamai vertinan
čiųjų A. Smetoną yra tarp jaunų ir vi
dutinio amžiaus apklausos dalyvių. 
Tarp 60-69 metų amžiaus grupės ap
klaustųjų teigiamai A. Smetonos val
dymą vertinančių gerokai mažiau. 

Idealizuojančiųjų A. Smetonos 

Antanas Smetona 
Seimo nuotr. 

asmenybę maždaug vienodai visuose 
didžiuosiuose, bet išskirtinai mažiau 
Klaipėdoje. 

Pirmojo faktinio atkurtos Lie
tuvos vadovo — Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo pirminin
ko V Landsbergio Nukelta į 6 psl. 

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

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

V. Petkevičius 
prisipažino 
veikęs prieš 
valstybę 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Sei
mo narys konservatorius Saulius Pe
čeliūnas prašo Generalinės prokura
tūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
rašytojo Vytauto Petkevičiaus veiks
mų 1990-1991 metais. Parlamenta
ras prašo nustatyti, ar rašytojo veik
los negalima kvalifikuoti kaip anti
valstybinių organizacijų kūrimo, taip 
pat bendrininkavimo vykdant tyčinį 
nužudymą sunkinančiomis aplinky
bėmis. 

Pasak S. Pečeliūno, perduoti tokį 
prašymą generaliniam prokurorui 
Algimantui Valentinui paskatino va
sarį laikraštyje „Karštas komenta
ras" publikuotas V Petkevičiaus in
terviu. 

Rašytojas jame prisipažįsta 1991 
metų sausį agresijos prieš Lietuvą 
metu dalyvavęs neteisėtai dislokuotų 
SSRS ginkluotųjų pajėgų Vilniaus 
garnizono vadovybės posėdžiuose, 
taip pat „M. Gorbačiovo tarybos" 
veikloje. 

„Iš tuometinio įvykių konteksto, 
kuris yra atspindėtas ir Sausio 13-
osios byloje, kurioje buvo nuteisti kai 
kurie prie agresijos prisidėję asme
nys, yra aišku, kad toks piliečio V 
Petkevičiaus dalyvavimas minėtuose 
posėdžiuose ir taryboje galėjo būti 
dalyvavimas marionetinio 'nacionali
nio gelbėjimo komiteto' ir 'SSRS pre
zidento Nukelta j 6 psl. 
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APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
Para&šė Ed. Šulsdtis 

„LITUANICOS" FUTBOLININKŲ PERGALĖ 
Kovo 4 d. „Metropolitan" lygos būtų galėjusi varžytis dėl pirmos ar 

salės pirmenybėse vyko paskutinis — 
devintasis ratas. „Lituanicos" fut
bolininkai, šiemet žaidę žemesnėje — 
I divizijoje, nugalėję varžovus 6:3, 
išvengė paskutinės vietos, nors 
užėmė gana kulią — devintąją. 

Lietuvių komanda rungtynėse 
prieš „Belgrade" futbolininkus įrodė, 
kad moka ne tik pulti, bet ir gintis, 
kas jiems anksčiau nesisekdavo. 
Ypatingai mūsiškiai gerai užsireko
mendavo pirmame kėlinyje, kurį 
baigė 5:2 savo naudai (du įvarčius 
pelnė E. Trinkūnas, o po vieną 

antros vietos, užuot vos išvengtos 
paskutinės. 

I divizijos nugalėtojais tapo 
„Vikings" su 25 taškais, nepaisant, 
kad paskutiniame rate pralaimėjo 
prieš „Galaxy" 2:5, kuri liko trečioje 
vietoje. Taip pat į „major" diviziją 
pakilo ir vicečiompionais tapusi 
„Lions" komanda (ji surinko 19 taš
kų). 

Pačioje uodegėlėje liko „Fichte-
Rams" futbolininkai, su 5 taškais. 
„Lituanica" su 7 taškais (įvarčių san
tykis 23:39) turėjo pasitenkinti de-

Senieji „L i tuan ica" Klubo darbuoto ja ; (Iš kairės): Bronius Žukauskas, 
Albertas Glavinskas, Gediminas Bielskus klubo valdybos posėdyje kovo 3 d. 
Lemonte. E. Šulaičio nuotr. 

A. Glavinskas grįžo iš Floridos 

pridėjo A. Zuperska, A. Belostenis ir vintąja vieta. Mūsiškius taip pat pra-
P Gelžinis). 

Po pertraukos — 9-ą minutę, P 
Gelžinis įmušė šeštąjį įvartį. Tačiau 
varžovai netrukus po to trečią kartą 
nuginklavo lietuvių vartininką. Sek
madienį susirinko 14 žaidėjų, tad 
buvo galimybė juos kaitalioti. Vienas 
iš klubo vadovų, Gediminas Bielskus, 

lenkė „Belgrade" ir „Connections" — 
abi su 9 taškais. Lentelės viduryje 
išsirikiavo: 

„Major" divizijos viršūnėje atsi
dūrė „United Serbs" (21 tšk.), 
Schwaben" (20 tšk.) ir „Eagles" (17 
tšk.), „Green-White" (16 tšk.), „In
ternational" (15 tšk.), „Kickers" (10 

džiaugėsi pergale ir pareiškė, jeigu tšk). Šią diviziją turės apleisti pasku-
taip gerai ir gudriai būtų žaista anks- tinėse dviejose vietose likusios — 
tesnėse rungtynėse, tai „Lituanica" „VVings" (3 tšk.) ir „Lightning" (0). 

Nuo 1988-ųjų metų „Lituanicos" 
valdybos pirmininko pareigose išbu
vęs Albertas Glavinskas ir tik pernai 
rudenį iš jų pasitraukęs (tačiau likęs 
klubo valdyboje) sugrįžo iš Floridos 
— St. Petersburg miesto. Ten jis 
praleido ilgesnį laiką, nes šioje vie
tovėje turi butą, taip pat ten gyvena 
ir jo sūnus su gausia šeima. Sugrįžęs 
į Čikagos apylinkes, Glavinskas vėl 
įsijungė ne tik į „Lituanicos", bet ir į 
kitą veiklą. 

Kitas klubo valdybos narys — 
Algirdas Zamalaitis irgi pajudėjo į 
Floridą: jis šiuo metu šildosi Miami 
apylinkėse. Trims savaitėms į Lietu-

„Lituanicos" futbolininkai 
netrukus grįžta į aikštes 

Ilgus dešimtmečius, nuo 1951-
ųjų metų, gyvuojantis „Lituanicos" 
futbolo klubas ruošdavo rudeninius 

atidarymo baliumi". Jame kviečiami-
dalyvauti visi — ne vien tik spor
tininkai, bet ir visi kiti, kurie tik gali 

pokylius, o šiemet — sugalvota nau- paeiti. Cia bus vaišės, programa, šo-
jiena: pokylis įvyks pavasarį ir jau kiai (gros brolių Švabų orkestras), 
gana greitai — gegužės 5 d., šešta- bus loterija bei kiti įvairumai. Bilietų 
dienį, Pasaulio lietuvių centro Le- kaina — tik 45 dol. asmeniui, 
monte didžiojoje salėje. Bus išleistas programinis lei-

Apie šį pokylį bei kitus seniausio- dinys, kuriame sveikinimus klubui ar 
jo Amerikoje lietuvių futbolo klubo reklamas galės dėti pavieniai asme-
reikalus buvo kalbėta „Lituanicos" nys, organizacijos, verslininkai. Pus-
valdybos posėdyje, įvykusiame kovo lapio kaina — 100 dol., pusės — 60 
3 dienos popietę PL centro „Bočių" dol., ketvirčio — 30 dol. Norint įdėti 
menėje. sveikinimus kreiptis telefonu— 708-

Pats renginys vadinasi ..Sezono 430-3055, 

Iš LLFK ,.Lituanica" valdybos posėdžio kovo 3 d.. Lemonte. Virgilijus 
Marčinskas (dešinėje) dėsto savo pastabas Aleksui Rimeikai ir Gediminui 
Bieiskui. 

E. šulaičio nuotr 

Valdybos iždininkas A. Zama
laitis pranešė, jog ižde jau nedaug 
pinigų belikę. Nariai ir rėmėjai kvie
čiami siųsti nario mokesčio čekius, 
rašant „Liths Soccer Club" ir siųsti 
adresu: „Liths Soccer Club", P O. 
Box 389254, Chicago, II 60638. Yra 
kviečiami ir nauji nariai bei rėmė
jai. 

Buvo pranešta, kad netrukus 
pradės veikti klubo internetinė sve
tainė, kurią bus galima pasiekti šiuo 
adresu: www.scliths.com. Tuo rei
kalu rūpinasi A. Zamalaitis. 

Klubo sekretorius Gediminas 
Bielskus palaiko ryšius su „Metro
politan Soccer League" (jai priklauso 
lietuvių klubas nuo pat jos įsteigimo 
prieš 26 metus), dalyvauja klubų 
atstovų susirinkimuose. Jis pažy
mėjo, kad būtų gera, jog atsirastų dar 
vienas žmogus, galintis važiuoti 
kartu su juo. 

Buvo kalbama, kad jau reikia 
ruoštis pavasario ratui lauko aikš
tėse. Pirmosios pirmenybių rung
tynės lauke įvyks balandžio 22 d., 3 
vai. p. p., „Lituanicos" namų aikštėje 
— Bambrick Park, Lemonte. Bus 
žaidžiama prieš „International" 
komandą. Nors salės futbolo pir
menybėse šį sezoną lietuviams blogai 
sekėsi, bet lauko pirmenybėse tiki
masi geriau pasirodyti. Tačiau norint 
tai pasiekti, reikia daugiau žaidėjų, 
kurie reguliariai ateitų žaisti ir 
treniruotis. 

Taip pat kalbėta ir apie pagrin
dines aikštės prie PL centro suvarky-
mo reikalus. Tam tikslui reikia apie 
20 000 dolerių. Jau yra surinkta 
beveik 9,000 dol., tiek turėtų skirti ir 
PL centro vadovvbė. 

vą išvyko naujasis klubo pirminin
kas Dainius Ruževičius. Jis pakeliui į 
tėvynę viešėjo Londone, Anglijoje, 
kur vyko „Ambasadoriaus taurės" 
krepšinio turnyras. 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-9 psl. 
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Savivaldybių rinkimai Vilniuje 
ir nacionalinis saugumas 

RASA IUKNEVICIENE 

Pirminė savivaldybių rinkimų 
analizė Vilniuje leidžia daryti kai 
kurias politines išvadas, susijusias su 
sri t imi, kurioje parlamente man 
tenka dirbti, ir formuluoti temą: savi
valdybių rinkimai Vilniuje ir na
cionalinis saugumas. 

Kokia gi ta pagrindinė politinė 
išvada? Mano manymu, pirmą kartą 
savivaldos rinkimuose dalyvavo ir 
Kremliaus projektas. Ir dalyvavo 
būtent Vilniuje. Mažai kas Lietuvoje 
abejoja, kad visuose rinkimuose, - o 
prezidento rinkimuose ryškiai, -
vienokia ar kitokia forma dalyvauja 
Rusija, jos pinigai ar jos projektai. Tų 
projektų yra ne vienas, jie yra įvairūs. 
Juos matėm gyvenime: Darbo parti
jos su Viktoru Uspaskichu, visokių 
„kunigaikštienių" projektai ir pan. 

Rusenantis projektas „Rolandas 
Paksas - prezidentas" bandomas 
atgaivinti per Vilnių, nes čia yra ge
r iausia bazė. Kaip bebūtų gaila, 
minėsime 17-ąsias Nepriklausomy
bės atkūrimo metines, tačiau Vilniuje 
ir aplink Vilnių tebėra labai ryškus 
susiskaldymas, balsuojant rinkimuo
se pagal tautinį požymį. Lietuvos len
kai balsuoja tik už lenkiškas politines 
partijas, o Lietuvos rusai, kurių dau
guma gyvena Vilniuje, keičia savo 
pasirinkimą įdomiai, matyt, gavę tam 
t ikrus signalus, už ką jiems reikia 
balsuoti. 

Tai įrodo ir konkretūs dalykai: 
kad Vilnius R. Pakso partijos buvo 
pasirinktas esminiu projektu, norint 
ateityje jį grąžinti į aukštesnius pos
tus , rodo skir tumai tarp likusios 
Lietuvos ir Vilniaus. Už R. Paksą vi
soje Lietuvoje balsavo 10 proc. rin
kėjų, kas atitinka buvusių rinkimų 
skaičius. Buvo matyti, kad čia didelio 
aktyvumo nebuvo ir kad visas proce
sas buvo paliktas savieigai, - turiu 
galvoje ikirinkiminį laikotarpį. Vil
niuje R. Paksas laimėjo 23 proc. Tarp 
10 ir 23 - procentų skirtumas ne
mažas. O pažiūrėjus į patį Vilnių aiš
kiausią atsakymą duoda kad ir Nau
josios Vilnios analizė: vienoje iš Nau
josios Vilnios apylinkių už R. Pakso 
sąrašą balsavo net 46 proc. rinkėjų. 
Tai daug ką pasako. 

Dar vienas įdomus aspektas. Mes 
išnagrinėjome ir sociologinius tyri
mus, atliktus dar iki savivaldybių 
rinkimų. Apklausos rodė, kad gruo
džio pirmosiomis dienomis R. Pakso 
šansai yra didžiausi. Jis buvo lyderis, 
o jo partija pirmavo prieš kitas, daly
vavusias rinkimuose, nors ir nedide
liu skirtumu. Noriu atkreipti dėmesį, 
kad tuo metu dar nebuvo prasidėjusi 
rinkimų kampanija. Rinkėjai to nepa
sako per vieną-dvi dienas. Aišku, kad 
jau spalio-lapkričio mėn. rinkėjų ap
sisprendimas buvo taip suformuotas. 

Klausiant savęs, kodėl taip atsi
tiko, mano vienas iš atsakymų būtų: 
neatmestina prielaida, kad jau tuo
met per tam tikrą egzistuojantį tin
klą, per tam tikras užsilikusias vi
suomenines organizacijas, per tam 
tikrus žmones, kurie galbūt turi ryšį 
ir su Latvių gatve, buvo duotas sig
nalas, kad šių metų pasirinkimas 
turėtų būti šitas. 

Tai visiškai suprantama - Vikto
ras Uspaskichas, už kurį balsavo bū
tent šita Vilniaus visuomenės dalis, 
jau buvo pabėgęs. Atsirado galimybė 
šį projektą pakeisti kitu. 

Antras dalykas, į kurį atkreipiau 

dėmesį ir kuris patvirtina, bent jau 
man, tą tezę, kurią dėsčiau pradžioje: 
tai Rolando Pakso aplinka, kuri iki 
rinkimų nebuvo labai matoma. Ir ta 
aplinka visai neseniai, Lietuvai sto
jant i NATO, Europos Sąjungą, su
darė kaip tik besipriešinančios gru
pės branduolį. Tai žmonės, anksčiau 
sudarę Tautos pažangos branduolį ir 
labai aktyviai veikiantys prieš Lietu
vos vakarietiškąją integraciją. Jų 
pažiūros nėra pasikeitusios, aš negir
dėjau, kad jie būtų deklaravę kokį 
nors kitokį požiūrį, - nei Audrius 
Butkevičius, nei Rolandas Paulaus
kas ir kt. 

O kaip dabar, jau po rinkimų, 
elgsis Lietuvos lenkai, lenkų išrinkta 
politinė partija - Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija? Kaip bebūtų liūdna, 
vėl kaip 1990-aisiais kyla klausimas, 
su kuo yra lenkai: ar su iš Kremliaus 
ateinančia politine jėga ir ta krypti
mi, - Rolandui Paksui sugrįžti į 
prezidento postą per Vilnių, - ar su 
europietiškos integracijos kryptimi? 
Vilniaus klausimas šiandien nėra 
komunalinis, kaip yra išsireiškęs 
vienas politikas. Didžiausia atsako
mybė dabar jau tenka Tėvynės sąjun
gai, socialdemokratams ir kt. vaka
rietiškoms politinėms partijoms. 

