
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS • THURSDAY, KOVO - MARCH 15, 2007 Vol. XCVIII Nr. 52 

Buvęs EK pirmininkas įžvelgia 
Europos Sąjungos skilimo grėsmę 

2005 m. ES Konstitucijos priešininkai šventė pergalę. CREC nuotr. 

Briuselis, kovo 14 d. („Reu-
ters"/BNS) — Po 20 metų Europos 
Sąjunga (ES) gali subyrėti, jei nere
formuos savo institucijų, kad būtų 
paspartintas sprendimų priėmimas, 
pareiškė buvęs Europos Komisijos 
pirmininkas Jacąues Delors. 

Penkiasdešimtųjų Romos sutar
ties pasirašymo metinių, kurios bus 
minimos kovo 25 dieną, proga duota
me interviu valstybininkas vetera
nas, vadovavęs Bendrijos vykdomajai 
institucijai 1985-1994 metais, įspėjo, 
jog žmonės gali priprasti prie bloko 
pasiekimų ir laikyti juos savaime su
prantamais bei neįvertinti jo pažei
džiamumo. 

„Visiškai pragmatiniu požiūriu 
mūsų sprendimų parengimo sistema 

neatitinka savo tikslo ir fakto, kad 
dabar mūsų yra jau 27 valstybės, bei 
dabarties pasaulio realijų", — sakė 
81 metų J. Delors Briuselio pastate, 
kuris pavadintas jo, vieno Europos 
integracijos architektų, vardu. 

Paklaustas, kas įvyktų, jei ES va
dovams nepavyks rasti būdo, kaip 
įgyvendinti esmines reformas, numa
tytas ES konstitucijos projekte, kurį 
2005-aisiais referendumuose triuški
nama balsų persvara atmetė pran
cūzų ir olandų rinkėjai, buvęs Pran
cūzijos finansų ministras atsakė: 

„Europa suskils". 
„Manęs tuo metu jau nebebus. 

Tačiau po 20 metų netgi britai sakys, 
kad tai nėra gerai. Visi mes esame 
pralaimėtojai, mūsų finansinis cen
tras užleido savo pozicijas, mūsų 
paslaugų eksportas nukentėjo, mes 
netekome įtakos arba ji susilpnėjo", 
— sakė jis interviu naujienų agen
tūrai „Reuters". 

J. Delors sakė, kad jis nepakan
kamai įvertino prancūzų referendu
mo dėl ES konstitucijos poveikį. Pa
sak jo, po šio referendumo Europą iš
tiko „lengva koma". 

„Tačiau aš tikiuosi, kad tai ne
įvyks ir mes rasime gerą kompromi
są, kad galėtume judėti į priekį tose 
srityse, kur vienybė reiškia jėgą. Pa
žiūrėkite į kitus blokus pasaulyje", 
— sakė jis. 

Per dinamišką J. Delors vadova
vimo Europos Komisijai dešimtmetį 
ES baigė kurti vieningą rinką ir su
tarė dėl vieningos valiutos įvedimo 
bei bendros užsienio ir saugumo poli
tikos. 

Tuo metu dvylika valstybių vie
nijęs blokas taip pat ėmė rengtis pri
imti į savo gretas buvusias komunis
tines šalis iš Vidurio ir Rytų Europos, 
ku-.-j prisijungimas tapo įmanomas 
1989-aisiais griuvus Berlyno sienai. 

Tačiau dabar J. Delors būgštau
ja, kad tarp 490 mln. vieningos Euro
pos piliečių yra Nukelta į 7 psl. 
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Niujorkiečių protestas prie Šv. Patriko katedros. OurLadyofYilnius.org nuotr. 

N e w York, kovo 14 d. („Draugo" 
info.) — Kaip pranešė JAV LB New 
York apygardos pirmininkė Ramutė 
Žukaitė, septynių iš dešimties užda
rymui pasmerktų New York bažnyčių 
parapijiečiai pasidavė kardinolo Ed-
ward Egan spaudimui ir nebeprotes-
tuoja dėl jų uždarymo. Tačiau Our 
Lady of Vilnius nesirengia pasiduoti. 

Kovo 11 d. vyko organizuotas 
protestas prie žymiosios Sv. Patriko 
katedros New York, į kurį susirinko 
nemažas būrys vietos lietuvių. 

Įdomi detalė: pastoliai, kurie tre
jus metus buvo apjuosę bažnyčią ir 
užtverę parapijiečiams kelią į maldos 
namus, praėjusią savaitę buvo nu
imti. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Lietuvos kariai 
gali būti 
siunčiami nors 
ir Į Afriką 

Vilnius, kovo 14 d. (ELTA) — 
Lietuvių kariai gali būti siunčiami 
dalyvauti taikos palaikvmo misijose 
Afrikoje ir Kaukaze. Šį pasiūlymą 
Seimui teikiantis krašto apsaugos 
minis t ras Juozas Olekas tvirtina, 
kad taip Lietuva prisidės ne tik prie 
NATO, bet ir Jungtinių Tautų bei ki
tų tarptautinių organizacijų vykdo
mų misijų. Tačiau parlamente yra ir 
skeptiškai vertinančių pasiūlymus 
plėsti lietuvių karių dalyvavimą tai
kos palaikymo operacijose. 

Seimui bus pateiktas nutarimo 
projektas, numatantis ne tik pratęsti 
misijose Afganistane, Irake bei Ko-
sove dalyvaujančių lietuvių karių 
mandatą, bet ir leisti Vyriausybei 
siųsti karius į dar kelis „karštuosius 
taškus". Projektas papildytas dviem 
regionais — Centrine ir Rytų Afrika 
bei Pietų Kaukazu. 

Be to, nutarimas numato, kad 
lietuvių taikdarių mandatas pratę
siamas beveik ketveriems metams — 
iki 2010 metų gruodžio 31 dienos. 
Anksčiau Seimas beveik kasmet 
svarstydavo mandato pratęsimo 
klausimą. 

J. Olekas tvirtina, kad Lietuvos 
karių pagalbos gali prireikti Čade ir 
Centrinėje Afrikos Respublikoje, taip 
pat nestabilumu pagarsėjusiose kai 
kuriuose autonominiuose Gruzijos 
regionuose. 

Nukel ta Į 6 psl. 
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Lietuvos ministrai 
Vasario 16-osios gimnazijoje 

Šiuo metu Vokietijoje vyksta dvi darbą. 
svarbios Europos Sąjungos ministrų 
konferencijos: Heidelberge posė
džiauja Europos švietimo ministrai, o 
Wiesbadene — gynybos ministrai. 
Kadangi arti šių miestų yra įsikūrusi 
Vasario 16-osios gimnazija, tai abu 
Lietuvos ministrai — švietimo ir 
mokslo ministrė Roma Žakaitienė bei 

Roma Zakaitienė pasidžiaugė, 
kad Lietuvos Respublika gimnazijai 
dabar skiria didesnę paramą - 260 
tūkstančių eurų. Jos nuomone, gim
naziją reikia ne tik išlaikyti, bet jos 
darbą reikėtų dar ir išplėsti. Gim
nazija turėtų rūpintis Vakarų Euro
pos lietuvių švietimu. Ji turėtų teikti 

gynybos ministras Juozas Olekas — pagalbą čia dirbančioms lituanisti-
pakeliui į konferencijas aplankė šią nėms mokykloms, pravesti mokytojų 

vasario 1 6-osios gimnazijos vadovai su svečiais. !š kaires: gimnazijos 
direktor ius A. Šmitas, direktoriaus pavaduotojos L. Manss ir i. Greviene, LR 
švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė, Lietuvos ambasadorius Vokietijai 
E. Ignatavičius. M. Dambriūnaitės-Šmitienės nuotraukos 

garsią lietuvių mokyklą Vokietijoje. 

Lietuvos Respublikos krašto apsau
gos ministras Juozas Olekas b e n 
drauja su Vasario 16-osios gimnazi
jos moksleiviais. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministrė Roma Zakaitienė čia 
svečiavosi vasario 28 d. Ji apžiūrėjo 
mokyklą ir bendrabučius, pabendra
vo su mokiniais ir pokalbyje su gim
nazijos mokytojais bei vadovais pa
gyrė gimnaziją už jos atliekamą didelį 

seminarus, rūpintis tinkamų vado
vėlių paruošimu Vakarų Europoje 
besikuriančioms lituanistinėms mo
kykloms. Darbo apimtis didės ir fi
nansavimas atsiras, nes ateityje bus 
galima gauti daugiau pinigų iš įvairių 
fondų įvairioms mainų programoms 
su Lietuvos mokyklomis. Daug vilčių 
dedama į čia besikuriantį Europos 
Lietuvių kultūros ir informacijos cen
trą. 

Direktorius Andrius Šmitas dė
kojo ministrei už Lietuvos paramą 
gimnazijai. Jis užtikrino, kad gim
nazija paruošia jaunuolius taip, kad 
karjeros jie galėtų siekti ne tik 
Vokietijoje, bet ir Lietuvoje. Dabarti
nė lietuvių emigracija į Europos 
Sąjungą yra laikina. Daug šių emi
grantų grįš ir yra svarbu, kad jie grįž
tų su vaikais, gerai paruoštais gyve
nimui Lietuvoje. 

Ministras Juozas Olekas gimna
ziją aplankė viena diena vėliau - kovo 
1 d. Kadangi jo lėktuvas vėlavo, tai 

ministras tegalėjo mokykloje pabūti 
tik pusę valandos, kad nevėluotų į 
ministrų pasitarimą. Jo gimnazijos 
kieme laukė apie 150 mokinių ir 
mokytojų. Ministras Olekas pasi
džiaugė, kad jis ne pirmą kartą čia, 
gimnazijoje. Prieš penkiolika metų, 
kai dar nebuvo Lietuvos ambasados 
Vokietijoje, Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba kartu su Kultūros 
institutu ir gimnazija rūpinosi jo 
kelione į Vokietiją. Jam, kaip Lietu
vos sveikatos ministrui, tai buvo 
labai svarbi kelionė, nes tada buvo 
užmegzti pirmi ryšiai su vokiečių 
valdžia ir įvairiomis organizacijomis. 
Tada jis pirmą kartą aplankė gimna
ziją ir nuo to laiko visuomet mielai 
prisimena šią lietuvišką salą Vokie
tijoje. Jis pasidžiaugė, kad gimnazija 
ne tik išliko, bet išaugo ir palinkėjo 
geriausios sėkmės ateityje. 

Vasario 16-osios gimnazijoje mo
kosi lietuvių jaunimas iš Vokietijos, 
Lietuvos ir iš kitų kraštų, šiuo metu 

Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas Vokietijoje 
Kasmetinė Vasario 16-osios šven

tė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
(VLB) būstinėje Huettenfelde Vokie
tijoje gyvenantiems lietuviams yra 
išskirtinė proga. Čia susitinka seni 
pažįstami ir draugai iš įvairiausių Vo
kietijos kampelių pasidalinti bendrais 
džiaugsmais ir rūpesčiais, o taip pat 
ir supažindinti savo vokiečius bičiu
lius ar šeimos narius su lietuviškomis 
tradicijomis. 

Šiais metais į minėjimą (vasario 
24 d.) susirinko apie 500 lietuvių iš 
tolimiausių Vokietijos kampelių (Ber-
lin, Muenchen, Muellheim an der 
Ruhr, Hamburg, Frankfurt ir kitur). 
Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis, evangelikų kuni
gas Ričardas Baliulis vadovavo evan
gelikų pamaldoms. 

Pagiedojus Lietuvos ir Vokietijos 
himnus, VLB pirmininkas Antanas 

Šiugždinis atidarė minėjimą, o minė
jimo svečias, Europos parlamentaras 
Thomas Mann, lietuvių kalba papa
sakojęs savo įspūdžius iš kelionės po 
Lietuvą bei perdavęs sveikinimus nuo 
kolegų Vytauto Landsbergio ir Lai
mos Andrikienės, apžvelgė pagrin
dines europinės politikos aktualijas, 
pabrėždamas tampresnės integracijos 
svarbą. 

Kaip ir kasmet, šventės kulmi
nacija buvo nuostabus "Vasario 16-
osios gimnazijos mokinių tautinių 
šokių ratelio, choro ir orkestro (va
dovai: Audronė ir Gintaras Ručiai) 
koncertas. Bendras gimnazijos moki
nių - lietuvių ir vokiečių - pasirody
mas tarsi atkartojo Thomas Mann 
mintis. Šventinėje programoje, skir
toje Lietuvos valstybės atkūrimui 
paminėti, vokiečiai mokiniai grojo 
orkestre ir netgi šoko tautinius šo-

Vasario 16-osios gimnazi jos mokin ia i šoka Lietuvos Nepriklausomybės 
š v e n t ė s p r o g r a m o j e . Marytes S^ ' t ienes nuo t raukos 

Vasario 16-osios gimnazijos rūmai 
su Lietuvos tr ispalve, p levėsuo
jančia bokšto viršūnėje. 

kius! Sausakimšoje salėje nesibai
giant audringoms ovacijoms, VLB 
pirmininkas Antanas Šiugždinis dė
kojo mokiniams ir mokytojams, 
džiaugdamasis tokia puikia integraci
ja dvikalbėje mokykloje. Nors ben
dros popamokinės repeticijos su lietu
viais ir vokiečiais mokiniais iš moky
tojų reikalauja daugiau kantrybės bei 
pasiryžimo, tai yra bene efektyviau
sias būdas integruoti vokiečius mo
kinius į lietuvišką gimnazijos gyve
nimą ir puikiausia galimybė prista
tyti lietuvišką kultūrą vietiniams gy
ventojams. Visi susirinkę buvo suža
vėti tokios mokinių skaičiumi nedi
delės gimnazijos kultūrine veikla. . 

Bernadeta Goštautaitė 
VLB valdyba 

-192 mokiniai. Dalis mokinių gyvena 
gražiai įrengtame moksleivių ben
drabutyje. Vasario 16-osios gimnazija 
su savo mokinių ansambliu ir įvai
riais projektais padeda formuoti tei
giamą Lietuvos įvaizdį Vakarų Euro
poje. Gimnazija per ilgus dešimtme
čius yra tapusi svarbiu lietuvių 
kultūros židiniu. Čia įsikūrusi Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir Lietuvių kultūros institutas 
su archyvu ir biblioteka, čia vyksta 
įvairūs lietuvių suvažiavimai, moks
linės konferencijos, koncertai ir paro
dos. 

