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Šiame 
numeryje: 
Lietuvis didžiuojasi 
būdamas kariu. 
Nepriklausomybės 
šventė Worcester, MA. 

2 psl. 

Su alyvos šakele per 
Europą. Valstybėje 
pakankamai daug 
vietų, iš ku r galima 
blokuoti viešumą. 

3 psl 

Panašios sukaktys, 
skirtingos nuotaikos. 
Neišspręsta žmonijos 
problema. „Retro" ir 
mylinčios širdys. 

4 psL 

Advokatas ant Mokslo 
ir pramonės muziejaus 
laiptų. 

p5 psl. 

Trispalvė plevėsavo 
Lemont miestelyje. 
Vasario 16-osios 
renginiai Čikagos 
apylinkėse. „Draugas" 
ir „Jaunimėlis". 

6psL 

Sportas 
* K a u n o „Žalgir io" krep

š in io k o m a n d o s vadovybė 
gavo informaciją, kad sulaiky
tas asmuo, kuris metė skardinę 
j aikštelę sausio 26 d. ULEE 
Eurolygos rungtynėse Kauno 
Sporto halėje tarp „Žalgirio" ir 
Pezaro „Scavolini" (Italija) ko
mandų. „Žalgirio" teisininkai 
ruošia medžiagą ir rengiasi iš
kelti civilinę bylą bei iš šio pi
liečio bus bandoma išieškoti 
baudos dydžio pinigų sumą 
(3,000 eurų), kurią komandai 
paskyrė Eurolygos drausmės 
teisėjai. 

* T r i s d e š i m t k e t v i r t ą 
p e r g a l ę 54-ose JAV NBA re
gul iar io jo sezono rungtynėse 
iškovojo Sacramento „Kings" 
klubas su Dariumi Songaila. 
„Kings" antradieni namuose 
114:104 nugalėjo Atlanta 
„Hawks" komandą. Lietuvis 
aikštelės šeimininkams pelnė 
10 taškų. 

* T r i s d e š i m t t rečiąją 
pe rga le penkiasdeš imt t re-
ciosiose Rusijos ledo ritulio 
superlygos reguliariojo sezono 
rungtynėse iškovojo antrą vietą 
turnyre užimanti Toljačio „Le
da" komanda su Dainiumi Zub-
rumi. Trečiadienį namuose Tol
jačio ledo ritulininkai 3:2 įveikė 
Sankt Peterburg SKA koman
dą. D. Zubrus 50-ąją susitikimo 
minute jmuše ketvirtąjį įvarti, 
tačiau t-piseias įžvelgė, kad lie
tuvis tuo metu buvo vartininko 
aikštelėje ir įvarčio neįskaitė. 

Naujausios 
žinios 

* Lie tuvia i — ant r i t a r p 
Idealių imig ran tų \ Didžiąją 
Britaniją iš ES naujokių. 

* P rez iden t a s p r i t a r i a 
m p d i k ų atlyginimų didini
mui. 

* P a r l a m e n t a r a s s iūlo 
gr iežč iau bausti kontrabandi-

Valiutų santykis 

Seimo komisija nesiryžo Įvertinti KGB 
Vi ln iu s , vasario 23 d. 

(ELTA) — Seimo laikinajai tyri
mo komisijai nepavyko nuspręs
ti, kaip vertinti KGB rezervo 
statusą Komisijos nariai, pade
dami teisininkų, parengė du iš
vados šiuo klausimu projektus. 
Mename teigiama, kad turimos 
informacijos pakanka pripažin
ti, jog KGB rezervas buvo sovie
tų saugumo struktūros dalis, ki
tame projekte — kad nepakan
ka. 

Pirmajam projektui pritaria 
gerokai daugiau komisijos na
rių. Antrojo projekto šalininkai 
pripažįsta, kad politiškai KGB 
rezervą galima vertinti kaip so
vietų saugumo struktūros dalį, 
tačiau teisiškai tai įrodyti būtų 
labai sunku. 

Pastarieji pasigenda pirmi
nio dokumento, kuriame būtų 
užfiksuotas KGB rezervo įstei
gimas. Komisijai pavyko gauti 
tik vėlesnius dokumentus, ku
riuose apibrėžtos sovietų saugu
mo rezervo karininkų funkcijos. 

Nuo KGB rezervo statuso 
vertinimo priklausys, kaip trak
tuoti aukštų pareigūnų ir politi

kų buvimą šiame sąraše ir jų at
sakomybę. Pasak komisijos pir
mininko pavaduotojo Rimanto 
Dagio, KGB rezervą pripažinus 
sovietų saugumo struktūros da
limi, j i s būtų traktuojamas kaip 
nus ika ls tama struktūra. 

Anksčiau istorikas Arvydas 
A n u s a u s k a s yra sakęs , kad 
KGB rezervas buvo sovietų sau
gumo s t ruktūros pasirengimo 
galiniam karui sudėtinė dalis. I 
jį į t raukt i žmonės galėjo gyven
t i civilį gyvenimą, jiems nerei
kėjo užsiimti specifine veikla. 
Tačiau ilgiau atsargos karinin
k a m s pr ik lausantys asmenys 
dalyvaudavo apmokymuose, 
k u r j iems būdavo dėstomos spe
cialios disciplinos: konspiracija, 
operatyvinių dokumentų pildy
mas . 

„Turėsime nustatyti , a r mū
sų įs tatymai įpareigojo KGB re
zervo kar in inkus kre ipt is į 
Liustracijos komisiją. Je i kom
isija nuspręs, kad neįpareigojo 
— vienas dalykas, jei įpareigojo 
i r j ie turėjo kažkur pažymėti, 
be t nepadarė — kitos teisinės 
pasekmės. N u k e l t a į 5 psl . 

Seimo laikinosios komisijos pirmininkas Skirmantas Pabedinskas (d) ir komisijos pirmininko pavaduotojas Ri
mantas Dagys. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

B. Vėsaitė: visuomenės nariai 
turi dalintis 

V i l n i u s , vasario 23 d. 
(BNS) —Visuomenė turi susi
telkti ir turintys daugiau turė
tų pasidalinti su turinčiais ma
žiau. Tai spaudos konferencijo
je pareiškė socialdemokratų 
frakcijos narė Birutė Vėsaite, 
kalbėdama apie valdančiosios 
koalicijos mokesčių reformą. 

B. Vėsaitė sako, kad per su
sitikimus su verslininkais ji ne 
kartą girdėjo, kad mokesčiai 
darbui tikrai yra per dideli. Ta
čiau jai kelia abejonių valdan
čiosios koalicijos Politinės tary
bos sprendimas mažinti gyven
tojų pajamų mokestį visiems 
vienodai. 

„Reikėtų išskirstyti šį mo
kestį — daugiau uždirbantieji 
turėtų atiduoti daugiau", sakė 
B. Vėsaitė. 

Turto mokestis, pasak so-
cialdemokratės. anksčiau ar vė
liau vis tiek būtų atsiradęs. Ta
čiau parlamentarė mano, kad 
reikėtų dar paieškoti įvairesnių 
sprendimų, kad būtų apsaugoti 
prasčiau gyvenantys visuome
nės nariai. 

„Tie, kas sukaupė dides
nius tur tus , turėtų pasidalinti 
su tais, kurie visuomenėje įsi
tvirtino prasčiau", sakė B. Vė-

Birutė Vėsaitė 
Valdo Kopūsto 'ELTA) nuotr. 

saite. 
Par lamenta rė krit ikuoja 

Lietuvos laisvosios rinkos insti
tu to (LLRI), kur is pasisako 
prieš naujų mokesčių įvedimą, 
poziciją. 

„Kaip reikėtų tada žiūrėti 
pens in inkams, biudžetinių 
įstaigų darbuotojams į akis? 
Kaip tokiu atveju turė tų būti 
sudaromas biudžetas? Jei nori
me pamaloninti pensininkus, 
tur ime vienytis", sakė ji. 

2 <~A2 LT 

A, Sakalas: premjeras galėtų 
nekandidatuoti 

St r a sbou rg , vasario 23 d. 
(BNS) — Socialdemokratų va
dovas, premjeras Algirdas Bra
zauskas galėtų iš naujo nekan
didatuoti į Socialdemokratų 
partijos (LSDP) vadovo postą. 

Tai Strasbourg teigė social
demokratas , Europos Par la 
mento narys Aloyzas Sakalas. 

Gegužės mėnesį LSDP su
važiavime planuojami partijos 
pirmininko rinkimai. A Bra
zauskas dar nėra pareiškęs, a r 
ketina trečiai kadencijai užimti 
partijos vadovo postą. 

Tuo tarpu A Sakalas sako, 
kad partijoje atsiradus lygiaver
čiam kandidatui, A. Brazauskas 
neturėtų kelti savo kandidatū
ros į pirmininkus. 

Europar lamentaras mano, 
kad partijos pirmininku tiktų 
bū tu dabartinis finansų minis
t r a s Algirdas Butkevičius. 

Kaip tinkamą kandidatą jis 
įvardijo ir Socialdemokratų 
frakcijos Seime seniūną, buvusį 
sveikatos apsaugos ministrą 
Juozą Oleką, krašto apsaugos 
ministrą Gediminą Kirkilą. 

Neišleido į Filipinus 
Vi ln ius , vasario 23 d. 

(BNS) — Parlamentarė Hberal-
centristė Dalia Teišerskyte pik
tinasi, kad Seimo valdyba at
metė prašymą deleguoti ją į Ma
niloje, Filipinuose vyksiančią 
Tarpparlamentinės sąjungos 
asamblėją. 

Seimo valdybos sprendime 
parlamentarė įžvelgė ir diskri

minacijos moterų atžvilgiu po
žymių. 

Seimo pirminin-ko pava
duotojas Gintaras Steponavi
čius tvirtino, jog Seimo vaidyba 
parlamentares prašymą atmetė 
„dėl finansinių motyvų". 

„Nusprendėme atstovus 
siųsti, kai susitikimas vyks kur 
nors arčiau", sakė jis. 

V. Putin imasi 
perrašinėti 

Lietuvos 
istoriją 

V i l n i u s , vasario 23 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui nepriimtini 
Rusijos vadovo Vladimir Putin 
interviu žiniasklaidai išsakyti 
Molotov-Ribbetrop pakto verti
nimai, teigia Lietuvos prezi
dento patarėjas užsienio politi-. 
kos klausimais Edminas Bag
donas. 

Jo teigimu, Rusijos prezi
dento pasisakymai „neabejoti
nai turės įtakos prezidento V. 
Adamkaus sprendimui" dėl vy
kimo į Maskvoje gegužės 9 ren
giamas pergalės prieš nacistinę 
Vokietiją 50-mečio iškilmes. 

Anot Lietuvos URM. inter
viu Slovakijos radijui „Radio 
slovensko" ir televizijos stočiai 
STV antradienį Rusijos prezi
dentas pareiškė, kad Molotov ir 
Ribbentrop paktą Sovietų Są
junga pasirašė, siekdama „už
tikrinti savo interesus ir savo 
vakarinių sienų saugumą". 

Lietuvos URM trečiadienį 
išplatintame pareiškime teigė, 
jog „negali suprasti Molotov ir 
Ribbentrop pakto vertinimo", 
kurį išdėstė V. Putin. 

„Savo interesų gynimu ne
galima pateisinti kitos suvere
nios valstybės aneksavimo", ra
šo Lietuvos URM. 

Anot pareiškimo, „šio liūd
nai pagarsėjusio pakto politinį 
ir teisinį įvertinimą dar 1989 
m. gruodžio 24 d. pateikė SSRS 
liaudies deputatų suvažiavi
mas, pasmerkęs šio pakto slap
tuosius protokolus ir paskelbęs 
juos niekiniais. Todėl bandy
mus 'paaiškinti' Molotov ir Rib
bentrop pakto pagrįstumą gali
ma vertinti kaip mėginimą at
versti jau užverstą istorijos 
puslapį". 

Pareiškime Lietuvos URM 
„stebisi minėtame interviu Ru
sijos prezidento išsakytu paly
ginimu, kad 1938 m. Miun
cheno susitarimus su Didžiąja 
Britanija ir Prancūzija pasirašė 
asmeniškai Adolf Hitler, o 1939 
m. sutartį su Sovietų Sąjunga 
— 'tik' hitlerinės Vokietijos už
sienio reikalų ministras". 

Lietuvos URM atkreipė dė
mesį, kad Čekijos okupaciją lė
męs 1938 m. suokalbis „negali 
būti dingstis pagrįsti SSRS ir 
hit lerinės Vokietijos valdžios 
slaptą susitarimą". 

A. Lukošaitis: koalicija blaškosi 
spaudžiama interesų grupių 

Vilnius, vasario 23 d. 
(ELTA) — Valdančiosios koalici
jos partijų siūlymas įvesti nekil
nojamojo turto mokestį — pa
grįstas, tačiau prasidėjęs blaš
kymasis šiuo klausimu liudija 
kitaip manančių interesų gru
pių įtaką. 

„Politinio stuburo" stoko
jančios koalicijos partnerės ne
atlaiko interesu grupių spaudi
mo, nesugeba sklandžiai derinti 
savo pozicijų, gerai parengti 
sprendimų, todėl sėkmingas ne
kilnojamojo turto mokesčio įgy
vendinimas — abejotinas. 

Taip tvirtina Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų inst i tuto 
dėstytojas politologas Alvidas 
Lukošaitis. 

Politologas teigė neabejojąs 
žadamo įvesti nekilnojamojo 
tur to mokesčio privalumais. 
„Tie privalumai pirmiausia yra 
išryškėję ir pagrįsti Europoje. 

Tačiau garbingų, autoritetingų, 
žinomų Lietuvos analitikų, kaip 
Raimundas Kuodis (Lietuvos 
banko pinigų politikos departa
mento direktorius) bei kitų nuo
monė kažkodėl nepateikiama. 
Užtat neigianti pozicija, susiju
si su tam tikrais interesais, 
šiandien žiniasklaidoje visur 
mirga", pažymėjo jis. 

A Lukošaitis taip pat tvirti
no pasigendąs darnaus koalici
jos partnerių darbo — gebėjimo 
derinti savo veiksmus ir iš 
anksto sutarti dėl sprendimų. 

„Šitoje vyriausybėje inicia
tyvos plaukia iš visų pusių, iš 
visų pašalių. Nepaisant koalici
jos veiksmams koordinuoti su
kurtos politinės tarybos, veiks
mų derinimo mechanizmas nė
ra sustyguotas. Turėdavome to
kių tarybų ir komitetų, bet baig
davosi visada taip, kad jos lik
davo tarsi nominalios instituci
jos, Nukel ta į 5 ps l . 

V. Junokas — su advokato mantija 

Buvęs STT vadovas V 
nistrui G. Bužinskui. 

Junokas davė advokato priesaiką teisingumo mi-
Tomo Č«rniirvo (ELTA) nuotr 

Vilnius, vasario 23 d. 
(ELTA) — Buvęs Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) vadovas 
Valentinas Junokas aktyviai 
ruošiasi advokato praktikai. 

Trečiadierų kartu su kitais 
26 teisininkais jis davė advoka
to priesaika teisingumo minis
trui Gintarui Bužinskui, įsipa
reigodamas „dorai ir sąžiningai 
atlikti advokato pareigas, sau
goti profesines paslaptis ir savo 
elgesiu nepakenkti advokato 
vardui". 

Teisę verstis advokato prak
tika V Junokas įgis tada, kai 
Lietuvos advokatūra įrašys jį į 
praktikuojančių advokatų sąra
šą ir išduos advokato veiklos 
liudijimą. 

2004 m. rudenį iš pareigų 
atleistas V. Junokas — jau an
trasis iš ankstesniųjų STT va
dovų, pasirinkęs advokato man
tiją. Nuo 2000 m. advokatauja 
ir buvęs STT viršininkas Juozas 
Gaudutis, iš šių valstybės pa
reigų atleistas 1998 m. spalį. 

Piratavimo 
kaina — 27.5 

mln. dolerių 
Viln ius , vasario 23 d. 

(ELTA) — Verslo nuostoliai dėl 
piratavimo Lietuvoje pernai 
siekė 27.5 mln, dolerių, arba 17 
proc. daugiau nei 2003-iaisiais. 

Tokius vertinimus vasario 
viduryje paskelbė Tarptautinis 
intelektinės nuosavybės susi
vienijimas („International In-
tellectual Property Alliance", 
IIPA). JAV autorių teisių sąjun
gas vienijantis susivienijimas 
pasiūlė Lietuvą ir toliau palikti 
vadinamajame autorių teisių 
stebėjimo sąraše. 

IIPA teiginiai nesikeičia j au 
keletą metų — Lietuva išlieka 
pažeidžiama dėl savo geografi
nės padėties, o sienų, ypač su 
Latvija, Baltarusija bei Len
kija, apsauga neatlaiko kriti
kos. Pernai įtakingo JAV susi
vienijimo siūlymas įtraukti Lie
tuvą į prioritetinį autorių teisių 
priežiūros sąrašą Lietuvoje bu
vo sukėlęs skandalą. 