Dėl socialdemokratų 
sprendimų 

Socialdemokratų partijos spren
dimas yra neblogas, turiu galvoje, 
kad iš esmės buvo panaikintas įspū
dis, nuslydęs per Lietuvą, kad social
demokratai galutinai apsisprendė eiti 
su liberaldemokratais. Tai gerai, svei
kintina, tačiau išryškėjo dvi stovyk
los. Pirmoji: Algirdo Brazausko linija 
- valdžia bet kokia kaina. Man keista, 
kad A. Brazauskas nepasimokė iš 
savo klaidų, kuomet po Seimo rin
kimų iš esmės tokį pat projektą ban
dė įgyvendinti su V Uspaskichu. Ži
nome, kuo tai baigėsi. Kita dalis so
cialdemokratų yra tie, kurie jaučia 
didelę atsakomybę, tarp jų ir prem
jeras Gediminas Kirkilas, kuris su
pranta, ką Lietuvai reiškia R. Pak
so—Kremliaus projekto įgyvendini
mas Vilniuje. 

Politiniai žaidimai 
su VSD tęsiasi 

Esu priversta įtraukti dar vieną 
klausimą: apie šios dienos žiniasklai-
dos pranešimus dėl naujojo VSD 
vadovo skyrimo, dėl prezidento pasi
rinkimo. Esminis dalykas, kuris nu
vilnijo ir žmonėms sukėlė klausimų, 
yra tai, neva prezidento pasirinki
mui, kurį „Lietuvos rytas" jau „ži
no", - aš noriu pabrėžti, kad Tėvynės 
sąjunga to nežino, su mumis niekas 
apie tai nekalbėjo, jokių oficialių 
pasiūlymų, pranešimų iš prezidento 
mes nesam gavę, - pritarė konserva
toriai. Minimas Povilas Malakauskas. 
Noriu atsakingai pabrėžti, kad TS ne 
tik neturi jokios oficialios informaci
jos, o, neturėdama jokios oficialios 
informacijos, nėra svarsčiusi jokios 
kandidatūros, todėl nėra jokios TS 
nuostatos šiuo klausimu. Yra tam 
tikras bendras požiūris, mano išsaky
tas jau anksčiau. Norėčiau keletu 
tezių jį priminti. 

Mes kalbam ne apie konkrečias 
pavardes, o apie kriterijus, kuriuos 
taikysim bet kuriam prezidento pa
sirinkimui, nepaisant to, kokiai poli

tinei krypčiai simpatizuotų vienas ar 
kitas kandidatas. Pirmiausia, kandi
datas turės labai atsakingai ir tiksliai 
bei nuoširdžiai įvertinti dabartinės 
VSD vadovybės poelgius, turės turėti 
aiškų planą, kaip atkurti sugriautą 
Lietuvos kontržvalgybą. 

Ta pačia proga norėčiau trum
pam grįžti prie pirmosios konferenci
jos temos ir pateikti pastebėjimą, kad 
visas šis R. Pakso grįžimo per Vilnių 
projektas vyko tuomet, kai VSD va
dovybė griovė Lietuvos kontržvalgy
bą. Taigi visi šie procesai Vilniuje 
vyko sugriautos kontržvalgybos fone. 
Aš negaliu daryti toli siekiančių iš
vadų, bet į patį faktą privalau at
kreipti dėmesį. 

Taigi būsimam VSD vadovui teks 
pateikti labai konkretų planą, kaip 
atkurti A. Pociaus rankomis sugriau
tą Lietuvos kontržvalgybą ir kas bus 
su A. Pociaus pavaduotojais. Mes ma
nom, kad bent jau du, paminėti Na
cionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto pateiktose išvadose Seimui ir 
Seimo patvirtintose išvadose, pava
duotojai neturi likti savo postuose; ir, 
žinoma, pažymos, kurias atsisakė 
komitetui pateikti A. Pocius. Be šių 
principinių dalykų neįsivaizduoju, 
kad mūsų frakcija galėtų pritarti 
kokiai nors kandidatūrai. 

Jeigu būtų pasiūlyta minėta kan
didatūra, galėčiau pateikti tik savo 
pastebėjimus: susikurtų iš karto dvi 
problemos. Pirmiausia atsirastų va
kuumas dėl Specialiųjų tyrimo tarny
bos. Mažiausiai vėl vienerius metus 
nebūtų iš ko pareikalauti atsakomy
bės už rezultatus. Jeigu P Mala
kauskas išeitų, naujasis vadovas 
nežinia kada būtų paskirtas; jis tu
rėtų galimybę sakyti, kad turi per
žiūrėti situaciją, atlikti vidinį auditą, 
įsigilinti į problemas ir tik tada 
pateikti savo planą. 

Kitas dalykas - susijęs su Tėvy
nės sąjunga. Mums kiltų papildomas 
galvos skausmas, nes ši kandidatūra 
būtų bandoma, - ir dabar jau bando
ma, - susieti su Tėvynės sąjunga ir 
tam tikra mūsų atsakomybe už pa
sirinkimą. Jau ir dabar matau tam 
tikrų spekuliacijų; jaučiu, kad jų bus 
dar daugiau, bandant primesti mums 
atsakomybę už būsimą VSD darbą, 
dėl ko atsakomybės mes niekaip 
negalime prisiimti, nes tai nėra mūsų 
pasirinkimas. Mes niekaip neįtako
jome ir nesiekėme, kad ši kandi
datūra būtų pasiūlyta Seimui. 

Savęs klausiu: ko siekiama „Lie
tuvos ryto" informacija, o iš tiesų 
dezinformacija? Net nepaklausus 
mūsų į viešumą išmetama pavardė 
neva su mūsų pritarimu. Gal siekia
ma kaip tik įvelti į tam tikras diskusi
jas, planuojant, kad mes neigsim? O 
mes negalim to neneigti. Galbūt nori
ma pratęsti Arvydo Pociaus egzis
tavimą? Jeigu ši kandidatūra sukeltų 
dvejonių, ginčų ir nebūtų patvirtinta, 
būtų dar keletą mėnesių ar pusmetį 
ieškoma naujo kandidato, ir taip 
kažkam labai reikalingas žmogus A. 
Pocius toliau vadovautų Saugumo de
partamentui. Nuo Lietuvos žmonių 
būtų slepiama tiesa; toliau kritiška 
padėtis liktų Lietuvos kontržvalgybo
je; dar liko iki galo nesudoroti parei
gūnai, kurie yra nušalinti ir apšaukti 
bjauriausiais vardais; reikia dar iš
saugoti kai kurių žmonių, neteisėtai 
įgijusių pernelyg didelės įtakos Sau
gumo departamente, „švarius" mun
durus... Jeigu būtų bandoma mus 
įstumti į tokius žaidimus, norėčiau 
pabrėžti, kad tai jau būtų tikrai anti
valstybinė veikla. 

Kviesčiau susilaikyti nuo žai
dimų su itin svarbia institucija Lie
tuvoje. 

Seni žemėlapiai -
neįspėta mįslė 

1929 metais Stambulo naciona
linio muziejaus direktorius Halilas 
Edchemas, peržiūrėdamas Bizantijos 
imperatoriaus biblioteką, aptiko že
mėlapį, kuris sukėlė nemažą sumaištį 
mokslo pasaulyje. 

Ir ne vien todėl, kad tas žemė
lapis buvo nubraižytas ant gazelės 
odos (86 x 64 cm.) skiautės. Nepap
rasta sensacija buvo žemėlapio am
žius ir turinys. 

Kaip įskaityta, žemėlapis buvo 
sudarytas 1513 metais turkų admiro-
16 Pirio ibi Chadži Mahometo, dau
giau žinoto Piri Reis vardu („reis" 
turkų kalboje - „ponas") 

Tame Piri Reis žemėlapyje ste
bėtinai tiksliai buvo pažymėti geog
rafijos objektai, apie kuriuos, moks
lininkų nuomone, tais laikais niekas 
negalėjo žinoti. 

Pavyzdžiui, žemėlapio autorius 
labai tiksliai pavaizdavo Čilės pak
rančių reljefą, Andų kalnyną, teisin
gai nubraižė Amazonę. 

Maža to, žemėlapyje buvo pa
žymėta Antarktida (prieš 300 metų 
iki jos atradimo!), kuo tiksliausiai 
nubrėžta jos krantų (esančių po sto
riausiu ledo sluoksniu!) linija, kuri 
nepakito ir šiandieniniuose žemėla
piuose, praėjus beveik 500 metų! 

Piri Reis savo žemėlapyje taip 
pat buvo pažymėjęs kai kurias Pietų 
poliaus salas, kurios buvo atrastos... 
tik 1958 metais! 

Čia taip pat pažymėta Amerikos 
- Antarktidos sąsmauka, išnykusi 
daugiau nei prieš 10 tūkstančių me-
tų! 

1959 metais Washington, DC, 
Kongreso bibliotekoje profesorius 
Charles Hepgudas aptiko žemėlapį, 
sudarytą Orongeso Finiuso 1531 
metais. 

Ir vėl buvo didelė sensacija: že
mėlapio autorius irgi pažymėjo An
tarktidą ir net nubraižė jos pakran
tes be ledų! 

Taip pat parodė šio žemyno upes 
ir kalnus. 

Dar po poros šimtų metų (1737) 
kitas Antarktidos žemėlapio autorius 
- Filipas Buašė - tą žemyną pavaiz
davo visiškai be ledo dangos! 

Profesorius Charles Hepgudas 
įsitikinęs, kad šių žemėlapių atsiradi
mo mįslė gali būti paaiškinta tik 
sutikus su mokslininkų išvada, kad 
žemėlapių sudarytojams padėjo kaž
kokios nežinomos aukštos civilizaci
jos atstovai, kurie jau naudojosi aero-
fototechnika. 

„Klaipėda" 
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LIETUVOS BANKO VALDYBOJE 
1. Dėl Paskolų rizikos duo

menų bazės tvarkymo taisyklių 
pakeitimo. 

Lietuvos banko valdyba pakeitė 
Paskolų rizikos duomenų bazės tvar
kymo taisykles. Jos nustato tvarką, 
pagal kurią Lietuvos Respublikoje 
įregistruoti komerciniai bankai, spe
cializuoti bankai ir užsienio bankų 
filialai privalo teikti duomenis apie 
paskolų gavėjus ir jiems suteiktas 
paskolas. 

Taikant naujus taisyklių reikala
vimus, paskolų rizikos duomenų 
bazėje paskolų gavėjų kategorijos ati
tiks Kapitalo pakankamumo skaičia
vimo bendrąsias nuostatas. Iki šiol 
paskolų gavėjai buvo suskirstyti į 
kategorijas atsižvelgiant j galiojusias 
Europos Sąjungos (ES) direktyvas 
dėl kapitalo reikalavimų. Įgyvendin
dama naujas ES direktyvas, pernai 
Lietuvos banko valdyba patvirtino 
Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrąsias nuostatas, kuriose atskiri 
paskolų pozicijų pavadinimai skiriasi 
nuo nurodytų dabar galiojančiose 
Paskolų rizikos duomenų bazės tvar
kymo taisyklėse, todėl ir pasiūlyti 
taisyklių pakeitimai. Jie įsigalios nuo 
2008 m. sausio 1 d. 

Pastaruoju metu šalies bankai 
plečia savo veiklą atidarydami filialus 
užsienio šalyse ar įgydami užsienio 
šalyse veikiančių įmonių kontrolę. 
PagaL Paskolų rizikos duomenų bazės 
tvarkymo taisykles, bankai privalo 
teikti duomenis į paskolų rizikos 
duomenų bazę apie šių įmonių su
teiktas paskolas bei jų gavėjus. Todėl 
paskolų rizikos duomenų bazėje tu
rėtų būti kaupiama informacija ir 
apie kontroliuojamų užsienio šalių 
įmonių suteiktas paskolas užsienio 
šalies paskolų gavėjams, kurią ne vi
suomet galima pateikti dėl kai ku
riose šalyse taikomų informacijos 
konfidencialumo reikalavimų. Atsi
žvelgiant į tai, pakeistose Paskolų ri
zikos duomenų bazės tvarkymo tai
syklėse nustatyta, kad bankai įgiję 
įmonės, veikiančios užsienio valsty
bėje, kontrolę į paskolų rizikos duo
menų bazę teiktų tik duomenis apie 
tos įmonės suteiktas paskolas Lietu
vos Respublikos rezidentams. 

2. Dėl leidimo tapti AB SEB 
Vilniaus banko stebėtojų tarybos 
nariu. 

Lietuvos banko valdyba išklausė 
informaciją apie numatomus pasi
keitimus AB SEB Vilniaus banko ste
bėtojų taryboje ir neprieštaravo dėl 
naujo stebėtojų tarybos nario rinki
mo. 

3. Dėl Lietuvos banko 2007-
2008 m. ekonominių tyrimų gai
rių. 

Lietuvos banko valdyba patvirti
no Lietuvos banko 2007-2008 m. 
ekonominių tyrimų gaires. Jose api
brėžiamos prioritetinės ekonominių 
tyrimų kryptys, kuriomis bus vado
vaujamasi plėtojant tiriamąją veiklą 
Lietuvos banke nurodytu laikotarpiu, 
taip pat nustatyti organizaciniai gai
rių įgyvendinimo principai. 

Pagrindiniai ekonominių tyrimų 
Lietuvos banke tikslai - užtikrinti 
Lietuvos banko valdybos sprendimų 
dėl pinigų ir valiutos kurso politikos, 
finansų sistemos stabilumo pagrįs
tumą, kompetentingą Lietuvos banko 
dalyvavimą Europos centrinių bankų 
sistemoje (ECBS), tarptautinėse ben
dradarbiavimo institucijose ir foru
muose. 

Atsižvelgus į dabartinius ir nu

matomus žinių ir priemonių porei
kius atliekant ekonominės analizės, 
prognozavimo darbus ir priimant 
sprendimus dėl pinigų ir valiutos 
kurso politikos, finansų sistemos sta
bilumo, taip pat bendradarbiaujant 
su ECBS, nustatytos keturios prio
ritetinės tyrimų kryptys: modeliavi
mas ir prognozavimas, pinigų ir 
fiskalinė politika, finansinis sta
bilumas, konvergencijos tyrimai. 

Viena iš pagrindinių pinigų ir 
fiskalinės politikos krypties tyrimų 
temų - infliacijos tyrimai. Pagrin
dinis Lietuvos banko tikslas - pa
laikyti kainų stabilumą. Lietuvos 
bankas reguliariai informuoja visuo
menę apie šalies infliacijos kaitą ir ją 
lemiančius veiksnius, teikia infliaci
jos prognozes. Lietuvai siekiant įvesti 
eurą, viena iš pagrindinių galimų 
kliūčių yra per didelė šalies infliacija. 
Todėl infliacijos tyrimai yra itin svar
būs. Turi būti atlikti infliacijos iner
cijos, kainų nelankstumo ir jų veik
snių tyrimai. Svarbu įvertinti gamy
bos sąnaudų (ypač darbo užmokesčio) 
nelankstumo lygį. 2007-2008 m. nu
matoma dalyvauti ECBS bendrame 
tyrimo projekte „Darbo užmokesčio 
kitimas" ir atlikti darbo užmokesčio 
nelankstumo ir jo veiksnių verti
nimus. 

Viena iš pagrindinių finansinio 
stabilumo krypties tyrimų temų -
bankų sistemos kredito rizikos tyri
mai. Spartus kredito augimas didina 
namų ūkių ir įmonių įsiskolinimą 
šalies kredito institucijoms, todėl nuo 
jų finansinės padėties priklauso ban
kų sistemos paskolų portfelio kokybė, 
pelningumas ir kapitalo pakankamu
mas. Siekiant geriau įvertinti kredito 
riziką, kylančią dėl makroekonomi
nių veiksnių pokyčių, 2007 m. pla
nuojama sukurti modelį, kuris leistų 
kiekybiškai išmatuoti įmonių finan
sinių įsipareigojimų vykdymo patiki
mumą. 

Šalies bankų sistemos rizika tam
pa vis labiau priklausoma nuo patro
nuojančių užsienio bankų veiklos ir 
padėties atitinkamų šalių rinkose. 
Tarptautinės bankininkystės raida 
turi įtakos Lietuvos finansų sistemos 
struktūros kaitai ir konkurencijai 
joje, taip pat didina šalies bankų sis
temos jautrumą rizikai, kylančiai 
užsienio šalyse. Šių ryšių ir įtakos 
stebėjimas bei modeliavimas - svarbi 
finansinio stabilumo tyrimų sritis. 