Vasario 16-osios gimnazijos 
pranešimas 
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SAVIGYNOS N U O A G R E S I J O S 
T E I S Ė T U M O KLAUSIMU 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Peršasi išvada, kad ne be „arti
mojo užsienio" spectarnybų filialų 
Lietuvoje pagalbos įsiplieskė ir toly
džio planingai pakurstoma tar iama 
diskusija apie pasipriešinimo oku
pacijai, smurtui ir genocidui tiks
lingumą, teisumą, taigi ir laisvės ko
vų prasmę. Dažniausiai ši kampanija 
mėginama pridengti partizanų kovos 
beprasmiškumo antrašte. Į diskusiją 
televizijos laidų vedėjas į traukia ir 
tituluotus profesorius, istorikus, žur
nalistus. Turinčius kitokią nuomonę 
ar pačius laisvės kovotojus vengiama 
kviesti. Vienas iš būtinų ir tariamai 
svarbiausių argumentų me tamas 
toks kaltinimas: partizanai žudė ir 
nekaltus žmones. 

Esame ir dar ilgokai būsime 
lėtokai natūraliu būdu sveikstanti 
posovietinė visuomenė. Beje, mes ir 
negalime būti kitokie. Amerikiečių, 
britų ir prancūzų okupuotoje Vokie
tijos dalyje denacifikacija formaliai 
truko porą metų. Nacių partijos va
deivos, taip pat represinių s t ruktūrų 
nariai buvo teisiami. Nacionalsocia
listų partijos nariams buvo apribotos 
pilietinės teisės. Jie negalėjo dirbti 
teisėjais, mokyklų direktoriais, užim
ti valstybės ir savivaldos pareigūnų 
postų. Lietuvoje po nepriklausomy
bės atkūrimo nacių analogas - kom
partija ir okupanto represinės struk
tūros praktiškai išliko jokių suvar
žymų nepaliestos. Prasidėjo intensy
vus iškabų keitimo metas. Ne šio 
straipsnio tikslas nagrinėti šią be 
galo įdomią ir itin aktualią ne tik 
istorikams, bet ir piliečiams temą. 
tačiau pasekmes paminėti verta. 

Kovo 11-osios aktas patvirtino 
Lietuvos gyventojų pasiryžimą mė
ginti pasitardamučiu, žinoma, kas be 
ko, ir pasibardamučiu tvarkyti savo 
reikalus patiems. Tą lemtingą dieną 
visi sovietiniai teisėjai, visi visų mo
kyklų, įmonių, kolūkių, dalies vi
suomeninių organizacijų vadovai for
maliai tapo nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos teisėjais ir švietimo įstai
gų, pramonės įmonių ir pan. vado
vais. Jokios desovietizacijos dekage-
bizacijos tada neįvyko ir tomis sąly
gomis pakartoti Vokietijos varianto 
nebuvo įmanoma. Taip prasidėjo eg
zaminas, kuris su kintama sėkme 
tebesitęsia ir šiandien. Gebėta iš
saugoti ir apginti svarbiausi nacio
nalinio saugumo tikslai. 

Naivu būtų tikėtis, kad posovieti
nės visuomenės sąlygomis panašaus 
pobūdžio „diskusijos" nebūtų perio
diškai keliamos. Tai vienas iš būdų 
„mokslinės diskusijos" ar „žurnalis
tinio tyrimo" būdais pabalinti genoci
do ir karo nusikaltimus ir pateisinti 
šių nusikaltimų vykdytojus bei pas
tarųjų talkininkus. Be to, „artimojo 
užsienio" spectarnybų vienas iš per
manentinių tikslų - kelti sumaištis. 
Jų turi būti daug ir įvairių, bet su tuo 
pačiu „pamušaliniu" tikslu - Lietu
vos orientavimasis į Vakarų demok
ratijos pasaulį - klaida, nes, vaizdžiai 
šnekant, „prie ruso buvo geriau". 

Štai, sausio pabaigoje LTV laido
je „Amžininkai" buvo kalbama apie 
partizaninį karą Lietuvoje, siekiant 
parodyti, kad bekompromisinė kova 
su okupanto baudėjais buvo ir „as
meninių sąskaitų suvedinėjimas bei 
civilių gyventojų žudymas". Laidos 
vedėjas R. Bružas kalbino istorikus 

prof. L. Truską, dr. A. Anusauską, B. 
Gailių. Kiekvieno iš istorikų požiūris 
ne tik įsimintinas, bet ir analizuoti
nas plačiau, nes tai mažų mažiausiai 
būdinga, būtent, posovietinei visuo
menei. Įsidėmėtina, kad laidos vedė
jas nelaikė reikalingu paklausinėti 
vieną kitą laisvės kovų dalyvį, gyvą to 
meto istorijos liudytoją. Pernai kito
je, ne ,^Amžininkų", TV laidoje da
lyvavo laisvės kovotojai ir stribai. 
Simptomiška: pastariesiems buvo lei
džiama atvirai niekinti laisvės kovas 
ir tyčiotis iš kovotojų, o Lietuvos ka
riuomenės veteranų žodis buvo nu
traukiamas. 

Šįkart R. Bružas nerizikavo pa
sikviesti gyvų partizanų, mat jie kal
bėtų apie savo apsisprendimą, kovų 
patirtį ir svarbiausiąjį tikslą - Nepri
klausomybės atkūrimo siekį, kuris 
šioje laidoje nebuvo akcentuojamas. 
Matyt, tokia buvo užduotis. Vedėjas, 
apibendrindamas laidos eigą, teigė, 
kad vienos tiesos nėra, kad jos ir būti 
negali, nes kiekvienas turi savąją 
tiesą. Susidaro įspūdis, kad ne ties
mukai, bet pakankamai aiškiai pasiū
lyta „įteisinti" tikras ir tariamas 
tiesas: okupanto ir pavergtojo, plė
šiko ir apiplėštojo, stribo ir partizano. 
Tai nėra nauja. 

Tačiau labiausiai stebino kitas 
tokios „diskusinės" laidos faktas. 
Laidos vedėjas, atrodo, nepanoro 
pažvelgti į Laisvės kovų istoriją pi
lietiniu ir teisės požiūriu. Trys Ro
mos teisės postulatai, pasiekusieji 
mūsų amžių, itin reikšmingi, nes 
buvo, yra ir liks atraminiais Tarp
tautinės teisės stulpais. Be jų neįma
noma išsiversti, kai svarstomi agresi
jos, genocido, pasipriešinimo agresijai 
bei genocido politikai, taigi ir Laisvės 
kovų istorijos klausimai. 

„Ex injuria jus non oritur" - iš 
neteisingumo teisė nesiranda; Pacta 
sunt servanda - sutarčių reikia lai
kytis ir Justicia est fundamentum 
regnorum - teisingumas yra valsty
bių pagrindas. Tai Tarptautinės 
teisės normos. 

Pagal nusikalstamą 1939 metų 
Stalino-Hitlerio slaptą suokalbį, 
žinomą istorijoje Molotov-Ribbent-
rop pakto vardu, buvo pasidalintos 
Rytų Europos nepriklausomų laisvų 
valstybių teritorijos ir suplanuota 
Antrojo pasaulinio karo pradžia, 
lygiai taip pat ir masinės genocido 
akcijos. Lietuva turėjo atitekti Vo
kietijai, bet vėliau buvo išmainyta į 
dalį nukariautos Lenkijos Varšuvos ir 
Liublino vaivadijų ir priskirta Rusijos 
imperijai, tuomet prisidengusiai „So
vietų Sąjungos" iškaba. Slaptasis 
suokalbis sulaužė visas sutartis, ku
rios buvo anksčiau sudarytos su nu
matytomis pavergti valstybėmis. Tai 
akivaizdžiai šiurkštus tarptautinės 
teisės pažeidimas. 

Visa, kas vyko Lietuvoje realiza
vus Stalino-Hitlerio suokalbį, tebuvo 
įgyvendinimas Kremliaus parengto 
vaidybinio scenarijaus apie „liaudies 
seimo rinkimus", okupuotos šalies 
„prašymasis" priimti į narvą, į kurį 
buvo tik ką smurtu įtraukta, masi
niai areštai ir tremtys. Visi mėgini
mai melu, apgaule pridengti okupaci
jos faktą ir genocido nusikaltimus yra 
niekiniai. Jų vykdytojai - nusikaltė
liai ir jokiu atveju negali būti lygina
mi su laisvės kovotojais. 

Konvencija dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimui ir baudimo už 

jj buvo priimta 1948 m.gruodžio 9 d. 
Siame tarptautinės teisės dokumente 
genocidas yra vertinamas kaip „pasi
baisėtina žmonijos nelaimė". Sieki
mas visiškai ar iš dalies sunaikinti 
savo ar'užgrobtoje teritorijoje nacio
nalinę, etninę, rasinę ar religinę 
grupę kvalifikuojamas kaip genocido 
nusikaltimas. Sovietai vykdė geno
cidą, prikabindami aukoms „socialiai 
svetimo elemento" etiketę, pavyz
džiui, buržujaus, buožės, kapitalisto, 
liaudies priešo, fašisto, nacionalisto ir 
pan. Šiems nusikaltimams negalioja 
jokie senaties terminai. Bet koks 
mėginimas genocido planuotojus, 
vykdytojus ir nusikaltėlių talkinin
kus - kolaborantus statyti vienon 
greton su jų aukomis vertintinas ne 
kaip nesusivokimas, o kaip tenden
cingas istorinės tiesos slėpimas. Iš 
neteisėtumo teisė neatsiranda, o visi 
„argumentai" grindžiami neteisia, o 
tuo labiau nusikalstama, veika yra 
niekiniai. 

Štai ką kalba nacionalinė teisė ir 
ko neturėtų pamiršti arba nežinoti 
kiekvienas šalies pilietis. Dviejų Tau
tų Respublikos palikimas - 1791 m. 
Gegužės 3 d. Konstitucijos XI straip
snis byloja: „Tauta privalo pati save 
ginti nuo užpuolimo ir saugoti savo 
vientisumą. Todėl visi piliečiai yra 
tautos vientisumo ir laisvių gynėjai". 
Antrosios Respublikos 1922 m. ir 
1928 m. Konstitucijose rašoma: „Visi 
piliečiai dalyvauja jos teritorijos gy
nime įstatymuose nurodyta tvarka". 
Trečiosios Respublikos 1992 m. 
Konstitucijos 139 str. skelbia: „Lie
tuvos valstybės gynimas nuo užsienio 
ginkluoto užpuolimo - kiekvieno 
Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir 
pareiga". 

Taigi nacionalinė, kaip ir tarp
tautinė teisė, savigyną nuo agresijos, 
okupacijos ir genocido kvalifikuoja 
kaip piliečių pareigą ir teisę. Ši teisės 
norma ryškiai parodo esminį skir
tumą tarp laisvės gynėjo ir okupanto 
kareivos ar stribo. 

LR ginkluotos gynybos ir pasi
priešinimo įstatyme įteisinta parti
zaninio karo patirtis. Tokiu būdu 
parodoma, kad bet kokios abejonės 
savigynos teisumu yra niekinės iš 
principo. Besąlyginis visuotinis pasi
priešinimas prasideda nuo agresijos 
pradžios. Tauta ir kiekvienas pilietis 
priešinasi visais įmanomais būdais. 
Niekas negali varžyti teisės priešintis 
agresoriui. Draudimas gintis yra 
niekinis. 

Nepamirškime, kad partizanai 
dėvėjo Lietuvos kariuomenės unifor
mą, nešiojo jos skiriamuosius žen
klus, naudojosi kariuomenės statu
tais, pritaikytais partizaninio karo 
sąlygomis. LR įstatymas dėl Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 
m.vasario 16 d. Deklaracijos viena
reikšmiškai byloja, kad minėtoji tary
ba „buvo aukščiausia politinė ir ka
rinė s t ruktūra, vadovaujanti šiai 
kovai, vienintelė teisėta valdžia oku
puotos Lietuvos teritorijoje". 

Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 
1992 m. aprobuotas popiežiaus Jono 
Pauliaus II patvirtina pasipriešinimo 
agresoriui teisumą: 

KBK-1909. „Bendrąja gerove 
grindžiama asmens ir kolektyvo sa
vigynos teisė". 

KBK-2239. „Kas yra pasiryžęs 
tarnauti tėvynei, yra tautų saugumo 
ir laisvės gynėjas". 

Partizanų teisės dokumente — 
LLKS statute rašoma, kad „Sąjūdžio 
tikslas yra astatyti laisvą, nepriklau
somą, demokratinę Lietuvos Respub
liką". Partizanų karo lauko teisė 
aiškiai ir griežtai atribojo kriminali
nius nusikaltimus nuo kovos prieš 
genocidą, t.y. „gyventojų naikinimą, 
išvežimą, kolonizaciją". Už krimi
nalinius nusikaltimus patys parti
zanai griežtai baudė prasižengėlius, 
pavyzdžiui, už išprievartavimą mo
ters, nekalto asmens nužudymą -
mirties bausmė; už įskundimą, kai 
nors vienas asmuo kalinamas ar 
ištremtas, - mirties bausmė. 

Iš trumpo ekskurso į tarptau
tinės, nacionalinės, Bažnytinės ir 
partizanų karo lauko teisės sritį 
savaime peršasi išvada, kad kalbant 
ar rašant apie laisvės kovų periodą 
dera visada atminti, kad agresoriaus, 
okupanto, baudėjo visa veika nuo pat 
agresijos pradžios yra nusikalstama: 
trėmimai, masinės žudynės, valsty
bės griovimas, tautinės savimonės 
slopinimas ir kitos genocido politikos 
akcijos. 

Laisvės kovotojų veikla, prieši
nantis okupanto agresijai ir genocido 
akcijoms, vertintina kaip pilietinės 
pareigos vykdymas, paremtas prigim
tine teise, nacionaline ir tarptautine 
teise. Savigyna nuo agresijos yra visa
da teisi, kilni ir gerbtina. 

Kriminalinių nusikaltimų pasi
taiko visose struktūrose tiek okupaci
jos metais, tiek ir atkūrus nepriklau
somybę. Nei verslininkai, nei žurna
listai, nei laisvės kovotojai nesudaro 
išimties. Baudžiamoji teisė taikytina 
visiems piliečiams, tačiau laisvės ko
votojai už tuomet padarytus krimi
nalinius nusikaltimus turėtų atsakyti 
tik pagal LR įstatymus. Pravartu 
priminti, kad visos okupanto struk
tūrų NKVD-MGB-KGB sukurptos 
bylos laisvės kovotojams be išimties 
buvo falsifikuojamos čekistiniu žar
gonu ir pirmiausia vertintinos kaip 
nepaneigiamas Įkaltis genocido poli
tikos vykdytojams. 