Susivienijimas taip pat pa
žymi, kad dar 2003 m. Tarp
tautinė fonogramų gamintojų 
federacija (IFPI) viešai apkalti
no vienintelę optinių diskų ga
mybos bendrovę Lietuvoje 
„Baltic Optical Disc" (BOD) pi
ratavimu, tačiau tyrimas ne
baigtas iki šiol. Maždaug 7 mln. 
CD metinius pajėgumus turin
čios BOD vadovai kaltinimus 
atmeta. 

„Kova su piratine produk
cija realiai nevyksta. Vienadie
nių akcijų tam nepakanka — 
Lietuvos politikai ir autoriai 
taip pat turi siekti susitarimo 
dėl legalių įrašų kainų, kurios 
gerokai didesnės nei platinamų 
piratinių. Be to, daug reikia 
dirbti N u k e l t a į 5 ps l . 

Liustracijos 
komisijos 

pirmininke 
tapti siūloma 
D, Kuodytei 
Vilnius , vasario 23 d. 

f BNS; — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovas 
Arvydas Pocius siūlo į Lius
tracijos komisiją į t raukt i ir 
naująja komisijos pirmininke 
paskirti Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimų 
centro vadovę Dalią Kuodytę. 

D. Kuodytė šiame poste pa
keistų vasarį iš Liustracijos ko
misijos pirmininko pareigų at
sistatydinusį VSD Kontržval
gybos valdybos viršininką Vy
tautą Damulį. 

Anot VSD pranešimo spau
dai, taip pat į Liustracijos ko
misiją A Pocius siūlo į traukti 
istoriką, humanitarinių mokslų 
daktarą Antaną Kulakauską. 

A. Pocius pritarė ir kitų 
institucijų į Liustracijos komi
sijos narius deleguojamiems 
kandidatams: Generalinės pro
kuratūros siūlomam šios pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyr. prokurorui Rim
vydui Valentukevičiui ir Lietu
vos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimų centro siūlo
mam teisininkui, humanitari
nių mokslų daktarui Petrui Ra
gauskui. 

Pagal 1999 m. priimtą įsta
tymą, buvusių sovietinių spec-
tarnybų agentų registracijos 
reikalus sprendžia specialioji 
komisija, į kurią po du narius 
deleguoja Valstybės saugumo 
departamentas bei Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras, vieną — Ge
neralinė prokuratūra. 
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DRAUGAS, 2005 m. vasario 24 d., ketvi r tadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

„LIETUVIS DIDŽIUOJASI, KAD 
YRA LIETUVIS-KARYS' • / / 

Vieną gražią vasario sek
madienio popietę Detroito 
Lietuvių bendruomenė į Dievo 
Apvaizdos parapijos svetainę 
sukvietė tuos, kuriems dar ir 
šiandien rūpi Lietuvos likimas. 
Susitikimą su buv. LR kariuo
menės vadu, ats. gen. mjr. J. 
Kronkaičiu organizavo ir jį pri
statė N. Udrys. 

Prieš gen. mjr. pristatymą 
Detroito LB valdybos pir
mininkė R. Vilkienė pasveikino 
ir pasidžiaugė, kad tokie gar
bingi žmonės šį telkinį aplankė 
prieš didelę, kiekvienam tikram 
lietuviui brangią šventę — 
Vasario 16-ąją — Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną. 

J. Kronkaitis gimė 1935 m. 
Širvintose. Šeima, nelaukdama 
dar vieno rusų „išvadavimo", 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 
o 1949 m. persikėlė į JAV. Gen. 
mjr.^J. Kronkaičio karinė kar
jera prasidėjo 1959 m., kai jis 
Connecticut universitete įsigijo 
pramonės vadybos diplomą ir 
kartu leitenanto laipsnį. Per 
eilę metų jis baigė ne vieną ir 
labai svarbią mokyklą, kas 
suteikė galimybę per 27 metus 
eiti daug atsakingų pareigų, 
todėl JAV buvo apdovanotas 
„Legion of Merit" ir 14 kitų 
medalių. Jau spaudoje buvo 
minėta, kad gen. mjr. net du 
kartus tarnavo Vietname. Už 
nuopelnus savo veikloje gen. 
mjr. J. Kronkaitis apdovanotas 
Lietuvos kariuomenės, Estijos, 
Latvijos, Čekijos medaliais. Jis 
visas savo jėgas ir žinias atiduo
da Lietuvai, ypač nuo 1997 m., 
kai, konservatorių pakviestas, 
tapo LR Krašto apsaugos vice
ministru. 1999 m. jam suteiktas 
brigados generolo laipsnis ir 
tapo LR kariuomenės vadu. 
2001 m. J . Kronkaičiui suteik
tas gen. mjr. laipsnis ir po 5-rių 
metų kadencijos, 2004 m. birže
lio mėnesį, paleistas į atsargą. 

Tai tik sausi biografjos fak
tai. O apie ats. gen. mjr. Jono 
Kronkaičio ir jo žmonos Rūtos 
— LDK Birutės draugijų sąjun
gos pirmininkės — nuopelnus 
kalba jų nuoširdūs ir tikrai 
prasmingi darbai Lietuvoje. 

Buvęs LR kariuomenes va
du, gen. mjr. savo pasisakyme 
visų pirma pasidžiaugė profe
sionaliai ir gerai atkurta Lie
tuvos kariuomene, pasikeitusiu 
požiūriu į kareivį. Čia yra būti
na paminėti, kad prie karių 
gerovės kėlimo nepaprastai 
daug prisidėjo jo žmona Rūta, 
kuri, Europos krikščioniškųjų 
organizacijų pagalba. Rukloje ir 
Tauragėje kareivinių zonoje yra 
įkūrusi jiems namelius. Juose 
kariai turi puikią galimybę 
leisti savo laisvalaikį, susitikti 
su draugais, pasikviesti svečių, 
skaityti knygas a r užsiimti kito
mis pramogomis. 

Sėkmingiausia savo progra
ma gen. mjr. įvardino sąvoką ir 
struktūrą mokomajam pulkui. 
Jo pastangomis reformuota 
Karo akademija tapo populia
riausia aukštoji mokykla, taip 
pat iš pagrindų pakeista 
puskarininkių mokykla, duo
dant jai daugiau atsakomybės ir 
autoriteto, tuo pačiu pakeliant 
puskarininkių prestižą. 

Narystė NATO — tai irgi iš 
dalies šio Amerikos lietuvio 
nuopelnas, nors iš kuklumo 
gen. mjr. to neakcentuoja, tik 
pasidžiaugia, kad „būdamas 
optimistu, su dviem kolegomis 
pulkininkais, R. Kilikausku ir 
A. Garsiu, ryžosi... dėti visas 
pastangas Lietuvos kariuomenę 
integruoti į NATO" Taip pat jj 
labai palaikė tuometinis Seimas 
•1997 m.) ir Krašto apsaugos 
ministras, dabartinis ambasa

dorius Norvegijoje Č. Stan
kevičius. 

Ir šiuo metu Lietuvos ka
riuomenė yra pagarboj ne tik 
NATO sąjungininkų, bet ir 
visos Lietuvos visuomenės. J i 
yra antroje vietoje iš labiausiai 
patikimų institucijų Lietuvoje. 
Tikslas pasiektas. „Malonus 
dalykas vadui, kad yra sukūręs 
tokią kariuomenę, kuri didžiuo
jasi savimi ir žino, kad gali 
atlikti savo užduotis" — sakė 
gen. mjr. J . Kronkaitis. Ir po 
Lietuvos karių aplankymo Ira
ke, ir pavieniui kalbėdamasis 
su jais, gen. mjr. suprato, kad 
„lietuvis didžiuojasi, kad yra 
lietu vis-karys". 

Gen. mjr. J. Kronkaitis pa
pasakojo apie ginkluotės įsigi
jimą, kad labai daug padėjo vo
kiečiai, taip pat švedai, kurie, 
kaip jis sako „dabar gėdijasi, 
kad taip nieko nežinojo apie 
Lietuvos istoriją"... 

Aišku, kalbėtojas apie Lie
tuvos kariuomenę, jos būklę, 
kaip apie savo „kūdikį", galėjo 
kalbėti labai daug ir išsamiai. 
Tačiau dar norėjo atkreipt i 
susirinkusiųjų dėmesį apskritai 
į šiuolaikinę situaciją Lietuvoje. 
„Nuo karinių išorinių grėsmių 
šiuo metu Lietuva yra saugiau
sia, kaip niekada istorijoje... 
tačiau... atgavę laisvę nuo 
neteisėtos okupacijos, Lietuvoje 
galime ją prarasti net juridiniu 
keliu" — teigė gen. mjr. 

Po paskutiniųjų rinkimų į 
Seimą Lietuvoje įsitvirtino aro
gantiški oligarchai, „grumda
miesi kuo arčiau grobių lovio". 
70-čiai metų uždaromi KGB 
archyvai! Naudinga? Aišku, kad 
taip, bet ... tik tiems, „kurie yra 
Lietuvos priešai ir gėdijasi savo 
praeities". Tuo pačiu sukelia
mas nepasitikėjimas, tautos 
supriešinimas. Šis klausimas 
šiuo metu yra ypač opus Lie
tuvoje. Gen. mjr. pateikė kon
krečių pavyzdžių, kada visai 
nekal tas partizanas patir ia 
šmeižtą. 

Toliau jis savo kalboje pa
minėjo Lietuvos energetikos, 
kaip ekonominio variklio, prob
lemas. Nors Lietuvos ekonominė 
pažanga yra įspūdinga, išsky
rus žemės ūkį, kur vyrauja be
viltiškumas ir apatija, tačiau 
Vyriausybė į tai mažai kreipia 
dėmesio. Lietuva tiek naftos, 
tiek dujų srityje priklauso nuo 
Rusijos ir vis daugiau degalinių 
pereina į „Lukoil" rankas. „Ar 
neateis laikas, kada lietuvis 
'meškos leteną' pajus prie dega
linės pompos?" — klausia gen. 
mjr. Nevyksta derybos dėl 
Ignalinos atominės elektrinės, 
kuri , mokslininkų nuomone, 
yra saugi ir nepavojinga 
aplinkai, įjungimo į Vakarų tin
klą. Nors iš tikrųjų Lietuva 
galėtų turėti pranašumą elek
tros srityje, tačiau tikriausiai 
atsiras „gelbėtojas", kuris galės 
įtakoti elektros kainas ir, kaip 
manoma j i s " jau yra Lietu
voje... 

Gen. mjr. J. Kronkaitis pa
minėjo kelis pavyzdžius, kurie 
iliustruoja, kad Lietuva vis gi
liau klimpsta j korupciją. 

Nors jo kalba buvo gana 
liūdna, bet gen. mjr. tikino kad 
padėtis Lietuvoje nėra beviltiš
ka. „Reikia įtikinti nusivylu
sius, apatiškus žmones, kad jie 
ir tik jie gali padėti pakeisti 
padėtį. Būtina įtraukti da 
jaunimo (beje, jis buvo labai 
a k t y v u s Pakso pašalinime, pro-
cese — au t . ) į šia dirva, k a r i ą 
reikia a r t i " 

I k l aus ima , koks yra įkur to 
„Generole Kronkaičio fondo" 
t i k s l a s . p ranešė jas a t s a k e 
t r u m p a i 

Š.m. vasario 5-6 d. Detroit, MI, lankėsi buvęs Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis su žmona 
Rūta. Jono Urbono nuotraukoje svečiai Janinos ir Nerimanto Udrių namuose suruoštame pobūvyje su detroitiš-
kiais vyrais. > -. 

Reikėjo sukurti tokią organi
zaciją, kuri reikalautų tiesos ir 
teisybės iš valstybės. 

Susitikimo metu iškilo opus 
klausimas — prez. V. Adam
kaus kelionė į Maskvą gegužės 
9 d. Į klausimą gen. mjr. atsakė 
klausimu: „Ar galima pagerbti 
laimėjusį tironą, kuris vėliau 
išprievartavo Lietuvą?" 

Susirinkusieji taip pat tei
ravosi, kaip jie galėtų prisidėti 
prie „Gen. Kronkaičio fondo" 
veiklos. Reikėtų remti organi
zaciją „Kitas pasir inkimas", 
kuriai dabar jau padeda ir 
Lietuvos verslininkai, jaučian
tys svetimos valstybės priklau
somybės pavojų. Pagrindinis 
politinis tikslas — veikli vi
suomenė, kuri turėtų -„atimti 
valstybės vairą iš žmonių, kurie 
savo veiksmais neparodė, kad 
tarnauja Lietuvos visuomenės 
interesams". Tad, jei kas norėtų 
paremti šį judėjimą, galite če
kius siųsti „Gen. J. Kronkaičio 
fondui" adresu: Turniškių 29, 
Vilnius 10104, Lietuva. Vėliau 
planuojama čia, Amerikoje, 
rasti organizaciją, per kurią bus 
galima tai padaryti. 

Po oficialiosios dalies susi
rinkusieji dar ilgai nesiskirstė: 
vaišinosi DLB paruoštais už
kandėliais, iškėlė daug rūpimų 

klausimų, į- kuriuos ats. gen. 
mjr. J. Kronkaitis ir jo žmona 
Rūta mielai ir nuoširdžiai 
atsakinėjo. 

Taip pat norėtųsi paminėti, 
kad susitikimo su buv. LR ka
riuomenės vadu, ats. gen. mjr. 
J. Kronkaičiu išvakarėse ak
tyvūs Detroito LB nariai buvo 
gausiai susirinkę jaukiuose ir 
visada svetinguose J. ir N. 
Udrių namuose. Čia atvykę 
turėjo progos ar t imiau susi
pažinti su svečiu ir jo žmona 
Rūta, kuri p*tys į petį ištikimai 
ir su didžiuliu nuoširdumu šalia 
karininko žengia teisinės Lie
tuvos kūrimo keliu. Beje, jai už 
jos atvežtai į Lietuvą naują 
požiūrį į ž'rh'ogų, už jos suge
bėjimą sujungti jaunąją ir 
senąją karių'šeimų kartą ir ben
dro tikslo - supratimą, yra labai 
dėkingos LD*K Birutės Vilniaus 
draugijos nfeėrės. 

Galingaf suskambėjo „Il
giausių metų" gen. mjr. J. 
Kronkaičiui jo garbingo 70-čio 
jubiliejaus proga, o ant stalo 
puikavosi hapoleonas su už
rašu: „70. Sveikiname gen. mjr. 
J. Kronkairf ir jo žmoną Rūtą". 
Jį padovanojo Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje vado Mykolo 
Abariaus dukra Violeta Aba-
riūtė-Viviano. Kartu M. Aba-

- -Tf. • 

rius su šauliška pagarba per
skaitė ir jubiliejinį sveikinimą, 
o visi svečiai pasirašė sveikini
mo kortelėje. Sveikinimą bei 
muzikinę dovaną ats. gen. mjr. 
J. Kronkaičiui jubiliejaus proga 
perdavė ir Detroito „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė. Beje, 
„Valio, valio, valio" gen. mjr. J. 
Kronkaičiui skambėjo ir susi
tikimo pradžioje Detroito Dievo 
Apvaizdos parapijos svetainėje. 

Ilgais ir nuoširdžiais ploji
mais išreiškėme padėką gen. 
mjr. J. Kronkaičiui už naudingą 
ir įdomų pranešimą, už jų 
abiejų, kartu su žmona Rūta 
nuoširdų darbą mūsų visų 
tėvynės labui. Abu grįžta atgal į 
Lietuvą, nes juos šaukia pareiga 
būti šiame pasaulio kampelyje 
tiek, kiek tik prireiks jų nuo
širdžios ir atsakingos veiklos. 
Ačiū jiems' 

Taip pat visų bendravusiųjų 
vardu norėtųsi padėkoti N. 
Uariui ir Detroito LB valdybai, 
organizavusiems tokį'idomų ir 
naudingą' susitikimą, atsklei
dusi dar ir šiandieną Lietuvai 
slypinčius pavojus. 

Būkime budrūs visuose sa
vo darbuose ir gal net mintyse! 

Virginija Urbėtytė-
J a s n a u s k i e n ė 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

HDMUNDAS VfiNAS, M D , &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
eei8W. Archer Ava. Ste. 5 * 6 

C N M O O , IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. Me/IICKAS, M.D. 
KARLXXJDGAS-S1RDES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo spedaiistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGirMr 847-718-1212 
www.illinofepain.com 

EUG&E C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvaricys dante už prianamą Kaną. 
Sustarmu kafceti ankstau arta ietuvtikai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. WasNngton, Šute 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos paga! susitarimą 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKJŲ UGOS-CHHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VVORCESTER, MA 

Šventėme Lietuvos nepriklausomybės šventę 
Lietuvių organizacijų tary

bos ruoštas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 87 metų 
sukakties minėjimas Worcester, 
MA, vyko š.m. vasario 13 d., 
pradėtas 10 vai. ryto šv. Mišių 
auka už Lietuvą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. 