Lietuvos banko interneto pus
lapyje kuriama nauja rubrika „Eko
nominiai tyrimai", kurioje bus skel
biama visapusiška vieša informacija 
apie Lietuvos banko ekonominės ti
riamosios veiklos plėtojimą: priorite
tinės kryptys, informacija apie orga
nizuojamus seminarus ir jų medžia
ga, vizituojančių tyrėjų programų 
aprašymai, leidinys „Pinigų studijos" 
ir tiriamieji darbo straipsniai. 

4. Dėl 10 litų proginės mone
tos, išleidžiamos dalyvaujant 
tarptautinėje programoje „Ma
žiausios aukso monetos pasauly
je. Aukso istorija", etalono pa
tvirtinimo. 

Lietuvos banko valdyba patvirti
no 10 litų proginės monetos, išlei
džiamos dalyvaujant tarptautinėje 
programoje „Mažiausios aukso mone
tos pasaulyje. Aukso istorija", etalo
ną. 

Šią monetą numatyta išleisti 
2007 m. pirmąjį ketvirtį. 

Grafikas Liudas Parulskis mone
tos averse pavaizdavo Aušros vartus, 
vieną reikšmingiausių Vilniaus isto

rijos ir architektūros paminklų. 
Monetos reverso pusėje nurodyta nuo 
antikos laikų architektūroje naudoto 
principo - aukso pjūvio (lotyniškai 
sectio aurea) formulė, išreikšta geo
metrine figūra stačiakampiu. 

5. Dėl 50 litų proginės mone
tos, skirtos Panemunės piliai (iš 
serijos „Lietuvos istorijos ir 
architektūros paminklai"), gra
finių (meninių) projektų. 

Lietuvos banko valdyba patvirti
no 50 litų proginės monetos, skirtos 
Panemunės piliai (iš serijos „Lietuvos 
istorijos ir architektūros paminklai"), 
grafinių (meninių) projektų konkur
so rezultatus. Pirmoji vieta atiteko 
Sauliaus Juozo Jarašiaus kūriniui, 
antroji - Giedriaus Paulauskio, tre
čioji - Stasio Leono Makaraičio dar
bams. 

Lietuvos banko valdyba taip pat 
patvirtino Sauliaus Juozo Jarašiaus 
sukurtus 50 litų proginės monetos, 
skirtos Panemunės piliai, monetos 
averso ir reverso grafinius (meni
nius) projektus. 

Patvirtintas ir užrašas monetos 
briaunoje: ISTORIJOS IR ARCHI
TEKTŪROS PAMINKLAI. 

6. Dėl Vlado Jurgučio premi
jos nuostatų patvirtinimo 

Lietuvos banko valdyba patvirti
no Vlado Jurgučio premijos nuostatus. 

Lietuvos banko valdybos nuta
rimu Vlado Jurgučio premija įsteigta 
1997 m., pažymint akademiko, profe
soriaus, pirmojo Lietuvos banko 
valdytojo Vlado Jurgučio nuopelnus 
Lietuvos bankininkystei, minint Lie
tuvos banko įkūrimo ir Lito išleidimo 
75-ąsias metines. 

Premija jau skirta ir įteikta tris 
v 

kartus: 1997 m. - prof. Alfonsui Žilė

nui už reikšmingus darbus banki
ninkystės ir finansų srityse, 1998 m. 
- Stasiui Sajauskui ir Dominykui 
Kaubriui už darbą „Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės numizmatika" ir 
1999 m. - Vladui Terleckui už 
1995-1999 m. išleistas knygas ir 
paskelbtus straipsnius Lietuvos ban
kininkystės istorijos tema. 

Naujuosiuose Vlado Jurgučio 
premijos skyrimo nuostatuose išsa
miau reglamentuota pretendentų 
premijai gauti siūlymo tvarka, nu
matyta, kad siūlymai gali būti teikia
mi ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. 
Naujuose nuostatuose aiškiau api
brėžtas premijų skyrimas, Vlado Jur
gučio premijos skyrimo komisijos 
funkcijos, teisės ir darbo organizavi
mas. 

Nustatyta, kad Vlado Jurgučio 
premija skiriama už reikšmingus dar
bus (monografijas, vadovėlius, pub
likuotus mokslinius straipsnius, di
sertacijas) Lietuvos bankininkystės, 
finansų, pinigų ir makroekonominių 
tyrimų srityse per pastaruosius 
penkerius metus. 

Nustatytas premijos dydis -
20,000 litų. Ji skiriama ne dažniau 
kaip kartą per metus. 

Premiją skiria Lietuvos banko 
valdyba, Vlado Jurgučio premijos 
skyrimo komisijos teikimu. Neradus 
reikiamo darbo, komisija gali nesiū
lyti skirti premijos. 

Premijos laureatas skelbiamas, 
laureato diplomas ir premija įteikia
mi, minint Vlado Jurgučio gimimo 
dieną (gimė 1885 m. lapkričio 5 d.) 
lapkričio mėnesį. 

Premijos laureatui kita premija 
gali būti skiriama ne anksčiau kaip 
po 5 metų. 

Lietuvos banko 
ryšių su visuomene skyrius 

Pėstiesiems uždrausta klausytis muzikos 
New York mieste, siekiant iš

vengti avarijų, pėstieji, pereinantys 
gatvę ir klausantys grotuvų, bus 
baudžiami. 

Mieste nuspręsta padaryti galą 
avarijoms, per kurias nukenčia išsi
blaškę pėstieji, klausantys muzikos, 
kalbantys mobiliaisiais telefonais 
arba žaidžiantys elektroninius žai
dimus. Už tai gresia iki 100 dolerių 
bauda. 

New York valstijai atstovaujantis 
senatorius Carl Kruger papasakojo, 
kad Brooklyne, kur jis gyvena, nuo 

rugsėjo mėnesio trys pėstieji žuvo 
perėjoje, nes buvo įsigilinę į elektro
ninius žaidimus. Vieną nelaimėlį 
aplinkiniai įspėjo būti atsargų, bet tai 
nepadėjo. 

„Vyriausybė privalo apsaugoti 
piliečius, - pareiškė Kruger. - Elek
troniniai žaidimai taip išpopuliarėjo, 
kad netolimoje ateityje gali iškilti pa
vojus visai visuomenei". Jo nuomone, 
paprasto įsikišimo nebepakaks, nes 
situacija tampa nekontroliuojama. 

*» Reuters** 

Juokas padeda kovoti su diabetu 
Japonijoje pagreitį įgauna judėji

mas „Juoktis - mažiausiai kartą per 
dieną". Jo dalyviai rimtai mano, kad 
užkrečiantis juokas padeda kovoti su 
pavojingomis ligomis, pavyzdžiui, 
diabetu. 

Tokios procedūros, kurias sukūrė 
Cukubos universiteto tyrinėtoja 
Keiko Chajasi, įtrauktos į daugelį 
medicinos įstaigų programų visoje 
šalyje. Kai kurie tyrimai ir anksčiau 
rodė, kad juokas stiprina imuninę sis
temą bei padeda įveikti ligas. 

Keiko Chajasi atliko bandymus 
su ligoniais, kuriuos kamuoja dia
betas. „Desertui" jiems buvo paruoš
tos linksmos komedijos. Pasirodė, 
kad cukraus kiekis kraujyje didėjo 
nebe taip sparčiai, kaip paprastai po 

valgio. 
Tyrinėtojai tai sieja su pasitenk

inimo hormonų - dopamino ir sero
tonino, teigiamai veikiančių žmogaus 
sveikatą, gamyba juoko metu. 

Eksperimento rezultatus mokslo 
visuomenė priėmė ir išspausdino 
geriausiame Amerikos žurnale, skir
tame diabeto problemoms spręs
ti. 

Vystydama savo idėją, K. Chajasi 
sukūrė ,juoko raumenų", esančių 
veide šalia akių, prie burnos ir ant 
skruostų, masažo metodiką. „Ne 
išimtis, - pasakė ji, - kad netrukus 
organizmui stiprinti galėsime 
išrašinėti receptus tam tikrai juoko 
porcijai". 

BNS 
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LIETUVA PASAULINĖS KRIZĖS AKIVAIZDOJE 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Gal pats svarbiausias veiksnys, 
sukėlęs ir keliąs šių dienų pasaulinę 
krizę, yra Rytų ir Vakarų, dažnai ben
draująs, globalizmas - pasaulinės 
valdžios siekiąs judėjimas, - ne tik 
nesireklamuojantis, bet ir besislaps-
tąs nuo pat savo ištakų. Pasirodo, tais 
klausimais yra net keturios knygos 
vien lietuvių kalba ir tuzinai anglų 
kalba vien mano lentynose. To ne
paisant, globalizmo klausimas dar vis 
tiksliai neišryškintas. Visos jo užku
lisių paslaptys, daugybės garsių ir ty
lių konfliktų, dviejų pasaulinių karų 
ir revoliucijų užkulisių manevrai 
tikriausiai liks paslaptyje. 

Kadangi bolševikai nuo pat Le
nino laikų neslėpė savo tikslų valdyti 
visą pasaulį, daugelis politikų ir poli
tologų apsiribojo „komunizmo są
mokslo valdyti pasaulį" svarstymu. 
Leninas ir Trockis net svarstė detales 
prie to eiti, pirmiausia sukuriant 
Europos Sąjungą (ES). Vėliau, jau 
1948 m., tą patį teigė Churchill 
Hagoje sušaukto „Europos Kong
reso" rezoliucija Nr.7: „Europos su
vienijimas turi būti suprastas, kaip 
svarbiausias pasaulio suvienijimo 
žingsnis". Atseit, mes šiandien su ES 
himnu džiaugsmingai žygiuojame į 
pasaulinį sovietą. 

Tad ar gali pavykti tinkamai 
išvystyti vien tik šių laikų pasaulinės 
krizės klausimą? O tą krizę matome 
ir jaučiame, kur tik benukreiptume 
akis. Matome ligotą, išlepintą, savo 
išlikimu beveik nesisielojančią Eu
ropą. Matome kaip visada kritiškais 
momentais pasidalinusią ir prieš save 
demonstruojančią Ameriką. Tai pri
mena paskaitų cikluose bandymą į 
JAV užsienio politikos pragaištin
gumą atkreipti JAV balsuotojų dė
mesį, cituojant italų žurnalisto Carlo 

Coccioli pastabą: „Viena ko Amerika 
dar nepadarė - nepaskelbė karo prieš 
save". Coccioli papildydavau savo 
pastaba: „Bet užsienio politikos foj-
maviman įsiskverbusių globalistų 
dėka Amerika veda nepaskelbtą karą 
prieš save". 

Tai yra dar vienas pasaulinės 
krizės požymis. O kiek laiko reikėtų 
skirti naujo ak tor iaus pasaul inės 
valdžios teatro scenoje - islamo ra
dikalų priedangoje - pasaulinės Mo-
hamedo imperijos kūrėjams? 

Vakarų dvasinio ir kul tūr in io 
nuosmukio priežastis, kaip „nuovar
gis", nihilizmas, materializmas, kos
mopolitizmas ir visi ki t i galimi 
„izmai", palieku filosofams, socio
logams, istorikams ir dvasiškiams. 
Tačiau nereikia jokių įrodymų čia 
susirinkusiems, kad visa tai jau se
niai stipriai veikė, veikia ir veiks 
Lietuvą ir lietuvių tautą. Manau, 
daug kas sutiks, jog šiandienės 
pasaulinės krizės galima pagrindinė 
žmonijai katastrofiška pasekmė būtų 
tautų išnykimas. Pagrįs ta i galima 
pasakyti, kad globalizmas yra tautas 
žudantis cunamis. Tad ne smal
sumas, o gyvybiniai išlikimo klausi
mai turėtų dominti lietuvius ir kitas 
tautas. 

Matomai tai rūpi ir kit iems 
europiečiams. 2006 m. lapkričio 10-
11 d. VDU Katalikų teologijos fakul
tetas suruošė konferenciją su 27 
pranešimais ES pavojaus tautišku
mui klausimais. Dalyvavo 11 mok
slininkų iš 5 užsienio valstybių. 
Neseniai skaitėme, kad t a rp ES 
Parlamento kairiųjų veik kilo panika, 
kai nacionalistai susiorganizavo į 
svarią parlamento frakciją. Reiškia -
mes nesame vieni. Atrodo ir Lietu
voje į globalizmą atvirom akim žvel-
giančių skaičius auga. Tam augimui 
svarią paskatą neseniai davė Ro

mualdas Ozolas. Jis trumpai drūtai 
spaudoje apie globalizmą pasakė: 
„neturėdami supratimo, kas daroma 
su pasauliu, niekada nesuvoksime ir 
to, kas darosi su mumis". Įsidėmėti
na, kad jis nepasakė, „kas darosi", o 
„kas daroma" (kieno tai) su pasauliu. 

Tad - kas gi daroma su pasauliu, 
kuriame ir mes gyvename? Ir - kas 
tai daro? Į šiuos klausimus, gerokai 
istorijoje, dokumentuose ir šių dienų 
faktuose pasirausus, galima nemažai 
pasakyti. Apie tai kas, ką, kaip ir 
kodėl daro su pasauliu, elementarių 
žinių pateikia t rys geopolitiniais 
klausimais mano parašytos knygos. 
Vien jų pavadinimai - „Sąmokslas 
prieš žmoniją", „Nauja pasaulio sant
varka?" ir „Po dvylika vėliavų" - tarp 
tironijos ir laisvės - įspėja, kad 
žmonijai gresia tironija, kurią jai 
ruošia sąmokslininkai, primesdami 
pasauliui „Naują santvarką". Pir
mosios knygos viršelyje yra D. Bri
tanijos buvusio ministro pirmininko 
Benjamin Disraeli (1804 - 1881) įspė
jimas: „Pasaulis yra valdomas visai 
kitų asmenybių, negu įsivaizduoja 
užkulisių nežiną žmonės". 

Antrosios knygos moto žymus 
JAV lietuvių dvasinis ir politinis va
dovas prelatas Jonas Balkūnas, įžiū
rėjęs sąmokslininkų grėsmę lietuvių 
tau ta i , ją šaukia pasipriešinimui: 
„Mes neprivalome kentėti vien tik 
dėl to, kad pasaulį kažkas nori pa
daryti imperija". O trečiosios knygos 
paantraštė „tarp tironijos ir laisvės", 
lyg ir nurodo, kad prel. Balkūno ra
ginimas nekentėti yra raginimas ap
sispręsti, kokią ateitį pasirenkame: 
tironiją ar laisvę. 

Iš buvusių pretendentų į pa
saulinius tironus žmonijos istorijoje 
galima būtų sudaryti ilgoką eilutę. 
Tačiau manau, kad šių dienų orga
nizuotas, planuojamas ir klasta bei 

mėlo šūkiais paremtas globalizmas 
kildintinas iš 1776 m. Bavarijoje 
įkurtos slaptos „Iliuminatų" (ap
šviestųjų) organizacijos. Įsiskverbę į 
pusiau atvirus masonus, iliuminatai, 
net po įvairiais pavadinimais, sukėlė 
chaosą Europoje ir net JAV Mark
sistai veik paraidžiui pasisavino jų 
sugalvotus metodus. 

Pirmas bandymas įsteigti pa
saulinės valdžios užuomazgą buvo 
(po Pirmojo pasaulinio karo) „Tautų 
lyga". Amerikoje teko užtikti net 
kaltinimų globalistams, jog tam 
buvęs sukeltas karas, „kurio nė viena 
valstybė nenorėjo". Kai į lygą stoti 
atsisakė JAV Senatas, buvo sukurtos 
„angliškai kalbančių" tautų globa
listų organizacijos visuomenei per
auklėti: Anglijoje „Karališkas institu
tas užsienio klausimams", o Ame
rikoje - „Taryba užsienio klausi
mams". Senatorius Goldwater ją yra 
pavadinęs „neišrinktaisiais valdo
vais". 