Atminimo koplytstulpis septyniems 
žuvusiems Žemaičių apygardos 
Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos 
partizanams atminti Telšių rajone. 

R. Trimonienės nuotr. 
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DETVVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

Nepriklausomybės šventėje 
ambasadorius Audrius Brūzga 

Philadelphia lietuviškasis telki
nys Lietuvos Nepriklausomybės Va
sario 16/Kovo 11 sukaktis šiais me
tais iškilmingai paminėjo vasario 25 
d. Nors oro pranešėjai dienos popietę 
žadėjo sniegą, telkinio žmones į ren
ginius traukė didžioji iškilmių atrak
cija — naujai paskirtasis Lietuvos 
ambasadorius JAV Audrius Brūzga. 
Nekantriai Amerikos lietuvių lauk
tas, amb. Brūzga su malonumu priė
mė dar pereitų metų gruodį LB apy
linkės valdybos pirm. Teresės Gečie
nės pasiųstą oficialų kvietimą. 

Amb. Brūzga telkinio lietuvių 
neapvylė. Nors tik savaitės pradžioje 
iš prez. V Adamkaus priėmęs skiria
muosius raštus ir penktadienį su šei
ma pribuvęs Washingtonl DC, sek
madienio rytą ambasadorius dalyva
vo Šv. Andriejaus parapijoje vyku
siose iškilmingose šv. Mišiose. Jas 

anglų kalba. Kun. E Burkauskas, ku
riam tenka būti lietuvių Šv. Andrie
jaus ir Šv. Kazimiero parapijų kle
bonu, kviečiamas invokacijai. Sveiki
na Timothy Dorr, Lietuvių namų ta
rybos pirmininkas. Jis pasidžiaugia 
lietuvių namuose vykstančiu progre
su, artimu bendradarbiavimu su LB 
apylinkės valdyba, namams Lietuvių 
fondo teikiamu dėmesiu bei parama. 
Primena, kad šie šimtamečiai namai 
skirti lietuvių organizacijų ir lietuvių 
naudojimui. Minėjimą oficialiai ati
darydama LB apylinkės pirm. T. Ge
čienė sveikina dalyvaujančius du 
svečius. Tai „Bridges" redaktorė Jean-
nie Dorr, kuri prieš dvi savaites Wa-
shington, DC, prez. V Adamkaus už 
lietuvių veiklą ir gausią labdarą Lie
tuvai buvo apdovanota Lietuvos ordi
nu už nuopelnus. Antrasis svečias 
amb. Brūzga, kuris nespėjęs atsigau-

Philadelphijoje ruoštoje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje (iš kairės): 
Šv. Andriejaus parapijos klebonas kun. Petras Burkauskas, Julija Dantienė 
ir LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga. Jurgitos Sakalytės nuotr. 

atnašavo, patriotišką pamokslą pasa
kęs, klebonas kun. Petras Burkaus
kas, simbolines aukas nešė pirmosios 
emigracinės bangos atžala Jeannie 
Dorr, V Krėvės lituanistinės mokyk
los vedėjos Danutė Surdėnienė ir Jū
ratė Vrubliauskienė, mokytoja Gaja 
Stirbytė su savo darželinukais, LB 
apylinkės valdybos narės Marytė 
Viliamienė ir Daina Krivickaitė. Gie
dojo „Laisvės" choras, vadovaujamas 
Ilonos Babinskienės. Nuoširdžiai kle
bono pasveikintas, amb. Brūzga 
apžiūrėjo lietuviškosios parapijos 
pastatus, domėjosi čia prisiglaudusią 
lituanistine mokykla, apžiūrinėjo 
fotografijomis ir pranešimais nu
sagstytas mokyklos, skautų, atei
tininkų, „Bedruomenės balso" radijo 
valandėlės lentas. Ambasadoriui pri
minėme, kad Šv. Andriejaus parapiją 
prieš 15 metų išsaugojome nuo arki
vyskupijos planuoto uždarymo. 

Papietavus šiais metais 100 metų 
sukaktį švęsti besiruošiančiuose Lie
tuvių namuose, čia 2 vai. p.p. prasi
dėjo iškilmingasis Lietuvos sukakčių 
paminėjimas. Įnešus JAV Lietuvos, 
L. Vyčių, skautų ir ateitininkų vėlia
vas, minėjimas pradėtas Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Programos vado
vai Irina Brusokienė ir dr Dainius 
Didžbalis, minėjimą vedė lietuvių ir 

ti nuo kelioninio nuovargio, išlaikė 
duotą žodį ir atvyko su mumis švęs
ti lietuviams atmintinų sukakčių. 
Klausytojus supažindinusi su amba
sadoriaus biografija ir nuo 1991 metų 
eitomis pareigomis Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, T. Gečienė pa
brėžė, kad ambasadoriaus žmona 
Imsrė Sabaliūnaitė yra gimusi Ame
rikoje, išugdyta lietuviškoje dr. Leono 
ir Onutės (Eringytės) Sabaliūnų šei
moje ir Dainavos stovyklavietės šilo
juose subrandinta lietuvaitė. „Taigi, 
ambasadoriau, esate mums visapu
siškai artimas!" 

Amb. Brūzga savo kalboje džiau
gėsi atsiradusia proga dalyvauti 
Philadelphia lietuvių telkinio suruoš
tame minėjime. Būdamas ambasado
riumi jis darysiąs viską, kad santy
kiai su JAV išliktų artimi, kad dar 
pajėgiau būtų puoselėjami ekonomi
niai ryšiai. Ambasadorius teigė, kad 
jis gerai susipažinęs su užsienio lietu
vių jsitikinimais, siekiais bei lūkes
čiais. Šioje srityje jo pirmoji mokyto
ja buvo jo žmona, subrendusi JAV ir 
per tėvus bei organizacijas įsisavi
nusi gilias meilės Lietuvai šaknis. Jis 
darysiąs viską, kad lietuviams bevizis 
režimas j JAV būtų įteisintas. Tam 
turima pagrįstų vilčių. Taip pat jis 
suprantąs, kaip užsienio lietuvių 

jausmus pažeidė Konstitucinio Teis
mo sprendimas dėl dvigubos piliety
bės. Jis neabejoja, kad, bendromis 
jėgomis pravedant įstatymus, pavyks 
surasti priimtiną sprendimą dvigubą 
pilietybę įteisinti. Gerokai sutrum
pinta anglų kalba ambasadorius krei
pėsi į lietuviškai nekalbančius minė
jimo dalyvius. Visus stebino puikus 
anglų kalbos, be akcento valdymas. 
Ypač maloniai nuteikė amb. Brūzgos 
sugebėjimas viskuo domėtis, noras su 
kiekvienu sutiktu nors trumpai pa
bendrauti. 

Nepriklausomybės šventės proga 
LB apylinkės valdyba pagerbia telki
nio veiklai nusipelniusius lietuvius. 
v 

Šiais metais viena iš pagerbtųjų buvo 
Julija Dantienė, aktorė/režisierė, jau 
20 metų sėkmingai vadovaujanti 18 
asmenų „Bendruomenės balso" radi
jo darbuotojų kolektyvui. Jos suge
bėjimų dėka radijo programų kūrime 
dalyvauja visų kartų bei visų „ban
gų" lietuviai. Antruoju žymeniu, kurį 
įteikiant dalyvavo Lietuvių namų va
dovas T. Dorr, buvo pažymėti Ievutė 
ir Karolis Kazakauskai už jų didelį 
indėlį Lietuvių namams, LB apylin
kei bei stambią labdarą vargan pa
puolusiems. Tai pirmosios emigraci
jos kartos palikuonys, kurie niekad 
nenusisuko nuo Lietuvos ir lietuviš
kų reikalų. Kazakauskams esant 
nepajėgiems dalyvauti, žymenį priė
mė iš Lietuvos patalkinti atvykęs 
Ievutės brolis Vytautas Zvigaitis. 
Trečias žymuo, sumaniai LB valdy
bos iki paskutinės minutės nuslėptas, 
atiteko buvusiam LB valdybos pirm. 
Vytui Bagdonavičiui už jo ilgametę 
bendruomeninę veiklą ir ypač didelį 
ilgametį pasiaukojimą, remontuojant 
Lietuvių namus. Vytas šiuo metu yra 
LB apylinkės vicepirmininkas ir 
Lietuvių namų remonto komisijos 
pirmininku. 

Kitas įteiktas žymuo peržengė 
mūsų lietuviškojo telkinio ribas. JAV 
LB Švietimo taryba už ilgametę veik
lą lituanistinio švietimo auklėjimo 
srityje 2006-ųjų metų laureatu parin
ko Philadelphijoje gyvenantį švietėją 
Bronių Krokį. B. Krokiui esant gar
baus amžiaus, premiją nutarta įteikti 
jo gyvenamam mieste Nepriklauso
mybės minėjimo metu. Spaudoje pla
čiai buvo nušviesta B. Krokio veikla. 
| Philadelphia persikėlęs jau pen
sininko amžiuje, B. Krokys darbavosi 
V Krėvės lituanistinėje mokykloje ir 
įkūrė „Gintarinių šaknų" klubą, ku
riame būrėsi lietuviškai nusiteikę, 
tačiau kalbos nemokantys asmenys. 
Jis juos mokino kalbos, lietuviškų 
dainų ir daugelį atvedė į telkinio 
lietuviškąjį gyvenimą. Švietimo tary
bos laureato parinkimas — visa
pusiškai puikus! 

Iš šiais metais uolioji Lietuvių 

Vinco Krėvės lit. mokyklos mokinys 
Vytis Dunčia deklamuoja eilėrašti 
Vasario 16-osios šventėje. 

Rimo Gedeikos nuotr. 

fondo įgaliotinė Philadelphijoje Dalia 
Jakienė, atskubėjo su Lietuvių fondo 
dovanomis. V Krėvės mokyklai skirtą 
paramą priėmė vedėja Danutė Sur
dėnienė. Lietuvių fondo čekiu taip 
pat apdovanotas Švietimo tarybos 
laureatas B. Krokys. Pažymėtina, 
kad D. Jakienė eilę metų pirmauja 
naujų narių Lietuvių fondui telkimui. 

Meninėje minėjimo dalyje gir
dėjome jungtinių chorų „Laisvės" ir 
„Atžalyno" atliekamas dainas. Choro 
vadovė Ilona Babinskienė, akompani-
atorė — Raimonda Rukšienė. Po ke
lis tautinius šokius pašoko Phila-
delphijos tautinių šokių grupės „Žil
vinas" (vadovė Estera Bendžiūtė-
Washowsky) ir „Aušrinė" (vadovas 
Darius Šypalis). V Krėvės mokyklos 
mokiniai pasirodė su deklamacijų 
montažu, paruoštu mokytojų Vita
lijos Dunčienės, Gajos Stirbytės, Da
nutės Gečienės ir Jūratės Vrub-
liauskienės. Apie dvi valandas trukęs 
ir arti 200 asmenų sutraukęs minėji
mas užbaigtas chorui, šokėjams, mo
kiniams ir publikai rankomis susi
kabinus dainuojant „Žemėj Lietuvos". 

Minėjimo metu rinktos aukos 
JAV LB Krašto valdybos veiklai pa
remti. Pridėjus paštu gautas aukas, 
iki šiol surinkta per 5,000 dol. suma. 
LB apylinkės valdyba vajų tebetęsia. 
Minėjimo metu buvo renkami parašai 
po Krašto valdybos peticija Lietuvoje 
įteisinti dvigubą pilietybę. 

Po minėjimo persikėlėme į vidu
rinę Lietuvių namų salę, kur vyko su
neštinės vaišės. Stalai lūžo nuo sal
dumynų gausos, grojo muzika, ben
dravome, vaišinomės. 

Algimantas Gečys 

Baigiant Lietuvos Nepi 
„Laisvės" ir „Atžalyno 
sais šventės dalyviais dai 

ausomybės šventę P n ladelphijoje, jungtims 
>ras k a r t u \ Kr< ' .-s mokyklos mokiniais bei vi-
vo . Že m ė j Lietuvos". Eglės Garalevičienės nuotr. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DIDŽIOJI BRITANIJA 

KOVO 1 l-OJI NOTTINGHAME 
Š.m. kovo 11-ąją Nottinghamo 

St. Barnabas katedroje Lietuvos 
Marijonų provincijos vyresnysis kun. 
dr. Vytautas Brilius, MIC, aukojo iš
kilmingas šv. Mišias už Lietuvą, daly
vaujant Lietuvos Respublikos amba
sados patarėjui Jonui Grinevičiui su 
šeima, Vidurio Anglijos Kolumbo 
riteriams, Didžiosios Britanijos Lie
tuvių katalikų bendrijos atstovams, 
Nottinghamo universitetų lietuviams 
studentams, vietos ir apylinkių lietu
viams, atvykusiems net iš Peterbo-
rough, vietos jaunimui, angliškai 
katalikiškai visuomenei. Iškilmingas 
lotyniškas giesmes giedojo Notting
hamo universiteto choras. Savo pa
moksle lietuvių ir anglų kalba kun. 
dr. Vytautas Brilius, MIC, akcentavo 

dvasingumo ir tikėjimo reikšmę, sie
kiant nepriklausomybės. Ambasado
riaus pasveikinimą, teiginį, kad be 
Katalikų Bažnyčios nebūtų ir laisvos 
Lietuvos, lydėjo šilti gausūs plojimai. 
Lietuvos ambasada atvežė vertingų 
informacinių leidinukų apie Lietuvą, 
kurių maždaug keturi šimtai Ko
lumbo riterių buvo išdalinti daly
vavusiems. 

Po to svečiai ir studentai susi
rinko Lietuvių katalikų centre -
Židinyje šventiniam paminėjimui, 
kurį pravedė Didžiosios Britanijos 
Lietuvių katalikų bendrijos pirmi
ninkas Steponas Vaitkevičius, pa
kviesdamas sveikinimo žodžiui am
basados patarėją Joną Grinevičių. 
Buvo išklausyta kun. dr. prof. Vy-

Nuotraukose — akimirkos 8 Kovo 11 -osios šventės Nottingham, Didžiojoje 
Britanijoje. 

tauto Briliaus, MIC, paskaita apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ryšius 
su valstybe. Prof. Vytauto Landsber
gio vadovaujama Lietuvos valstybė 
nuoširdžiai siekė suartėti su Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia, tačiau to nebėra 
šiandien. Katalikų Bažnyčia ypač 
prisimenama prieš rinkimus, o po jų 
dažnai pažadai yra pamirštami ir 
nevykdomi. Kalbėjęs angliškai, dr. 
Darius Furmonavičius išryškino 
Amerikos lietuvių nuopelnus Lietu
vos valstybės atkūrimo ir įtvirtinimo 
darbuose, taip pat pabrėždamas, kad 
Lietuva kol kas neatsidėkojo, suteik
dama Lietuvos pilietybę visiems Ame
rikos, Jungtinės Karalystės ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų lietuviams. 