Organizacijų vėliavos susta
tytos, išskyrus Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos,,,Nevėžio" 
ir „Neringos" tuntų skautų,— 
čių buvo nešamos. Šaulės Te
resė Juškienė ir Janina Mi
liauskienė žuvusių atminimui 
prie altoriaus padėjo vainiką. 
Pasigėrėtinai atrodė nemažas 
skaičius moterų, pasipuošusių 
tautiniais drabužiai, ju daugu
ma priklauso ALRK Moterų 

sąjungos 5-tai kuopai. Po jų ėjo 
šv. Mišių palyda ir pabaigoje 
klebonas kun. Ričardas Jaku
bauskas, kuris aukojo šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą. Auko
jimo dovaną nešė mokyklinio 
amžiaus mergaitės — sesutės 
Emilija ir Rūta Strazdaitės, ir 
Linutė Račiukaitytė. Įspūdingai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės Edith 
Roberts. O tos giesmės tokios 
gražios, atrodo, kad bažnyčios 
skliautai prasiskleis, ypač 
„...Dieve, išklausyk, užlaikyk, 
mūsų brangią tėvynę Lietuvą, 
meldžiam Tave", tikrai tiesiai 
eis \ Dievo aus j . Po Mišių giedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 

Parapijos salėje vyko toli

mesnė šventės dalis. Organi
zacijų tarybos pirm. Petras Mo
lis pasveikino visus minėjiman 
susirinkusius. Jis pareiškė, kad 
šiandien švenčiame tris sukak
tis: 764 metus nuo Lietuvos 
valstybės įkūrimo, 87 — nuo 
nepriklausomybės atstatymo ir 
15 metų nuo laisvos Lietuvos 
prisikėlimo. Lietuva laisva, ją 
mylime. Padėkime nugalėti 
visus sunkumus, seneliams ir 
našlaičiams mūsų parama ypač 
reikalinga. 

Programai vadovavo organi
zacijų tarybos vicepirmininkas 
Romas Jakubauskas. Invokaciją 
paskaitė kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas. Žuvusiųjų pager
bimas už Lietuvos laisvę atlik-

Ai.KK M. 

teisi 

sąjungos .-> 
Darvite M 
a M';Ku;sk 

vVnreester, MA. ŠIŲ motu valdyba Iš kaires finansų raštininke Aldona 
jos rarbes nare Angele Garsįene; pirmininke Aldona -lakni'inaite. knres-
rrri Ver-;?e Šimkiene Rernadetos H a r r i s nuotr 

tas susikaupimo minute . 
Organizacijų tarybos sekr. 

Danutė Marcinkevičiūtė per
skaitė Massachuset ts valstijos 
gubernatoriaus Mitt Rommey 
atsiųstą proklamaciją, kurioje 
teigiama, kad vasario 16-oji 
skelbiama Lietuvos nepriklau
somybės diena Massachuset ts 
valstijoje. Programos vedėjas R. 
Jakubauskas perska i tė gautą 
laišką iš JAV LB Krašto valdy
bos. 

Pagrindinis kalbėtojas che
mijos mokslų daktaras Vytau
tas Užgiris atkreipė dėmesį j 
demokratijos procesą vis giliau 
ir plačiau besivystantį Lietu
voje. Pamažu stiprėja ekonomi
ka, bet korupcija dar didelė. 
Taip pat minėjo žmonių uždar
bius, kur ie labai menki kai
muose. Miestuose didesni. 
Vyksta statybos, ypač Kaune 
naujai s tatomi rajonai, kai
muose viskas vyksta lėčiau. 
Yra gana daug žmonių gyve
nančių pas i tu r inč ia i , pensi
ninkų senelių padė t i s labai 
sunki. Tikėkime, kad pamažu 
viskas pagerės, nes visose sri
tyse palaipsniui Lietuva žen
gia į priekį ir eina demokratijos 
keliu. Prelegentui dr. V. Užgi
riui padėką i š re i škėme nuo
širdžiai plodami. 

Sesutės Onyte Harr is pa
skambino pianinu „Graži Tė
vyne mano", o Rožytė Harris — 
..Daug daug dainelių..." Oska
ras Lisovskis padek lamavo 
eilėraštį „Nepr ik lausomybę 
atgavus" ir pačios jauniausios 
sesutės Emilija bei Rūta 
Strazdai tės padek lamavo po 
eilėraštuką. 

Joms plojome daugiausia . 

nes, kaip programos vedėjas 
pareiškė, jaunimas — mūsų 
ateitis . J is kvietė jaunimą 
jungtis į kultūrinę veiklą, ypač 
naujai atvykusius mūsų tau
tiečius, kurių vis pasigendame. 
Parapijos mišrus choras, va
dovaujamas vargonininkės 
Edith Roberts, padainavo ke
turias patriotines, gilius senti
mentus sukeliančias dainas: 
„Leiskit į Tėvynę", „Aras", 
„Lietuva brangi", „Žemėj 
Lietuvos", visiems įsijungus. 
Choro pranešėja —Irena Mar
kevičienė. 

Aukas rinko organizicijų 
tarybos ižd. Algis Glodas ir 
narys Arvydas Klimas. Aukos 
skiriamos pagal aukotojų pa
geidavimą: Pasaulio lietuvių 
bendruomenei, JAV Krašto LB, 
Tautos fondui ir ALTui. Ižd. A. 
Glodas perskaitė aukotojų są
rašą. Programos vedėjas padė
kojo visiems. Šventę rengė 
Lietuvių organizacijų taryba. 
Didžiausią renginio darbų dalį 
atliko tarybos valdyba: pirm. 
Petras Molis, vicepirm. Romas 
Jakubauskas, sekr. Danutė 
Marcinkevičiūtė, ižd. Algis 
Glodas, narys Arvydas Klimas. 

„Nevėžio" ir „Neringos" 
tuntų skautės, vadovaujamos 
v.s. Irenos Markevičienės, pa
ruošė kavutę ir užkandėlius. 
Buvo džiugu susitikti su visų 
bangų, visų kartų broliais, 
sesėmis lietuviais. Ateikite 
dažniau, įsijunkite į mūsų eiles 
ir visi kartu dirbkime dėl 
šviesesnės ateities mūsų bran
gios tėvynės, kuri jau 15 metų 
žengia nepriklausomo gyveni
mo keliu, bet labai sunkiai... 

J a n i n a Mil iauskiene 

http://redakcija0draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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VALSTYBĖJE PAKANKAMAI DAUG VIETŲ, 
IŠ KUR GALIMA BLOKUOTI VIEŠUMĄ 

Visuomenę vienas po kito 
drebina skandalai, kokiu nors 
būdu susiję su okupacine KGB 
s t ruk tū ra . Kad to išvengus 
ateityje, vel pasigirsta siūlymų 
pradėti aktyvų desovietizacijos 
procesą. Ar mes pavėlavome? 
— klausiame Nepriklauso
mybės akto signataro. Seimo 
nario Sau l i aus Pečeliūno. 

— Kaip tame anekdote — 
geriau vėliau negu niekad, — 
pasakė žmogelis, pavėlavęs į 
greitąjį traukinį. Ką padarysi. 
Šis klausimas keliamas labai 
seniai . Tokie dalykai be vi
suomenės supratimo ir palaiky
mo neįmanomi. O to suprati
mo, kaip dabar matome, nėra 
ypač daug. Labai dažnai t a 
tema manipuliuojama ir vadi
namoji kartelė, nuo kurios 
prasideda liustracijos, sankci
jos, draudimai, leidžiama vis 
žemyn ir nuleidžiama iki pio
nierių, spaliukų... Puikiai su
prantame, kad tai daroma ne 
šiaip sau. Jau Aukščiausioje 
taryboje buvo mėginta imtis 
konkreč ių" desovietizacijos 
veiksmų, bet tuomet Tautos 
pažangos frakcija iš tribūnų 
skalampijo, kad tai nesąmonė, 
jeigu jau pradedam tai, reikia 
pradėti nuo spaliukų... Disku
sijos buvo taip užtęstos, kad iš 
principo sukompromitavo ir 
pačią idėją. Viskas pasibaigė 
niekuo. Valstybė tuo metu tu
rėjo daug svarbių reikalų, da r 
tik stojosi ant kojų, ir reikalas 
liko neišspręstas. Dabar vėl 
pradedam kalbėti apie valsty
bės santykius su buvusiais 
KGB bendradarbiais, ir labai 
įdomus sutapimas, kad deso
vietizacijos idėją pirmieji pra
deda kelti buvusieji KGB 
kadriniai karininkai. 

— Ką J u s tu r i t e galvoje? 
— Skaitykite „Veidą": bu

vęs kadrinis KGB karininkas 
Danukas Arlauskas atviru 
tekstu siūlo grįžti prie deso
vietizacijos reikalų. Jis ta ip 
aiškina per televiziją, kad lieka 
neaišku, kas kam vadovavo, a r 
LKP CK — KGB, ar atvirkš
čiai. Įdomu, kodėl siūlo ne 
visuomenė, ne nukentėjusieji, 
bet represinių struktūrų kad1 

riniai darbuotojai. 
— Taigi kodėl? 
— Aš nenoriu aiškinti ko

dėl, aš tik keliu klausimą. Tegu 
apie tai pradeda galvoti visuo
menė. Skaudu. Kartojasi isto
rija, kuri vyko Aukščiausioje 
taryboje, — plečiamas r a t a s 
klausimų tiek, kad viskas 
virstų absurdu. Ir tuomet jokio 
sprendimo nebus. 

Klaidų valstybėje esame 
padarę, kad ir rengdami vadi
namąjį Liustracijos įstatymą. 
Pirmasis variantas buvo tikrai 
neblogas. Jam buvo ir kategori
ja bendradarbių KGB rezer
vas. Besvarstant įstatymas 
buvo po truputį pjaustomas ir 
liko tai, ką dabar turim. O tai , 
ką turim, matoma, kad yra 
visiškai neveiksnu. Ir je igu 
pažiūrėtume į visą sistemą 
šiuo klausimu — Rinkimų 
įstatymą. Valstybės tarnybos 
įstatymą, Paslapčių įstatymą, 
Liustracijos įstatymą, ir t.t. — 
iš viso dešimt įstatymų, — 
kurie vienaip ar kitaip susiję-
su ta tema, tai pamatytume, 
kad skylių, — dabar galėčiau 
pasakyt i , kad sąmoningai 
paliktų, — labai daug. Pas
kelbti asmenį bendradarbiavus 
su KGB galima tik tuomet, kai 
yra dokumentas su jo parašu, 
kad jis bendradarbis, ir dar 
šalia to — kokio nors valdi
ninko, pvz . Eismunto, patvir
t inimas, kad parašas t ikras . 
Absurdiška. Tokio dokumento 
niekur nerasi. Žvalgybos ši
ta ip nedirba, ten taisyklės 
visai kitokios. Retu atveju 
žmogus dėjo savo parašą, daž
niausiai viską aprašydavo 
apklausiantis žmogus. Tokia 

Saulius Pečeliūnas. 

žvalgybininkų taisyklė. Reikia 
ją žinoti ir pripažinti tvarką. 

Dabar dėl tų pačių rezervo 
karininkų, ne eilinių. Jie, po 
teisybę, ypatingos situacijos 
atveju turėjo pasilikti čia, 
krašte, nes kadriniai kari
ninkai, kaip „apšviesti" turėjo 
išvažiuoti, o veikti už juos 
turėjo rezervininkai. Todėl 
kvailai atrodo: aš palieku jus 
antrininku čia, krašte, vietoj 
savęs, o jūs tai nieko nežinot... 
Tuo labiau, kad visi pripažįsta, 
jog užtekdavo asmeniui vieną 
kartą pasakyti ne, ir antrą 
kartą jo niekas nebekalbinda
vo. Tai reiškia, kad pasitikėji
mas turėjo būti visapusiškas. 
Šie asmenys sistemai buvo per 
daug svarbūs. Juk per visą 
Lietuvą jų buvo ne tūkstančiai, 
o tik apie 400. Pasakymai, kad 
rezervo karininkai rųeko neži
nojo ir buvo tik prirašyti, 
žinančiam kelia šypseną ir 
klausimą: kodėl mėginama 
klaidinti visuomenę? Į tuos 
klausimus gal duos atsakymą 
Seime sudaryta Laikinoji ko
misija. Seimo pirmininkas yra 
sudaręs darbo grupę tobulinti 
įstatymą šia tema. Yra gera 
proga sudėlioti visus taškus, 
padaryti aiškią juridinę bazę, 
kad būtų aišku ir visuomenei, 
ir pareigūnams, ką daryti, 
jeigu atsiranda koks nors nau
jas dokumentas, kaip elgtis su 
juo ir ką daryti žmonėms, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
anksčiau buvo susiję su šia 
Lietuvos pripažinta nusi
kalstama organizacija, kokios 
yra pasekmės pasielgus vienaip 
ar kitaip. Turi būti nustatytos 
labai aiškios procedūros. Štai 
konkrečiu atveju: jeigu žmogus 
pats prisipažįsta ir yra tai 
patvirtinantys dokumentai, ar 
bereikia teismo sprendimo? Ar 
Seimo stenograma yra juri
diškai pagrįstas, prisipažinimą 
patvirtinantis dokumentas? 
Begalės klausimų, į kuriuos 
neatsakyta. Pirmiausia mes 
turime žiūrėti, ar žmogus buvo 
bendradarbis, ar nebuvo. An
tras laiptelis — sąmoningas ar 
nesąmoningas tai buvo ben
dradarbiavimas, ar tik šiaip 
kas nors jo pokalbį nuklausė. 
Trečias laiptelis — to asmens 
santykis su Lietuvos valstybe: 
ar jis buvo sąžiningas, ar prisi
pažino, ar nutraukė veiklą. 
Nuo to santykio su valstybe 
priklauso ir juridinės pasek
mės. Jeigu jis yra atviras, val
stybė gali jį ginti, jeigu jis tuo 
daugiau neužsiima. Vėlgi, jeigu 
žmogus eina į valstybines pa
reigas, jis pats savo paslaptį 
padaro nebe paslaptimi. Kol jis 
nelenda prie valstybės vairo, 
ramiai sau gali gyventi. Bet 
jeigu lenda — visuomenė turi 
apie tai žinoti. Nuslėpti tokius 
biografijos faktus nuo rinkėjų, 
juos apgauti yra labai didelis 
nusikaltimas. O šiandien mū
sų dokumentuos nėra pasaky
ta net kas yra „sąmoningas 
bend r ad arbi avimas". 

— O ką J ū s siūlytumėte 
daryti su KGB sąrašais? 

— Tie, kurie prisipažino, 
turi likti valstybės paslaptimi, 
o dėl kitos dalies, kuri neprisi
pažino, turime spręsti. Nega

lėčiau iš karto pasakyti: viską 
skelbiam arba neskelbiam. 
Reikia žiūrėti, kaip naudingiau 
valstybei. Tai, ką Rusija išsi
vežė, — turiu galvoje archyvinę 
medžiagą, — ji žino. Žino, kas 
galėjo pasilikti , bet negali 
suvesti galų, kas buvo sudegin
ta, kas išnešta netgi tų pačių 
bendradarbių — etatinių KGB 
karininkų per kelių dienų 
suirutę po pučo. Jeigu mes ati
darom archyvus, Rusija iškart 
nustato, kiek mes žinom iš to, 
kas pasiliko. Ar mes šitaip at
sidengti norim? Čia ne asmenų, 
o visos sistemos klausimas. 

Mes užmirštam, kad Lius
tracijos komisija ir mūsų sau
gumas, matyt, nepakankamai 
dirbo su tais, kurie atėjo prisi
pažinti, nepasinaudojo turimais 
duomenimis, gautais apklausų 
metu, ir neišsiaiškino kitų 
asmenų, kur ie neatėjo prisi
pažinti. Gal dabar dar nevėlu 
tai atlikti? 

— Vienas iš argumentų, 
kodėl s iū loma vieš int i są
rašus žmonių , kokiu nors 
būdu susijusiu su KGB, tai 
ga l imas j u šantažav imas , 
ta ip verč ian t juos kenkt i 
valstybei. Ar turite įrodymu? 
kad vals tybėje k a s nors 
buvo šantažuojamas? 

— Visko gali būti, žvalgyba 
vyksta visaip. O liustracija buvo 
kaip ginklas nuo šantažo. Tokių 
atvejų buvo, buvo mėginta 
žmones šantažuoti ir Lietuvos 
valstybė juos apgynė. Netgi 
toks prastas įstatymas, nors iš 
dalies, bet pasitarnavo ginant 
tuos, kurie buvo sąžiningi prieš 
valstybę. 

— Bet apie tai n iekas 
nekalba, atrodo, kad niekas 
ir nevyksta . Žinodami ir kiti 
galėtu taip apsiginti . 

— Ne man tai reikia sa
kyti— yra institucijos, kurios 
tai turėtų daryti. O pavojus 
visada yra. Pats Putin viename 
iš renginių viešai yra pasakęs, 
kad „buvusių KGB bendradar
bių nebūna". Kas jau kas, bet 
Putin, tai sakydamas, suvokia, 
ką kalba. J is tai tarnybai pri
klausė ir užėmė pakankamai 
aukštas pareigas. Jis supranta, 
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kaip veikia žvalgyba. J is aiškiai 
pasakė, kad negali būti „buvęs 
bendradarbis''. Jeigu jis vieną 
kartą į tą terpę pateko, kaip ir 
mafija, jo iš to tinklo nepalei
džia. Išsiveržti iš jos yra tik 
vienas būdas — tiesa ir viešu
mas. Kaip ir sovietmečiu, kai 
tave verbuodavo, šimtaprocen
tinis garantas, kad neužver
buos, buvo visiems viešai pa
sakyti, kad tave mėgina ver
buoti. Tuomet tu tapdavai ne
bereikalingas. Visi kiti varian
tai apgauti juos rezultų neduo
davo, tik dar labiau įklampin
davo. 