Tautų nusmegeninimas, mato
mai, pavyko. Jau turime JT su 
UNESCO. Per melą - vietoje į „ben
drą ekonominę rinką" Europoje -
atsidūrėme ES, kuri, mums bežiūrint 
pavirsta į „Eurppinį sovietą". Anot 
ruso rezistento Vladimiro Bukovskio, 
tai yra „pabaisa, kurios kuo skubiau
siai reikia atsikratyti". 

Ar mūsų vadovai, kurie atsisako 
LR Konstitucijos ir tuomi Nepri
klausomybės, brukdami mus į Briu
selio diktatūrą, negali būti pakaltinti 
„Tėvynės išdavimu"? 

Tėvynės išdavystės klausimas 
galioja ir tiems LR piliečiams, kurie 
nesipriešindami tyliai eina į regioninį 
ES globalistų vergų gardą, anot V 
Bukovskio, kaip į sovietinę tautas 
naikinančią sąjungą. 

Tad pasvarstykime tuos klausi
mus savyje ir tarpusavyje. 

Už pagrindinio parko pastato slepiasi Turtų 
rūmai, arba lobynas, kur galima pamatyti impera
torių brangenybes. Sunku įsivaizduoti, kad čia pat, 
už tokio ramaus parko vyksta labai gyvas gyveni
mas Harajuku rajone, pilname restoranų, kavinių, 
parduotuvių. Čia japonų jaunimas, vilkintis maž
daug 1950 metų madas, šoko tuo laiku pas juos 
populiarų rock 'n 'roll. Vietiniai Harajuku vadina 
Omotesando, kas reiškia „pagrindinis kelias į Meiji 
šventyklą". Į pietus nuo parko yra jaunimo mėgsta
mas Shibuya rajonas, kur merginos ir dieną, ir 
naktį demonstruoja naujausias madas. Susėdome 
pailsėti ir, užsisakę po stiklą gero Asahi ar Sapporo 
alaus, stebėjome praeinantį jaunimą. 

Japonai yra gerai žinomi kaip labai švarūs žmo
nės, kurie kasdien maudosi ir vis valo, šluoja, 

šluosto dulkes savo namuose. Praėjęs kelis parkus, 
supratau, kad tą švaros dorybę jie palieka vos tik 
išėję iš namų. Užtai nesistebėjau, susipažinęs su 
japonų posakiu: „Man nėra gėdos, kai aš keliauju". 
Gal todėl tie ramūs, mandagūs japonai, tapę ka
reiviais Kinijoje ir kitur, atlikdavo tokių barbariškų 
žiaurumų. O kuris amerikietis karys neprisimins, 
ką jie iškentėjo 1942 metų pavasarį Mirties žygyje 
Bataan pusiasalyje (Filipinuose)? 

Į pietus nuo Meiji parko, Komazawa ir Yoyogi 
rajone, yra didingas Tokyo olimpinis stadionas, ku
riame vyko pirmoji Japonijoje 1964 metų pasaulinė 
olimpiada. Po kelių požeminio traukinio stotelių, 
toliau į šiaurę yra modernusis Shinjuku rajonas su 
savo dangoraižiais, kuriuose —kelios garsios uni
versalinės parduotuvės, kaip Keio, Mitsukosh, 
Odakyu, ir daugybė korporacijų įstaigų, teatrų, 
naktinių klubų. Dangoraižių viršūnėse yra įsitaisę 
restoranai, iš kurių matyti didelė dalis Tokyo mies
to. Čia pat tų dangoraižių ir gražus pasivaikščioji
mams Gyoen parkas, anksčiau priklausęs impera
toriaus šeimai, o dabar naudojamas visų. Gaila, 
kad vyšnių žiedai jau buvo peržydėję balandį, o ja
ponų tautinės gėlės — chrizantemos, čia žydi tik 
lapkritį. 
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Už 100-200 metrų, perkirtus geležinkelį, ra
dome savotišką Kabukicho pasilinksminimų rajo
ną. Man jis iš dalies priminė buvusį Čikagos Ri-
verview parką prie Western gatvės, kuris, deja, jau 
daug metų uždarytas. J is visuomet pilnas visokio 
plauko žmonių, kurių pagrindinis užsiėmimas, 
atrodo, yra išlaikyti š imtus kavinių, diskotekų, ba
rų, restoranų ir įvairiausio stiliaus kabaretų. Jų 
lauko reklamos pat raukė ir mano akį, bet žmona 
vis tempė mane eiti kitur. Sakoma, kad ši vieta yra 
geriausia, saugiausia ir pigiausia visame Tokyo 
mieste, nors tur is tams patariama ją lankyti tik 
dienos metu . 

* 
Išky la į N ikko 

Nedaug dar matėme to didžiulio miesto, bet 
kitą rytą nusprendėme pavažiuoti už miesto 

pamatyti garsaus, Tokyo gyventojų mėgstamo, 
gražaus gamtos kampelio — Nikko. Tai trumpa, 
vos 100 mylių kelionė priemiestiniu traukiniu į 
šiaurę nuo Tokyo. Taip, t rumpa, bet su keliais sus
tojimais. Tik įlipę į traukinį, pastebėjome, kad 
mūsų vienas lagaminėlis liko stoties perone. Kitoje 
stotyje tuojau išlipome ir persėdome į atgal važiuo
jantį traukinį. Išlipę nelabai tikėjomės tą lagami
nėlį beatrasti , bet dėl visa ko nuėjome prie perono 
prižiūrėtojo būdelės. Paaiškinus, kas atsitiko, jis 
tuojau m u m s parodė jo saugomą mūsų krepšį, ir, 
nei neklausdamas jokio paso ar kitokio dokumento, 
mums jį šypsodamasis atidavė. 

Per dvi valandas pasiekėme nedidelį miestelį 
Nikko, įsikūrusį tarp kelių ežerų, upių, kal

nų, gražioje gamtos vietoje, 550 kv. mylių ploto 
valstybinio parko pakraštyje. Jei nebūtų tų kalnų, 
sakyčiau tai tikras Zarasų kraštas, nors matytos 
gydyklos priminė ir Druskininkus. Pats didžiausias 
ežeras yra Chujenji. Prie jo prisiglaudęs dunksojo 
Kegon kalnas, o kitoje pusėje buvo didelis liūnas su 
jame plūduriuojančiais spalvotais įvairiais vandens 
augalais. Cia tokia puiki vieta pasivaikščiojimams. 
Praeiname pro ryškiai raudonai lakuotą Gyvačių 
tiltą, iš kurio galima matyti Daiyo upelį. Už tilto 
stovi keturių aukštų pagoda, statyta XVII amžiuje, 
sudegusi ir 1819 m. atstatyta. 

Cia aplankėme architektūriniu požiūriu vieną 
gražiausių, 1617 m. statytą Toshogu šventyklą, ku
rios vartai ir pats pagrindinis pastatas yra nepa
prastai sudėtingai arba painiai išdrožinėtas ir be
veik visur auksu išklotas. Joje yra mauzoliejus su 
Ieyasu, Tokugawa šogūno dinastijos įkūrėjo, palai
kais. Puikūs Yomaimon (saulės šviesos) vartai veda 
tiesiai į Nikko valstybinį parką, kuriame ir vasarą, 
ir žiemą pilna žmonių, užsiėmusių visokiais spor
tais. Prieš tai dar užmetame žvilgsnį į populiarią 
vartų sąramą, ant kurios tupi trys kruopščiai iš
drožinėtos beždžionės. Viena jų užsidengusi ausis 
(negirdžiu nieko blogo), kita — burną (nekalbu nieko 
blogo), o trečia — akis (nematau nieko blogo). 

Visos šventovės, o jų čia yra per tuziną, ir var
tai į jas yra labai spalvingai išdekoruoti, išdažyti, 
skoningai išdrožinėti, apsupti gėlynais, iš kurių ky
šo gausios senųjų amžių japonų karvedžių ir jų die
vų statulos. Viduje ant sienų visur matyti daug in
krustacijų, kuriose vaizduojamas japonų žemiškas 
gyvenimas arba jų įsivaizduojamas dievų pasaulis. 

Įsėdę į autobusą, už 10 mylių ir daugelio seg
tuko formos (hair-pin) staigių kelio posūkių atsi
radome ant šio aukšto kalno, nuo kurio galėjome 
stebėti Kegon krioklius, metančius savo vandenis į 
100 metrų žemiau esantį Chujenji ežerą. 

Bus daugiau. 
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Seimunai sveikino moter is 

V Muntianas sveikina LSDP frakcijos Seime seniūnę Ireną Šiaulienę su Kovo 8-
ąja. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 8 d. (ELTA) — Lie
tuvoje ketvirtadienį plačiai paminėta 
Tarptautinė moters diena. 

Sveikinimai ir šventinės kalbos 

džių rutiną. 
Seimo pirmininkas Viktoras 

Muntianas su kolegomis pasveikino 
Seime dirbančias moteris Tarptauti-

trumpam nutraukė ir Seimo posė- nės moters dienos proga. 

EK žada užstoti Lietuvą 
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Eu

ropos Komisija (EK) ketina aktyviai 
kelti klausimą Rusijai dėl naftotiekio 
„Družba", kuriuo žaliava vienintelei 
Lietuvoje naftos įmonei „Mažeikių 
nafta" nustojo tekėti pernai liepą. 

„Sis bei kiti neseniai įvykę inci
dentai liečia visą Europos Sąjungą ir 
reikalauja bendro europinio atsako", 
— teigiama Europos Komisijos pir
mininko Jose Manuel Barroso laiške, 
adresuotame Lietuvos ir Lenkijos 
premjerams. 

Vyriausybės spaudos tarnyba 
pranešė, kad J. M. Barroso pažadėjo, 
jog EK tęs aktyvų dialogą šiuo klau
simu su Rusija, jis bus keliamas po
kalbyje su Rusijos prezidentu Vla

dimiru Putinu būsimame ES ir Ru
sijos viršūnių susitikime gegužės mė
nesį. 

Laiške, adresuotame Lietuvos ir 
Lenkijos premjerams, kartu pastebi
ma, kad „solidarumas yra esminis 
elementas vystant energetikos kaip ir 
kitas ES politikas". 

Siekis atnaujinti žaliavos tiekimą 
„Mažeikių naftai", kuri daugiau kaip 
pusę metų negauna naftos Rusijos 
naftotiekiu „Družba", būtų ES soli
darumo dėl energetinio saugumo pa
tikrinimas, mano Lietuvos premjeras 
Gediminas Kirkilas. 

G. Kirkilas tai akcentavo Briu
selyje, Baltijos ir Beneliukso šalių 
premjerų susitikime. 

J. Almunia abejoja Baltijos šalių 
galimybėmis kartu Įsivesti eurą 

Ryga, kovo 8 d. (BNS) — Eu
ropos Sąjungos ekonomikos ir pinigų 
politikos komisaras Joaąuin Almunia 
abejoja trijų Baltijos valstybių gali
mybėmis kartu įsivesti eurą, nes jų 
pasiruošimo lygis narystei euro zono
je šiuo metu nėra vienodas. 

„Jei jos to nori, tai jų pasirinki
mas. Tačiau šių trijų valstybių pasi
ruošimas narystei euro zonoje — 
skirtingas: Latvija atsilieka nuo Lie
tuvos ir Estijos, kuriai, beje, irgi rei-

* Dvigubu dubliu — pe lnė 14 
tašku ir p o krepšiais atkovojo 10 
kamuolių — trečiadieni pasižy
mėjo Žydrūnas Ilgauskas, o antrąją 
vietą Centriniame pogrupyje bei Ry
tų konferencijoje užimanti jo Cle-
veland „Cavaliers" (36 pergalės ir 25 
pralaimėjimai) komanda svečiuose po 
pratęsimo 101:97 nugalėjo pogrupio 
ir Rytų konferencijoje pirmaujančius 
Detroit „Pistons" krepšininkus. Be 
to, lietuvis atliko rezultatyvų perda
vimą, perėmė kamuolį, blokavo var
žovo metimą, kartą suklydo bei už 6 
pražangas buvo priverstas palikti 
aikštelę. 

* Ketvirtadieni Norvegijoje 
prasidėjo septintasis — priešpa-

Prokuroras prašo pripažinti 
finansų ministro sūnų kaltu 

kia pasitempti", — sakė ES komisa
ras. 

J. Almunia pabrėžė, jog Latvijos 
vyriausybės šią savaitę priimtas prie
monių planas infliacijai pažaboti yra 
žingsnis teisinga linkme, tačiau vien 
tik pagerinti biudžeto planavimą ne
pakaks — valstybei būtina pagalvoti 
apie kreditavimo ribojimą. 

Šiuo metu Lietuva planuoja įsi
vesti eurą ne anksčiau kaip 2010 m., 
o Estija ir Latvija — 2011-aisiais. 

skutinis — 2006-2007 metų sezo
no pasaulio biat lono taurės var
žybų etapas. 70-ąją vietą tarp 91 
dalyvės moterų sprinto rungtyje už
ėmė Diana Rasimovičiūtė, 7,5 km 
distancijoje 5 kartus suklydusi šau
dykloje bei finiše 3 minutes 58,9 se
kundės pralaimėjusi nugalėtoja tapu
siai vokietei Andreai Henkel. 

* NBA čempionato regulia
riojo sezono rungtynėse septin
tąją vietą Vakarų konferencijoje 
už imant i Lino Kleizos Denver 
„Nuggets" komanda 96:110 pra
laimėjo „Golden Sta te Warriors" 
krepšininkams. Antrųjų rungtynių iš 
eilės nugalėtojų gretose nežaidė Ša
rūnas Jasikevičius. 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Ge
neralinė prokuratūra prašo teismo 
pripažinti finansų ministro Zigmanto 
Balčyčio sūnų Donatą Balčytį kaltu 
dėl oficialių dokumentų suklastojimo 
ir piktnaudžiavimo tarnyba. 

25 metų D. Balčyčiui siūloma 
skirti 10,000 baudą ir atimti teisę 
dirbti valstybės tarnyboje 4 metus. 

To teismo posėdyje ketvirtadienį 
prašė valstybės kaltintojas, Generali
nės prokuratūros prokuroras Linas 
Belevičius. 

Ministro sūnus įtariamas nusi
kaltęs, kai dirbo Lietuvos verslo pa
ramos agentūroje projektų vertinto
ju. 

Teisėsaugos pareigūnai iškėlė by
lą dėl Lietuvos verslo paramos agen
tūroje suklastotų bendrovės „Panevė
žio melioracija" paraiškos Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramai 
gauti vertinimo dokumentų. 

Bylos duomenimis, buvo pakeisti 
projekto vertinimo balai — iš pradžių 
paraiška buvo įvertinta 62 balais, vė
liau pakeitus ir suklastojus doku
mentus, vertinimo balai padidinti iki 
65. 

Ministro sūnus tikina, kad jis tie
siog taisė savo klaidą, norėjo išvengti 
galimos nuobaudos ir nemano, kad 
padarė kažką neteisėto. Tačiau pa

reigūnai sako, kad jis veikė buvusių 
savo bendradarbių prašymu. 

D. Balčytis savo kaltės niekada 
neprisipažino ir, pasak prokuratūros, 
iš viso pateikė 4 įvykio versijas. 

Pasak prokuroro L. Belevičiaus, 
2006-ųjų birželį ir dar po mėnesio 
kategoriškai neigė kaip nors susijęs 
su „Panevėžio melioracijos" byla. 

„Tik rugsėjo 5 dieną, kai jau pa
rodymus davė kiti bylos kaltinamieji, 
D. Balčytis žinodamas, kokie tie paro
dymai yra, pateikė naują versiją, pri
derindamas ją prie kitų kaltinamųjų 
parodymų", — sakė bylą tyręs ir kal
tinamą joje palaikęs prokuroras L. 
Belevičius. 

„Balčyčio parodymais negalima 
tikėti apskritai", — mano prokuro
ras, pridūręs, kad taip kaitalioti paro
dymus yra nesolidu. 

Bylos duomenimis, pernai sausį 
kartu su D. Balčyčiu dirbę Tomas Uli-
nauskas ir Mindaugas Vilčinskas at
vyko į Lietuvos verslo paramos agen
tūros patalpas Vilniuje, Gedimino 
prospekte, ir sekretoriaus kabinete 
sukeitė dokumentus. T. Ulinauskas 
tuo metu jau buvo išėjęs dirbti iš 
agentūros į kitą darbą. 