Rytojaus dieną, po ilgamečio 
Lietuvių katalikų centro - Židinio 
rėmėjo Lino Jusio pelenų laidotuvių 
lietuviškame Willford Hill kapinių 
kampelyje, kun. dr. Vytautas Brilius, 

MIC, lankė Nottinghamo ir Derby lie
tuvius ligonius, negalėjusius atvykti į 
iškilmingas šv. Mišias katedroje: 
Bronių Ciganską, besigydantį City 
Hospital Nottinghame, Marytę Že
maitienę, Antaną Tirevičių ir Juozą 
Maslauską Derbyje. Žmonės išreiškė 
susirūpinimą, kad iš jų, ilgamečių 
lietuviškos veiklos dalyvių, Lietuva 
ketina atimti taip sunkiai įgytą 
Lietuvos pilietybę, o kiti nebegalės 
jos gauti, nes jau turi britų pilietybę. 

Esame labai dėkingi visiems, 
padėjusiems deramai ir garbingai 
pažymėti Kovo 11-ąją, Nottinghamo 
St. Barnabas ka'tedros kunigams, 
Lietuvos marijonams, Lietuvos am
basadai Londone, Didžiosios Brita
nijos Lietuvių katalikų bendrijos na
riams ir visiems dalyvavusiems. 

Lietuviu katalikų centro — 
Židinio informacija 

Pastebėjome, kad jei Amerikoje žmonės ne
mažai skraido, tai Japonijoje, kur yra tokie puikūs, 
greiti ir labai punktualūs traukiniai, skraidyti 
neapsimoka. Ilgų nuotolių traukiniai kursuoja 
beveik kas 15 minučių, ir, kas svarbiausia, nereikia 
skubėti i kažkur toli nuo miesto esančius oro uos
tus. Traukinių stotys paprastai yra pačiame miesto 
centre. 

Nagoya 

Nagoya yra didelis, apie 2 mln. gyventojų pra
moninis miestas su gal tik viena gerai žino

ma didžiule Nagoya pilimi. Nagoya, Tokyo, Yoko-
hama ir Osaka miestai sudaro Japonijos sunkiosios 
pramonės pagrindą. Miestas gana nesenas, buvo 
įkurtas XVII amžiaus pradžioje, kai Iyeyasu Toku-
gawa, garsusis generolas, kuris suvienijo Japoniją, 
čia pastatė šią milžinišką kelių aukštų pilį, ne šven
tyklą, nes ji buvo labiausiai skirta gynybos reika
lams. 

Tokugawa dinastijos valdymo laikotarpiu 
(1603—1867) pilis tarnavo ne tik gynybai, bet buvo 
kartu ir valdančiojo šogūno šeimos rezidencija. Kai 
1867 m. penkioliktasis šogūnas perdavė karinę 
krašto valdžią imperatoriui, pilį užėmė jo kariuo
menės įgula. 1930 m. pilis buvo atiduota miestui, ir 
taip ji tapo prieinama lankytojams. II pasaulinio 
karo metu ji buvo gerokai apgriauta, bet dabar jau 
visiškai atstatyta. Apeiti tą visą pilį, jos kiemą, ak
menų sienas ir apžiūrėti vidaus įrengimus užtruko 
daugiau negu dvi valandas, bet tai buvo laikas 
praleistas vertingai, susipažįstant su šogūnų laiko
tarpio istorija. 

Japonijos Alpės 

Nagoya yra geras ir patogus išeities taškas į 
krašto gilumą, į šiaurę, tolyn nuo Ramiojo van
denyno, link vietovių, kartais vadinamų Japonijos 
Alpėmis arba Šveicarija. Pasirinkome apžiūrėti 
kalnų miestelį Takayama, kurio stotyje teko neti
kėtai sutikti ir dvi amerikietes. Jos, nemokėdamos 
nė žodžio japoniškai, bandė su japonu geležinke
liečiu, nemokančiu nė vieno žodžio angliškai, išsi
aiškinti, kokiu joms reikėjo traukiniu važiuoti, kad 
grįžtų į Nagoya. Bandydamas padėti, įsiterpiau ir 
aš. Po tiek metų net man pačiam jau sunku tikėti, 

JAPONIJA 
PRIEŠ 25 METUS 

ALEKSAS VITKUS 
NI1Š 

kad mano šioks toks japonų kalbos mokėjimas pa
dėjo toms moterims surasti reikiamą traukinį. 

Atsimenu, jog ir Vokietijoje nereikėjo daug vo
kiškai mokėti, kad susikalbėtum. Eina iš stovyklos 
toks vienas lietuvis, iš UNRRA gavęs cigarečių, 
matyt, nerūkantis, į bavarišką kaimą, ieškodamas 
kaip nors pasigardžiuoti, nors ir neįprasta lietuviš
ka, bet vis tiek kiauliena, ir drožia tiesiai sutiktai 
vokietei: „Frau ich Zigaretten, du — Schwein". 
Moteriškė atidavė tas cigaretes savo vyrui, o lietu
vis gavo skanaus kumpio, nors ir ne visai lietu
viško. 

Takayama miestelis mums suteikė pirmą pro
gą palikti triukšmingus didmiesčius ar prie jų 

netoli esančias vasarvietes, ir pajusti tikrą seno
višką japoniško kaimo gyvenimą. Ryte nuėjome į 
vietinį turgų, kur apylinkės ūkininkai, atvežę savo 
ūkio produktus, gyvai prekiavo su miestelėnais. 
Vaikščiojome ir ilgomis siauromis gatvelėmis, ku
rių pakraščiuose sėdėjo senyvos moteriškės, siūly
damos įvairius meno dirbinius: dievų figūrėles, 
samčius, kubilus, puodus. Sustojome paragauti ir 
vietinių grikių makaronų sultinio, pilstomo iš dide
lės puodynės į mūsų rankose laikomus puodelius. 
Deja, sužinojome, kad garsus spalvingas metinis 
Sosha Sharingi miestelio festivalis buvo atšvęstas 
jau dviem savaitėm anksčiau. 

Išeinant iš Kinkakuji šventyklos, jos dvasi
ninkas man įspraudė į rankas tos šventovės „ab-
rozdėlį" su anglišku įrašu „Five Basic Precepts for 
Buddhists", kuriuos čia išversiu lietuviškai. „Aš 
laikysiuos šių nurodymų: 1. Branginsiu kito gyvy
bę. 2. Neimsiu, kas man neduota. 3. Būsiu ištiki
mas žmonai. 4. Nesakysiu neteisybės. 5. Nevarto
siu svaiginamų gėrimų". Kaip skaitytojas gali 
suprasti, man laikytis visų tų penkių nurodymų 
būtų nelengva. Po to, skubiai apžiūrėję savotiškai 
įdomų Minzoku Mūra folklorinį muziejų, skubėjo-

Straipsnio autorius Takayama miestelyje prie 
parduotuvės. 
me atgal į stotį. 

Važiuojant traukiniu atgal į Nagoya, teko at
sisėsti, kiek aš galėjau spėti, prie gana inteligentiš
kos išvaizdos japono, atrodė — verslininko. Užsi
mezgė pokalbis — ir dar japonų kalba! Aš jam pa
sakojau apie save, apie mūsų kelionę, ir man atro
dė, kad jis kai ką suprato. Deja, negaliu to pasakyti 
apie tai, ką jis man pasakojo, nes aš jo beveik visiš
kai nesupratau. Pirmiausia pagalvojau, kad gal 
mano klausa yra tokia nevykusi, o paskui nutariau 
save nuraminti, kad greičiausiai jis kalbėjo kokia 
nors, labai savotiškai skirtinga japonų kalbos tar
me, kur ir mano du semestrai japonų kalbos mok
slo ir užsispyręs „kalimas" namuose nieko nepadėjo. 
Jaučiausi nekaip, kol neprisiminiau, kad aš ir 
tikros žemaitiškos šnektos neįkandu. Juk dar ir 
šiandien negaliu tiksliai išversti „Pempei, pempei, 
kudutuoji..." 

Bus daugiau. 
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Dzūkai turės senųjų žemių žemėlapį Dirbančios moterys Lietuvoje 
vis dar diskriminuojamos 

Seimo narys G. Jakavonis pristatė Dzūkijos senųjų žemių meninį istorini žemė
lapį. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 14 d. (ELTA) — 
Seimo narys Gediminas Jakavonis 
trečiadienį pr is ta tė jo inicijuotą 
Dzūkijos senųjų žemių meninį isto
rinį žemėlapį. 

Dailininko Arvydo Každailio 
piešto šio istorinio, kultūrinio žemė
lapio tikslas yra įprasminti mūsų 
praeitį, priminti valstybingumo išta
kas bei istoriją jaunajai kartai. 

„Juolab jog šiuo metu tai yra la
bai aktualu, nes globalizacijos proce
sas intensyvėja ir viena jo neigiamų 
pasekmių yra tai, kad daug jaunimo 
palieka Lietuvą ir vyksta dirbti į Eu
ropą. Sis pavyzdys pirmiausia de
monstruoja globalizacijos nešamas 
neigiamas pasekmes mažoms tau
toms, jų savitumo, kultūros išsaugoji
mui", — ketvirtadienį Seime spaudos 
konferencijoje pristatydamas žemė
lapį sakė G. Jakavonis. 

Pasak jo, istorinio, kultūrinio 
Dzūkijos žemių žemėlapio išleidimas 
nėra komercinė idėja, nes jo nebus 
įmanoma nusipirkti. Tokie žemėla
piai bus padovanoti pirmiausia Dzū
kijos mokyklų istorijos kabinetams, 
bibliotekoms, kaimų ir miestelių ben
druomenėms, kultūros namams. 

Parlamentaras G. Jakavonis sa
kė, kad idėja padovanoti dzūkams 
Dainavos žemių žemėlapį, kaip etno
kultūros įprasminimo ženklą, atsira
do seniai, juolab kad žemaičiai prieš 
dešimtmetį tokį pasidarė. 

„Tačiau dzūkai neturėjo, kaip že
maičiai, istorinio savo herbo, o su
darydami Lietuvos kunigaikščių ka
riuomenės branduolį kovojo už 
Lietuvą tiesiog po mūsų kunigaikščių 
vėliavomis. Neatsitiktinai prieš kele
tą metų istorikų ir dailininko A. Kaž
dailio sukurtame Dzūkijos herbe pa
vaizduotas kunigaikščio Kęstučio že
mių herbas. Mat istorikai konstata
vo, kad Trakų—Gardino—Lydos tri
kampyje buvo tradiciškai telkiama 
Lietuvos kariuomenė. Taigi istorinė 
Dzūkija simboliškai apima Senųjų 
Dainavos, Jotvingių, Nalšios žemes", 
— sakė žemėlapio idėjos autorius G. 
Jakavonis. 

Jis tikisi, kad dėl šio žemėlapio 
nei Baltarusija, nei Lenkija muštis 
karo nepaskelbs. 

,,Su žemaičiais pavyko susitarti, 
kai pažadėjome, kad savo žemių ne
žymėsime prie Baltijos jūros. Mainais 
jie mums pasiūlė žemes prie Juo
dosios jūros", — pajuokavo parla
mentaras. 

Istorinio Dzūkijos žemėlapio 
pristatyme Seime dalyvavo Lietuvos 
istorijos instituto direktorius habil. 
dr. doc. Alvydas Nikžentaitis, šio pro
jekto autoriai: dailininkas Arvydas 
Každailis, Panočių vidurinės mokyk
los istorijos mokytojas Vidas Abro
maitis bei šį projektą rėmęs daug
kartinis Europos ralio kroso čempio
nas Rolandas Zujevas. 

* Prie šeš tos ios iš e i lės Cle-
v e l a n d „ C a v a l i e r s " perga lė s 
NBA reguliariajame Žydrūnas II-
gauskas prisidėjo dvigubu dubliu 
— pelnė 19 taškų ir po krepšiais at
kovojo 10 kamuolių. Antrąją vietą 
Centriniame pogrupyje bei Rytų kon
ferencijoje užimanti „Cavaliers" ko
manda antradienį namuose 124:100 
sutriuškino Sacramento „Kings" 
krepšininkus. Per šiek tiek mažiau 
nei 30 žaidimo minučių lietuvis pa
taikė 7 dvitaškius iš 9 bei visus 5 
baudų metimus. Be to, Z. Ilgauskas 
atliko 7 rezultatyvius perdavimus 
(pakartojo savo asmeninį rekordą ly
goje), blokavo 2 varžovų metimus, 
perėmė kamuolį, kar tą suklydo bei 
surinko 4 pražangas. 

* NBA č e m p i o n a t o regulia
riojo s e z o n o r u n g t y n ė s e L ino 
Kleizos Denver „ N u g g e t s " ko
manda antradieni namuose 107:99 
įveikė Portland „Trail Blazer" krep
šininkus. Lietuvis arenos šeiminin-

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — Be
veik pusė — 49 proc. Lietuvos gyven
tojų mano, kad dirbančios moterys 
Lietuvoje yra diskriminuojamos. 

58 proc. moterų ir 38 proc. vyrų 
galvoja, kad moterys Lietuvoje neturi 
vienodų su vyrais galimybių įsidar
binti, parodė viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų bendrovės „TNS Gal-
lup" atlikta apklausa. 

„Visuomenėje požiūris į moteris 
kaip į diskriminuojamas darbuotojas 
ir toliau vyrauja", — pranešime sakė 
„TNS Gallup" Žmogiškųjų išteklių 
tyrimų departamento vadovė Alma 
Tamošaitytė. 

Šiemet 34 proc. gyventojų teigė, 
kad vyrai ir moterys turi vienodas ga
limybes darbe. 2004 metais taip gal
vojo 42 proc. apklaustųjų. 

Pasak A. Tamošaitytės, apklau
soje dalyvavusios moterys jaučiasi la
biau diskriminuojamos nei apie tai 

kams pelnė 4 taškus, po krepšiais at
kovojo 6 kamuolius, dukart suklydo 
bei keturis kartus prasižengė. 