— Kiek kartu Valstybės 
saugumo departamento di
rektor ia i žurnal i s tu buvo 
klausiami apie pavojus vals
tybei, apie įtakas iš Rusijos, 
bet j ie kažkodėl paslapties 
neišduodavo.. . O šiandien tu 
pavoju, atrodo, tars i kas 
maišą būtu atrišes . Kodėl 
m e s nuo j u buvome saugo
mi? 

— Jei jūs panagrinėsite 
vien tai, kas dabar jau viešai 
visiems žinoma, — kad ir dėl 
rezervo karininkų, viešųjų 
karininkų, — ir suvesite galus, 
kiek jų sėdi prie valstybės vairo, 
ta i jums atsakymas gims 
natūraliai: valstybėje pakanka
mai daug vietų, iš kur galima 
blokuoti, kad viešumo nebūtų. 
Tokių asmenų prie valstybės 
vairo lyginamasis svoris yra 
didelis, jie gali koreguoti pro
cesus, kurie neturi būti žinomi. 

— Ar J ū s esate tikras, 
kad mūsų valstybė ėjo tie
s iausiu keliu, kad tas kelias 
nebuvo panašiu būdu iš
kreiptas? 

— Valstybė ėjo taip, kaip 
galėjo. Ketinimų eiti tiesiau, 
atviriau buvo, bet situacija 
krašte ir pačios visuomenės su
vokimas davė tokį rezultatą, 
kokį šiandien tur ime. Ačiū 
Dievui, kad pradeda darytis 
svarbūs ir moralės dalykai. 
Teisingai Vasario 16-osios 
minėjimuose žmonės sakė — 
ne ginklas svarbiausia, o tikėji
mas dvasia. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Skiudaitė 

AR RUSAI YRA 
IŠMIRŠTANTI TAUTA? 

ZENONAS PRŪSAS 

Pagal naująsias statistikas, 
dabartinio Rusijos vyrų amžiaus 
trukmė yra 58.6 metai. 1990 
metais ji buvo 63.4 metai, taigi 
beveik 5 metai ilgesnė. Vidutinė 
Rusijos moterų amžiaus trukmė 
yra 73 metai. Svarbiausios vyrų 
ankstyvos mirties priežastys 
yra tai, kad jie per daug geria, 
per daug rūko, per daug išgyve
na įtampą ir per retai eina pas 
gydytoją. Rusijoje vyras per 
metus išgeria apie 183 butelius 
vodkos, arba butelį kas antrą 
dieną; be to, dar išgeriamas 
neapskaičiuotas kiekis alaus, 
vyno, viskio ir konjako, taip pat 
ir namų darbo degtinės (sama-
gono) bei įvairių industrinių 
alkoholio pakaitalų, dėl kurių 
apsinuodijimas yra toks dažnas, 
kad mirties dėl apsinuodijimo 
alkoholio valdžios statist ikos 
duomenyse yra nurodoma, kaip 
atskira mirties priežasties kate
gorija. Kitos svarbiausios mir
ties priežastys yra insul tas , 
plaučių vėžys, skrandžio vėžys, 
džiova ir širdies ligos. Pasta
rosios yra du kartus dažnesnės, 
negu Amerikoje. 

Ne tik vyresnio amžiaus 
vyrai yra blogame sveikatos 
būvyje. Kariuomenės vadai 
skundžiasi, kad dauguma jaunų 
vyrų, pašauktų atlikti karinės 
prievolės, yra netinkami kari
nei tarnybai, ypač dėl narko

manijos, psichologinių sutri
kimų ir dėl fizinės būklės. Tik 
apie 10 proc. yra pajėgūs atlikti 
karinį apmokymą. 

Rusijoje taip pa t vienas 
gausiausių pasaulyje abortų 
skaičius. Iš dalies dėl to Rusijos 
moterys gimdo tik 1.3 vaikų. 
Reikėtų, kad pagimdytų 2.4 
vaikus, arba beveik du kartus 
daugiau, kad žmonių skaičius 
nemažėtų. Dėl šių ir kitų prie
žasčių, ypač dėl žemos vyrų 
amžiaus t rukmės, Rusijos 
Goskomsat (valstybinė statis
tikos agentūra), Rusijos 
Tautinė saugumo taryba ir 
Jungtinių Tautų populiacijos 
divizijos apskaičiuota, kad per 
ateinančius 20 metų Rusijos 
gyventojų skaičius sumažės 
trečdaliu, arba nuo 144 iki 96 
milijonų. Esant tokiai padėčiai, 
gal Rusijos vadovams reikėtų 
užmiršti apie Rusijos ekspansi
ją į Vakarus, nes, pavyzdžiui, 
jei Rusijai ir pavyktų okupuoti 
Lietuvą, Latviją bei Estiją, 
Rusija neturėtų pakankamai 
žmonių pakeisti rusais jau ten 
gyvenančius lietuvius, latvius 
ar estus. Užuot to gal daugiau 
turėtų susidomėti pietine Azija, 
kad iš ten Rusijos neužplūstų 
greitai gausėjantys kiniečiai, 
indai ir įvairios mongolų tautos 
Gal net turėtų pagalvoti ir apie 
susigrąžinimą į Rusiją rusų, 
apgyvendintų Karaliaučiaus 
krašte. 

DANUTE BINDOKIENE 

Su alyvos šakele — per Europą 

Prez. George W. Bush savo antrosios 
kadencijos pradžioje visų pirma į Europą 
pasiuntė Valstybės sekretorę Condoleeza 

Rice, kad „palygintų kelią" ir ištirtų nuotaikas 
prieš jo paties apsilankymą „senajame žemyne". 
Valstybės sekretorė, nestokojanti diplomatinių 
gabumų, buvo palyginti šiltai Europoje sutikta, 
tad ir prez. Bush išvyko su viltimi šį tą laimėti. 

Jo kelionė šį kartą turi labai svarbų tikslą: 
kaip nors išlyginti tarp didžiųjų Europos sosti
nių ir Vašingtono atsiradusius nesklandumus, 
kai Amerika, nepaisydama nei JT, nei savo 
sąjungininkų Europoje priešiško nusistatymo, 
pati viena pradėjo karą Irake. Galbūt dar 
neigiamiau sąjungininkus nuteikė tam tikras 
Vašingtono arogantiškumas: „Nenori te — 
nereikia, mes ir be jūsų galime Iraką sutvar
kyti..." Prez. Bush buvo įsitikinęs, kad I rakas 
turi (arba tuoj turės) masinio naikinimo ginklų, 
tad reikia veikti, kol Saddam Hussein tų ginklų 
nepanaudojo. 

Ir vėliau, kai Amerika Irake susidūrė su 
finansiniais bei kitokiais sunkumais, veltui 
prez. George W. Bush kreipėsi į Jungt ines 
Tau tas paramos: didieji jam šal tai a tsuko 
nugarą. Tik kelios naujosios NATO narės, tarp 
jų ir Lietuva, atskubėjo į talką. 

Tačiau, kaip sakoma — kiti metai, kiti 
lapai. Su nauja prezidento kadencija Europai 
jau rodomas ir „naujas veidas". Šis veidas — 
besišypsantis ir nuolankesnis. Prezidentas į 
Europą išvyko, mojuodamas alyvos šakele, 
pasiruošęs vėl sumegzti šiltesnius ryšius, ypač 
su Prancūzija ir Vokietija. Šį kar tą į Europą 
prez. Bush nusivežė ir žmoną, kuri , be abejo, 
savo ramiu elegantiškumu visiems daro gerą 
įspūdį. O ir paties prezidento elgesys labai sky
rėsi nuo ankstesnių apsilankymų Europoje. J i s 
buvo energingas, gerai nusiteikęs, nevengė 
pajuokauti — net savo adresu, šiltai paben
drauti ne vien su valstybių vadovais, bet ir 
„žemesnio rango" pareigūnais. 

Ar ši kelionė atneš norimų rezultatų, dar 
per anksti spręsti, tačiau Europos žiniasklaido-

je pasirodė gan palankių atsiliepimų apie prez. 
Bush, jo kalbas ir JAV apskritai. Žinoma, ne
trūko ir kitokių nuomonių: kone visur Amerikos 
prezidentą sutiko minios priešiškai nusiteiku
sių, t r iukšmadarių , su plakatais ir šūkiais, kal
tinančiais tiek prez. Bush, tiek JAV dėl karo Irake 
ir kitų nusižengimų, ypač prieš musulmonus. 

Šios savaitės antradienį prez. George W. 
Bush Briuselyje susitiko su visų 26 NATO vals
tybių vadais. J i s taip pat pristatė svarbiausias 
šiuolaikines problemas ir siekius, ypač de
mokratijos įtvirtinimą Irake bei Afganistane, 
kovą su tarptaut in iu terorizmu ir visų šalių 
bendradarb iavimo būtinumą. Bet, kaip ir 
anksčiau, daugiausia paramos susilaukė ne iš 
stipriausių NATO narių, pvz., Prancūzija į 
Iraką prižadėjo pasiųsti tik vieną karininką' 

Mums malonu žinoti, kad Briuselyje ne tik 
dalyvavo Lietuvos prez. Valdas Adamkus, bet 
jo vaidmuo krizės metu Lkrainoje buvo dar 
kartą palankiai įvertintas. Lietuva taip pat 
pasižadėjo talkinti taikos palaikymo procese, 
ypač Afganistane. 

Šiandien (vasario 24 d.) JAV prezidentas 
susit inka su Rusijos prez. Putin. Iš kelių anks
tesnių prez. Bush užuominų yra aišku, kad jam 
rūpestį kelia Maskvos diktatūriniai posūkiai ir 
daromas spaudimas Baltijos valstybėms. 

Ko galime tikėtis iš to susitikimo? Ar JAV 
prezidentas šį kartą bus griežtesnis ir nepa-
būgs tų rūpesčių išsakyti? O gal, kaip ir kitais 
atvejais, visas pokalbis bus „nuoširdus dviejų 
valstybių vadovų pasidalinimas nuomonėmis"? 
Kadangi šį kartą Europa mato „kitokį prez. 
Bush", galbūt ir prez. Putin atveju jis parodys 
tvirtesnį nugarkaulį. J u k prisimename, kai pir
mosios kadencijos metu, pasikvietęs į savo ūkį 
Texas valstijoje, JAV prezidentas su juo gle-
bėsčiavosi, vaišino ir visiems teigė, kad jiedu 
esą „vienodos sielos žmonės". Antra vertus, nuo 
to laiko ir Rusijos prezidentas parodė kitą 
veidą, labiau panašų j aukšto KGB pareigūno, 
negu nuoširdaus prez. Bush — ir Amerikos — 
„bičiulio". 

Dar kartą į Vokietiją 
Aieksas Vitkus 

Nr.6 

Pagal iau Vokieti joje 

Gal ne pro šalį būtų ir keletas faktų apie 
Vokietiją. Pirmiausia, truputis istorijos. Tuo me
tu, kai Lietuva buvo valdoma valdovų Mindaugo 
ir Gedimino, ir net po nelemto „susivienijimo" su 
Lenkija, Vokietijos valstybės dar nebuvo. Visa 
Vokietija tuomet buvo tik labai spalvinga 
mišrainė pavienių kunigaikštysčių, hercogijų, 
grafysčių, vyskupijų, nepriklausomų miestų, kur
fiurstų ir kitokių feodališko pobūdžio valdymo 
vienetų. Kurį laiką jie buvo tik susijungęs į gana 
laisvo ryšio valstybę, vadinamą Šventąja Romos 
imperija, kuri, deja, nebuvo nei šventa, nei 
romėniška. Po trisdešimties metų (1618—1648) 
religinio karo, kuriame dalyvavo vokiečiai, aus
trai, prancūzai, olandai ir net švedai, ta imperija 
nustojo savo galybės ir reikšmes. Imperiją galuti
nai baigė ardyti Napoleonas pačioje XTX amžiaus 
pradžioje. Iš pradžių naują federaciją dominavo 
Austrija, o nuo 1848 m. — Prūsija. Ir tik 1871 m., 
kanclerio Otto von Bismarck pastangomis, atsi
rado suvienyta Vokietija, kokią ją ir dabar su
prantame. Ji išgyveno net du nesėkmingus karus, 
kurių liudininkais (nenorėdami) buvome ir mes. 
1955 m. Vokietija įsijungė į NATO. Šiandien 
Vokietija yra ekonomiškai stipriausia ir gyvento
jų skaičiumi gausiausia Europos valstybė. 
Bijoma, kad, į Europos Sąjungą priėmus Turkiją, 
pastarosios garbės Vokietija gali greitai netekti. 

Dabartinė Vokietijos teritorija yra tik dau
giau kaip penkis kartus didesnė negu Lietuva, 
bet už tai su 82 mln. gyventojų ji toli lenkia mūsų 
vis toliau tirpstančią apie 3,5 mln. gyventojų tu
rinčią Lietuvėlę. Vokiečių maždaug tiek katalikų, 
kiek ir protestantų. Kaip Vokietija „susitraukė" 
po II pasaulinio karo, galima spręsti iš to, kad jos 
dabartine 357,00 kv. km teritorija „Grossdeut-
ches Reich" didybės laikais buvo net 681.000 kv. 
km ir tai neįskaitant nei Čekoslovakijos protek
torato, nei generalinės Lenkijos gubernijos. 
Turėjo Vokietija tuomet 90 mln. gyventojų, o 
dabar „tik" 83 mln., ir iš tų beveik 7.5 mln turkų, 
jugoslavų, graikų ir kitų. Jų Vokietijoje gimę 
vaikai, sulaukę 18 metų, gauna Vokietijos piliety
bę. Ypač Vokietijoje auga musulmonų skaičius. 
Per paskutinius 20 metų jis padvigubėjo ir dabar 
siekia net 3,5 milijono. Oi, kaip pasikei tė 
Vokietija, ypač didieji miestai. 

Pasikeitė ir kiti dalykai. J u k žinojome, kad 
Europoje temperatūrai matuoti naudoja Celsi
jaus skalę, bet kad dabar jie oro slėgimą matuoja 
ne milimetrais ar amerikietiškais coliais, bet 
„Hectopascai" — man buvo naujiena. Pradžioje 
nesupra tau nei kritulių matavimo. Kai vieną 
dieną gerokai palijo, paklausiau, kiek tai buvo, 
gavau atsakymą: 11,5 litro. Tik po ilgo aiškini
mosi supra tau , kad tai ne kritulių aukštis, bet 
lietaus kiekis ant vieno kvadratinio metro, kas. 
išvertus į mums įprastą sistemą, būtų maždaug 
0,43 colio. 

Nebėra nei traukinių, prie kurių buvome pri
pratę; Eilzug, Schnellzug, D—zug. Vietoj jų yra 
moderniški ICE (InterCity Express), IC (Inter-
City} ir EC (EuroCity) greitieji traukiniai , kurie 
važiuoja ir jungia miestus maždaug kas dvi va
landas. Dešiniuoju Reino krantu nuo Amster
damo iki Vienos eina ekspresinis „Loreley", o 
kairiuoju kran tu — nuo Kopenhagos iki Romos 
„Rheingold" traukinys. Gražu žiūrėti, kai jie 
pasirodo, ir tuojau pralenkia mūsų maždaug 
10—15 km/val. judantį laivą. Pasiteiravęs sužino
jau, kad mūsų laivas turi du galingus po 1,000 
arklio jėgų turinčius dyzeliu varomus variklius. 
Yra ir iš šonų mažesni varikliai, kurių pagalba 
laivas gali judėti visomis keturiomis kryptimis. 
Tai labai sutaupo laiką, kai laivas artėja prie 
krant inės . Nuo Amsterdam iki Vienos laivas 
plauks 945 mylias ir kai mums pasakė, kad 
suvartos apie 7.500 galionų kuro, buvo sunku 
patikėti — 7,9 galiono per mylia'7 Man atrodo, 
kad mūsų laivas tada kuro taupumo atžvilgiu 
galėtų varžytis su kai kuriais Amerikos SUVs, 
kūnuose kar ta is sėdi tik pats vienas vairuotojas 

Aš manau , kad Roland, mūsų vadovas, 
patyręs, kad aš „įkandu" šiek tiek vokiškai, tur
būt pagalvojo, kad aš galiu būti Amerikos žydas. 
ir man turėtų būti įdomi jo tur ima knygute 
„Germany for the Jevvish Traveler". Kai jam pa 
rodžiau susidomėjimą, jis man nukopijavo visus 
tos knygutės 38 puslapius, parašytus Ignatz 
Bubis, Žydų bendruomenės Vokietijoje pirmi
ninko. Ką gi darysi, priėmiau. Iš ten sužinojau, 
kad 1939 m. Vokietijoje dar tebegyveno 600,000 
žydų, o šiandien tik apie 70.000, ir jų skaičius vis 
auga, dažniausiai emigranta is iš buvusios 
Sovietų Sąjungos. Žydai pradėjo kurtis tuome
tinėje Vokietijoje apie X amžių. P. ;- HUug-m 
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SUKAKTYS PANAŠIOS, 
BET NUOTAIKOS 

SKIRTINGOS 
IONAS DAUGĖLA 

Tiek Lietuvoje, tiek ir išeivi
joje ruošiamės paminėti dvi 
istorines sukaktis. Vasario 16 
minėjome 87 metų sukaktį nuo 
pirmosios Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo, o Kovo 11 
minėsime 15 metų antrosios 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. 