Tuo metu atostogose buvęs D. 
Balčytis dokumentų sukeitime neda
lyvavo, tačiau jis laukė šalia pastato. 

V. Petkevičius prisipažino veikęs prieš vasltybę 
Atkelta iš 1 psl. 
valstybinio komiteto', kuris turėjo 
pakeisti Lietuvos Respublikos val
džios institucijas, veikloje", — teigia
ma parlamentaro prašyme. 

S. Pečeliūnas paprašė generali
nio prokuroro informuoti, ar Sausio 
13-osios byloje buvo tiriama V Pet
kevičiaus dalyvavimo minėtose netei
sėtose svetimos valstybės institucijo
se versija. „Jeigu tokia versija ir ne
buvo patvirtinta, manyčiau, jog 
minėtas interviu atskleidžia tai, kad 
V Petkevičius dabar atskleidžia nau-

! jas šiai versijai patikrinti iš naujo 
reikšmingas aplinkybes", — pažymė
jo konservatorius. 

Todėl jis paprašė pradėti ikiteis
minį tyrimą ir patikrinti, ar V Pet

kevičius 1990-1991 metais „neatliko 
nusikalstamų veikų, kurios pagal 
tuometinį Baudžiamąjį kodeksą ga
lėjo būti kvalifikuojamos kaip anti
valstybinių organizacijų kūrimas ir 
aktyvus dalyvavimas jose, taip pat 
bendrininkavimas vykdant tyčinį nu
žudymą sunkinančiomis aplinkybė
mis (prisidėjimas, kaip galimo anti
valstybinių organizacijų nario, prie 
Lietuvos žmonių žudynių 1991 metų 
sausio-rugpjūčio mėnesiais)". 

Seimo narys taip pat paprašė at
likti ikiteisminį tyrimą dėl to, a r mi
nėtame interviu nėra šmeižiami ar 
įžeidinėjami Lietuvos Nepriklauso
mybės gynėjai, 1991 metų sausį žuvę 
nuo sovietų kariuomenės, ar nėra 
platinamas šmeižtas. 

Idealizuoja prieškario Lietuvą 
į Atkel ta iš 1 psl. 

teigiamą vaidmenį istorijoje išskiria 
mažiau nei pusė apklaustųjų (45,6 
proc) . 

Paskutinį sovietų Lietuvos ko
munistų partijos vadovą ir pirmąjį 
prezidentą A. Brazauską teigiamai 
vertina irgi panašiai — 44,6 proc. — 
apklausos dalyvių. 

Tyrimas parodė, kad žmonėms 
dažniau patinka arba vienas, arba ki
tas vadovas, tačiau nemažai vienodai 
teigiamai vertina abu veikėjus — tiek 
dešiniųjų ideologinį vedlį V Lands
bergį, tiek kairiųjų A. Brazauską. 

A. Brazauskas daugiausia teigia
mų vertinimų sulaukia iš keturiasde
šimtmečių kartos, Panevėžio ir Klai
pėdos gyventojų. 

V Landsbergį teigiamai vertinan
čiųjų iš esmės vienodai tarp visų am
žiaus grupių, šiek tiek daugiau tarp 
trisdešimtmečių kartos apklausos da
lyvių, kurie 1990 metų kovo 11-ąją 
buvo dar paaugliai ar pirmųjų uni
versitetų kursų studentai, taip pat 
priešpensinio amžiaus (50-59 metų) 
ir tų, kuriems per 70 metų. 

Pasak „Veido", įdomu tai, kad 

teigiamai vertinančiųjų V Landsbergį 
dalis tarp kauniečių gerokai mažes
nė, palyginti su kitų miestų. Iki šiol 
Kaunas buvo tituluojamas dešiniųjų 
miestu, V Landsbergis čia visuomet 
buvo labai populiarus, konservatoriai 
per šiuos savivaldos rinkimus Kaune 
gavo daugiausia mandatų. 

Neigiamai vertinančiųjų V. 
Landsbergį ir A. Brazauską — po ly
giai (31,2 proc.). 

Ryškiausias sovietinės Lietuvos 
veikėjas Antanas Sniečkus vertina
mas nevienareikšmiai. Vis dėlto 
smerkiančiųjų jį šiek tiek mažiau 
(30,8 proc.) nei vertinančių teigiamai 
(32 proc). Palankiau A. Sniečkų ver
tina darbininkai bei verslininkai. 

Neigiamai atsiliepiančių apie A. 
Sniečkų daugiau tarp vyresnio am
žiaus, žemesnį išsilavinimą turinčių 
apklaustųjų, įvairaus rango vadovų. 
Iš visų didžiųjų Lietuvos miestų nei
giamai A. Sniečkaus atžvilgiu nusi
teikusių daugiausia tarp šiauliečių. 

Apklausą kovo 2-3 dienomis atli
ko skambučių centras „Fonitel". Ty
rimo metu apklausa 500 penkių di
džiųjų Lietuvos miestų gyventojų. 
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Pasaulio naujienos 
{Remianti? ĄFPt Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Britų parlamentas nubalsavo už 
istorinę Lordų rūmų reformą 

Lordų rūmai. 

Londonas , kovo 8 d. („Reu-
ters"/BNS) — Britų įstatymų leidėjai 
trečiadienį per balsavimą pritarė is
toriniam nuo viduramžių gyvuojan
čių aukštųjų parlamento rūmų pert
varkymui nurodę, kad visi arba be
veik visi jų nariai turėtų būti renka
mi, o ne skiriami, kaip yra dabar. 

Jei tai bus įgyvendinta, trečiadie
nio balsavimas gali gerokai pakeisti 
vienos seniausių šalies institucijų — 
Lordų rūmų, kurie šiuo metu yra 
skandalo dėl įtariamo neteisėto poli
tinio finansavimo centre, įvaizdį ir 
galias. 

Po daug metų trukusių nesuta
rimų Bendruomenių rūmai netikėtai 
rado išeitį iš aklavietės dėl to, kaip 
reikėtų reformuoti nerenkamus Lor
dų rūmus, aiškia persvara pritarę 
tam, kad visi aukštųjų rūmų nariai 
būtų renkami. 

Už šį pasiūlymą balsavo 357 Ben
druomenių rūmų nariai, prieš pa
sisakė 224. 

Iš viso vyriausybė pateikė septy
nis skirtingus pasiūlymus dėl to, kiek 
Bendruomenių rūmų narių galėtų 
būti renkami, o kiek skiriami. 

Pasiūlymas rinkti 80 proc. Lordų 
rūmų narių taip pat sulaukė para-

Ed Holden nuotr 

mos, tuo tarpu kiti siūlymai rinkti 
mažesnį skaičių aukštųjų parlamento 
rūmų narių buvo atmesti. 

Įstatymų leidėjai balsavo už tai, 
kad iš aukštųjų rūmų būtų pašalinti 
paskutiniai paveldėjimo būdu pero ti
tulą įgiję jų nariai, kurie vietas Lordų 
rūmuose gavo dėl savo aristokratiš
kos kilmės. 

Šio balsavimo rezultatai nėra 
privalomi, ir dabar ministro pirmi
ninko Tony Blair vyriausybei teks 
priimti sprendimą, kaip elgtis toliau. 

Pusę amžiaus gyvuojantys Lordų 
rūmai savo ateitį ketina svarstyti ki
tą savaitę. Manoma, kad aukštųjų 
rūmų nariai pasisakys prieš didelio 
masto reformas. 

Bendruomenių rūmų vadovas 
Jack Straw, kuris yra vienas iš šios 
reformos iniciatorių, sakė, kad „tai 
buvo labai pozityvus balsavimas už 
esmines permainas". 

Opozicinės Liberalų demokratų 
partijos vadovas Menzies Campbell 
sakė, kad tai „išties istorinis įvykis". 

„Bendruomenių rūmai pagaliau 
žengė reikšmingą žingsnį pertvarkyti 
aukštuosius rūmus, kad jie atitiktų 
šių dienų demokratijos poreikius", — 
rašoma jo išplatintame pareiškime. 

ES kovos su klimato pokyčiais 
Briuselis, kovo 8 d. (AFP/BNS) 

— Europos Sąjungos (ES) vadovai 
ketvirtadienį Briuselyje pradėjo vir
šūnių susitikimą, siekdami pasirašyti 
svarbų susitarimą dėl kovos su kli
mato pokyčiais, kuriame būtų nusta
tyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetalų mažinimo tikslai. 

Dviejų dienų viršūnių susitiki
mas yra pirmasis, kuriam pirminin
kauja Vokietija, sausį pusmečiui sto
jusi prie bendrijos vairo. 

Europos politinės arenos centre 
atsidūrusi Vokietijos kanclerė Angelą 
Merkei tikisi jame užsitikrinti ES va
dovų paramą planams įvairinti bloko 
energijos šaltinius. 

Susitikimo išvakarėse buvusi ap
linkosaugos ministrė A. Merkei sakė, 
kad ES pasirengusi nubrėžti ambicin
gas kovos su pasauliniu atšilimu gai
res, kuriomis turėtų sekti kitos vals
tybės. 

„Europa negali viena dalyvauti 
šiame mūšyje. Tai yra pasaulinė ko-

EUROPA 

VIENA 
Jungtinių Tautų (JT) atominės 

energetikos priežiūros agentūros val
dytojai ketvirtadienį patvirtino tech
ninės pagalbos Iranui mažinimą dėl 
nuogąstavimų, kad Tehran gali ban
dyti pasigaminti atominių bombų. 
Tokį sprendimą Tarptautinės atomi
nės energetikos agentūros (TATE-
NA) 35 šalių valdytojų taryba padarė 
po gruodį priimtų JT sankcijų, kurio
mis draudžiama perduoti Iranui 
technologijas ar patirtį, kurios gali 
pasitarnauti gaminant branduolinį 
kurą. 

VARŠUVA 
Lenkijoje kovo 15-ąją įsigalioja 

naujas liustracijos įstatymas, pagal 
kurį, kaip spaudos konferencijoje 
tvirtino Tautos atminties instituto 
direktorius Januszas Kurtyka, teks 
liustruoti maždaug 700,000 žmonių. 
Pagal iki šiol veikusį įstatymą lius-
tracija buvo taikoma 27,000 valdi
ninkų. Liustracinių pareiškimų tikri
nimas Lenkijoje buvo pavestas visuo
menės interesų gynimo įgaliotiniui, 
kuriam buvo pavaldūs 30 darbuotojų. 
Per septynerius metus nuo šios pa
reigybės įvedimo buvo patikrinta 95 
proc. visų asmenų, kuriems reikėjo 
taikyti liustraciją. Dabar šį darbą tęs 
Tautos atminties institutas, kuriame 
dirba 200 valdininkų, tarp jų — 100 
prokurorų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Buvęs Irano gynybos viceminis

tras, dingęs Turkijoje, suteikė Va
karų žvalgybos agentūroms informa
cijos apie Libano partizanų grupuotę 
„Hezbollah" ir Irano ryšius su ja, ra
šo laikraštis „The Washington Post". 
Cituodamas aukšto rango JAV pa
reigūną, laikraštis savo ketvirtadie
nio numeryje rašo, kad Ali Rėza As-
gari, praėjusį mėnesį dingęs per ke
lionę Turkijoje, paliko savo šalį ir 
bendradarbiauja savo noru. Iranas 
teigė, kad jį galėjo pagrobti Vakarų 

iM¥ihTįi 
va, prie kurios turime visi prisidėti, 
— sakė ji žurnalistams. — Manau, sa
vo geru pavyzdžiu galima lengviau 
įtikinti kitus". 

Tikimasi, kad ES vadovai pritars 
planams iki 2020-ųjų 20 proc. nuo 
1990 metų lygio sumažinti anglies 
dvideginio išmetalus. Jei ES pastan
gas paremtų kitos išsivysčiusios ir be
sivystančios šalys, ypač Kinija ir In
dija, pasaulinius išmetalus būtų sie
kiama sumažinti 30 procentų. 

Prieš susitikimą pareigūnai pra
nešė, kad iš esmės pritariama pa
grindiniams tikslams, tačiau esama 
rimtų nesutarimų dėl to, kaip šalys 
turėtų pasidalyti išmetalų mažinimo 
naštą. 

Kai kurios šalys, tarp jų Čekija, 
Vengrija ir Lenkija, kurios yra ypač 
priklausomos nuo daug anglies turin
čių energijos išteklių, priešinasi pla
nams nustatyti privalomą atsinauji
nančių energijos šaltinių naudojimo 
lygį-
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Oceai 
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žvalgybos tarnybos. Kitas JAV parei
gūnas paneigė, esą A. R. Asgari yra 
JAV; ir užsiminė, kad prie jo dingimo 
galėjo prisidėti Izraelis. 

P H O E N K 
Arizonos policija areštavo buvusį 

JAV karinio jūrų laivyno jūreivį, 
kuris kaltinamas šnipinėjimu ir in
formacijos teikimu teroristams, tre
čiadienį pranešė pareigūnai. JAV fe
deralinė prokuratūra Connecticut 
nurodė, kad 31 metų Hassan Abuji-
haad, kuris anksčiau buvo žinomas 
kaip Paul Hali, buvo sulaikytas 
Phoenix. Jis įtariamas teikęs slaptą 
informaciją Londone įsikūrusiai or
ganizacijai „Azzam Publications" ir 
žinojęs, kad ji bus panaudota ren
giant sąmokslą nužudyti JAV pilie
čius. 

AZIJA 

YOGYAKARTA 
Ekspertams ketvirtadienį sun

kiai sekėsi identifikuoti aukas, ku
rios neatpažįstamai sudegė per In
donezijos lėktuvo katastrofą kultū
rinėje sostinėje Yoguykarta, kai jis 
nepataikė ant tūpimo tako ir užsi
liepsnojo. Per šią katastrofą, įvykusią 
trečiadienio rytą, žuvo iš viso 20 
žmonių. Nacionalinė oro linijų kom
panija „Garuda Indonesia" teigė, kad 
pavyko identifikuoti tik devynis žu
vusiuosius. Reisu GA 200 iš Jakar ta 
miesto skridusiame lėktuve „Boeing 
737-400" buvo 133 keleiviai ir septy
ni įgulos nariai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
JAV pajėgų Irake vadas ketvirta

dienį sakė, kad šiuo metu nemato po
reikio prašyti atsiųsti į šią šalį dar 
didesnes amerikiečių pajėgas, nei tos, 
apie kurių dislokavimą jau paskelbta. 
Generolas David Petraeus, kuris va
dovavimą pajėgoms Irake perėmė 
praėjusį mėnesį, per savo pirmąją 
nuo to laiko spaudos konferenciją sa
kė, jog ketvirtadienį su antruoju pa
gal užimamą postą JAV kontingento 
vadu aptarė, ar jam pakanka karių 
vykdyti dabartinę misiją Irake. An
tradienį Pentagono aukšto rango pa
reigūnas sakė, kad Irako saugumo 
planui įgyvendinti gali reikėti maž
daug 30,000 karių. 

1-800-775-SEND 
www.at!a n tie expresscorpxom 

§ Kroviniu gabenimas 
1 laivu į visas oasaulio šalis 

Krovimu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis 

Auto AirFreigtjt 
*7**npmanMp!pn| 

}siuntimas i vtsas pasaulio šalis. 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

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

8801 78th Ave Bridgeview, SL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.at!a


8 DRAUGAS, 2007 m. kovo 9 d., penktadienis 
• ' • • • • — • • ! • — I ™ • • . • — 

"***&* 

„Žalgirio" vizija yra viena — pakilti kuo aukščiau 
Kauno „Žalgirio" prezidentas 

Arvydas Sabonis pastaruoju metu 
dažniau laiką leidžia Ispanijoje su 
šeima nei Lietuvoje, tačiau, net ir 
būdamas toli nuo Kauno, visuomet 
aktyviai dalyvauja klubo gyvenime, o 
pagrindines žinias apie „Žalgirio" 
veiklą, visas svarbiausias naujienas 
sužino telefonu. Lietuvos krepši
ninkas pabrėžia, kad Lietuva ir 
Kaunas yra tikrieji jo namai. „Ma
lagoje taip pat namai, - taip jau išėjo, 
— o Kaune gimiau, čia augau, čia 
draugai, tėvai. Čia mane visada trau
kė visa širdimi", - neslepia „Žalgirio" 
galva. 