* Ketvirtąjį pralaimėjimą iš 
e i l ė s NHL reguliariojo sezono 
rungtynėse patyrė Rytų konfe
rencijoje pirmaujanti Dainiaus Zub-
raus Buffalo „Sabres" komanda, an
tradienį svečiuose po baudinių serijos 
4:5 nusileidusi Pittsburgh „Pen-
guins" komandai. 28 metų puolėjas 
D. Zubrus per 19 minučių tris kartus 
metė į varžovų vartus bei išvengė 
baudos minučių. 

* Šiaulietė Iveta Dapkutė ta
p o Rytų Europos jaunių (iki 14 
metu) teniso čempionato Estijos 
sostinėje dvejetų čempione, o viene
tų varžybose užėmė antrąją vietą. 
Vienetų finalą Lietuvos tenisininkė 
6:3, 2:6, 6:7 (4:7) pralaimėjo baltaru
sei Karinai Aliošai. Dvejetų finale I. 
Dapkutė poroje su kauniete Lina Pa
degimaite nugalėjo Turkijos atstoves 
— Besak Eraydin ir Mėlis Sezer. 

galvoja vyrai: „Vidutiniškai 21 pro
centiniu punktu daugiau moterų nei 
vyrų pastebi, kad moterims nėra už
tikrinamos lygiavertės galimybės įsi
darbinti, gauti tokį patį atlyginimą ir 
vienodas darbo sąlygas". 

Daugiau nei pusė apklaustųjų 
mano, kad moterys už tą patį darbą 
gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai, 
tam pritaria 63 proc. moterų ir 42 
proc. vyrų. Moterų diskriminaciją at
lyginimo požiūriu labiausiai jaučia 
20-40 metų šalies gyventojai, o ma
žiausiai — jaunimas iki 19 metų. 

45 proc. apklaustųjų teigė, kad 
moterų darbo sąlygos yra blogesnės. 
Pasak A. Tamošaitytės skaudžiausiai 
nelygybę darbo rinkoje pajunta vaiko 
priežiūros atostogose esančios mo
terys. 

Tyrimą „TNS Gallup" atliko sau
sio mėnesį, jo metu buvo apklausta 
daugiau nei 1000 Lietuvos gyventojų. 

Lietuviški maisto produktai pateko 
į ES šalių prekybos tinklus 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — Už
sieniečiai Lietuvoje pradėjo dairytis 
greit paruošiamo maisto ir pusfabri
kačių gamintojų. Specialistai progno
zuoja, kad netrukus šių produktų pa
klausa išaugs ir Lietuvoje. 

Užsienyje vertinamos perdirbtos 
lietuviškos daržovės, pasisekimą turi 
ir šaldyti produktai — koldūnai, 
blyneliai, cepelinai, trečiadienį rašo 
dienraštis „Verslo žinios". 

Akmenės rajono bendrovė , b e 
mins ir Ko" virtas daržoves parduo
da vokiečiams, estams, latviams, taip 
pat Airijoje gyvenantiems tautie
čiams ir derasi dėl eksporto į Prancū
ziją. Tuo tarpu į Lietuvos prekybos 
tinklus bendrovės produkcija nepra
sibrauna. 

Ekologiškos, galinčios lentynoje 
išgulėti iki keturių mėnesių virtos 
bulvės, burokėliai, morkos, kuriuos, 
gamintojai juokais vadina „tinginio" 
maistu, užsienyje itin patrauklūs. 

Bendrovė „Jovaigė", Lietuvos ir 
Latvijos prekybos tinklams tiekianti 
virtus burokėlius, didėjant tokių pro
duktų paklausai rengiasi pirkti įren
ginius ir virti įvairesnes daržoves — 
tikriausiai bulves ir morkas. 

Bendrovė „Valdorfo didmena" 
pernai apie pusę pagamintos produk
cijos eksportavo. Maždaug pusę 
eksporto sudarė greitai paruošiamos 
sriubos ir košės. Prieš ketverius me
tus pradėtos gaminti greit paruošia
mos sriubos ir košės eksportuojamos 
į Švediją, Daniją, Suomiją. 

Lietuvos kariai gali būti siunčiami... 

Atkelta iš 1 psl. 
Ministras informavo, kad pra

ėjusių metų gruodžio pabaigoje Jung
tinių Tautų Taikos palaikymo ope
racijų departamentas kreipėsi į vals
tybes dėl jų galimo Įnašo į planuoja
mą taikos palaikymo misiją Čade ir 
Centrinės Afrikos Respublikoje. 

Pabrėžiama, kad Lietuvai nu
sprendus dalyvauti šioje misijoje mū
sų šalies indėlis bus simbolinis. J. 
Olekas tvirtina, kad į Centrinės ir 
Rytų Afrikos regioną galėtų būti 
siunčiami vos du lietuvių karininkai. 
„2002 metais Lietuva įsitraukė į JT 
Nuolatinės parengties greitojo reaga
vimo brigados veiklą. Šiuo metu jai 
yra priskirti du Lietuvos kariuome
nės kariai, kurie jau kelerius metus 
dalyvauja brigados mokymuose ir 
pratybose, tačiau misijose su šia bri
gada dar nedalyvavo", — teigia mi
nistras. 

Tačiau J. Olekas kol kas negali 
pasakyti, kiek lietuvių karių vyktų į 
misiją Pietų Kaukaze, jeigu tokia bū
tų organizuojama. 

„Pietų Kaukaze veikia J T bei 
Europos saugumo ir bendradarbiavi
mo organizacijos misijos. Jeigu šios 
tarptautinės organizacijos imtųsi ini
ciatyvos spręsti stabilumo palaikymo 
problemas pagal kitokius, nei dabar 
suteikti, mandatus, Lietuvos karių 
dalyvavimui šiame regione reikėtų 
atskiro Seimo nutarimo", — tvirtina 

krašto apsaugos ministras. 
Taip jis leidžia suprasti, kad 

sprendimą dėl dalyvavimo misijoje 
Pietų Kaukaze gali tekti priimti labai 
skubiai, todėl šio regiono įrašymu į 
dabar teikiamą projektą norima iš
vengti papildomo klausimo svarsty
mo parlamente. 

Lietuvių karių dalyvavimo tarp
tautinėse misijose laikotarpį šįkart 
siūloma pratęsti rekordiškai ilgam — 
iki 2010-ųjų pabaigos. 

Kariuomenės atstovai aiškina, 
kad tokio ilgalaikio mandato reikėtų 
dėl patogumo planuojant sudėtingas 
misijas, ypač Afganistane, kur Lie
tuva atsakinga už Goro provincijos 
atkūrimą. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) Rimantas 
Smetona „Kauno dienai" kalbėjo, 
kad nepriimtina praktika, kai parla
mentas tėra statistas dalyvavimo 
tarptautinėse misijose klausimais. 

„Nėra gerai, kai Seimas priima 
tik bendro pobūdžio nutarimą, Vy
riausybei ir Krašto apsaugos ministe
rijai palikdamas teisę spręsti — daly
vauti mums kokiose nors naujose mi
sijose ar nedalyvauti. Tai gal tada 
vertėtų į nutarimą įrašyti viso pa
saulio regionus? Tada nekiltų jokių 
problemų, jeigu kur nors staiga atsi
rastų 'karštasis taškas' ir mes būtu
me pakviesti ten įvedinėti tvarką", — 
ironizavo Seimo narys. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS ftnių agentūrų pranešamais} 

JAV pajėgų vadas stengiasi nutildyti 
triukšmą, dėl homoseksualizmo 

Peter Pace (d) su Pasaulio banko pirmininku Paul Wolfowotz. AP nuotr. 

Washington, DC, kovo 14 d. tradienj, sakė P Pace. — Nemanau, 
(,,Reuters"/BNS) — JAV štabų vadų kad Jungtinėms Valstijoms gerai pa-
komiteto pirmininkas , jūrų pėsti
ninkų generolas Peter Pace antradie
nį bandė nutildyti triukšmą, kuris ki
lo jam homoseksualius santykius pa
vadinus amoraliais, ir sakė, kad tik 
reiškė savo asmeninę nuomonę. 

sitarnauja politika, kuri sako, kad 
galima būti amoraliam visokiais at
žvilgiais". 

P Pace aiškino, kodėl rėmė Pen
tagono politiką „neklausk ir nesa
kyk" dėl pajėgose tarnaujančių gėjų, 

Gėjų teisių gynėjai ir demokratai kurią kaip įstatymą 1993 metais pa
kritikavo Stabų vadų komiteto pir- sirašė tuometinis prezidentas Bill 
mininką dėl jo komentarų, o vienas Clinton. 
respublikonų senatorius veteranas Pagal šią politiką vadai gali ne
išreiškė savo nesutikimą. klausinėti pajėgų narių apie jų sek-

,,Manau, kad homoseksualūs ak- sualinę orientaciją, bet gėjai ir lesbie-
tai t a rp dviejų asmenų yra amoralūs tės pajėgose gali tarnauti tik tuo at-
ir kad neturėtumėme toleruoti amo- veju, jei laiko savo orientaciją paslap-
ralių aktų, — interviu 'Chicago Tri- tyje ir neužmezga jokių homoseksua-
bune ' , kuris buvo išspausdintas an- lių santykių. 

Buvęs EK pirmininkas įžvelgia Europos 
Sąjungos skilimo grėsmę 
Atke l ta i š 1 psl . 
per daug žmonių, ypač „senosiose" 
bloko narėse Vakaruose, kurie pripra
to prie ES teikiamos naudos ir laiko 
ją savaime suprantamu dalyku, kai 
tuo ta rpu jų politiniai vadovai per su
sitikimus Briuselyje vengia spręsti 
sudėtingus klausimus. 

„Jaunesnioji kar ta pamiršta, kad 
kai bloko steigėjai turėjo priimti 
sprendimą dėl pertvarkymų, dėl ku
rių buvo pasirašyta Romos sutartis, 
tai nebuvo lengva", — sakė jis. 

„Prie nepateisinamo ES plėtros 

laisvę, gerovę, demokratiją ir įstaty
mų viršenybę senajame žemyne, ku
riame likę gilūs karo, diktatūros ir 
žiaurumų randai. 

„Esame vieningi. Kalbamės tar
pusavyje. Tai ne visada paprasta. Ta
čiau mes išvengiame klasikinių diplo
matijos ir interesų konfliktų ir išs
prendžiame daugumą savo ginčų va
dovaudamiesi mūsų įstatymų virše
nybės principu, — sakė jis. — Be to, 
mes užimame pirmą vietą pasaulyje 
pagal plėtros pagalbą". 

J. Delors nuomone, bendrijai 

Tarybos pirmininko ir užsienio rei
kalų ministro postus, supaprastinti 
sprendimų priėmimą ir padaryti jį de-
mokratiškesnį bei skaidresnį ir pa
didinti Europos Parlamento bei vals
tybių narių įstatymų leidėjų įtaką. 

„Nuovargis veikia ir mūsų vy-

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos Konstitucinis Teismas 

pareiškė, jog savivaldybių deputatų, 
kurie pavėlavo pateikti turto dek
laracijas, mandato atėmimas priešta
rauja šalies pagrindiniam įstatymui, 
nes prieš dvejus metus priimtas įsta
tymas dėl tokių sankcijų taikymo yra 
neteisėtas. Daugiau kaip 760 vietos 
valdžios deputatų, kurie pavėlavo pa
teikti turto deklaracijas, dabar gali 
lengviau atsikvėpti — papildomų sa
vivaldybių rinkimų laisvoms vietoms 
užimti nereikės, pranešė lenkų ži-
niasklaida. 

MINSKAS 
Milicijos darbuotojai antradienį 

Minske sulaikė Baltarusijos liaudies 
fronto (BLF) pirmininką Vincuką Ve-
čiorką, trečiadienį pranešė jo sūnus 
Franekas Večiorka. Jis negalėjo pa
sakyti tėvo, kuris buvo suimtas savo 
namo laiptinėje, sulaikymo priežas
ties, bet pažymėjo esąs tikras, kad V 
Večiorka yra Minsko vyriausiosios vi
daus reikalų valdybos (WRV) arešti
nėje. Neoficialiais duomenimis, an
tradienio vakarą Minske buvo sulai
kytas dar vienas opozicijos aktyvistas 
Viačeslavas Si veikas. 

VIENA 
Austrijos policija sulaikė buvusį 

kroatų generolą, ieškomą dėl Įtarimų 
pavogus 5 mln. dolerių vertės dei
mantas, kurie jam buvo patikėti kaip 
užstatas perkant ginklus Kroatijos 
karo metu. Buvęs generolas ir gyny
bos ministras Vladimiras Zagorecas 
buvo sulaikytas savo biure Vienoje po 
to, kai pirmadienį Kroatija paskelbė 
tarptautinį jo arešto orderį. V Za
gorecas Austrijoje gyvena nuo 2000 
metų. Policija žinojo jo buvimo vietą, 
o pats V Zagorecas nemėgino slapsty
tis ar pasipriešinti suėmimui. 

nesupratimo ir globalizacijos baimės naują impulsą gali suteikti tokios ini-
dar prisideda ir tam tikras Europos ciatyvos, kaip praėjusią savaitę pa-
nuovargis", — sakė J. Delors. siektas susitarimas dėl kovos su kli-

Šie būgštavimai pakurstė nei- mato kaita politikos, bei didesnė so-
giamą požiūrį į konstituciją, kurioje cialinė dimensija siekiant atremti 
numa ty ta įsteigti Europos Vadovų idėjas, kad Europoje dominuoja kapi

talistai, siekiantys tikslų, kurie at
neštų trumpalaikės naudos. 

Tačiau buvusiam Europos Komi
sijos vadovui nerimą kelia, pasak jo, 
nenoras daryti sunkius politinius 
pasirinkimus. 

„Kai buvau mažas, mano močiu-
riausybių vadovus, net jei jiems pui- tė vesdavosi mane į skverą Paryžiuje, 
kiai sekasi namuose. Problema yra kur stipruolis kilnodavo sunkumus, 
ta, kad vadovai atsisako tarpusavyje Jis visuomet sakydavo: 'Dar vienas 
svarstyti, kas juos skiria, nors tai tu
rėtų būti svarbiausia. Kaltinu Euro
pos Sąjungą, kad ji žaidžia slėpynes 
su problemomis", — sakė jis. 

Vis dėlto J. Delors sakė, jog di
džiuojasi ES pasiekimais įtvirtinant 

frankas, ir aš pradedu dirbti rimtą 
darbą'. Kartą visą valandą ten stovi
niavau, tačiau jis taip ir nepradėjo. 
Galvodamas apie aklavietėje atsidū
rusią Europą, prisimenu tai", — sakė 
jis. 