Abi šios sukaktys iš esmės 
yra panašaus pobūdžio. Tad ir 
kai kur jos minimos tą pačią 
dieną. Bet Lietuvos vyriausybė 
jas abi yra paskelbusi Tautos 
šventėmis, tad tenka kiekvieną 
jų ir prisiminti atskirai. 

Pirmosios nepriklausomy
bės paskelbimo 17 metų sukak
tį minėjome 1933 m. Visi, kurie 
tik išgyvenome tų metų Tautos 
šventę, labai gerai prisime
name, kad Lietuvoje tuo metu 
jau buvo sukurtas pavyzdingas 
ir visais atžvilgiais našus vals
tybinis gyvenimas. Klestėjo 
ūkiai, visą šalį gaubė tvarkingi 
kooperatyvai. Buvo įsteigtos 
kelios aukštojo mokslo mokyk
los ir įgyvendinti kiti tautinės 
valstybės idealai. Niekas nesi
veržė apleisti savo tėvynės ir 
ieškoti laimės kitose šalyse, o 
mūsų senieji išeiviai pradėjo 
grįžti atgal į savo gimtąją šalį. 
Jie atsivežė ir svečiose šalyse 
uždirbtus pinigus, už juos kūrė 
naujas pramonės įmones, o kiti 
įsigijo ūkius ir sėkmingai ūki
ninkavo. Tad ir tų metų Vasario 
16-oji buvo minima šventiš
komis patriotinėmis nuotai
komis. 

Visai kitomis nuotaikomis 
šiandien yra minima Kovo 11 
sukaktis. Tiesa, tą dieną prisi
mename tas pakilias mūsų tau
tos nuotaikas, kuriomis gyveno 
mūsų šalies žmonės. Negalime 
užmiršti to visuotinio džiaugs
mo ir šventiškos nuotaikos, 
kuria gyveno visa Lietuva, kai 
mūsų didysis patriotas V. 
Landsbergis, nepaisydamas 
JAV prez. Bush ir min. pirm. 
Tatcher įspėjimų, pasakė „da
bar ar niekad, ir visam pa
sauliui paskelbė, kad vėl at
s tatoma Lietuvos nepriklau
somybė. Ogi šalyje dar siautė 
Raudonosios armijos tankai. 

Prisimename tas nuotaikas, 
kurias išgyvenome ir mes, kai 
Vingio parke suskambėjo Lie
tuvos himnas, o gyvų žmonių 
juosta nuo Vilniaus iki Talino 
surišo džiaugsmo ryšiais visas 
tris Baltijos valstybes. 

Visi lietuviai tiek mūsų 
tėvynėje, tiek ir užsieniuose, 
gyvenome ir vienas kitą džiugi
nome pačiomis šviesiausiomis 
ateities gyvenimo viltimis. 
Labai gerai atsimenu vieno 
mūsų politiko kalbas. Jis lan
kėsi pas mus nepriklausomybės 
paskelbimo išvakarėse. Jis 
tvirtino, kad tiek mes, tiek ir 
jie, labai gerai žinome, kad, 
atstačius nepriklausomybę, 
teks patirti dar daug vargo ir 
visokių nesėkmių. Bet jis sakė, 
kad bendromis jėgomis visas tas 
nesėkmes nugalėsime ir sun
kias dienas išgyvensime. Jis 
mums pranašavo gražią ir 
šviesią laisvos Lietuvos ateitį. 

Bet kaip gaila, kad vos 
Vingio parke nutilus himno 
garsams, šios gražios ateities 
viltys irgi nutilo. Anuo metu 
mūsų partizanų vadovybė 
paskelbė savo valią. Jie reikala
vo, kad. atstačius nepriklau
somybę, visiems komunistų 
partijos nariams būtų suvaržy
tos pilietines teisės, o jų vadai 
butų atiduoti teismui. 

Bet, atstačius nepriklau
somybę, ministre pirmininke 
buvo paskirta komunistė K. 
Prunskiene, o jos pavaduotoju 
— A Brazauskas Jie į vyriau
sybę susikvietę visus davo drau
gus Ir taip mūsų tėvynė vėl 
atsidūrė komunistų rankose 
Tautines valstybes idealai jiems 
buvo svetimi ir nežinomi V 

Landsbergio suorganizuotas 
Atgimimo Sąjūdis buvo išvaiky
tas, o pats V. Landsbergis liko 
nemėgstamo ir visų keikiama 
asmenybė. 

Žinoma, ir Vytautas Lands
bergis, organizuojant atgimusią 
valstybę, padarė daug klaidų, o 
tas jo klaidas kaip tik ir išnau
dojo mūsų naujieji šalies šei
mininkai. Jis kažkodėl vengė 
susigrąžinti į savo tėvynę visus, 
nuo bolševikinio pavojaus į 
Vakarus pasitraukusius, mūsų 
tėvynainius. J ie net į Sibirą 
išvežtiems mūsų t au t i eč iams 
neleido atgauti įgimtą pilietybę. 
O visi tie mūsų tautiečiai būtų 
buvę labai naudingi, iš naujo 
a ts ta tant valstybinį gyvenimą. 

Mums, kurie pasi t raukėme 
nuo bolševikų pavojų į Vakarus , 
buvo atimta Lietuvos pilietybė 
ir sudarytos gan sunkios sąly
gos ją atgauti. Paraudonavusiai 
Lietuvos vyriausybei rūpėjo tik 
kaip nors išvilioti mūsų sunkiai 
uždirbtus dolerius. Laimei , 
Valdui Adamkui pavyko ne t ik 
atgauti savo pilietybę, bet net 
du ka r tus laimėti Lietuvos 
prezidento rinkimus. 

Lietuvos valstybinis gyveni
mas per tuos 15 metų eina t ik 
nuosmukio keliais ir šiandien 
yra pasiekęs labai j a u apgailė
tiną vaizdą. Mus jaudina žinios, 
kad mūsų tėvynėje vis daugiau 
ir daugiau žmonių tvirt ina, kad 
bolševikų pavergimo me ta i s 
gyvenimas buvo daug geresnis. 
Bolševikų metais v gimusieji 
mūsų tautiečiai nėra nei matę , 
nei patyrę bolševikinio teroro — 
kalėjimų, išvežimų ir įvairių 
kankynių. Jų tėvams buvo 
uždrausta apie tai kalbėti , o 
mokyklose ir šiandien šie daly
kai nėra minimi. Tad nenuos
tabu, kad šios kartos atstovai 
žino tik, kad bolševikų vergijos 
metais vodkos butel is buvo 
pigesnis. 

Labai gaila, kad paskut in iu 
metu mūsų žmonės iš savo tė
vynės masiškai bėga į Vakarus , 
bet dar labiau gaila , kad 
gimtąją šalį apleidžia aukštąjį 
mokslą baigę, gabūs jaunuoliai . 
Tad nenuostabu, kad nebeliko 
tinkamų žmonių, kuriuos gali
ma būtų rinkti į Seimą arba 
būtų tinkami eiti a t sak ingas 
pareigas valdžios įstaigose. 

Ir tą mes pastebėjome per 
paskutiniuosius mūsų Seimo 
rinkimus. Politologas V. Radž-
vilas „Draugo" Nr. 16 rašo, kad 
istorinis filosofas P la tonas , 
rašydamas apie geriausią vals
tybę, išdėstė ir tos valstybės 
priešybę — blogiausią valstybę, 
kurią vaizdžiai pavadino 
„kiaulių valstybe". O toliau jis 
rašo, kad, kalbant apie naujai 
išrinktą Lietuvos Seimą, „pa
sinaudojus minė ta P la tono 
įžvalga, visą vaizdelį gal ima 
apibūdinti tik ka ip kažkokį 
nevaržomą kiaulių šėlsmą prie 
lovio". 

Naujai išrinktieji Seimo 
nariai visų p i rma svars to 
įstatymą, kad reikia pasididinti 
algas ir pratęsti atostogų laiką 
bei apmokėti keliones į tolimas 
šalis. Politologas sako, kad nau
jieji Seimo nariai ne tu r i nei 
mažiausio supratimo apie Sei
mo darbus bei jo uždavinius. 
Tad tokie Seimo nariai turės 
priimti svarbius įs ta tymus, ku
rie tvarkys mūsų vals tybinį 
gyvenimą. 

Bet turime gyventi švieses
nės ateities viltimis. 
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TAVE TIK VIENĄ 
APKABINSIU 

NEIŠSPRĘSTA ŽMONIJOS PROBLEMA 
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

N e t i k Š i a u r ė s be i Vi
d u r i o E u r o p ą , b e t i r L i e tuvą 
u ž k l i u d ę s g a l i n g a s u r a g a n a s 
„ E r v i n a s " p r i d a r ė d idž iu l ių 
m a t e r i a l i n i ų nuos to l i ų įvai
r i o m s p r a m o n ė s į m o n ė m s , 
ž e m ė s ū k i u i . T a r p t a u t i n ė s 
h i d r o m e t e o r o l o g ų asoc iac i 
j o s d u o m e n i m i s , j i s p a s i 
g l emžė 26 ž m o n i ų gyvybes , 
i l g e s n i a m l a i k u i pa l iko ke l i s 
š i m t u s t ū k s t a n č i ų gyven to jų 
b e e l e k t r o s , p a s t o g ė s i r š i lu
m o s . P i r m i n i a i s s k a i č i a v i 
m a i s , n u o s t o l i ų skalė pa s i e 
k ė k o n e 1,5 m l r d . e u r ų n u o s 
tolių. . . 

Nuos to l i a i 
t e b e s k a i č i u o j a m i 

Širvintų rajone, kaip ir viso
je Lietuvoje, tikslios nuostolių 
sumos dar nespėta suskaičiuoti. 
Išankstiniais Lietuvos genera
linės miškų urėdijos duome
nimis, po sausio 9-osios naktį 
pras iautus io uragano, mūsų 
šalies miškuose išversta dau
giau nei 0,2 mln. kub. metrų 
medienos, o bendra nuostolių 
suma siekia maždaug už 2,1 
mln. litų. 

Labiausiai nukentėjo vaka
riniai bei šiauriniai Lietuvos 
regionai. Nuo 26 iki 32 metrų 
per sekundę praūžęs „Ervinas" 
bene labiausiai nuniokojo mūsų 
šalies pajūrį. Ypač nukentėjo 
Palangos pakrantės 1,600 km 
ilgio ruožas į pietus nuo garsaus 
tilto į jūros pusę. Ten visiškai 
suardytas 4 -6 metrų aukščio 
apsauginis paplūdimio kopa
gūbris, 6 -10 metrų ruože 
visiškai nuplaut i šakų įtvirtini
mai... Kurortinio miesto valdžia 
tebelaužo galvas, kaip viską 
reikės iš naujo iki vasaros 
sezono atstatyti . Viena aišku, 
kad savos darbo jėgos neužteks 
— teks kviesti darbininkus ir iš 
kitų šalies regionų. 

Tuo tarpu Širvintų rajone 
JErvinas", kaip ir 1999 m. gruo-

M o k e s č i ų s k a i č i u o t o j ų 
p a s l a u g o s 
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džio 4-osios naktį pras iautęs 
^Anatolijus", ypatingai didelės 
žalos nespėjo padaryti. Tačiau, 
pasak Širvintų rajono savival
dybės administracijos vyriau
siojo specialisto karo prievolei ir 
civilinei saugai Vladimiro Kor-
nijenkos didesnių nuostolių 
rajone patirta miškų ūkyje. Dar 
ir iki šiol gražiausiuose miškų 
plotuose likusios didžiulės vėjo-
vartos, taigi miškininkams ir 
savininkams prireiks daug 
laiko, norint viską sutvarkyti 
Išankstiniais skaičiavimais, dėl 
prasiautusio uragano, rajono 
miškams padaryta nuostolių už 
maždaug 200,000 litų. Dar apie 
150,000 litų nuostolių patyrė 
fiziniai bei juridiniai asmenys. 
28 gyventojams, apdraudusiems 
savo turtą, nemažą dalį nuos
tolių padengė viena didžiausių 
šalies draudimo bendrovių 
„Lietuvos draudimas". 

N e p a m i r š t a s i r l i ū d n a i 
paga r sė j ę s Š i r v i n t ų 

v i e su l a s 
ir 

Širvintų kraš to žmonėms 
vėtros, uraganai, kitos gamtos 
stichijos žinomos ne vien iš 
spaudos ar zmoniiį pasakojimų 
— iki šiol jų atmintyje gyvi 1981 
m. gegužės 29-ąją praūžęs bene 
galingiausias šalies istorijoje 
viesulas, kurio ir vardo anuo
met niekas nespėjo sužinoti.. 
Ne vienas vyresnio amžiaus 
širvintiškis pamena, kaip tos 
gegužės 29-osios pavakarę, po 
tvankios dienos užėjus audrai, 
iš debesuotos padangės netikė
tai nusileidusi milžiniška 
200-250 metrų skersmens sū
kurio „rankovė", maždaug 3-4 
minutes šlavė pakelyje viską, 
kas tik pakliuvo... Nuniokota 
priemiestyje esanti sviesto ga
mykla, melioracijos statybos 
technikos kiemas, lyg degtukų 
dėžutės į krūvą suversti įvai
raus dydžio automobiliai, ap
griauta apie 20 gyvenamųjų 
pastatų 

Negana to, tądien į orą buvo 

pakylėtas ne vieną toną sve
riantis sunkiasvoris traktorius, 
o sartajam arkliui „kelionė" į 
padanges baigėsi žūtimi... Ta
čiau tragiškiausias likimas išti
ko autobuso vairuotoją, vežusį 
keleivius. Jo vairuojamas auto
busas, patekęs į patį sūkurio 
epicentrą, tapo nebevaldomas ir 
ėmė kilti į ora. Pasekmės buvo 
gana skaudžios — žuvo vairuo
tojas, sužeista nemažai keleivių. 

P a v o j a u s va landą 
s k a m b i n t i bažnyč ių 

v a r p a i s 

Šį nelemtą reiškinį puikiai 
prisimenantis Širvintų krašto 
senbuvis Vladimiras Kornijen-
ko teigė, kad gyventojai tą 
sunkią akimirką nepasimetė, 
buvo vieningi ir solidarūs vieni 
su kitais. 

„Tos nelaimės, kylančios iš 
motinos gamtos, yra sunkiai 
prognozuojamos. Iki šiol žmoni
ja bejėgė tiksliai nuspėti kada 
įvyks žemės drebėjimas, iš kur 
atsisuks galingos vėtros. To
kiems ir kitiems reiškiniams 
visuomenė turi būti iš anksto 
pasiruošusi, tur i veikti ir gel
bėjimo tarnybos, įdiegtos šiuo
laikines informacijos perdavi
mo, signalizacijos priemonės. 
Galbūt visa tai sudėtingiau 
įdiegti atokiose kaimiškose 
vietovėse. Bet ir kaimiečiams 
norėčiau priminti vieną labai 
seną lietuvišką tradiciją — gais
ro ar dar kokio nors kito pavo
jaus atveju, daugelio parapijų 
gyventojus vienybėn sutelkdavo 
bažnyčių varpų skambesiai. O 
kodėl tokios tradicijos neatgai
vinus šiandien?", — retoriškai 
klausė V. Kornijenko. 

O ką daryti mūsų gyvento
jams, jeigu iš tiesų vėl užkluptų 
galingas uraganas, grėstų pot
vynis ar dar kokia nors nelaimė, 
ar atsirastų kas jiems padeda9 

Mūsų pašnekovo V. Kornijenkos 
teigimu. Širvintų rajone, kaip ir 
visoje Lietuvoje, yra parengtas 
Ekstremalios padėties planas. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naiųai suremontuoti 
butai. 1 m i e g — $620-5650. 

2 mieg — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, Janą . 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
PUMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
Mm 1/2 \Vest 95th S t , 

Evergreen Park. IU 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-K654 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

ZiMrias Vencius 
Afcert Selevi 

TSI_ 
CONSTOUCTION 

Work : 312-388-8088; 
815-272-5193 

OI I / fax : 815-744-
5360: 773-581 5920 

www zkonstruction com 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773-585-9S00 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

8556 & Kedzte Cricago, IL 60629 
Pretyta, i stafenAm, apteme^nas 

Licensed — Bonded— Insured 

773 7784007 
773 S31 1833 

Mano amžiui svaidytis gėlė
tais epitetais lyg ir netinka. 
Tačiau nelengva valdytis, kai 
šokių aromatas scenoje apsvai
gina mintis. Tad, tegul krenta 
epitetų gėlės sukūrusiems ir 
atlikusiems poilsio vakarą „Šir
dele mano". Jie to nusipelnė. 