Lietuvoje A. Sabonis pasineria į 
darbų sūkurį. „Susidarau planiuką ir 
pirmyn", - interviu „Žalgirio" laik
raščiui" sakė Kauno klubo preziden
tas. 

- Kodėl „Žalgiriui" taip ne
sėkmingai susiklostė šio sezono 
Eurolyga? Kas turėtų prisiimti 
atsakomybę dėl tokio komandos 
pasirodymo? 

- Prieš sezoną atrodė, kad ko
manda gerai sukomplektuota. Visi 
galvojome, jog bus geriau nei praėjusį 
sezoną, tačiau nepavyko. Gal su tre
neriu nepasisekė. Ainaras Bagatskis 
nepritapo prie ekipos, jam pritrūko 
patirties. Galvojome - treneris jau
nas, ambicingas, žaidėjai neblogi -
išeis geras ansamblis, bet mūsų viltys 
nepasiteisino. Krepšinis tarsi ruletė -
dėl vieno žaidėjo traumos juk gali 
viskas sugriūti. Treneris A. Bagatskis 
jau vieną atsakomybę prisiėmė, kitą 
reikia mums visiems vadovams prisi
imti, padaryti reikiamas išvadas ir 
stengtis, kad daugiau tokių dalykų 
nepasikartotų. 

- Kaip manote, ar „Žalgiris" 
buvo vertas visos tos kritikos, 
kurios šiemet susilaukė tikrai 
nemažai? 

- „Žalgirį" ir taip nelabai kas 
giria, net kai komanda laimi. Kritikos 

A. Sabonis 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

turėjo būti, nes taip blogai Eurolygoje 
pasirodėme pirmą kartą. Buvo įpras
ta, jog pagal klubo biudžetą klubas 
įvykdo keliamus tikslus - patenka 
tarp šešiolikos geriausių Eurolygos 
komandų. Dabar to neįvyko. Dvi per
galės yra žiauroka... Reikia galvoti, 
reikia į ateitį žiūrėti. Kainos kyla, 
niekur čia nedingsi. Jei nori rezulta
to, reikia turėti didesnį biudžetą. 
Gerų lietuvių žaidėjų, kurie rungty
niauja užsienyje, nėra ko dairytis ir 
svajot apie juos, nes pastarieji yra 
neįperkami. Mūsų komandai reika
lingas tikslingas kelerių metų projek-
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tas, į kurį būtų įtraukti „Žalgiryje" 
ugdomi krepšininkai, reikia žiūrėt 
tarp savų ir truputį pristabdyti tą 
žaidėjų išvykimą. 

- Kokį „Žalgirį" Jūs įsivaiz
duojate po 5-10 metų? 

- Vizija yra viena. Pakilti kuo 
aukščiau. Pakartoti tai, kas buvo 
praėjusiame amžiuje. Reikia surinkti 
pinigus, grupę rėmėjų - šeimininkų 
komandą, kuri sustiprintų „Žalgirį". 
Su tokiu biudžetu, kokį turime dabar, 
nieko nelaimėsi. Reikia investuoti į 
pergales. Per penkerius metus užsi
brėžtus tikslus galima įgyvendinti 

„AMBASADOS TAURĖ 2007" 
Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone kviečia į krepšinio tur

nyrą — „Ambasados taurė 2007", vyksiantį š. m. kovo 17 d. Ameri
kos Katalikiškajame universitete. 

Turnyre dalyvauja lietuvių krepšinio komandos iš Vašingtono (Wa-
shington, DC), Baltimorės (Maryland), Čikagos (Illinois), New York ir 
Long Island (NY), Bostono (Massachusetts), Los Angeles (Caliornia), 
Atlanta (Georgia), Philadelphia (Pennsylvania), Connecticut, North Ca-
rolina ir New Jersey valstijų bei JAV vyriausybės komanda „Lietuvos 
draugai". 

Rungtynės vyks šeštadieni, kovo 17 d., nuo 8:30 vai. r. iki 7:30 
vai. vak. Adresas: Catholic University of America/Athletic De
partment, 3606 John McCormack Rd., Washington, DC 20064. 

7:30 vai. vak. Amerikos Katalikiškajame universitete, Pryzbyla cen
tro salėje, vyks priėmimas, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklauso
mybės atkūrimo dienai paminėti. 

LR ambasadorius Audrius Brūzga ir jo žmona Imsrė Brūzgienė ma
loniai kviečia visus turnyro dalyvius, sirgalius, Vašingtono svečius bei 
vietos lietuvius atvykti į iškilmingą Kovo 11-osios dienos minėjimą Va
karo metu taip pat bus pagerbti krepšinio turnyro nugalėtojai ir koncer
tuos tautinių šokių grupė , Aušrinė" iš Philadelphijos. 

Daugiau informacijos teiraukitės Vaido Taučiaus tel. 202-234-5860, 
ext. 130, elektroninis paštas: vaidas.taucius@ltembassyus.org 

Lietuvos ambasados JAV pranešimas 

palaipsniui augant biudžetui ir augi
nant savus krepšininkus. 

- Kiek prie to kelerių metų 
„Žalgirio" projekto turėtų pri
sidėti Kauno miestas? 

- Kauno miestas jau dabar 
prisideda, tačiau, manau, kad turėtų 

v 

daugiau prisidėti. „Žalgiris" ne tik 
vienas mūsų miesto, bet ir visos 
šalies veidas. Norint, jog „Žalgiris" 
išliktų aukštame lygyje, reikia inves
tuoti, reikia, kad Kauno parama ko
mandai padvigubėtų. Tik noro reikia 
ir ryžtingumo iš politikų pusės. 

- Ar to ryžtingumo netrūks
ta, kalbant apie darbus, susiju
sius su naująja Kauno arena? 

- Darbai eina pirmyn. Viskas 
dabar priklauso tik nuo politikų, nuo 
miesto valdžios. „Žalgiris" viską daro 
ir darys, kad arena būtų kuo greičiau 
pastatyta. 

- Ar Kauno ir Vilniaus prieš
prieša skatina krepšinio pro
gresą Lietuvoje? 

- Gerai, kai yra dvi ar kelios ko
mandos, tarp kurių yra didelė kon
kurencija, vadinamieji derbiai. Bet 
kaip dabar yra, man tai yra nenor
malu. Tokiai mažai šaliai, taip my
linčiai krepšinį - truputį per žiauru. 
Reikia kažkaip kitaip. Daugiau pa
siektume, jei viskas būtų sprendžia
ma tik krepšinio aikštelėje. 

- Kaip dažnai Jūs pats dabar 
žaidžiate krepšini? 

- Du kartus per savaitę, kai būnu 
Lietuvoje. Ispanijoje vis dar ieškau 
kolektyvo, kad irgi galėčiau pamėtyti 
kamuolį, nes vis dėlto ten ilgiau 
reikia pabūti. 

Žaisti kartu kviečia Madrido 
„Real" komandos veteranai. Buvome 
pernai visi susitikę Taline (Estija), tai 
jiems labai patiko. Pastarieji per 
sezoną turi apie trisdešimt rung
tynių, tai sako: „Atvažiuok, tu gi ve
teranas mūsų". O aš jiems vis - „Pa
laukit dar truputį". 

- Gal A. Sabonis kada su
rengs savo asmeninę parodą, 
kaip tai neseniai padarė buvęs 

žalgirietis S. Jovaiša? 
- Kad 53 dydžio sportbačius pa

rodyčiau? Apie tai dar negalvojau. 
- Kaip žaisti krepšinį sekasi 

Jūsų berniukams? 
- Svarbiausia, kad sūnūs yra 

patenkinti. Du vyresnėliai, Žygiman
tas ir Tautvydas, jau žaidžia vienoje 
komandoje. Retai nueinu pažiūrėti, 
kaip jie žaidžia, nes man vos tik nu
ėjus jiems atsiranda noras parodyti, 
kokie „kieti" yra, treneriai irgi 
sutrikę, žiūri, kas čia dabar bus. Žygi
mantas žaidžia trečiu numeriu, atseit 
„tritaškių metikas". O Tautvydas 
trečiu - ketvirtu, kartais jį centriuku 
pastato. Domui, kuriam dešimt metų, 
visi bendraamžiai yra iki krūtinės, tai 
jis be konkurencijos - griežtas cen
triukas, dar kairiarankis. 

- Ar sūnūs ūgiu nesiveja? 
- Tai kad ne... Vyriausiojo Žygi

manto ūgis 184 cm, vidurinio Taut
vydo - 194 . Pirmajam sūnui jau še
šiolikti metai, kai man buvo tiek me
tų, mano ūgis jau siekė 210 cm. 

. Nebent Domantas gali toks kaip 
aš užaugti, gal ir kiti dar ūgtels... 

- O koks dabar Jūsų tikslus 
ūgis? 

- 218 cm. Visada toks buvo - riei 
v 

pamažėjau, nei paaugau (Šypsosi). 
- Koks yra A. Sabonio mėgs

tamiausias patiekalas? 
- Dabar įsijautęs į įvairiausias 

virtuves. Mėgstu gaminti ispanišką 
paelją - ją galima ruošti su ryžiais ir 
mėsa arba su ryžiais ir jūros gėrybė
mis. Neblogai man išeina. Visi valgo, 
net putos eina. Dar paršiuką mėgstu 
kepti orkaitėje. 

- Ką dabar manote apie 
NBA? 

- Geresnės lygos nerasi. Čia fak
tas. Aišku, žaidimo stilius skiriasi, 
NBA daugiau propaguojamas indivi
dualus žaidėjų meistriškumas. Ta
čiau kas ten pabūna, lieka patirtis, 
pamoka visam gyvenimui. Kitaip 
vėliau nei žaist, nei treniruotis ne
gali. 

ELTA 

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO LYGOS 
PUSFINALIO ŽAIDIMAI 

Čikagos Lietuvių krepšinio lygos 
(ČLKL) varžybos jau artėja prie pa
baigos. Pirmąjį kovo šeštadienį (kovo 
3 d.) buvo sužaisti pusfinalio susitiki
mai. 

PL centro Jaunimo rūmuose Le-
monte pirmieji rungtyniavo „Radvi
liškis" ir „Atlanto" krepšininkai. 
Nors pirmasis kėlinys vyko apylygiai 
ir buvo įdomus (baigėsi 40:35 „Rad
viliškio" naudai), bet po pertraukos 
vaizdas gerokai pasikeitė. 

Išsibaudavus „Atlanto" koman
dos vadovui A. Majui, jos žaidimas 
pašlijo ir trečiąjį kėlinuką „Radvi
liškis" be didesnio vargo gerokai ati
trūko. Dar didesnę persvarą radvi
liškiečiai parodė baigminiame ketvir
tyje, kada jų varžovai už baudas 
neteko keturių krepšininkų ir liko 
žaisti keturiese. Varžybų rezultatas 
triuškinantis — 105:54. 

Laimėtojams daugiausia taškų 
pelnė R. Lukoševičius — 29. 

Kitame pusfinalyje susikibo 
„Kretinga" su „Aukštaitija" ir pir
mieji pelnė kuklią — 69:64 pergalę. 
Ketvirtame ketvirtyje kretingiečiai 

vienu metu turėjo 10 taškų persvarą, 
bet į rungtynių pabaigą leido varžo
vams priartėti iki penkių. 

„Kretingos" komandai daugiau
siai (27) taškų įmetė A. Kubilius, o 
pas pralaimėtojus rezultatyviausiu 
buvo J. Lothian — 21 tšk. 

Antrieji pusfinalių susitikimai 
įvyks po dviejų savaičių — kovo 17d., 
5 vai. p. p. rungtyniaus „Atlantas" — 
„Radviliškis", o 6:30 vai. vak. „Aukš
taitija" — „Kretinga". 

Kovo 24 d. vakare dėl trečios vie
tos varžysis senjorų komandos „Li-
tuanica" — „Kretinga". Po to bus vy
rų rungtynės dėl III vietos ir pirmasis 
finalo susitikimas. 

ČLKL užbaiga įvyks kovo 31 d., 3 
vai. p. p., bus senjorų finalas: „Aukš
taitija" — ,,Lokiai", 4:15 vai. p.p. 
vyks antrasis susitikimas dėl III 
vietos, 5:45 vai. p. p. antrosios vyrų 
finalo rungtynės, 8 vai. vak. ruošia
mas iškilmingas ČLKL ketvirtojo se
zono uždarymo pokylis ir nugalėtojų 
apdovanojimas „Willowbrook" salėje. 

E. Šulaitis 

mailto:vaidas.taucius@ltembassyus.org
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FUTBOLAS 

EUROPOS „ČEMPIONŲ LYGOJE" 
PAAIŠKĖJO KETVIRTFINALININKAI 

• 
Kovo 6 d. (antradienį) buvo su- tuoj po pertraukos šeimininkai rezul-

žaistos 4 UEFA „Čempionų lygos" tatą išlygino, o 19-ą minutę jau pir-
aštuntfinalio futbolo rungtynės, iš mavo 2:1. Lemiamą įvartį pelnė vo-
kurių dvejas buvo galima matyti ir kietis Michael Ballack, kuris iš kelių 
JAV per ESPN televizijos stotis. metrų įmušė į „Porto" vartus. 

Jose laimė lydėjo abi Anglijos ko- Į tolimesnį ratą pateko ir Italijos 
mandas, kurios pateko į tolimesnį sostinės komanda — „Roma". Ji, po 
ratą. „Liverpool" komanda, nors ir nulinių lygiųjų svečiuose, nugalėjo 
šiame antrame tarpusavio susitikime favoritais laikomą prancūzų „Lyon" 
namuose turėjo nusileisti nugalėtojos komandą (Prancūzijos čempionus) 
titulą ginantiems „Barselonos" (Is- 2:0. Abu įvarčius „Romos" futboli-
panija) futbolininkams 0:1, tačiau ninkai pelnė pirmame kėlinyje. Tuo-
pateko į tolimesnį turnyro ratą dėl met prancūzams situacija pasidarė 
svečiuose įmuštų įvarčių taisyklės. beviltiška, nes, norint patekti į ket-

Rungtynių pradžioje „Liverpool" virtfinalį, reikėjo pasiekti tris įvar-
komanda turėjo nemažai progų įvar- čius, tuo tarpu jie nė karto nepajėgė 
čiams pasiekti, bet, deja, jų nepajėgė įveikti italų vartininko, 
išnaudoti. Tuo tarpu Ispanijos atsto- Ketvirtame susitikime susikibo 
vai, likus 15 min. iki žaidimo pabai- išvykoje rungtyniavusi Milano „In
gos, įmušė kamuolį į tuščius anglų 
vartus. 

Tačiau „Barselonos" ekipos vy-

ter" su Ispanijos „Valencia". Ispa
nijos atstovams, kurie pirmose tarpu
savio rungtynėse išplėšė lygiąsias 

rams tai buvo maža paguoda, nes (2:2), savo aikštėje pelnytos nulinės 
„Liverpool" pirmame susitikime Bar- lygiosios garantavo vietą ketvirtfina-
selonoje buvo pelniusi" du įvarčius. 

Kita Anglijos komanda — Lon
dono „Chelsea", kuri Portugalijoje 
buvo sužaidusi lygiosiomis su „Por
to" komanda, namuose sunkiai 2:1 
nugalėjo savo varžovus ir pateko į to
limesnį ratą. 

Portugalijos atstovai jau rung- mandų atstovai 
tynių pradžioje pirmavo 1:0, tačiau 

lyje dėl išvykoje pasiektų įvarčių. 
Kuomet teisėjų švilpukas ženklino 
šių įtemptų rungtynių pabaigą, aikš
tėje prasidėjo masinės muštynės, 
dalyvaujant abiejų komandų žaidė
jams ir čia nukentėjo keli futboli
ninkai — Italijos ir Ispanijos ko-

E. Šulait is 

LIETUVOS KOMANDOS LAIMĖJO 
BALTIJOS LYGOJE 

Antradienį, kovo 6 d., prasidėjęs 
2007 metų Baltijos lygos futbolo 
turnyras atnešė pergales abejoms 
Lietuvos vienuolikėms. Panevėžio 
„Ekrano" komanda Vilniuje sunkiai 
(2:1) įveikė Talino TVMK, o Vilniaus 
„Vėtra" iš Talino parsivežė pergalę 
prieš vietos „Flora" futbolininkus, 
kuriuos nugalėjo net 3:0. 