JAV 

NEW YORK 
Dauguma amerikiečių netiki ga

limybe pasiekti karinę pergalę Irake 

ir mano, kad prezidentas George W. 
Bush sąmoningai suklaidino šalį dėl 
to, kad Irake yra masinio naikinimo 
ginklų. Tai viešosios nuomonės ap
klausos, kurią užsakė televizijos ka
nalas CNN, duomenys. 54 proc. ap
klaustųjų neigiamai atsakė į klau
simą, ar nugalės JAV Irake, o tei
giamą atsakymą davė 37 procentai. Į 
patikslinamąjį klausimą, ar reikalai 
Irake klojasi gerai, tik 29 proc. at
sakė „taip". Tai — pats mažiausiais 
rezultatas per pastaruosius ketverius 
metus, kai vyksta karas. 

MEKSIKA 

MERIDA 
JAV prezidentas George W. Bush 

trečiadienį baigė savo kelionę po 
penkias Lotynų Amerikos šalis, ku
rios metu padidėjo spaudimas jam 
keisti Amerikos imigracijos politiką. 
Regione, kur jo populiarumas mažas 
ir kur viešpatauja nuomonė, kad 
amerikiečiai juos ignoruoja, G. W. 
Bush stengėsi sušvelninti savo įvaiz
dį. Gvatemaloje jis bendravo su ūki
ninkais, San Paulo šoko su brazilų 
jaunimu, o Meksikoje aplankė majų 
griuvėsius, nors anksčiau per užsie
nio keliones paprastai vengdavo to
kių ekskursijų. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos opozicinė partija — De

šiniųjų jėgų sąjunga (DJS) ketina už
ginčyti Konstituciniame Teisme tai
sykles, apribojančias kai kurių parti
jų dalyvavimą rinkimuose, pranešė 
DJS vadovas Nikita Belychas praėjus 
kelioms dienoms po Kremliui lojalių 
jėgų pergalės rinkimuose į 14 regio
nų įstatymų leidžiamosios valdžios 
institucijas. DJS buvo nušalinta nuo 
dalyvavimo 4 iš 13 Federacijos sub
jektų per rinkimų kampaniją. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DAMASKAS 
Europos Sąjungos (ES) užsienio 

politikos koordinatorius Javier Sola-
na per vizitą Sirijoje, kuriuo baigėsi 
dvejus metus trukusi bendrijos aukš
to lygio kontaktų su šia šalimi per
trauka, paragino Damaską padėti su
mažinti įtampą Libane ir Irake. 

V i 

>r~ 

A t j t o r r o b * ^ DirViTias bes 
siuntimas į visas pasauito šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatymas į namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje, Battarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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DAINAVOS S T O V Y K L O S FONDO 
P I R M Ų J Ų M E T Ų AUKOTOJAI 

Švenčiant Dainavos stovyklos 50 metų gyvavimo sukaktį 2006 m., kovo mėn. 
pradžioje, buvo įkurtas Dainavos stovyklos fondas. Fondo tikslas yra užtikrinti 
Dainavos stovyklos šviesią ateitį. 

Nuoširdžiai dėkojame pirmųjų metų dosniems aukotojams, kurių dėka buvo 
surinkta $91,626.73 suma. Kviečiame ir raginame visus ir ateityje remti Dainavos 
stovyklos fondą, tuo įrodydami, kad įvertiname stovyklos įnašą mūsų gyvenime. 

PRISIMINKITE DAINAVOS STOVYKLOS FONDĄ, ŠVENČIANT SVARBIAS 
GYVENIMO PROGAS, BEI PAGERBIANT MIRUSIUS ATMINIMO AUKOMIS. 

CAMP DAINAVA FOUNDATION, INC. 
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT CORPORATION 

FED. I.D. NO. 20-4811506 

Prašome aukas siųsti: Camp Dainava Foundation, c/o Dr. Marius Laniauskas, 
6604 Ivaną Ct., Mentor, OH 44060 

Dainavos stovyklos fondo Direktorių taryba: Saulius Čyvas, pirmininkas; Paulius 
Jankus, sekretorius; Dr. Marius Laniauskas, iždininkas; Birutė Bublienė, narė; 
Kastytis Giedraitis, narys. 
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Dr. Vytenis & Loreta Grybauskas; Dr. Audrius & Aida Polikaitis; Stepas & Živilė 
Puodžiūnas; Dr. Marius Tijūnėlis 
Dr. Saulius Jankauskas; Dana A. Rugienius 
Juozas & Irena Polikaitis 
Kęstutis & Rūta Sušinskas 
Gediminas Balanda; Arvydas & Daiva Barzdukas; Tadas & Rima Birutis; Ri
mantas & Dr. Dalia Kavaliūnaitė-Bitėnas; Algimantas & Birutė Bublys; Drs. Jo
nas & Ona Daugirdas; Kastytis & Rita Giedraitis; Palmira Janušonis (a.a.V. 
Janušonio atminimui); Jurgis & Regina Joga; Dr. Algirdas Juocys; Dr. Kastytis 
& Rasa Karvelis; Angelė Katelytė-Lawler; Andrius & "Vilija Kiršonis; Dr. Petras 
& Daiva Kisielius; Jonas Korsakas; Aidas & Tracey Kriaučiūnas; Aldas & Irena 
Kriaučiūnas; Aras & Pam Kriaučiūnas; Dr. Romualdas & Gražina Kriaučiūnas; 
Dr. Marius & Eglė Laniauskas; Dr. Domas Lapkus; Dr. Eligijus & Alė Lelis; 
Janina Lieponis & vaikai (a.a. J. Lieponio atminimui); Vytenis & Elzytė Lietuv
ninkas; Danguolė Majauskas; Algis & Vaida Mikuckis; Morkus & Rita Mitrius; 
Teresė Paškonis; Karigaila & Undinė Petrulis; Jūratė Pletzke; Dr. Thomas & 
Dainė Quinn; Jonas & Vanda Rauličkis; Dr. Alfredas & Giedrė Bajorūnaitė-
Šaulys; Drs. Kęstutis & Onilė Šeštokas; Rimas & Viktutė Siliūnas; Džiugas Sta-
niškis; Dr. Mindaugas & Austė Vygantas 
a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui 
Gintaras & Regina Puškorius 
a.a. Benedikto Neverausko atminimui 
Aušra Babickas; Diana Busuito; Robert P. & Audra Kasputytė-Copes; a.a. Adolfo 
Damušio atminimui (vaikų, anūkų, proanūkų ir giminių vardu auka); Chris & 
Vilija Gair-Dėdinas; Viktorija Joga; Vida Kašubą; Raimundas & Rama Kava
liauskas; Juozas Kazickas; Rimas & Izabelė Korsakas; Paulius & Daiva Majaus
kas; Tomas & Vaiva Marchertas; Liutauras & Gaja Milevičius; Vytenis Miškinis; 
Linas & Vida Orentas; Pranas & Žibutė Pranckevičius; Danus & Margaret Ru
dis; Dr. Eugenijus & Regina Šilgalis; Albertas & Kristina Sušinskas; Vidas_& 
Henrikas Tatarūnas (vaikų ir anūkų vardu); Donatas & Indrė Tijūnėlis; Nariman
tas & Janina Udrys; Simas Varnas; Egidijus & Roma Žilionis; Talka Lithuanian 
Credit Union Ltd. (Hamilton, ON) 
Kun. Matas Čyvas 
a.a. Jurinos Rugienienės atminimui 
Jadvyga Darnusis; Algis Kaunelis; Paulius & Viktorija Kudirka; Vaciaus & Ados 
Lėlių 50 metų vedybų sukakties proga aukojo giminės ir draugai; Povilas & 
Virga Norkevičius; Algis & Judy Ošlapas 
Elena Alkus (a.a. A. Alkaus atminimui); Vanda Bagdonas; Robertas & Gina 
Blinstrubas (a.a. J. Rugienienės atminimui); Paulina Heiningas; Marija Jankaus
kas; Birutė Kasperavičius; Dr. Andrius & Lionė Kazlauskas (a.a. B. Neverausko 
atminimui); Daina Kojelis; Romas & Angelė Nelsas (a.a. J. Rugienienės atmini
mui); Algimantas & Elvira Ošlapas; Antanas & Dalilė Polikaitis; Darius & Lidija 
Polikaitis; Irena Sušinskas; a.a. A. Valaitienės atminimui (Juozo ir Irenos Poli-
kaičių su šeima vardu); Vytas Žemaitaitis; Dr. Petras & Laima Žlioba 
Tauras Bublys & Rūta Stropus; Andrius & Alė Butkūnas; Valdas & Birutė 
Bužėnas; Lucina Chalmeta; Stasys & Marytė Erlingis; Jurgis & Danguolė Jur
gutis (a.a. J. Rugienienės atminimui); Algimantas & Teresė Landsbergis 
A. & R. Rašymų draugų aukos Kalėdų švenčių proga; JAV LB švietimo tarybos 
mokytojų tobulinimosi kursų lietuviškai besimokančių grupė 
K. Gražina Gražienė 
Mik & Laura Abarius; Dr. Audrius & Elena Aglinskas; Irena Alantas; Dr. Kazys 
Ambrozaitis; Saulius & Lina Anužis; Genevieve Aukštuolis; Kun. Alfonsas Ba-
bonas; Gediminas Balanda (a.a. B. Neverausko atiminimui); Donatas & Nijolė 
Balčiūnas; Jurgis & Violeta Balčiūnas; Romas, Aldona & Vytas Zorska; Vytas & 
Antonija Penkiūnas (a.a. R. Viliamaitės-Bonda atminimui); Daiva Baltrukėnas; 
Kenneth & Bridget Baltuška; Rita Balys; Leokadija Banaitis; Vytas & Kristina 
Bandžiulis; Ignas & Teresė Beržinskas (a.a. R. Viliamaitės-Bonda atiminimui); 
Linas & Ina Biliūnas; Jurgis & Danguolė Birutis (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Raymond & Irene Blinstrubas (a.a. J. Rugienienės atiminimui); Gediminas & 
Vida Bučmys; Valentina Bulota; Raymond & Audra Čapas; Dr. Algis & Roma 
Čepulis; Jonas & Lijolė Čemauskas (a.a. B. Neverausko atminimui); Kęstutis & 
Izolda Černis; Regina Jūratė Connolly; Birutė Čyvas; Saulius & Daina Čyvas (L. 
Laniausko, SJ, įžadų priėmimo atminimui); Eugenija Daugirdas; Ruth Dauper; 
Jūratė Fischer; Gintautas & Rūta Gaška; Danutė Geldys (a.a. B. Neverausko at
minimui); Danutė Geldys (a.a. J. Rugienienės atiminimui); Drs. Rolandas & Da
nutė Giedraitis; Kazys Gogelis; Donata Grajauskas (a.a. B. Neverausko atmini
mui); Elena Jasaitis; JAV LB švietimo tarybos mokytojų tobulinimosi kursų 
mokytojai; Dr. Peter Jokubka; Vytautas Jonaitis; Vytautas Kamantas; Kazys & 
Elena Karvelis; Dr. Kastytis & Rasa Karvelis (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Rimantas & Rusnė Kasputis; Petras Kaufmanas; Juozas & Rasa Kazlas; Dr. Ro
mas & Aleli Kazlauskas; Dr. Andrius & Lionė Kazlauskas; Dr. Kęstutis & Vita
lija Keblys; Giedrė Kijauskas; Jadvyga Kliorys; Vincas Kolyčius; Douglas Ko-
mer; Dr. Romualdas & Gražina Kriaučiūnas (a.a. B. Neverausko atminimui); Dr. 
Romualdas & Gražina Kriaučiūnas (a.a. J. Rugienienės atiminimui): Marija Kup
rys; Antanas & Zita Kušeliauskas; Leonardas & Emilija Kutkus; Matas Laniaus
kas; Dr. Marius & Eglė Laniauskas (a.a. B. Neverausko atminimui); Dr. Marius 
& Eglė Laniauskas (a.a. J. Rugienienės atiminimui); Dr. Manus & Eglė Laniaus
kas (a.a. A. Valaitienės atiminimui); Dr. B.K. & Gražina Latoža; Dr. Eligijus & 
Alė Lelis (a.a. B. Neverausko atminimui); Gintaras & Dalia Lietuvninkas; Fred 
& Rima Navickaitė-Lussenhop; Algis Macionis; Vytas & Alė Maciūnas (a.a. R. 
Viliamaitės-Bonda atminimui); Elena V Majauskas; Vaiva Marchertas (gimimo 
dienos proga); Drs. Stepas & Giedrė Matas; Juozas & Baltija McGinty; Kun. 