Viskas vyko vasario 12 d. 
Los Angeles, Šv. Kazimiero 
salėje. Rengėjai — šokių grupė 
„Retro", vadovaujama choreo
grafės Sigitos Barysienės. J au 
ne kartą džiuginę Los Angeles 
žiūrovus, šį sykį jie tur ini 
persmelkė Valentino dienos 
patosu — mylinčia širdimi. 
Anot programos lankstinuke 
cituojamo Albert Camus, „Gy
venimas nėra lengvas, tačiau jis 
mums duoda meną, tikėjimą ir 
meilę". 

Taigi, šiame kabaretiniame 
„shovv" pasitikėjimo savimi ir 
meilės šokiui bei elegantiškai 
judesių dermei buvo pilnas kibi
ras, tarsi putojančio šampano. 
Ne vien pramoginių šokių, nors 
jie sudarė pagrindą, bet ir 
vaidybiško išdaigavimo, tar
pukario šlagerių solo, bendro 
dainavimo, poezijos... 

Dviejų dalių programa, 
sudaryta iš ankstyvesnių ir 
naujai išmoktų numerių, pradė
ta su J. Cėsnienės filminiu 
montažu „Širdele mano": gėlių 
grožis, jaunatvė, senatvė, tė
vynės peizažai, dainos, taika. 
Ekranui panaudota salės šo
ninė siena. Žodžiu, lyriškas 
dvelksmas. 

Pirmoje dalyje visi šokiai 
praėjo su jiems būdingu ritmu 
bei pakilumu. Niekad nepa
bosta S. Barysienės sumanyta 
grakščioji „Vengerka". Komiz
mas veržėsi iš „Galalių ge
gužinės". Čia ir kituose šokiuo
se Amandas Ragauskas įtiki
nančiai reiškėsi kaip juokdarys. 
A. Žukausko eilėraštį „30-ųjų 
gražuolėms" paskaitė Saulius 
Šumanas, vėliau iš atminties 
Jono Jakšto „Meilės receptą", o 
įsijautusi Daiva Kamarauskaitė 
— aistringą Salomėjos Nėries 
„Pabučiavimą". 

Antroji dalis pradėta „Vi
durnakčio valsu", šokant visai 
trupei. Auditoriją visada įkaiti
na pagal „Sutaro" muziką D. 
Barysienės sukomponuota „Žie
ma". Po to — iškilmingas „Tra
viatos" valsas „Pakelkime". Žiū
rovai tapo choru. Linksma reči-

be to, tam sukurtas ir Eks
tremalių situacijų valdymo 
štabas. Ištikus ekologiniam, oro 
pavojui ar kitai nelaimei, 34 
atsakingi asmenys, priklausan
tys minėtai institucijai, pa
sitelkę policijos, kariuomenės, 
medicinos ir priešgaisrinės 
tarnybos bei seniūnijų vadovus, 
yra pasirengę suteikti visoke
riopą paramą gyventojams. 
Koordinacinį darbą šioje 
atsakingoje veikloje atlieka 
Vilniaus apskrities civilinės 

tatyvą „Gyvenimas gražus" 
atliko A. Ragauskas. Na, ir nau
jiena — tango „Santa Monica". 
To miesto 3-ios gatvės Prome
nadoje profesionalai dažnai 
demonstruoja tango judesių 
sampynas. Sumaniai pynėsi ir 
J. Cėsnienės, H. Mockaus ir A. 
Ragausko atl iktas „Vaizdelis". 
O ką jau sakyti apie erotiš-
kiausią J. Cėsnienės ir L. Vait
kevičienės sušoktą „Čarlstoną". 
Ak, lietuvaičių kojos! Nustelbė 
Hollywoodą. 

Būtina užsiminti apie JRet-
ro" nepamainomą solistą — anų 
laikų stilių imituojantį, Aure
lijų Vijūną. Balsas blyškiai 
sausas, tarsi atskrendantis iš 
seno gramafono, bet tuo sa
votiškai komiškas. Brazdinda
mas gitarą, dainuoja sentimen
talų „Ak, ponai ir ponios", vė
liau palydimas Auksės Jac
kūnai tės pianino, „Elyt, tu 
meili", kai tuo metu šoka A. 
Ragauskas, A. Maculevičienė, 
L. Gajauskienė, D. Mockus ir R. 
Gulbinienė. Amerikiečiai pa
sakytų, J t ' s an old fun". Tiesa, 
bendrame šurmulyje mačiau 
apačo šokį renčiančias išlakius 
jaunavedžius Gretą ir Darių 
Ivanauskus. Šaunu, santa-
monikiečiai. 

Jei pirmoji dalis užbaigta 
t rankiai optimistišku valsu 
„Mūsų dienos kaip šventė! (V. 
Kernagio muzika), tai spektak
lio pabaigą apvaldė S. Bary
sienės choreografija Offenbacho 
„Can-can". Moteriško tempera
mento viršūnė! Salė plojimais 
išprašė pakartoti. 

Daug, labai daug triūso 
įdėjo Judita Čėsnienė į salės 
apdailą. Aušra Maculevičienė į 
scenos apipavidalinimą. Moterų 
rūbai keitėsi beveik kiekvienam 
numeriui. Patraukl ios skry
bėlaitės, vyrų kepurės! Šioj 
srity pasidarbavo dailininkė 
Laima Vaitkevičienė. O finan
siškai viską rėmė geraširdis 
„Retro" mecenatas — Lietuvių 
kredito kooperatyvo preziden
tas Vincas Juodvalkis. Links
mas džentelmenas ir savo ruož
tu puikus šokėjas. 

Jei ko nepaminėjau, neužsi-
gaukite. 

Garso operatoriai: Linas 
Martinėnas, Rolandas Vaitke
vičius. Apšvietimas: Artūro 
Čėsnos ir Amando Ragausko. 

P r a n a s Visvydas 

saugos departamentas. 
Mūsų valstybei įsijungus į 

ES, NATO, ki tas tarptautines 
organizacijas, kar tu atsiranda 
ir įvairūs kiti globalizacijos 
pavojai, pavyzdžiui, terorizmo 
grėsmė. V. Kornijenkos nuo
mone, apsisaugoti nuo šio pavo
jaus taip pat niekas negali. 
Taigi, už valstybės ir gyventojų 
saugumą atsakingų institucijų 
bei tarnybų laukia da r su
dėtingesni uždaviniai. 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 
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EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos vidaus 

reikalų sekretorius Charles 
Clarke paskelbė naują antite-
roristinio įstatymo projektą ir 
pabrėžė, kad būtina imtis griež
tų kovos priemonių su šalyje 
tvyrančiu terorizmo pavojumi. 
Siūlomas įstatymo projektas, 
kurį veikiausiai smarkiai kriti
kuos opozicinės partijos, pakeis 
dabartinį kovos su terorizmu 
įstatymą, nustosiantį galioti ko
vo viduryje. įstatymo projekte 
numatoma, kad Vidaus reikalų 
ministerijai bus suteikta daug 
naujų įgaliojimų: pavyzdžiui, 
leista taikyti namų areštą įta
riamiems teroristams. 

MAINZ 
JAV prezidentas George W. 

Bush pareiškė, kad Europos ša
lys dar tik pradėjo diplomatiniu 
keliu spręsti Irano branduolinės 
programos problemą ir neteisin
ga būtų čia susidariusią padėtį 
lyginti su Iraku. G. W. Bush pa
kartojo, kad JAV pradėjo karą 
Irake tik po to, kai nuverstasis 
Irako diktatorius Saddam Hus-
sein neįvykdė priimtuose JT nu
tarimuose iškeltų reikalavimų. 
Pasak jo, labai svarbu, kad ira
niečiai išgirstų vieningą pasau
lio nuomonę. 

Prieš JAV prezidento Geor
ge W. Bush vizitą pradėjus pla
taus masto saugumo operaciją, 
vakarinis Vokietijos miestas 
Mainz trečiadienį buvo visiškai 
izoliuotas. Protestuotojai, mi
tinguojantys prieš G. W. Bush 
apsilankymą, buvo išstumti iš 
miesto centro, kuris, uždraudus 

transporto ir pėsčiųjų eismą, 
kone visiškai ištuštėjo. G. W. 
Bush automobilių vilkstinė iš 
JAV karinės bazės į pilį vaiz
dingame mieste važiavo tuščio
mis gatvėmis. Toliau nuo centro 
300 žmonių mitingavo su pla
katais, kuriuose buvo užrašyta: 
„Nesi pageidaujamas, Bush'", 
„Teroristas nr . l" ir „Ar kada 
nors girdėjai apie Kyoto?". 

BRATISLAVA 
Prezidentas Vladimir Put in 

mano, kad demokratijos princi
pai ir institucijos turi būti pri
derinti prie istorijos ir šiuolai
kinio Rusijos gyvenimo realijų. 
Tai jis pareiškė interviu „Radio 
Slovensko". Tuo pat metu jis sa
kė, kad „geranoriškas žvilgsnis 
iš šalies, net kritiškas, mums 
nesutrukdys — tik padės". Bet 
Rusija nesutiks, pabrėžė V. Pu
tin, kad tokia problematika bū
tų naudojama kaip įrankis savo 
užsienio politikos t ikslams pa
siekti ar paversti Rusiją kažko
kiu „beformiu valstybiniu dari
niu". Jis taip pat atkreipė dėme
sį, kad „išsivysčiusios demokra
tijos" šalyse yra daug problemų. 

mai prisiartintų prie preziden
to, kad nušautų jį gatvėje, ir 
operaciją, kurios metu Abu Ali 
susprogdintų bombą automobi
lyje", rašoma šešių punktų kal
tinamajame akte. Kaitinamasis 
yra JAV pilietis. 

SANTA MARIA 
Dėl kaltinimų vaiko tvirki

nimu Michael Jackson iškeltoje 
byloje prokurorai ir advokatai 
sparčiai rinko prisiekusiuosius, 
todėl manoma, jog 12-os prisie
kusiųjų sąrašas bus sudarytas 
dar iki šios savaitės pabaigos. 
Prisiekusiųjų atranka vienai sa
vaitei buvo nutrūkusi, nes 46 
metų M. Jackson susirgo gripu 
ir buvo paguldytas į ligoninę. M. 
Jackson pateikta iš viso dešimt 
kaltinimų savo viloje „Never-
land" tvirkinus 13 metų berniu
ką, mėginus jį pagrobti, įkalinti 
i r prievartauti . Dainininkas 
kaltu neprisipažįsta. 

Praeito amžiaus genialusis advokatas — 
ant„Museumof Science and Industry" 

laiptų 

DRAUGAS, 2005 m. vasa r io 24 d., ke tv i r tad ien is 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHTNGTON, DC 
Vienas Virginia gyventojas, 

areštuotas Saudo Arabijoje, bu
vo grąžintas į JAV, kur jis kalti
namas rėmęs „ai Qaeda" ir 2002 
bei 2003 m. rengęs sąmokslą 
nužudyti prezidentą George W. 
Bush. Teigiama, kad Ahmed 
Omar Abu Ali su kitu sąmoksli
ninku, kurio pavardė neskelbia
ma, aptarinėjo dvi galimybes 
nužudyti G. W. Bush. Šie du as
menys kalbėjosi apie „operaciją, 
kurios metu Abu Ali pakanka-

TEHRAN 
Revoliucijos gvardijos nariai 

atokiame kalnų kaimelyje Irano 
pietryčiuose trečiadienį išgelbė
jo dvi moteris, kurios po griuvė
siais išbuvo 24 valandas po stip
raus žemės drebėjimo, pareika
lavusio mažiausiai 420 gyvybių. 
Vietos gyventojai pasakojo, kad 
anksčiau trečiadienį buvo išgel
bėta ir 18 metų mergina, kuri 
beveik nenukentėjo ir kurios pa
galbos šauksmus išgirdo praei
vis. Šie išgelbėjimai kiek pra
skaidrino nuotaiką Hotkan, kur 
gyveno maždaug 500 žmonių ir 
kur kariai po antradienio rytą 
įvykusio 6.4 balo pagal Richter 
skalę stiprumo drebėjimo sura
do beveik 150 žuvusiųjų. 

Seimo komisija nesiryžo įver t in t i KGB rezervo 

Atkelta iš 1 psl. 
Jų skyrimas ar neskyrimas į pa
reigas buvo nulemtas mūsų tei
sinės bazės", kalbėjo R. Dagys. 

Šiuo metu galiojantys įsta
tymai skirtingai vertina prik
lausymą KGB rezervui. Pagal 
2000 metais įsigaliojusį .Asme
nų, slapta bendradarbiavusių 
su buvusios SSRS specialiosio
mis tarnybomis, registracijos, 
prisipažinimo, įskaitos ir prisi-
pažinusiųjų apsaugos" įstaty
mą, KGB rezervininkams, prie
šingai nei kadriniams sovietų 
saugumo darbuotojams, nerei
kėjo kreiptis į specialią Lius-
tracijos komisiją. 

Tačiau 1991 m. pabaigoje 
įsigaliojusiame įstatyme „Dėl 
deputatų, įtariamų sąmoningu 
bendradarbiavimu su kitų vals
tybių specialiosiomis tarny
bomis, mandatų patikrinimo" 
buvo nurodyta, kad bendradar
biavimo sąvoka apima ir as
mens įtraukimą į KGB (MGB) 
ar kitų specialiųjų tarnybų są
rašus. 

R. Dagys pabrėžė, kad pats 
KGB rezervas buvo nevienalytė 
s truktūra. Buvę įvairių KGB 
struktūrų ir karinių komisaria
tų darbuotojai komisijos na
riams teigė, kad rezervui pri
klausė buvę kadriniai KGB dar
buotojai, eiliniai ir seržantai , 
kontržvalgybos darbuotojai, ka
rui ruošiami slaptieji agentai. 
Kiekvienai iš šių kategorijų esą 
buvo taikoma vis kitokia įrašy
mo procedūra, skyrėsi ir jų svar
ba rezerve. „Reikės viską at
skirti. Vieni turėjo duoti sutiki
mą, kitų niekas neklausė — pri
rašė, ir viskas", teigė parlamen
taras. 

Pasak R. Dagio, nė vienas iš 
laikinosios tyrimo komisijos na
rių nėra linkęs prilyginti KGB 
rezervo karininkų sovietų sau
gumo slaptiesiems agentams . 
Tačiau jis pats teigė esąs įsiti
kinęs, kad tai buvo sudėtinė so
vietų saugumo struktūros dalis, 
„tik su kitokiu a tsakomybės 
laipsniu". „Bet, be abejo, KGB 
nebuvo koks nors vaikų darže

lis", sakė Seimo narys. 
Trečiadienio posėdyje komi

sijos nariai išsakė savo argu
mentus ir požiūrį į KGB rezer
vą. Į klausimą, koks yra KGB 
rezervo ir į KGB rezervo sąra
šus įtrauktų asmenų statusas: 
kokias funkcijas vykdė KGB re
zervas, kokia tvarka asmenys 
buvo įtraukiami į šiuos sąrašus, 
kokią įtaką toks įtraukimas tu
rėjo ir turi jų pareigoms, tikima
si atsakyti ketvirtadienį. 

„Turime dar kartą peržiū
rėti dokumentus ir sudėlioti, ar 
buvo KGB rezervo karininkai 
aktyvūs, kiek jie galėjo veikti 
ypatingojo periodo metu", teigė 
komisijos pirmininkas Skir
mantas Pabedinskas. 

„Anksčiau buvo dvylika 
nuomonių, dabar — tik dvi, — 
kalbėjo S. Pabedinskas. — Tu
rime kuo greičiau atsakyti, ar 
KGB rezervininkai buvo akty
vūs, kiek buvo pavojingi, kiek 
buvo skirti ypatingajam perio
dui, kas tas buvo ypatingasis 
periodas". 

A. Lukošaitis: koalicija blaškosi spaudžiama interesų grupių 
Atkelta iš 1 psl. 
o sprendimai buvo priimami ki
tur. Bijau, kad ir šiuo atveju 
valdančiųjų partijų politinė ta
ryba savo funkcijų neatlieka", 
sakė A Lukošaitis. 

Dabartinė valdančioji koali
cija yra prieštaringa, ją suda
rančių partnerių tikslai — ne
aiškūs, iki šiol neatsakyta į 
Klausimą apie partijų vadovų 

įtakos koalicijoje pasiskirstymą, 
skelbiamos ne iki galo pareng
tos programos. 

Primename, kad valdan
čiųjų partijų politinė taryba an
tradienį paskelbė pareiškimą, 
kuriuo išreiškė ketinimą įvesti 
nekilnojamojo turto mokestį bei 
sumažinti fizinių asmenų paja
mų mokesčio tarifą iki 24 pro
centų. Tačiau šį ketinimą jau ki

tą dieną sukritikavo patys val
dančiosios daugumos nariai. 

Pirmasis apie tai prakalbo 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. 

Pasak jo, šis mokestis buvo 
smarkiai kritikuojamas Naujo
sios sąjungos prezidiume. A. 
Paulauskas pripažino abejojąs, 
a r mokesčio įvedimo kaštai 
nebus didesni nei jo rezultatai. 

Piratavimo kaina — 27.5 mln . dolerių 

Atkelta iš 1 psl. 
keičiant žmonių mentalitetą, 
kad naudotis piratine produkci
ja yra negarbinga", sakė Euro
pos Parlamento narys Šarūnas 
Birutis. 