Nors panevėžiečiai Taline turėjo 
rungtyniauti be dviejų svarbių žai-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

dejų — gynėjų, Dainiaus Glevecko ir 
Gedimino Paulausko, vis tiek įstengė 
nugalėti estus. 

Vilniaus „Vėtra" iš kitos Talino 
komandos susilaukė žymiai mažesnio 
pasipriešinimo negu buvo laukta. Visi 
„Vėtros" įvarčiai buvo įmušti antra
me kėlinyje, o jų autoriai: Algis Jan
kauskas, Nerijus Sasnauskas ir Lima 
Severino. 

E. Š. 

Sportas UETUVOJE 
GREIT PARDUODA 

r B a — i F ' r s t Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

Apgynė Lietuvos 
čempionų titulą 

Praėjusį savaitgalį Druskinin
kuose vykusiame Lietuvos Lotynų 
Amerikos sportinių šokių čempio
nate nugalėtojos titulą apgynė Vil
niaus sportinių šokių klubo „Ratuto" 
pora Andrius Kandelis ir Eglė Visoc-
kaitė-Kandelis. 

Antrąją vietą užėmė Kauno 
„Sūkurio" šokėjai Justas Kučinskas 
ir Agnė Malinauskaitė, trečiąją -
Vilniaus „Dileksos" pora Justinas 
Duknauskas ir Karina Jeremian. 

Iš viso Lietuvos pirmenybėse 
varžėsi 188 šokėjų poros. 

ELTA 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illlnoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS UGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArdierAve.St5. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už priemamą karną. 
Susitarimui Kalbėti angliškai arba letuviškal 

4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

v 

57-osios Siaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės 

57-osios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės įvyks 2007 m. birže
lio 8, 9 ir 10 d. New York, NY 
Visuotinio ŠALFASS-gos suvažiavi
mo nutarimu ir ŠALFASS -gos centro 
valdybos pavedimu, žaidynes vykdo 
New York Lietuvių atletų klubas. 

Žaidynių programoje — 2007 
metų ŠALFASS pirmenybės: a) 
krepšinio — vyrų A, vyrų B, moterų 
ir vaikinų bei merginų A (1988 m. 
gimimo ir jaunesnių); b) tinklinio — 
vyrų, moterų ir mišrių (Co-Ed) 
komandų, c) kėgliavimo (Bowling). 

Kėgliavimas (vyrams ir mote
rims) įvyks tik tuo atveju, jei iki 
ankstyvosios registracijos termino 
(balandžio 2 d.) užsiregistruos pa
kankamai dalyvių. 

Vyrų krepšinio A klase sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
SALFASS-gos krepšinio komiteto. 
Likusios komandos žaidžia B klasėje, 
kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antrosios ir 
kitos komandos. 

Vaikinų A klasės žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vyrų A ar B 
klasėje, o merginoms A — moterų 
klasėje, kiek laikas leidžia. 

Vyru A ir B krepšinį numa
toma praėti žaisti birželio 8 d., penk
tadienį, vakare. Visų kitų klasių 
krepšinis vyks tik šeštadienį ir sek
madienį. 

Tinklinio varžybos numatomos 
vykdyti birželio 9 ir 10 d., šeštadienį 
ir sekmadienį. Tikslesnis tvarka
raštis bus praneštas po ankstyvosios 
registracijos (balandžio 2 d.). Moterys 

gali žaisti vyrų komandoje, tačiau ne 
atvirkščiai. Mišrią komandą sudaro 6 
žaidėjai. Aikštėje turi būti ne mažiau 
kaip 2 moterys (arba ne mažiau kaip 
2 vyrai). 

Kėgliavimas, jei bus vykdomas, 
vyks birželio 9 d., šeštadienį. 

Žaidynėse dalyvauti kviečiami 
visi Š. Amerikos lietuvių sporto vie
netai, atlikę 2007 metų metinę regis-
raciją ŠALFASS-je. 

Ankstyvoji krepšinio ir tin
klinio komandų ir kėgliavimo žaidėjų 
registracija privalo būti atlikta iki 
2007 m. balandžio 2 d. imtinai, 
šiuo adresu: Juozas (Joe) Milukas, 
21 Edgewood Road, Darien, CT 
06820. Tel. 203-918-7031; ei. paštas: 
joem@nylak.com Website: www. 
nylak.com 

Viešbučių ir kitą informaciją 
gausite iš rengėjų. Daugiau infor
macijos gauna ŠALFASS klubai. Po 
išankstinės registracijos bus pa
skelbta tolimesnė žaidynių eiga ir de
talės. 

Visais žaidynių reikalais kreipki
tės į Juozą (Joe) Miluką. 

ŠALFASS centro valdyba 
ŠALFASS krepšinio komitetas 

SIŪLO DARBA 

Seamsters needed 
to sew unique and intricate 

designs with a clean line, pat-
tern-making a plūs. Call Diane 

773-987-5836 (leave a message) 

Skelbimų skyriau* tel. 17B«$8S»9S00 

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L55 T 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
, * - — | (773) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.illlnoispain.com
http://6918W.ArdierAve.St5
mailto:joem@nylak.com
http://nylak.com
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CICERO LIETUVIAI PAGERBĖ ADV. S. KUPRĮ 
Dalyvavo svečias iš Didž. 

Britanijos 
Cicero užaugęs žymus lietuviškų 

organizacijų veikėjas advokatas Sau
lius Kuprys vasario 24 d. buvo apdo
vanotas Lietuvos Vyčių organizacijos 
metiniame renginyje, o kovo 4 d. šis 
vyras pagerbtas Cicero lietuvių. 

Tos dienos rytą, po lietuviškų šv. 
Mišių susirinkus i Šv. Antano parapi
jos pastatą, pagerbimo programą 
pradėjo viena iš organizatorių — Jo
nė Bobinienė, o po jos kun. dr. Kęs
tučio Trimako žodis — palaimini
mas. Sugiedojus „Ilgiausių metų!", 
sekmadieninės Cicero lietuvių „kavi
nės" vardu sveikino Mėta Gabalienė. 

Apie Saulių plačiau kalbėjo Ma
rija Remienė, kuri suskaičiavo orga
nizacijas, kurioms jis priklauso ar va
dovauja. Tokių susidarė gana didelė 
virtinė, pradedant vietinio pobūdžio 
ir baigiant visos Amerikos lietuvius ir 
pabaltiečius apjungiančiais sambū
riais. 

Sveikino, taip pat bendrų pas
tabų politikos klausimais pateikė toli
mas svečias, Didžiojoje Britanijoje 
esančio Bradford miesto universiteto 
profesorius dr. Darius Furmonavi-
čius. Sis mokslininkas nurodė galimą 
grėsmę iš Rusijos pusės, kuri ypatin-

Buvęs JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen D vlull ir Saulius Kuprys (de
šinėje) 2006 m. dienraščio Draugas pokylyje. 

gai gali būti jaučiama uždarius ato
minę elektrinę Lietuvoje. Energe
tikos problema, šio mokslininko nuo
mone, jau dabar kelia nemaža nuo
gąstavimų. Kalbėtojas dėkojo Ame
rikos Lietuvių tarybai (pirmininkas 
S. Kuprys), kad ši reaguoja į tarptau
tinės reikšmės problemas. 

Tarp sveikintojų buvo Vytautas 
Zalatorius, Birutė Zalatorienė, Ra

mojus Vaitys su žmona Aldona, Al
dona Bikulčienė ir kt. 

Kalbėjo ir pats S. Kuprys. Jis dė
kojo savo tėvams, žmonai, kitiems 
šeimos nariams, kurie rėmė ir remia 
jo darbus. Žadėjo aktyviai darbuotis 
ir ateityje. 

Susirinkusieji buvo vaišinami ka
va, arbata, saldumynais ir sumušti
niais. 

Trumpai apie S. Kuprį 
Saulius Kuprys gimė Čikagoje, 

Town of Lake apylinkėje 1952 m. bir
želio 15 d., netrukus po to, kada jo tė
vai atvyko iš pabėgėlių stovyklos Vo
kietijoje. Po kurio laiko tėvai persi
kėlė j Cicero lietuvių telkinį. Čia jis 
lankė Sv. Antano parapijos, taip pat ir 
lituanistinę mokyklas. 

Studijavo Loyola universitete, 
kur gavo bakalauro laipsni, o Kent 
teisės mokykloje įgijo teisės dokto
ratą. Dirba advokatų firmoje Čikago
je. Jau ilgą laiką daug dirba lietu
viškoje veikloje.. Neseniai jis buvo iš
rinktas ir į Lietuvių fondo tarybą, yra 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
(SLA) vicepirmininkas, tapo Joint 
Baltic American National Commit-
tee, Inc. prezidentu. S. Kuprys — 
dienraštį „Draugas" leidžiančios 
Lietuvių katalikų spaudos draugijos 
prezidentas. 

Pareigų skaičius kasmet vis didė
ja. Tačiau Saulius yra jaunas vyras: 
šią vasarą jis minės 55 metų amžiaus 
sukaktį. O tai reiškia, kad prieš akis 
yra dar daug darbingų metų, kurie, 
be abejo, Sauliui bus sveiki ir vaisin
gi-

Edvardas Sulaitis 

Vasario 16-os ir Kovo 11-os 
paminėj imas Jaunimo centre 

Jaunimo centrui vadovauja dar
bšti ir energinga valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė, kuri pakvietė inž. Bro
nių Nainį, žinomą žurnalistą, dauge
lio straipsnių autorių, buvusi „Pa
saulio lietuvis" ir Lietuvių Bendruo
menės 50 metų veiklos Jubiliejinės 
knygos redaktorių, pasidalinti min
timis apie vasario 16-ąją ir kovo 11-
ąją. Inž. Bronius Nainys pokalbiui pa
sirinko temą: „Tauta ir valstybė šian
dieninėje Lietuvoje". 

Minėjimas pradėtas Lietuvos 
himno giedojimu ir žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbimu. 

Prelegentas, padėkojęs už pakvie
timą, kalbėjo apie šiais laikais Lietu
voje įsigalinti neleistiną tautos ir pi
lietybės supratimą. „Šios sąvokos 
Lietuvoje yra labai sumaišomos, net 
Lietuvos Respublikos prezidentas yra 
daugiau linkęs sakyti, kad mūsų vals
tybę sukūrė piliečiai, bet tikrumoje ją 
atkūrė lietuvių tauta. Tai asmenys, 
kurių proseneliai čia gyveno, kovojo 
dėl jos laisvės, o jų sūnūs ir dukterys 
buvo pasiryžę mirti, kad tik Lietuva 
būtų laisva. Lietuvai nepriklausomy
bę gražino ne piliečiai, bet jos tautos 

didvyriai. Lietuvos Konstitucijos ant
rasis straipsnis teigia: 'Lietuvos su
verenitetas priklauso ją sukūrusiai 
tautai'. Man ir daugeliui iš jūsų, už
augusiems Lietuvoje ir ten ėjusiems 
mokslus, buvo visada skiepijama, kad 
Lietuvos Nepriklausomybė buvo at
kovota tik lietuvių tautos žmonių pa
stangomis. Sunku suprasti dabarti
nės Lietuvos daugelio žmonių gal
voseną. Tautos sąvoka yra maišoma, 
sakoma — Lietuva yra piliečių tauta. 
Iš šitų išvedžiojimų Lietuvos valsty
biniame gyvenime iškyla neleistinas 
bruožas, tautos sąvokos išmetimas, 
pakeičiant į piliečių tautą, kurią 
sudaro įvairių rasių ir tautų gyvento
jai, gavę jos pilietybę, kurią gali keisti 
išvykdami gyventi kitur. Įrašas doku
mentuose — 'lietuvis', pažymi, kad 
jis yra lietuvių tautos asmuo", — kal
bėjo B. Nainys. 

Prelegentas išryškino sąvokas 
tarp tautybės ir pilietybės. Tautybė 
yra prigimta, o pilietybė — mechani
nis derinys, sutartis tarp Valstybės ir 
asmens, duodantis įstatymais nusta
tytas teises. 

Inž. Bronius Nainys stipriai pa-

Mokytojos Jolantos Banienės (kairėje) vadovaujamos dainininkės su Jau
nimo centro valdybos pirmininke Milda Šatiene (dešinėje). 

Zigmo Degučro nuotraukos 

Minėjimo dalyviai (iš kairės): Jauni
mo centro moterų klubo pirminin
kė Anelė Pocienė ir paskaitininkas 
Bronius Nainys. 
brėžė, kad Lietuvos Nepriklauso
mybė 1918 metais vasario 16-tą ir 
1990 metais kovo 11-tą buvo atkurtos 
tik lietuvių tautos žmonių, gal net tu
rinčių kitos valstybės pilietybę. 

Lietuvos okupantams buvo ne
paranku vartoti lietuvių tautos vardą 
— „lietuvis", jie visus lietuvius pa
darė piliečiais. Dabar, Lietuvai įsijun
gus į Europos Sąjungą, kurioje ban
doma visus sulyginti, Lietuvoje įsigali 
kosmopolitizmo vėjai ir kartu globa
lizacija. Dėl šių priežasčių Lietuvoje 
įsigali žodžio „pilietis" vartojimas. 

Ar nėra banalu, kada asmenys, 
kovoję prieš Nepriklausomybės atkū
rimą ir gavę Lietuvos pilietybę su vi
somis teisėmis, kai kurie net išdrįsta 
jai kenkti. Ar neatėjo laikas Lietuvos 
mokyklose jaunimui aiškinti lietuvių 
tautos vardo panaudojimo svarbą. 
Lietuva yra lietuvių tautos sukurta 
valstybė, bet ne Lietuvos pilietinė vi
suomenė, pilietinė tauta, kuriai gali 
priklausyti ir lietuvių tautos as
menys. 

Bronius Nainys baigdamas po-

Nuoširdžiausiai 
dėkojame Čikagos 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
RINKTINĖS ŠAULIAMS 

ir jos vadui ponui 
JUOZUI BAGDŽIUI, 

už suteiktą 
2,000 dolerių auką 
JAUNIMO CENTRUI, 
kad šis lietuvybės 

išlaikymo centras dar 
ilgai išsilaikytų. 

jaunimo Centro taryba, 
valdyba ir 

nariai 

kalbi aiškiai pabrėžė, kad Lietuva yra 
tautinė valstybė, nes jos pagrindą su
daro lietuvių tautos žmonės ir tik jie 
išlaikys Lietuvą nepriklausomą, nes 
jiems Lietuvos vardas yra šventas. 

Žurnalisto panešimas susirinku
sių dalyvių, kurių buvo per 100, buvo 
labai šiltai priimtas. Valdybos pirmi
ninkė įteikė pranešėjui gėlių puokštę. 

Meninę programą atliko muzikės 
Jolantos Banienės vadovaujamas 
meno būrelis, kuriame daug talentin
go jaunimo. 

Vasario 16-os minėjimas užbaig
tas giesme: „Lietuviais esame mes gi
mę". Jaunimo centro valdybos pir
mininkė Milda Šatienė padėkojo pre
legentui Broniui Nainiui, meninės 
programos atlikėjoms, Moterų viene
to narėms, kurioms vadovauja Anelė 
Pocienė, už pasisvečiavimo suruoši
mą, o didžiausią padėką išsakė asme
nims, atvykusiems į paminėjimą, 
nors oro sąlygos buvo nepalankios. 

Antanas Paužuolis 
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A t A 
DR. PETRAS ŽEMAITIS 

v 

Mielas daktare Žemaiti, jūs visada liksite gyvas ir 
mylimas mūsų širdyse. 