Vytas Memenąs; Viktoras & Vita Memenąs (a.a. J. Rugienienės atiminimui); Juo
zas & Ramunė Mikaila; Juozas & Ramunė Mikaila (a.a. J. Rugienienės atimini
mui); Marija Mikonis; Bemie & Sigutė Mikrut; Jonas & Janina Mikulionis; Linas 
& Rūta Mikulionis (a.a. B. Neverausko atiminimui); V. Musionis; Dalia Musionis-
Goodman; Vytautas & Genovaitė Musonis; Viktoras Nakas; Danguolė Navickie
nė; Dalius Nedzinskas; Nekalto Prasidėjimo seselės; Dr. Algis & Jūra Norvilas; 
Venta Norvilas; Saulius & Helen Obelenis; Eduardas & Elena Olšauskas; Vince 
Pacaitis; Dr. Aloyzas Pakalniškis; Alfonsas Pargauskas; Margaret Petrikas; Algis 
& Cathy Petrulis; Vytas Petrulis; Vytautas L. Petrulis; Valdas Piestys & Asta Jur
gutis; Marius Polikaitis; Dr. Audrius & Aida Polikaitis (L. Laniausko, SJ, įžadų 
priėmimo atminimui); Aldona Prapuolenis; Ramunė Račkauskas; Vyto & Elzė 
Račkauskas; Victor & Laurie Raisys; Edward & Audra Reivydas; Vita Reivydas; 
Vytas Reivydas; Julius & Lidija Ringus; Vaclovas & Ona Rociūnas; Ramunė 
Rukštelė Miliūnas; Mindaugas Saulis; Dr. Donatas & Daina Siliūnas; Ričardas & 
Aušrinė Širvinskas; Ona Skardis; Dainius & Kimberly Skiotys; Aras & Rūta Sta
niulis; Algirdas & Laimutė Stepaitis; Dr. Antanas Sužiedėlis; Edis & Alma Sven-
tickas; Donatas Tijūnėlis; Kun. Dr. Kęstutis Trimakas; Jonas & Dalia Trumpickas 
(a.a. A. Mikšienės atminimui); Vida Tumasonis (a.a. Dr. V. Tumasonio atminimui); 
Dr. Gytis & Gillian Udrys; Dr. Gytis & Gillian Udrys (a.a. J. Rugienienės atimini
mui); Narimantas & Janina Udrys (a.a. J. Rugienienės atiminimui); Dr. Vladas & 
Ona Vaitkus; Vito & Regina Vai; Jonas & Stasė Vyšnionis; Violet Walsh; Vitas & 
Kristina Zubrickas 

$90 N.N. 
$80 Elena Jasaitis 
$75 Vida Kudžma (a.a. J. Rugienienės attninimui); Linas & Rūta Mikulionis (a. a. J. Ru

gienienės atminimui) 
$70 Adolfą Totoraitis; Ona Žilionis 
$50 Rimantas & Vilija Alksninis; Raymond & Rūta Andries (a.a. Rimos Viliamaitės-

Bonda atminimui); Dalia Armonas; Rimas & Dr. Vita Aukštuolis (a.a. B. Neve
rausko atminimui); Vytautas & Laima Bagdonavičius (a.a. Rimos Viliamaitės-
Bonda atminimui); Dr. Violet Barkauskas; Dr. Vytautas Bieliauskas; Petras Bie
linis; Romas Bublys; Algimantas & Birutė Bublys (a.a. J. Rugienienės atminimui); 
Paulius & Alma Butkūnas; Kęstutis & Ingrida Civinskas; Alfonsas & Dalia Dzi-
kas; Algimantas Gečys; Aniceta Giedraitis; Dana Grajauskas; Jadvyga Gruodis; 
Saulius & Nora Gylys; Paulius & Alma Jankus (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Robertas & Regina Janukaitis (a.a. J. Rugienienės atminimui); Rimas & Izabelė 
Korsakas (a.a. J. Rugienienės atminimui); Ramunė Kubilius; Tadas & Rūta Kul-
bis; Dr. Marius & Eglė Laniauskas (a.a. R. Viliamaitės-Bonda atiminimui); Lie
tuvių Šiaulių sąjungos CV; Dalia Mockienė; Linas & Audronė Narušis; Česlovą 
Naumus; Povilas & Virga Norkevičius (a.a. B. Neverausko atminimui); Zenonas 
& Stasė Obelenis; Vytas Petrulis (a.a. J. Rugienienės atminimui); Algirdas & 
Nijolė Plečkaitis (a.a. J. Rugienienės atminimui); Claude & Živilė Priebe (a.a. 
Rimos ViliamaitėsBonda atminimui); Antanas & Dalia Racka (a.a. J. Rugienienės 
atminimui); Alix Rosenstein (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Ramunė 
Rukštelė Miliūnas (a.a. B. Neverausko atminimui); Leonas & Ona Sabaliūnas (a.a. 
J. Rugienienės atminimui); Dr. Rimvydas Sidrys; Vitas & Danutė Sirgėdas (a.a. B. 
Neverausko atminimui); Arūnas & Rūta Šlekys (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Kęstutis & Aldona Šonta (a.a. B. Neverausko atminimui); Dr. Viktoras Stankus 
(a.a. R. Viliamaitės-Bonda atminimui); p. Stončienė; Paul & Maria Stonikas; Al
dona Underys; Vitas & Taura Underys (a.a. B. Neverausko atminimui); Vitas & 
Taura Underys (a.a. J. Rugienienės atminimui); Algis & Daina Urbaitis; Rita Vilis; 
Aldona J. Zailskas; Algis & Jolanda Zaparackas (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Algis & Jolanda Zaparackas (a.a. J. Rugienienės atminimui); Antanas & Stasė 
Zaparackas (a.a. J. Rugienienės atminimui); Valdonė Žiedonis; Dr. Kristina 
Žvinakis 

S40 Julia Čepulis (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Jonas & Angelica Cinkus 
S30 Dr. Lidija Balčiūnas; Andrius & Alė Butkūnas (a.a. B. Neverausko atminimui); 

Andrius & Alė Butkūnas (a.a. J. Rugienienės atminimui); Algimantas & Teresė 
Gečys (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Daina Krivickas (a.a. Rimos 
Viliamaitės-Bonda atminimui); Dr. Thomas & Dainė Quinn (a.a. B. Neverausko 
atminimui); Dr. Eugenijus & Regina Šilgalis (a.a. R. Viliamaitės-Bonda atmi
nimui); Apol Varnelis; Stanislovas & Auksė Vencius; Romas & Aldona Zorska 

$25 Romualdas & Charlette Barauskas; Algimantas & Birutė Bublys (a.a. B. Neve
rausko atminimui); Paulius & Alma Butkūnas (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Kęstutis & Izolda Černis (a.a. J. Rugienienės atminimui); Timothy & Jeanne Dorr 
(a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Algis & Michelle Duoba (a.a. B. 
Neverausko atminimui); Linas & Lidija Gobis (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Dr. Vitoldas & Vanda Gruzdys; Stephen Juodvalkis; Kazys & Liolė Kizlauskas 
(a.a. J. Rugienienės atminimui); Karolina Kubilius; Viktoras & Vita Memenąs (a.a. 
B. Neverausko atminimui); Loreta Mikeska (a.a. B. Neverausko atminimui); Gary 
& Loreta Mikeska; Alfonsas & Bronė Nakas; James & Aida O'Meara; Vladas & 
Gražina Plečkaitis; Gintaras & Regina Puškorius (a.a. B. Neverausko atminimui); 
Gintaras & Regina Puškorius (a.a. J. Rugienienės atminimui); Antanas & Dalia 
Racka (a.a. B. Neverausko atminimui); Rožė Ražauskas; Algis & Genutė Rudis 
(a.a. B. Neverausko atminimui); Danius & Ingrida Šilgalis; Remigijus Vilkas (a.a. 
J. Rugienienės atminimui); Nata Zaranka; Suzanne Zelnik Geldys (a.a J. Rugienie
nės atminimui); Vitas & Kristina Zubrickas (a.a. J. Rugienienės atminimui) 

$21 Dalia Šaulys 
$20 Stasys & Estera Alšėnas; Vida Bučmys (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atmini

mui); Elena Dambriūnas; William & Carolyn Devine; Paulius & Alma Jankus (a.a. 
J. Rugienienės atminimui); Genovaitė Karsokas; Edmundas & Rita Kasputis (a.a. 
B. Neverausko atminimui); Kazys & Liolė Kizlauskas (a.a. J. Rugienienės atmini
mui); Edvvard & Vilija Klimas (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Audrey 
Kramer; Teresė Landsbergis (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Laima 
Maziliauskas; Brooks & Livia Pollock; Dr. Edis Razma; Julius & Virginija Savri-
mas; Dalia Stonys; Jean Vance; Anatolius & Viktorija Viskantas (a.a. B. Neve
rausko atminimui) 

$15 Genovaitė Karsokas (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Edmundas & Rita 
Kasputis (a.a. J. Rugienienės atminimai) 

S10 Manja Arštikys; Šarūne Braziulis; Danguole Ilginis: Kazys & Liolė Kizlauskas; Vai* 
va Mieldažys (a.a. Rimos Viliamaitės-Bonda atminimui); Ananas & Rita Rašymas 

..tetuu nu^hii, ežero kwwbai, tyiūu f&tt& grįžki tu fas nuiS. 
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Ketinimas sunaikinti grupę 
išeivijos veikėjų 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 

KAZIMIERAS DOBKEVIČIUS 

Neseniai pasirodė Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro leidinys „Genocidas ir 
rezistencija" 2006 m. Nr. 2 (20), ku
riame paskelbta aktualių straipsnių. 
Viename jų rašoma apie sovietinį 
MGB planą 1953 metais sunaikinti 
grupę lietuvių emigracijos veikėjų. 
Archyvinę medžiagą surinko ir pa
teikė Darius Juodis. 

GENOCIDAS 
REZISTENCIJA 
8ff W-

Sovietinis saugumas nuolat rin
ko įvairią informaciją apie užsienio 
lietuvių veiklą. Pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, sovietinis saugu
mas ėmėsi aktyvios veiklos. Jau 1945 
metais iš anglų okupacinės Vokietijos 
zonos pagrobiamas generalinis tarė
jas vidaus reikalams nacių okupacijos 
metais gen. Petras Kubiliūnas. Vėliau 
(1945 ir 1949 m.) imtasi žygių pa
grobti buvusį Vietinės rinktinės vadą 
gen. Povilą Plechavičių, tačiau sovie
tinio saugumo pastangos buvo bergž
džios. Plane numaty ta sunaikinti 
septynis asmenis. Tarp jų — šeši lie
tuviai: Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo komiteto (VLIKo) pirmininkas 
prel. Mykolas Krupavičius (1885— 
1970), gen. Stasys Raštikis (1896— 
1985), buvęs vienas 1941 metų birže
lio su-kilimo vadovų, Lietuvių fronto 
bičiu-lių sąjūdžio vicepirmininkas 
Leonas Prapuolenis (1913—1972), 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas inžinie
rius Pranas Zunde (g. 1923 m.), buvę 
Lietuvos kariuomenės karininkai A. 
Važelis, Jonas Kupstas (1913—1974) 
ir vienas vokiečių tautybės asmuo — 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

buvęs Lietuvos jėzuitų vadovas ir 
Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius * 
Johanas Kipas (1884—1958). Išvar
dyti asmenys kaltinti bendradarbia
vimu su užsienio šalių specialiosiomis 
tarnybomis. Čekistų kaltinimai kai 
kuriems žmonėms, kuriuos numatyta 
sunaikinti, buvo menkai pagrįsti, 
neįtikinami, be to, tai buvo okupa
cinių represinių struktūrų susidoroji
mo su lietuvių tautiniu pasipriešini
mu plano dalis. 

Pavyzdžiui, gen. S. Raštikį (sau
gumo vadinamas Mudryj — Išmintin
gas) mėginta užverbuoti ir priversti 
grįžti į Lietuvą 1946 ir 1947 metais. 
Jo namuose lankėsi trys sovietų sau
gumo agentai. Pirmą kartą pas gen. 
S. Raštikį buvo atėję MGB agentai 
Sedmoj (Viktoras Eidukaitis) bei 
Aleksas (Aleksas Vaicekavičius), o 
antrą kartą tas pats Sedmoj ir Vik
toras (pik. Pranas Tvaronas). Saugu
miečių planai žlugo, nes generolas 
vengė ryšių su minėtais agentais. 

Įvykdyti plane numatytus veiks
mus turėjo patyrę smogikai, anksčiau 
atlikę nemažai užduočių Lietuvoje. 
Pagrindinis vaidmuo teko vokiečių 
tautybės Rudolfui Otingui-Kirviui. 
Tai buvęs vermachto puskarininkis, 
Lietuvos partizanas, vėliau — MGB 
agentas smogikas. Jis nužudė 20 
(kitur minimi skaičiai — 50 ir 67) 
partizanų, o jo vadovaujama specia
lioji grupė — per 150 Lietuvos kovo
tojų. Po įvykdytų žudymų, prieš 
išvykimą į Vokietiją, tam budeliui 
leista net sveikatą „pataisyti" kuror
tuose. Čekistų charakteristikoje Kir
vis apibūdinamas taip: „gerai išsila
vinęs, sistemingai dirba keldamas 
idėjinį-politinį lygį". Jam įvykdyti šį 
kruviną darbą užsienyje turėjo padėti 
kitas vokietis MGB agentas Liūtas 
(tikroji pavardė nežinoma), dalyvavęs 
naikinant 60 partizanų. Tani tikroje 
operacijos dalyje turėjo dalyvauti 
daugiau kaip 150 partizanų išdavęs 
ar nužudęs Algimantas Zaskevičius 
— agentas Bagdonas. Visą kaltę tu
rėjo priimti vertingas MGB agentas 
Sedmoj (įvairiu metu turėjęs Viktoro 
Tomkaus-Eidukaičio-Budrio-Noima-
no pavardes). Anksčiau jis dalyvavo 
sudėtingose operacijose, pavyzdžiui, 
gen. P Kubiliūno pagrobime, taip pat 
mėginant pagrobti gen. P Plechavičių 
ir kitus. Vadovybės potvarkiu 1947 
metais buvo grąžintas Į Lietuvą, o 
1951 metais repatriacijos būdu vėl 
išsiųstas į Vokietiją, kad dalyvautų 

RF.SlDfNTlAL 
PROKhRAGF-

VIDA M. t=} 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

PASLAUGOS 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th St, 

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

Vadovas Camp Counselor 

Neringos stovykla ieško lietu
viškai kalbančiu vadovu, nusima
nančiu apie Lietuvos kultūrą, turin
čius patirties darbe su vaikais 
dirbti stovykloje Marlboro, Ver-
monte nuo 2007 m. birželio 20 d. 
iki rūgs. 1 d. Vadovai praveda sto
vyklos programas, gyvena su sto
vyklautojais ir prižiūri ju kasdienini 
gyvenimą. Alga 9.88/vaiandai (40 
val./sav.). 

Susidomėję turi nueiti j Ver-
mont Department of Labor Resour-
ce Center arba siusti reziumė ang
lu kaiba pagal valdžios nurodymus 
šiuo adresu: 

Job Order 46008 
Brattleboro Resource Center 
R O. Box 920 
232 Main St. 
Brattleboro, VT 05302-0920 
802-254-4555 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
rĈ OOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773^171-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Ardier Ave. St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
T I L 773^85-9500 

operacijose Vakaruose. Tačiau minė
tų žudymų, verbavimų planas nebuvo 
įgyvendintas. Tam, matyt, labiausiai 
galėjo lemti pokyčiai SSRS viduje. 
Planas buvo sudarytas praėjus ketu
rioms dienoms po Stalino mirties, 
1953 m. kovo 9 d. Beveik visuomet 
MGB veiksmai užsienyje buvo kore
guojami atsižvelgiant į nenumatytas 
aplinkybes. Vienas pagrindinių plano 
dalyvių — agentas Kirvis — galėjo 
nevykdyti jam skirtų užduočių, nes, 
pasak J. Starkausko („Agentas Kir-
vis-Balandis", Laisvės kovų archyvas, 
1995, t. 13, p. 213-230, straipsnio 
autorius), jis buvo „tokio sukirpimo 
žmogus, suvokiantis, kurioje pusėje 
jėga, ir tą jėgą garbinantis". Jis 
nevykdė užduočių, kai buvo nusiųs
tas agentūriniam darbui į Vakarų Vo
kietiją 1956 metais, net pats prisi
pažino vokiečių saugumo tarnyboms, 
kad jis esąs KGB agentas. 