J i s dalyvavo trečiadienį 
-Strasbourg vykusiame susiti
kime su IFPI atstovais iš įvairių 
Europos Sąjungos (ES) šalių. 
Susitikime taip pat dalyvavo 
Lietuvos fonogramų gamintojų 

ir platintojų asociacijos (FGPA) 
valdybos pirmininkas bei „Bom
ba Records" generalinis direkto
rius Rimas Ališauskas. 

IIPA vertinimu, įrašų ir mu
zikos piratavimo lygis Lietuvoje 
pernai buvo 80 proc. Susivie
nijimo teigimu, verslo programi
nės įrangos piratavimo lygis iš
liko nepakitęs — 58 proc., ta
čiau nuostoliai dėl to išaugo nuo 
10 mln. iki 11 mln. JAV dolerių. 

Vertinama, kad piratinė fil
mų produkcija sudaro 65 proc.. 
dėl to verslininkai esą patiria 
1.5 mln. JAV dolerių nuostolių. 

Didžiausią problemą sudaro 
piratinės kompaktinės plokšte
lės. Remiantis 2004 m. policijos 
operacijų duomenimis, 80 proc. 
visos piratinės produkcijos 
sudaro užsienio muzika, 15 
proc. — rusiška, 5 proc. — lietu
viška. 

Visi didmiesčiai visų pirma 
yra sparčios industrializacijos, 
ekonominio augimo, kultūrinės 
įvairovės produktai. Dėl didelio 
vystymosi tempo, jų išorinis vei
das keičiasi daug greičiau nei 
mažo miestelio ar kaimo: kar
tais užtenka kurioje nors vieto
je neapsilankyti keletą savai
čių, ir gali išvysti ją stipriai 
pasikeitusią. Be to, didmiesčiai 
yra puiki vieta ir visuomenės 
sluoksnių sąveikai: reliatyviai 
toje pačioje erdvėje gyvena ir 
benamis valkata, ir mili
jonierius verslininkas, nors jų 
keliai gali tiesiogiai ir niekada 
nesusikirsti. 

Nenuostabu, kad tokia di
namiška aplinka yra puiki 
terpė atsirasti visokiausioms 
keistoms istorijoms. Milijoni
niame mieste ne tik nėra kai
mo bendruomenei būdingo tra
dicijos, tęstinumo ir stabilumo 
jausmo, bet net ir mažam 
miesteliui būdingo „kontroliuo
jamo" progreso, kur bet kokie 
pokyčiai yra aiškūs, suplanuo
ti ir patarti jo bendruomenės, 
sutartinai visuotiniai, kolek
tyviški. 

Specifinė didmiesčių socio
kultūrinė aplink, greitas gyve
nimo tempas, individualizmas, 
visa apimanti rizika bei relia
tyvios begalybės jausmas yra 
vieni iš faktorių, dėl kurių 
būtent čia sėkmingai klesti 
naujųjų laikų motologija. Kai
muose gimę pasakojimai apie 
vaiduoklius, antgamtinius reiš
kinius bei „apsėstas" vietas 
sėkmingai klesti ir dimiesčiuo-
se, kur peno tokioms istorijoms 
niekada netrūksta. 

Amerikoje jau seniai ginči
jamasi, kuris iš jų pats tikriau
sias „vaiduoklių miestas". Či
kagai šiuose ginčuose neretai 
užleidžiamą vieta tokių miestų 
sąrašo viršuje. Šįkart — apie 
vieną garsiausių Čikagos vai
duoklių, kuris kadaise buvo ne 
tik realus asmuo, bet ir visoje 
Amerikoje pagarsėjęs žmogus, 
apie kurį prirašyta nemažai 
knygų, jo darbais iki šiol domisi 
net ir prestižinių universitetų 
profesoriai. Ši prieštaringa as
menybė — advokatas bei politi
ka Clarence Darrow, kadaise 
vienoje įstaigoje dirbęs su žy
miu amerikiečių poetu Edgar 
Lee Masters, kuris vėliau apie jį 
yra parašęs keletą eilėraščių. 
C. Darrow savo kūryboje yra 
vietos skyręs ir kitas poetas, 
rašytojas bei dramaturgas, 
Pulitzer prizo laimėtojas čika-
gietis Carl Sandburg. 

C. Darrow gimė 1857 me
tais Ohio. Jo tėvas buvo unita-
ristų dvasininkas, tačiau vė
liau tikėjimu nusivylė i r savo 
sūnų augino agnostiškoje aplin
koje. Jau nuo paauglystės Cla
rence garsėjo savo iškalba. 
Baigęs teisės studijas, jis 
atvyko į Čikagą, kur netrukus 
tapo vienu turtingiausiu ir sėk
mingiausiu advokatu. Daž
niausiai jis ėmėsi skandalingų 
ir sunkių bylų, kuriose buvo 
ryškus žmonių sluoksnių kon
fliktas. Nemažai C. Darrow 
klientų grėsė mirties bausmė, 
tačiau nė vienam jo ginama
jam mirties bausmė nebuvo 
įvykdyta. Paties advokato tei
gimu, jis siaubingai bijojo, kad 
vieną kartą jis gali pralaimėti 
tokią bylą, nes buvo įsitikinęs, 
kad tuomet iškart mirtų pats. 

C. Darrow garsėjo ne tik 
nepaprasta iškalba, bet ir ypa
tingais aktoriniais sugebėji
mais. Dėl savo klientų jis, jei 
manydavo, kad tai būt ina, 
galėjo ir verkti, ir šaukti, ir, 
dabar jau nepaslaptis, papirk
ti teisėją, jei kitų būdų laimėti 
nepavykdavo rasti. Labiausiai 
talentingąjį advokatą išgarsino 
vadinamoji Leopold ir Leob 
byla, kurios procesas vyko 1924 
m. Čikagoje. 

Nathan Leopol buvo 

University of Chicago studen
tas , pasak liudininkų, turėjęs 
genijaus intelektą. Būdamas 
vos 18 metų jis baigė šį pres
tižinį universitetą, tačiau j am 
vis nepavyko rasti jokio užsi
ėmimo, kuriuo galėtų rimtai 
susidomėti. Jo motina anksti 
mirė, o tėvas — turt ingas vers
lininkas — savo sūnui skyrė 
mažai dėmesio. Richard Loeb 
buvo garsios Čikagos bendrovės 
„Sears and Roebuck" preziden
to — vieno turtingiausių žmo
nių visame mieste — sūnus. J i s 
nebuvo toks protingas kaip jo 
draugas Nathan, tačiau savo 
nepakankamą išsilavinimą pui
kiai kompensuodavo arogancija 
ir turto demonstravimu. 

Du draugai, pr is iskai tę 
Nietzche filosofijos ir detek
tyvinių romanų, nusprendė 
įvykdyti „tobulą nusikaltimą", 
kurio niekas niekada nepajėgtų 
atskleisti. Patikėję savo visa
galybe, jie pagrobė 14-metį 
Kenwood mokyklos moksleivį 
Bobby Frank, jį nužudė, o kūną 
įmetė į nuotekų vamzdį. Žudikų 
nenaudai,, nusikal t imas buvo 
greitai atskleistas, nusikaltėliai 
sulaikyti, ir visas miestas laukė 
mirties bausmės. Tačiau į šią, 
dažnai vadinamą garsiausią 
visų laikų JAV teisingumo sis
temoje bylą, įsikišo žymusis 
advokatas C. Darrow. 

Jis ne tik sugebėjo įtikinti 
teisėją ir prisiekusiuosius, bet ir 
pakeisti visos spaudos bei 
visuomenės nuomonę. Iš žiau
rių žudikų žmonių akyse virto 
apgailėtinais visuomenės su
gadintais vaikais. Amžininkų 
teigimu, C. Darrow buvo užkie
tėjęs deterministas, ir tokios 
taktikos laikėsi visose savo 
bylose. Jis manė, kad žmonės 
toli gražu ne visais atvejais pri
valo atsakyti už savo veiksmus. 
Garsiojo advokato įsitikinimu, 
dažniausiai už ne t inkamus 
veiksmus yra kalta visuomenė, 
kuri ir turėtų prisiimti atsa
komybę už visus morališkai 
išsigimusius savo narius. Savo 
garsioje ginamojoje kalboje C. 
Darrow už Leopold ir Loeb 
veiksmus apkaltino vokiečių 
filosofą Nietzche, sugedusią 
visuomenę, Pasaulinį karą, uni
versiteto profesorius, buvusias 
jaunuolių aukles, jų tėvus, bet 
tik ne juos pačius, nusikaltimo 
sumanytojus ir vykdytojus. 

Liudininkų teigimų, savo 
ginamąją kalbą advokatas ilius
travo poezijos posmais, filosofų 
citatomis ir vaizdingais mirties 
bausmės pakar iant pasakoji
mais, o, baigęs kalbą, apsiver
kė. 

C. Darrovv mirė 1938 m. 
savo name Hyde Park rajone, 
1537 E. 60 St. Jo pelenai, paties 
advokato prašymu, buvo iš
barstyti įlankoje netoli jo namų, 
Jackson Park, prie Michigan 
ežero. Praėjusio amžiaus 10-
ajame dešimtmetyje Čikagoje 
pasklido kalbos, kad an t 
„Museum of Science and 
Industry" pietinių laiptų ties 
57 gatve ir Lake Shore Drive 
kelios grupės tur is tų matė 
keistą pusamžį vyriškį, apsiren
gusį teisėjo tunika, kur is 
stovėjo ir žiūrėjo į greta muzie
jaus esančią įlanką. Pašauktas 
vyriškis nieko neatsakydavo, o 
priartėjus išnykdavo iš akių. 
Dar kiti pasakoja matę į C. 
Darrovv panašų žmogų vaikščio
jantį arba sėdintį ant suoliuko 
ir kažką intensyviai skaitantį 
netoli muziejaus esančiame 
Jackson parke. Advokato bio
grafų teigimu, žinoma, jog C. 
Darrovv, ypač jaunystėje, mėg
davęs šiltais vasaros vakarais 
ateiti į parką, kur, atsinešęs 
bylų medžiagą, ruošdavo savo 
garsiąsias kalbas. Taigi pa
našu, kad advokato vaiduoklis 
vietą savo pasirodymams pa
sirinko neatsitiktinai. 

Tokių ir panašių pasako-

A f A 
Dr. STASYS STRASEVIČIUS 

Mirė 2005 m. vasario 22 d. 2:13 vai. popiet, sulaukęs 
garbaus 93 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Raguvoje ir gyveno Marąuette Parko 
apylinkėje, Chicago, IL. 

Giliame nuliūdime liko: duktė Virginija Metz su vyru 
Russell, vaikai Alec ir Andrevv Metz; duktė Maryte 
McBride su vyru James, vaikai Riley ir Rowan McBride; 
sūnus dr. Stasys Strasius su žmona Dalia, vaikai Antanas 
su žmona Lori ir Jonas su žmona Larą; 2 proanūkai. 

Velionis buvo a.a. Elenos Strasevičienės vyras. 
A.a. Stasys bus pašarvotas ketvirtadienį, vasario 24 d. 

nuo 4 y. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 25 d. 9:30 vai. 
r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus 
palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Sta
sys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nu l iūdę ar t imie j i 

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

KETURIOLIKOS 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A t A 
TEKLA 
RUČAS 

Brangi Mamyte, aš tavęs negaliu pamiršti! Bėga die
nos be Tavęs ir skauda širdis — pasiilgau Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia ir nie
kas niekada jos užimti neįstengs... 

A. a. Tekia gimė 1888 m. vasario 25 d. Lietuvoje. Mirė 
1991 m. vasario 27 d. Čikagoje, sulaukusi ilgų ir gražių 
103 metų. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos sekma
dienį, vasario 27 d., 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašau pasimelsti už mano Mamytę. 

D u k t ė Sab ina Henson 

Į VILNIŲ ATVYKSTA SKANDALINGOJI 
BRITŲ GRUPĖ 

Šiuolaikinės šokių muzikos 
mėgėjai gali ruoštis šventei — 
balandžio 5 dieną Vilniuje kon
certuos viena garsiausių ir 
skandalingiausių Europos gru
pių „The Prodigy". Tai bus vie
nintelis grupės pasirodymas 
Baltijos šalyse. Pernai po ilgos 
tylos į muzikinį gyvenimą įs
pūdingai sugrįžusi britų grupė 
Vilniaus „Siemens" arenoje su
rengs energingą koncertą, ku
riame skambės ir naujausio jos 
albumo „Always Outnumbered, 
Never Outgunned" kūriniai, ir, 
technomuzikos klasika jau ta
pusios, ankstesnės „The Pro
digy" dainos. 

„Mes labai džiaugiamės, 
kad po ilgų derybų su T h e 
Prodigy' pavyko pakviesti šią 
grupę į Lietuvą. Manau, jos 
koncerto mūsų šalyje jau ne 
vienerius metus laukia daugybe 
gerbėjų", — teigė „The Prodigy" 
pasirodymą surengsiančios vie
šosios įstaigos „Šou lyga" vado
vas Remigijus Knabikas. 

Milijoniniais tiražais pasau
lyje įrašus parduodanti grupė 
„The Prodigy" Lietuvoje viešes 

jimų jau yra keli šimtai, dalis 
jų netgi užregistruoti Čikagos 
policijoje kaip liudytojų parody
mai. Neseniai C. Darrow istori
ja susidomėjo „Travel" kana
las: laidoje „Woird Travels". be 
kitų Čikagos vaiduoklių, buvo 
aptartas ir C. Darrovv atvejis. 

Beje, C. Darrow susilanko 
ir oficialaus pripažinimo: dar 
195" m. nedidelis tiltelis Jack
son Park įlankoje buvo pava-

pirmą kartą. Renginio organiza
toriams pateiktame techninių 
reikalavimų sąraše numatyta 
250kW garso įranga, kuri bus 
galingiausia iki šiol naudota 
mūsų šalyje. Superžvaigždžių 
statusą „The Prodigy" nariam? 
pelnė 1997 metais išleistas al
bumas „The Fat of the Lands" 
— per pirmąją savaitę po išlei
dimo albumas tapo populiariau
sia 22—ose pasaulio šalyse. Tarp 
šių valstybių buvo ir JAV, kur 
grupę po savo įrašų kompanijos 
„Maverick" sparnu priglaudė 
garsioji dainininkė Madonna. 
neslepianti simpatijų „The Pro
digy" kūrybai. Per savo karjera 
skandalingieji „elektropankai" 
laimėjo įvairias MTV, „Brit 
Awards" apdovanojimus, buvo 
nominuoti „Grammy". Tai yra 
pirmoji techno muzikos grupė, 
kuriai pavyko pakilti į Nr. 1 
Billboard" albumų viršūne 
„The Prodigy" taip pat yra 
užsirekomendavę kaip viena 
įspūdingiausių koncertinių gru
pių, kurios pasirodymai nenu
sileidžia roko koncertams 

Vaidas S tackev ič ius 

dintas jo vardu. Nemaža liu
dininkų tvirtino matę C. 
Darrow šmėklą kaip tik ant šio 
tiltelio. 

Naujųjų miesto mitų kū 
rėjų tvirt inimu. C Dorom 
šmėkla nerimsta del paprastas 
priežasties: n negali iškelianti 
ten. kuo būdamas gyva S advo
katas netikėjo — nei , dangų. 
nes į pragarą 

Monika Bončku tė 

v > 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 
SUPLEVĖSAVO TRISPALVĖ LEMONTE 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia Jus dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, balan
džio 16 d., Willowbrook pokylių 
salėje, 8900 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL. Seminaro 
programoje medicinos paskai
tas skaitys gydytojai: Lietuvos 
gydytojų sąjungos pirm. dr. 
L iu tau ras Labanauskas ir 
ALGS pirm. dr. A. Vanagūnas, 
kuris apžvelgs Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos veiklą. 
Bus kokteiliai ir vakarienė. 
Pradžia 6 v.v. Maloniai kviečia
mi visi kolegos: medicinos, sto-
motologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai. Pasiteirauti 
galima Jaunimo centro tel. 773-
434-4545, nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. 

ATEITININKŲ NAMŲ METINIS 
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, vasario 27 d., 1 v.p.p. 
Ateit ininkų namuose. Kvie
čiame narius dalyvauti. 

JAUNIMO CENTRO VELYKINĖ 
mugė vyks kovo 12 d., šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. ir 
sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 1 
v.p.p. Galėsite įsigyti įvairių 
meno ir gintaro dirbinių, knygų, 
gardumynų, margučių, verbų ir 
kitų gėrybių. Bus lietuviškas 
maistas, šašlykų. Vaikams bus 
ruošiama loterija, žaidimai, 
atvyks juokdarys su balionais. 
Prekybininkai užsisako stalus 
skambinant Mildai tel. 708-447-
4501 ir Juozui 773-778-7500. 
Visi kviečiami. 