Irena ir Liuda su šeima 

Lietuvių Fronto bičiuliui ir nuoširdžiam veiklos 
rėmėjui 

A t A 
DR. PETRUI ŽEMAIČIUI 

Floridoje rnirus, jo šeimai ir artimiesiems visų LF bi
čiulių vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Lietuvių Fronto bičiulių taryba 

Trumpalaikis stresas - energijos 
šaltinis 

V1KTORHA GONCAROVA 
Medicinos centro „Regsana" 
psichologė konsultantė 

Kai aprėkia viršininkas, netin
kamiausių metu užgęsta automobilio 
variklis arba atsitinka dar kas nors 
nenumatyta, nėra laiko pasitraukti į 
medžių pavėsį ir pamastyti. Reakcija 
į nutikimą būna žaibiška. Dažniau
siai žaibiškai ji ir praeina, sukeldama 
ir teigiamų poveikių organizmui. Kur 
kas blogiau, jei žmogų kamuoja il
galaikis stresas. 

Dažnai žmonės sako: „Labai 
pavargstu nuo stresų, kada pagaliau 
jie baigsis" arba „Gyvenime kur kas 
daugiau pasiekčiau, jeigu ne stresai". 

Pirmiausia išsiaiškinkime, kas 
yra tas stresas? Stresas (anglų kalba 
„stress" - įtampa) - nespecifinė gyvo 
organizmo įtampos reakcija į bet kokį 
stiprų poveikį. 

Mokslo apie stresą pradininkas 
G. Seljė sakė: „Stresas - gyvenimo 
kvapas ir skonis". Jo metu organizme 
išsiskiria specialių hormonų: adrena
lino, endorfino ir enkefalino. Enke-
falinas sukelia neigiamas emocijas 
(jeigu gyvybei gresia pavojus) ir maži
na skausmą. Endorfinas - teigiamų 
emocijų šaltinis, kai stresas skatina 
sveiką organizmo būseną, atpalai
duoja ir sukelia euforiją. 

Užsienio tyrinėtojai nustatė, kad 
beveik 90 procentų ligų sukelia 
ilgalaikis stresas. Jis mažina organiz
mo apsaugines jėgas, didina cukrinio 
diabeto, tuberkuliozės riziką, jeigu 
moteris nėščia - kenkia vaisiui. 

Užsitęsus stresui, organizmas 
negali liautis išskirti adrenaliną ir 
enkefaliną, tam sunaudodamas di
delę dalį vitaminų C ir B, cinko, 
magnio bei kitų mineralų atsargų. 
Tai neleidžia normaliai funkcionuoti 
nervų sistemai, mažina protinį ir fi
zinį aktyvumą. 

Jeigu vis dėlto stresas užklupo, 
reikia prisiminti ir laikytis kelių 
paprastų taisyklių, kurios pašalina 
ūmų stresą. 

Priešstresinės taisyklės 

Pirmoji taisyklė: labai gerai at
sipalaiduoti. 

Išsitempkite ir bent kelias mi

nutes masažuokite sprandą. Sušil-
dykite rankas karštame vandenyje -
išsiskyręs adrenalinas sulėtins kraujo 
tekėjimą į galūnes. Karštos rankos 
visą organizmą nuteiks atsipalai
duoti. 

Antroji taisyklė: reikia judėti. 
Pasivaikščiokite, o dar geriau 

trumpai pabėgiokite. Aktyvūs veiks
mai nukreips mintis nuo dirglumo 
šaltinio. 

Trečioji taisyklė: suvalgykite 
ką nors gardaus - tai, ką mėgstate. 

Čia puikiai padėtų ledai. Svar
biausioje jų sudėtinėje dalyje - piene 
ir grietinėlėje - yra gamtinio trank
vilianto triptofano. Medicinoje jis 
naudojamas nemigai, depresijai gy
dyti, nuotaikai stabilizuoti, baimės ir 
nerimo jausmui mažinti. Streso 
apimtam žmogui padės ir šokoladas, 
nes dėl jo išsiskiria serotoninas -
„laimės hormonas". Be to, šokolade 
yra magnio ir kalio - mineralų, kurių 
reikia normaliam raumenų ir nervų 
sistemos funkcionavimui. 

Ketvirtoji taisyklė: pagulėkite 
vonioje su raminamosiomis žolelė
mis, aliejais arba druska. 

Tai padės pasinerti į komforto ir 
ramybės atmosferą. Vandens pro
cedūras derinkite su malonia muzika, 
vėliau paprašykite artimųjų padaryti 
jums masažą. 

Penktoji taisyklė: pažiūrėkite 
gerą komediją. 

Esame beveik įsitikinę, kad jų ra
site filmotekoje. Nuoširdžiai juokitės 
ir ilgam išlaikykite šią nuotaiką. 

Daugybė technologijų moko atsi
spirti stresui. Dėl tokios jų įvairovės 
žmogui sunku pasirinkti optimalią. 
Konsultuodama žmones jiems pata
riu rinktis tas technologijas, kurios 
valdo stresą, o ne jam priešinasi. 

Tada nereikės kovoti su stresu, o 
jo galingą energiją panaudosite savo 
tikslams. Vos tik žmogus supras, kad 
stresas labiau skatina kūrybą, o ne 
kovą, efektyviai ir elegantiškai iš
spręs savo reikalus. Į stresinę situaci
ją reaguos ramiai ir protingai. 

„Klaipėda** 

A f A 
LIUDAS ANCERYS 

Mirė 2007 m. vasario 19 d. savo namuose, sulaukęs 85 metų. 
Gyveno Porter, Indiana. 
Gimė 1921 m. rugpjūčio 25 d. Grinkiškyje, Lietuvoje. 
1948 m. balandžio 24 d. Kassel, Vokietijoje Liudas susituokė su 

Irena Žuromskyte. 
Nuliūdę liko: žmona Irena, duktė Sabina Ancerys, gyvenančios 

Porter, sūnus Henry Ancerys, gyvenantis Californa, dvi seserys, 
gyvenančios Lietuvoje. 

A.a. Liudas buvo sūnus a.a. Vinco ir Onos (Kasperiūnaitės) 
Ancerevičių. 

1950 m. atvyko į JAV ir 33 m. dirbo US Steel, Gary Works, elek
triku. 

Laidotuvės buvo privačios. 

Liūdinti š e ima 

A f A 
JURGIUI BENDIKUI 

mirus, šioje skausmo valandoje, nuoširdžiausia užuo
jauta Eichstatt-Rebdorf Lietuvių gimnazijos klasės 
draugei žmonai DANUTEI ir visiems giminėms bei 
draugams. Kartu liūdime. 

Vaclovas ir Margarita Momkai 

A f A 
Dantų gydytojai 

GENOVAITEI STRIKAITEI 
MAČIŪNIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui dr. 
ALGIRDUI MACIŪNUI, dukroms dr. DANUTEI, dr. 
GRAŽINAI, dr. JŪRATEI, sūnui dr. ROBERTUI bei jų 
šeimoms, giminėms ir artimiesiems. 

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje 

SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų mylima Mamytę 

A t A 
ANTOINETTĘ MONDEIKA, 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo Amžinuo
sius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingų pamaldų Sv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, 
IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta îr palaidota šalia savo vyro 
a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven mauzoliejuje, 1990 
m. kovo 17 d. 

Septyniolikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 13-ąją, ir laidoji
mo dieną, kovo 17-ąją, šv. Mišios už Jos sielą bus aukojamos 8 v.r. Šv. 
Antano bažnyčioje, o taip pat ir kitose bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai prašome 
tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimos Mamytės 
sielą. 

Nuliūdę dukros Marija ir Te re sė 
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APYLINKĖSE 

• R o m o s katalikų federacija 
kviečia lietuvių visuomenę maldin
gam susibūrimui į parapijų bažny
čias. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje kovo 10 d. 3 vai. 
p.p. bus meldžiamasi, kad nebūtų už
daromos lietuviškos bažnyčios. 4 vai. 
p.p. bus atnašaujamos šv. Mišios pra
šant Dievo, kad vyskupai, kardinolai 
neuždarytų lietuviškų parapijų. 

• Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje — kino festivalis. Penktadieni, 
kovo 9 d., 7 vai. v.: Kristijono Vild
žiūno vaidybinis filmas „You Am I/Aš 
esu tu" (2006, 90 min.). Bendras Ul-
janos Kim studijos (Lietuva) ir „Pan
dora Film Production" (Vokietija) 
projektas. Šeštadienį, kovo 10 d., 6 
vai. v: susitikimas su Riek Edward 
Pūkis. Pusantros valandos trukmės 
programoje matysite septynis, apdo
vanojimus pelniusius, šio režisieriaus 
trumpo metražo įvairaus žanro bei 
tematikos filmus. Vienas jų - „Iki ki
to karto, Lithuania" (2006 m., 30 min.). 
Sekmadienį, kovo 11 d., 2 vai. p.p. 
Jaunosios kartos lietuvių kino re
žisierių trumpo metražo vaidybiniai 
filmai: Ramūno Greičiaus erotinė 
drama-komedija „Baltos dėmės mėly
name" (2004 m., 20 min.); Simono 
Aškelavičiaus diplominis darbas „Lie
tuviškos grožybės" (2005 m., 28 min.); 
čikagietės Ramunės Rakauskaitės 
filmas „Sūrininkas" (2006 m., 10 
min.); Kęstučio Gudavičiaus filmai: 
„Perspektyvi pora" (10 min.) ir „Nor
mali pora" (20 min.). Filmai bus ro
domi muziejaus salėje antrame aukš
te. Registruotis tel.: 773-582-6500. 
įėjimas nemokamas. Muziejaus ad
resas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

• Kovo 10 d., šeštadienį, 2 vai. p.p 
lietuvis dainininkas tenoras Edmun
das Seilius dainuos Quigley Chapel, 
Rush at Person, Chicago. Jis dalyvau
ja Čikagos operos teatro programoje 
„Jaunieji vokalistai". Įėjimas nemo
kamas. Tel. pasiteiravimui: 312-415-
2391. 

•Kovo 10 d. 7 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Arturas Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos sti
liumi atliekama gera lietuviška poe
zija. Kviečiame pabūti kamerinėje ap
linkoje, pasiklausyti dainuojamosios 
poezijos ir pabendrauti su aktoriais. 

•Kovo 11 d., trečią Gavėnios sek
madienį, Brighton Park parapija vi
sus visus kviečia pabūti drauge. Po 10 
vai. r. šv. Mišių mūsų parapijos salėje 
galėsite ne tik paskanauti mieliniais 
blynais su spanguolėmis, išgert ka
vutės, bet ir pasidžiaugti Gavėnios 
programėle „Laimingas Viešpatyje". 
Ją ruošia parapijos kantoriai ir lekto
riai: Joana Drūtytė, Raminta Mi
kuckienė, Daiva Vaitkutė, Nerijus 
Šmerauskas, Viktoras Kelmelis, Apo

lonija ir Petras Steponavičiai. Taip 
pat pasidžiaugsime mūsų tėvynės 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mu. Esate labai laukiami. 

•Kviečiame vaikus ir tėvelius i 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Režisierius, dailininkas, kompozito
rius Žilvinas Ramanauskas. Vaidina 
aktoriai: Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas 
Ramanauskas, Arturas Varnas. Prieš 
ir po spektaklio veiks kavinė. Bilieto 
kaina - 12 dol. Bilietus galima įsigyti 
„Lietuvėlėje", „Bravo", „Smilgoje". 
Teirautis tel. 708-681-8094. 

•Dėmesio! Lietuvių fondo sti
pendijų anketos, kaip ir kasmet, bus 
priimamos iki kovo 15 d., paramos 
prašymų ir žiniasklaidos anketos — 
iki balandžio 15 d. Anketas galite ras
ti aplankę LF svetainės tinklalapį: 

www.lithfund.org Lietuvių fondo 
adresas: 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439. Tel. 630-257-1616. 

•Kovo 24 dieną, šeštadieni, 11 
vai. r. kviečiame atvykti į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejų. Dailininkės 
Rasa Ibianskienė ir Virginija Morisson 
padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš Šv. Velykų stalą ir bus 
puiki dovana svečiams ir artimie
siems. Atsineškite svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių. Sku
tinėjimo peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Pamokos kaina -
10 dol., vaikams - 5 dol. Registruotis 
telefonu 773-582-6500. 

•Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 

v 

Ave., Chicago, vyks Irenos Sapar-
nienės parodos „Verbos ir spalvos ant 
šilko" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31 d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. — 
naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl Lietuvoje šiais metais 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba ei. paštas: 

audronee@gmail.com 

•Jaun imo (14-21 metų) Gavė
nios rekolekcijos Dainavoje vyks kovo 
16 - 18 dienomis. Rekolekcijas praves 
prel. Edis Putrimas ir Birutė Bub
lienė. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025 arba tinklalapyje: 
jaunimo-rekolekcijos@comcast.net 

Tat JŪSIĮ laikraštis! 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
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Čikagos Europos Sąjungos filmų festivalyje 

Kovo t i & , sekmadieni, Ltetu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
dieną, LR generalinis konsulatas 
kartu su ,Gene Siske!" kino centru 
Čikagos Europos Sąjungos filmų fes
tivalyje rengia lietuviškų nimų va
karą. 

Programoje matysite režisie
rės Janinos Lapinskaitės filmą ..Naš
liu pakrantė" (2006 m., trukmė 28 
min.) bei režisieriaus Arūno Mate-

Kadras iš A. Matelio filmo „PrieS par-
skrendant į žemę". 

Kadras ;š J. Lapinskai+ės flfrr.o Nc:į-
fiu pakrantė'' 

lio dokumentini filmą „Prieš par-
skrendant \ žeme" (2005 m., trukmė 
52 min.). 

Renginyje dalyvaus Arūnas Ma
telis, šių metų Amerikos režisierių 
gildijos („Dlrectors Guiid of Amer i 
ca") apdovanojimuose su šia juosta 
pripažintas geriausiu dokumentinio 
filmo režisieriumi, kuris ir pristatys 
savo Alma bei atsakys | žiūrovų k lau
simus. 

Renginio pradžia — 5 va i . p.p. 

Adresas: Gene Siskei Film Center, 164 N. State St, Chicago. 
jėjimas - 9 dol., studentams- 5 dol. 

i 

Algirdas Suvaizdis, Chicago, IL, apdovanojo „Draugą" 100 dol. 
auka. Reiškiame nuoširdžią padėką! 

Stasė Korius, Santa Monica, CA, už „Draugo" išleistą 2007 m. 
kalendorių atsiuntė 100 dol. auką. Dosnumą ir paramą labai vertiname, 
tardami nuoširdų ačiū! 

R. E. Mulokas, Ventura, CA, už „Draugo" kalendorių atsiuntė 100 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame! 

Vita Neverauskas, gyv. Sterling Heights, MI, atnaujimo „Drau
go" prenumeratą dar vieniems metams ir kartu atsiuntė labai dosnią 100 
dol. auką. Linkėdami šviesių ir sveikų dienų, tariame ačiū! J 

» Draugo" knygynėlyje 

• • • • • • : 

•mm 
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(prudenciją 
tyiLKitnį, 

„Margutis II" 2007 m. balandžio 
14 d. rengia prisiminimų vakaronę, 
kurioje prisiminsime buvusias solis
tes Sofiją Adomaitienę ir Prudenciją 
Bičkienę. 

„Draugo" knygynėlyje muzikos 

mylėtojai gali nusipirkti knygą apie 
vieną solistę — P Bičkienę. Danutės 
Petrauskaitės knygoje „Prudenciją 
Bičkienė", kurioje, kaip pratarmėje 
rašo knygos autorė: „...ryžausi pa
bandyti surinkti pabirus Bičkienės 
biografijos faktus ir sceninės šlovės 
akimirkas", skaitytojas galės susipa
žinti su šios solistės veikla bei gyve
nimu. 

„Jei skaitytojas suvoks jos talen
to vertę ir nuveiktų darbų svarbą, jei 
buvusiems kolegoms bei artimie
siems, perskaičius šiuos puslapius, 
vėl iškils mielas Prudencijos paveiks
las ir suskambės jos balso aidas, tiks
las bus pasiektas", — rašo D. Pet
rauskaitė. 

Knyga iliustruota nuotraukomis. 
Spausdino spaustuvė „Draugas". 

Knygos kaina — 3 dol. Knygą ga
lima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestj, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 3 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 2.50 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

» Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773 585-9500 

http://www.lithfund.org
mailto:audronee@gmail.com
mailto:jaunimo-rekolekcijos@comcast.net