NAUJAI IŠRINKTAS JAV Kon
greso narys iš Mičigano valsti
jos Thaddeus McCotter kovo 
3-5 dienomis dalyvaus Va-šing-
tone Jungtinio Amerikos Pa
baltiečių Komiteto (JBANC) 
rengiamoje konferencijoje. Ats
tovas McCotter yra Kongreso 
Tarptautinių Santykių Europos 
komiteto ir Kongreso Baltijos 
tarybos narys. Pagrindinė kon
ferencijos tema „Amerikos 
Pabaltiečių visuomeninė veikla: 
Ateities vizija". Konferencijoje 
bus aptariamos svarbiausios 
aktualijos po įstojimo į NATO ir 
Europos Sąjungą. Pagrindinės 
temos - komunistinis paliki
mas, demokratijos stiprinimas 
Baltijos šalių kaimynystėje, 
tarptautiniai santykiai, verslo 
ir bendradarbiavimo vystymas. 
Informacija apie registraciją ir 
konferencijos programa JBANC 
m t e m e t o svetainėje: www. 
j b a n c . o r g arba ALTo įstaigoje 
tel. 773-735-6677, faks. 773-
735-3946. ei. paštu: AltCenter 
@aol.com JBANC yra Ame
rikos Lietuvių Tarybos išlaiko
ma įstaiga Vašingtone. 

KOVO 6 D., SEKMADIENĮ, 
Lemonto apylinkės LB valdyba, 
12 v.p.p., kviečia į visuotinį 
metinį Lemonto apylinkės 
narių susirinkimą, PLC didžio
joje salėje. Išgirsite apie valdy
bos atliktus darbus, bus pateik
ta bendra metinė ataskaita, bus 
renkama nauja valdyba ir 
klausimų beį pasiūlymų svars
tymai. Bažnyčios vestibiulyje 
yra padėta I^emonto LB dėžė"} 
kurią galima įmesti savo pasiū
lymus ir klausimus. Prašome 
tuo pasinaudoti. 

VASARIO 27 D., SEKMADIENĮ, 
12:30 v.p.p., Pasaulio lietuvių 
centras ruošia pietus - „Ačiū 
Brone!". Rezervacijas priima Al
dona Palekienė. tel. 708448-7436. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" koncertas vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir ar
timiesiems gimtadienių, sukak

tuvių ir kitomis progomis. 
Skambinti tel. 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTV kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
j e . Kviečiami visi rėmėjai, 
dalyviai, draugai. Bus nuo
taikinga programa ir šokiai. 

SEKMADIENI, KOVO 6 D., PLC, 
Lemonte, įvyks metinė lituanis
tinių mokyklų mokytojų kenfe-
rencija. Tema: Lietuvos etno
kultūra. Pagrindinę programos 
dalį atliks Veronika Povilio
nienė su etnografiniu ansam
bliu „Blezdinga" iš Vilniaus. 
Bus mokytojų ir svečių bendri 
pokalbiai, liaudies dainos ir 
rateliai, parodomosios pa
mokos. V. Povilionienė, daly
vavusi mokytojų kursuose 2004 
m. vasarą Dainavoje, sutiko 
pakartotinai atvažiuoti į Čikagą 
pravesti mokytojų seminarus. 
Kovo 6 d. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, 9 v.r. šv. Mišios, pro
grama PLC Bočių menėje 10 v.r. 
Programa vyks iki 3 v.p.p. 
Kviečiami lituanistinių mokyk
lų mokytojai gausiai dalyvauti. 
Je i turite klausimų, prašome 
rašyti Marytei Sandanavičiūtei-
Newsommarytens€tx>fanaiLconi. 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
Čikagoje informuoja, kad nuo š. 
m. kovo 1 d., LR generalinio 

-konsulato Čikagoje klientai bus 
aptarnaujami tik šiuo adresu: 
211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. ^ 

| ČIKAGĄ ATVYKSTA ŽINOMA 
dainininkė V. Povilionienė ir jos 
ansamblis „Blezdinga". Vasario 
25 d. 7:30 v.v., Čiurlionio gale
rijoje vyks „Partizaninių dainų 
vakaras". Vasario 27 d., sekma
dienį, 2 v.p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje V. Povilionie
nės ir ansamblio koncertas 
„Metų laikai". Tel. pasiteira
vimui 708-361-5545, Laima. 

KOVO 13 D., SEKMADIENĮ, PO 
9 v.r. šv. Mišių, PLC vyks 
tradicinė skautų Kaziuko mugė. 
Šioje mugėje rasite skaniausią 
lietuvišką maistą, kavinę su 
tortais, lietuviškų medžio dir
binių bei kitų rankdarbių. Vyks 
vaikų žaidimai ir linksma lote
rija. Kviečiame atvykti ir parem
ti lietuvių skautišką jaunimą. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius rodo filmus iš Lietuvos 
penktadieniais, 2 v.p.p. Bočių me
nėje. Visus kviečiame dalyvauti. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NEKALTO 
Prasidėjimo Mergelės Marijos 
seselių rėmėjai maloniai kviečia 
dalyvauti kovo mėn. 6 d. meti
nėje šventėje-vakarienėje. 2 
v.p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurias, uš gyvus ir 
mirusius narius, aukos kun. 
Kęstutis Trimakas. Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Vargonais gros muz. Jūratė 
Grabliauskienė. 3 v.p.p. Jau
nimo centro salėje kalbės ses. 
Margarita Bareikaitė, kuri 
atvyksta iš Putnamo. Šventėje 
dalyvaus seselės Laimutė ir 
Danutė iš Lemonto. Meninę dalį 
atliks sol. Vilija Kerelytė, jai 
akompanuos A. Barniškis. Po to 
bus vakarienė. Pakvietimus į 
šventę galite įsigyti „Sekly
čioje" arba tel.: 708-301-2413, 
773-585-3570. Savo dalyvav
imu paremsite ta ip svarbius 
seselių darbus Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTŲ kaimo kapela „Jau
nimėlis" atvyksta į Čikagą. 
Jaunas ir įdomus kolektyvas 
koncertuos Jaunimo centre 
kovo 13 d., sekmadienį. Kon
certą rengia „Draugo" dien
raštis. Atvykę į koncertą 
turėsite progos pasidžiaugti ta-

Vasario 16 dieną, 10 
valandą ryto, Lemonto 
miestelyje, prie valdžios 

pastato buvo iškelta Lietuvos 
valstybės trispalvė vėliava. Į šią 
ceremoniją susirinko gražus, 
patriotiškai nusiteikusių lietu
vių būrelis, atvyko Lietuvos 
respublikos generalinis konsu
las Čikagoje A Daunoravičius, 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza, JAV LB Vidurio 
apygardos -pirmininkė Aušrelė 
Sakalaitė, JAV Respublikonų 
lygos pirmininkas A. Miliūnas, 
Lemonto miestelio meras John 
F. Piazza, jo asistentė Rosemay 
Yates, miestelio policijos virši
ninkas, policininkai, jų tarpe 
gerai visiems pažįstamas Jo
nikas, ir visi lietuviai, kuriems 
brangi buvo ši diena. 

Lietuvos valstybės vėliavą 
iškėlė LR generalinis konsulas 
A. Daunoravičius. Susirin
kusieji sugiedojo JAV ir Lie
tuvos valstybių himnus. Dar 
niekad salėse ar kur kitur nesi
girdėjo taip gražiai skambant 
JAV himno, kaip sugiedojo 
susirinkusieji. Lygiai taip pat 
nuskambėjo Lietuvos valstybės 
himnas. Miestelio meras per
skaitė skelbimą, kuriame buvo 
paminėta, kad šiandieną lietu
viai švenčia Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės 87-uosius 
metus, kad jis skelbia Lemonte 
lietuvių savaitę. Jis paminėjo, 
kad Lemonte ir apylinkėse 
gyvena didelė dalis lietuvių, 
kuriuos, tolygiai su kitomis 
etninėmis grupėmis, j is gerbiąs. 
LR generalinis konsulas A. 
Daunoravičius savo kalboje 
pasidžiaugė, kad mums, lietu
viams, Vasario 16-oji yra t ikra 
džiaugsmo šventė, kad mes ją 
pirmą kartą švenčiame, kai 
Lietuvos Respublika buvo pa
kviesta į NATO, padėkojo Le
monto miestelio merui už dėmesį 
Lemonto miestelio lietuviams, 
padėkojo visiems čia susirin
kusiems. JAV Lemonto LB 

lentingu Lietuvos jaunimu ir 
tuo pačiu paremsite seniausią 
lietuvišką dienraštį. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
visuotinis metinis nar ių su
sirinkimas įvyks vasario 26 d., 
šeštadienį, 2 v.p.p. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Prašome gausiai dalyvauti, bus 
valdybos narių pranešimai bei 
pasisakymai. Vėliau prie ka
vutės pabendravimas. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i 
bus užbaigta šiais metais. JAV 
LB Kultūros taryba prašo 
finansinės paramos šiam is
toriniam projektui užbaigti. 
Visi aukotojai - parapijos, LB 
apylinkės ir pavieniai asmenys 
- bus įrašyti į knygą. Aukas pra
šome siųsti: Lithuanian Ame
rican Community, Inc., 2841 Den-
ton Ct., Westchester, IL 60154. 

•PIGIAUSIA — N E 
P ATTJGMIAUS1A! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

pirmininkė padėkojo miestelio 
merui John Piazza už dalyva
vimą sekmadienį mūsų sureng
tame minėjime ir Vasario 16-os 
dienos pagerbimą, iškeliant 
Lietuvos trispalvę Lemonto 
miestelyje. J i jam įteikė trijų 
spalvų gražią gėlių puokštę, 
kur ią į šias iškilmes atvežė 
„Always with flowers" savi
ninkė Irena Karalienė. I rena 
visados mielai paaukoja gėles 
bet kokiam Lemonto apylinkės 
LB renginiui, ta ip pat jos 
gėlėmis buvo papuošti stalai 
sekmadienį per minėjimą. 

Šioje ceremonijoje dalyvavo 
spaudos atstovas iš „Amerikos 
lietuvio" laikraščio. Mero asis
tentė sakė, kad amerikiečių laik
raščiams ji pasiųs raštinės fo
tografės padarytas nuotraukas. 

Nors.vėUavos pakėlimo iš
kilmės neužtruko ilgai, bet visi 
buvo pašiurpę nuo žvarbaus 
vėjo. Pirmininkė Nįjolė Nausė
dienė pakvietė miestelio merą ir 
visus dalyvavusius kavutei bei 
priešpiečiams į netoliese esan
čią kavinę JBravo". Mero laukė 
darbo diena, tad jis padėkojęs 
atsiprašė ir į kavinę susirinko 
t ik dalis dalyvavusių: konsulas 
A Daunoravičius, V. Kleiza, A 
Miliūnas, Talatr-Kelpšos, V. 
Jasinevičius, A Sakalai tė ir 
vienas iš trečiosios bangos 
ateivis Romas, kuris čia pat, su 
auka, įsirašė į LB eiles. Svei
k iname naują bendruomenės 
narį. Kavinėje buvome pavai
šinti kava, o kas, norėjo pasi
gardžiavo šviežiai pagamintais 
lietuviškais patiekalais. Buvo 
malonu su visais pabendrauti ir 
pasidalinti įspūdžiais. 

JAV Lemonto apylinkės LB 
valdybos vardu dėkoju visiems 
dalyvavusiems, nepabojusiems 
žvarbaus vėjo, savo dalyvavimu 
pagarbą išreiškusiems Lietuvos 
nepriklausomybės dienai. Pa
dėka ir pagarba tokiems 
susipratusiems lietuviams. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

Lemonto apylinkės LB valdybos pirmininkė N. Nausėdienė įteikia gelių puokštę Lemonto merui John F. Piazza. 

Susirinkusieji trispalvės vėliavos pagerbimui sugiedojo JAV ir Lietuvos valstybių himnus. 
Nuotraukos Vytauto. 

Vasario 16-osios renginiai 
Čikagos apylinkėse 

š. m. vasario, 19 d. LR ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius dalyva
vo Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios minėjime Maironio litua
nistinėje mokykloje, Lemonte. 
Sveikindamas susirinkusius 
mokinius, jų tėvelius ir mokyto
jus A. Daunoravičius pasi
džiaugė Lietuvos pasiekimais, 
dideliu mokykloje besimokančių 
moksleivių skaičiumi, padėkojo 
mokytojams už jų kantrybę ir 
pasišventimą puoselėjant lietu
vybę išeivijoje, ragino išlikti 
aktyviais Lietuvoje vykstančių 
procesų dalyviais. Renginyje 
dalyvavo ir susirinkusius svei
kino JAV Lietuvių Bendruo
menės (LB) Socialinių reikalų 
pirmininkas ir Švietimo tarybos 
narys Juozas Polikaitis, JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, 
JAV LB Lemonto apylinkės 
pirmininkė Nijolė Nausėdienė. 
Visi kalbėjusieji pabrėžė bū
tinybę puoselėti lietuvių kalbą 
ir kultūrą, nenutolt i nuo 
Lietuvos reikalų. Šventės proga 
mokyklos mokiniai paruošė 
meninę programą. Mokykloje 
mokosi 450 mokinių, jos direk
torė yra Audronė Elvikienė. 

Vasario 20 d. generalinis 
konsulas A. Daunoravičius 
dalyvavo JAV LB Waukegan/ 
Lake apylinkės organizuotame 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos minėjime Libertyville. 
Renginyje dalyvavo JAV LB 
Tarybos pirmininkė Regina 
Narušienė ir Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkas Arvydas 
Tamulis. Sveikinimo kalboje A. 
Daunoravičius apžvelgė poky
čius Lietuvoje, ypač po narystės 
ES ir NATO. Jis pažymėjo, kad 
negalima nepastebėti Lietuvos 
pasiekimų įvairiose srityse. 

kaip ir negalima užmerkti akių 
prieš sunkumus , su kuriais 
susiduria žmonės. Visa tai 
atsispindi Lietuvos Vyriausybės 
prioritetuose, siekiant socia
linės ir ekonominės gerovės ki
limo visiems Lietuvos gyvento
jams. A. Daunoravičius pasi
džiaugė aktyvia apylinkės lietu
vių veikla puoselėjant lietuvybę 
bei išlaikant nenut rūks tamą 
ryšį su Lietuva. 

R. Narušienė, sveikindama 
susirinkusius, kalbėjo apie JAV 
LB vaidmenį Lietuvai siekiant 
narystės NATO ir pristatė šią 
JAV LB veiklą apžvelgiantį lei
dinį. R. Narušienė padėkojo 
apylinkės politinių reikalų 
vedėjui Eduardui Skališiui už jo 
44 metų aktyvią veiklą JAV LB. 

A. Tamulis apžvelgė Lietu
vių fondo veiklą ir pakvietė 
susir inkusius į ją įsijungti, 
pabrėždamas, kad fondas finan
suoja daugybę su lietuvybės 
išlaikymu susijusių projektų. 

Renginio dalyviai priėmė 
rezoliuciją, kurioje prašo JAV 
Kongresą ir Illinois valstijos 
parlamentą paskelbti vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklausomy
bės diena; ragina JAV Kongresą 
ir administraciją skatinti abi
pusius JAV ir Lietuvos ryšius, 
stiprinti techninę paramą Lie
tuvai, plėtoti kul tūr inius ir 
mokslinius mainus, tęsti kari
nės ginkluotės pagalbą bei di
dinti kapitalo investicijas; prašo 
JAV prezidentą kreiptis į JAV 
Kongresą, kad būtų atnaujintos 
Europos Laisvojo radijo ir 
Amerikos balso transliacijos 
lietuvių kalba; dėkoja Lietuvos 
valdžiai ir gyventojams už 
pagalbą JAV kovojant prieš 
pasaulinį terorizmą; ragina 
Rusijos Federacijos valdžią 
atsisakyti priešiškumo Lietuvos 

somybės proga pasveikino lietuvių bendruomenę ir įteikė 
sveikinimo laišką LR generaliniam konsului Čikagoje 
Arvydui Daunoravičlui. Maria Pappas sakė, jog lietuvių ben
druomenė yra_ labai veikli Čikagoje ir daug prisideda prie 
miesto socialinio bei ekonominio gyvenimo. 
Nuotraukoje A. Daunoravičius ir Cook County iždininkė 
Maria Pappas. 

nepriklausomybei , pa smerk t i 
Molotov-Ribbentrop sutar t į ir 
baigti priešintis Amerikos daly
vavimui Lietuvos rinkoje ir 
saugumo srityje pagal NATO 
įsipareigojimus; ragina Rusijos 
Federacijos valdžią ir Rusijos 
kompaniją „LUKoil" įsileisti 
tarptaut inę inspekciją į naftos 
gręžinį J ) - 6 " , esantį Baltijos 
jūroje, ir ka r tu su Lietuvos 
valdžia ir kitomis susirūpinu
siomis vals tybėmis pa ruoš t i 
aplinkos apsaugos planą. 

Meninę programą at l iko 
tautinių šokių grupė „Klumpė" 
ir Gedimino l i t uan i s t inės 
mokyklos moksleiviai. 

Po meninės dalies susirin
kusieji galėjo pasivaišinti lietu-

Skelbimai 

N a m a m s p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjiniais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkites j 
Mutual Fede ra l Savings, 
2212 West C e r m a k Rosd. 
Tel . (773) 847-7747 

viškais patiekalais. 
JAV LB Waukegan/Lake 

apylinkės pirmininkas yra 
Algimantas Birgiolas. Gedi
mino lituanistinėje mokykloje 
mokosi 40 mokinių, jos direk
torė yra Irena Rutkauskienė. 

http://jbanc.org