Vėliau KGB atsisakė savo pirm
takų planuotos ir vykdytos itin 
šiurkščios veiklos užsienyje. Dažniau 
stengtasis veikti per savo agentus 
raštu ir žodžiu kompromituojant nu
matytus asmenis ar organizacijas. 
Tokiomis priemonėmis sovietų sau
gumas siekė veikti ir prieš plane mi
nimus asmenis. KGB nuolat stengėsi 
kompromituoti VLIKo pirmininką 
prel. M. Krupavičių. Sudėtingesnė 
operacija įvykdyta J. Kupsto atžvil

giu. Jį nutarta užverbuoti, kaip ir 
buvo numatyta plane. Tai padaryti 
turėjo padėti jo žmona agentė Josi-
fovna, gyvenanti Lietuvoje. Taip 1956 
metais pasitelkus agentus Beržą, 
Sedmoj ir Josifovną, J. Kupstas 
įtrauktas į agentūrinį tinklą. Tai 
padaryta po ilgo moralinio spaudimo. 

Nė vienas iš numatomų asmenų 
nežinojo, kad juos rengiamasi užver
buoti ar sunaikinti, bet jautė, kad jais 
domimasi. Į pasmerktųjų sąrašą pa
tekęs prel. M. Krupavičius vaizdingai 
rašė: „Politinė išeivija bolševikams — 
druska akyse. Jie imasi visų priemo
nių ir deda milžiniškų pastangų, 
nesigailėdama pinigo ir žmonių, tą 
druską iš akių iškrapštyti ir padaryti 
ją nepavojinga". 

Toliau veikti prieš minėtus asme
nis trukdė ta aplinkybė, jog daugelis 
iš jų persikėlė gyventi į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Dėl to smarkiai 
sumažėjo KGB galimybės veikti. Te
liko pagalbon pasitelkti spaudos prie
mones. 

Archyvinės medžiagos komen
tarai papildyti archyvinių dokumen
tų kopijomis. Tai tikri faktai, o ne 
prielaidos. Besidomintys sovietų 
žvalgybos struktūrų veikla ir meto
dais ras dar ne vieną dokumentais 
paremtą straipsni minėtame leidinyje 
„Genocidas ir rezistencija". 

„XXI amžius", 2007 m. Nr. 14 

Paminklas GLLAG'o aukoms Trnirkajos a ' K ^ j e Sa^ f Dcfe-^-J"c;e Rusijoje. 
Nuotrauka iš „Genocidas ir rezistencija" 2006 m Nr. 2 (20) leidinio 

http://www.iilinoispain.com
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R E Z O L I U C I J A 
Kreipimasis, kad Vilniaus Dievo Motinos (Manhattan, NY) 

bažnyčia būtų vėl atidaryta nuolatiniam naudojimui 

Mes, Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskrities 
ir lietuvių organizacijų Čikagoje vadovai ir atstovai, susirinkę Čikagoje, 
IL, 2007 m. vasario 28 dieną, nutariame: 

KADANGI ALRKF per savo jubiliejinį 100 metų Kongresą Čikagoje 
2006 m. spalio 22 d. yra priėmusi rezoliuciją padėti lietuviškom bažnyčiom, 
patekusiom į uždarymo pavojų ir 

KADANGI Vilniaus Dievo Motinos (Manhattan, NY) parapija 1906 
metais buvo įkurta lietuvių imigrantų ir 

KADANGI New York arkivyskupijos kardinolas Egan 2007 m. vasario 
26 d. Vilniaus Dievo Motinos parapijos kleboną kun. Eugene Sawicki 
pakvietė į susitikimą, kuriam vykstant arkivyskupijos įgaliotiniai pakeitė 
bažnyčios užraktus ir pastatė nuolatinę apsaugą ir 

KADANGI Vilniaus Dievo Motinos parapija yra įkurta lietuvių ir kaip 
lietuviško paveldo dalis yra saugoma 2006 m. rugpjūtį tarp JAV ir Lietuvos 
pasirašyta valstybine sutartimi ir 

KADANGI Vilniaus Dievo Motinos parapija buvo pilnai save išlai
kanti finansiškai ir tarnaujančiais asmenimis ir 

KADANGI naujai atvykstantys lietuviai imigrantai prarastų evange
lizaciją ir bendravimą su tautiečiais patriotais, ypač po ateistinio melo 
priespaudos, 

TODĖL šis susirinkimas tvirtai remia Vilniaus Dievo Motinos baž
nyčios (NY) išsaugojimą ir įgalioja pirmininką susisiekti su Jo eminencija 
kardinolu Edward Egan, New York arkivyskupu, ir paraginti jį padėtį ap
saugoti bažnyčią jos tikslams. 

Sią priimtą rezoliuciją pirmininkas pateiks kardinolui Egan ir 
Lietuvos ambasadoriui JAV Audriui Brūzgai. 

Algis Kazlauskas, pirmininkas 
ALRKF, Čikagos apskritis 

R E Z O L I U C I J A 
dėl Čikagos arkivyskupijoje esamų 

lietuviškų bažnyčių išlaikymo 

Mes, Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskri
ties ir lietuvių organizacijų Čikagoje vadovai ir atstovai, susirinkę Čikago
je, IL, 2007 m. vasario 28 dieną, nutariame: 

KADANGI ALRKF per savo jubiliejinį 100 metų kongresą Čikagoje 
2006 m. spalio 22 d. yra priėmusi rezoliuciją padėti lietuviškoms bažny
čioms, patekusioms į uždarymo pavojų ir: 

KADANGI dešimt lietuviškų bažnyčių Čikagos arkivyskupijoje jau 
prarasta ir 

KADANGI naujai atvykstantys lietuviai imigrantai gausina svarbią 
egzistuojančią Amerikos Lietuvių Bendruomenę Čikagoje ir 

KADANGI visos išlikusios bažnyčios gyvybingai atlieka sielovadą nau
jai ar anksčiau atvykusiems imigrantams iš Lietuvos ir 

KADANGI tūkstančiai naujai atvykusių imigrantų patyrė ateistinio 
melo priespaudą prieš mūsų Bažnyčią, jiems reikia specialių sielovados 
pastangų, ir 

KADANGI lietuvių įkurtos bažnyčios kaip lietuviško paveldo dalis 
yra saugomos 2006 m. rugpjūčio mėn. tarp JAV ir Lietuvos pasirašyta val
stybine sutartimi ir 

KADANGI bažnyčios yra pilnai save išlaikančios finansiškai ir tar
naujančiais asmenimis, 

TODĖL šis susirinkimas remia lietuviškų bažnyčių Čikagos arkivys
kupijoje išlaikymą ir įgalioja pirmininką susisiekti su Jo eminencija kardi
nolu George ir paraginti jį padėti apsaugoti šias bažnyčias jos tikslams bei 
numatyti tam eigą. 

Šią priimtą rezoliuciją pirmininkas pateiks kardinolui George ir 
Lietuvos ambasadoriui JAV Audriui Brūzgai. 

Algis Kazlauskas, pirmininkas 
ALRKF, Čikagos apskritis 

METINIS JAUNIMO CENTRO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 
„Draugo" skaitytojai galėjo pa

stebėti keletą aprašymų apie šį veiklų 
lietuvybės išlaikymo centrą, esantį 
Marąuette Park pašonėje. S. m. vasa
rio 25 dieną po šv. Mišių tėvų jėzuitų 
koplyčioje Jaunimo centro rėmėjai ir 
svečiai rinkosi į Čiurlionio galerijos 
patalpas išklausyti teikiamų prane
šimų apie šio centro veiklą. Tą pačią 
dieną taip pat buvo aukojamos šv. Mi
šios už ilgametę jėzuitų ir skautų dar
buotoją Ramunę Lukienę, kuri prieš 
5-erius metus išėjo į Amžinybę. 

Apie įvyksianti suvažiavimą Jau
nimo centro tarybos pirmininkas na
riams pranešė prieš mėnesį, duoda
mas galimybę visiems atvykti arba at
siųsti įgaliojimus. 

Suvažiavimą atidarė tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus, pakvies
damas susirinkusius atsistojimu pa
gerbti mirusius šio centro narius ir 
mintyse pagalvoti, kokį didelį darbą 
jie atliko lietuvių visuomenei. Pager
biant mirusiuosius prieš akis iškyla 
tėvų jėzuitų ir aukotojų pasišventi
mas pastatyti šiuos didingus pastatus 
lietuvių visuomenės reikalams. Šven
čiant 50-ies metų jubiliejų, sunku įsi
vaizduoti lietuvišką veiklą be Jau

nimo centro. Tarybos pirmininkas 
pakvietė valdybos narius padaryti 
pranešimus apie veiklą šiuose didin
guose pastatuose. 

Iždininkas inž. Liudas Rama
nauskas pažymėjo, kad centras finan
siškai laikosi gerai. Pasidžiaugė, kad 
vyksta daug lietuviškų renginių — 
veikia teatro ir tautinių šokių grupės. 
Dėkojo tautiečiams ir lituanistinei 
mokyklai, kad pasirenka savo veiklai 
šį centrą. Iždininkas pabrėžė, kad 
šiuo metu didžiausias išlaidas sudaro 
mokesčiai už dujas ir elektrą, darbi
ninkų algos ir lėšos kapitaliniams pa
taisymams. 

Valdybos pirmininkė Milda Šatie
nė pranešė apie atliktus ir būsimus 
pataisymo darbus, pabrėždama, kad 
pastatai ir esantieji įrengimai sensta 
ir reikalauja nuolatinės priežiūros. 
Pataisymai atliekami už rėmėjų ir 
Lietuvių fondo teikiamas pinigines 
lėšas. Kiek didesnės išlaidos susidarė 
taisant kieme esančią plytų apsaugi
nę sieną, kuri kėlė pavojų lankyto
jams. Buvo sutaisyti vandens vamz
džiai — senieji surūdijo ir praleido 
vandenį. Tai buvo pagrindinė van
dens linija, einanti iš katilinės į virtu-

Grupe Jaunimo centro tarybos ir valdybos nariu (iš kaires): JC tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus. JC vaidvbos pirmininkė Milda Šatiene. JC ta ry 
bos nariai: Jonas Tamu aitis : r P-C;:a Jautckie-e. .C tar-.-bcs SE kr e: o rus An
tanas Paužuolis ir JC valdybos pirmininkės pavaduotojas Viktoras Jautokas. 

Zigmo Degučio nuotrauka 

JC kontrolės komisijos pirmininkas Antanas Valavičius (dešinėje) skaito 
pranešima metiniame narių susirinkime. Iš kairės JC tarybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus Ir JC tarybos sekretorius Antanas Paužuolis. 

Jono Tamulaičio nuotr 

vę. Daug išlaidų pareikalavo specia
laus šildymo pompos variklio patai
symas. Nemažai išlaidų tenka skirti 
ir virtuvės lifto taisymui, nes jo visi 
elektriniai įrengimai yra seni ir susi
dėvėję, todėl dažnai genda, o jų re
montas gana brangiai kainuoja. Dar 
reikės pakeisti „gasket", apsaugoji
mui nuo alyvos ištekėjimo liftui lei
džiantis žemyn. Tai daug lėšų reika
laujantis pataisymas. 

Anelė Pocienė, kuri vadovauja 
Jaunimo centro moterų vienetui, pa
sidžiaugė darnia veikla su tarybos, 
valdybos nariais ir tėvais jėzuitais. 
Šios darbščios moterys labai sunkiai 
dirba — kepa blynus, talkina centro 
renginiams. Daugiausiai lėšų skiria 
virtuvei, kad Jaunimo centro lanky
tojai, išsinuomoję patalpas, turėtų ge
ras sąlygas maisto ruošimui. 

Po pranešimų vyko Tarybos na
rių rinkimai. Šiais metais buvo per
rinkti keturi buvę nariai, nes neatsi
rado norinčių kandidatuoti. Trijų me
tu terminui perrinkti šie asmenys: 
Viktoras Jautokas, Vaclovas Mom
kus. Antanas Paužuolis ir Jonas Ta-
mulaitis. o Revizijos komisijoje liko 

tie patys asmenys (taip pat neatsira
do norinčių kandidatuoti): Feliksas 
Lukauskas, Jonas Spurgis ir Anta
nas Valavičius. 

Apsvarsčius visus darbotvarkės 
punktus, prieita prie klausimų ir pa
tarimų. Į pateiktus keletą klausimų 
atsakė tarybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus ir valdybos pirmininkė Mil
da Šatienė. 

Suvažiavusius rėmėjus ir aukoto
jus nustebino atvykę Čikagos Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos nariai su vadu 
Juozu Bagdžiu, kuris Vaclovui Mom-
kui iškilmingai įteikė 2,000 dolerių 
auką Jaunimo centro išlaikymui. Šio 
centro taryba, valdyba, kiti rėmėjai ir 
aukotojai yra labai dėkingi Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopai ir jų vadovui 
už dosnią auką ir šio lietuvybės švy
turio, pasitarnavusio Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimui ir jaunosios 
kartos paruošimui, įvertinimą. 

Suvažiavimą baigėme Lietuvos 
himno giedojimu. 

Antanas Paužuolis 
JC tarybos sekretorius 
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A t A 
VEČISLOVAS BRAZAS 

Mirė 2007 m. kovo 12 d., sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. 
Giliame liūdesyje liko: sūnus Petras su žmona Concetta; anūkai 

Peter Brian ir Lindsey Mary Carrillo su vyru David bei kiti giminės. 
A. a. Večislovas buvo vyras a.a. Kazės ir tėvas a.a. Nijolės 

Brazaitės. 
Velionis ilgus metus priklausė Lietuvos Šauliams. 
A. a. Večislovas bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 15 d. nuo 2 v. 

p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 16 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred fifty eighth lesson. 
(Handred fifti eith lesan) — Šimtas 
penkiasdešimt aštunta pamoka. 
Old family pictures. (Old fęmili 
pikčiurs) — Senos šeimos nuotrau
kos. 
I found an old family album in a 
suitcase in our basement. (Ai 
faund en old fęmili elbum in e 
siūtkeis in aur beisment) — Savo 
namų rūsyje lagamine radau seną 
šeimos nuotraukų albumą. 
Whose album was it? (Hūz elbum 
uoz it) — Kieno tai albumas? 
It had belonged to my grand-
mother, it is very old. It heri 
bilongd tū mai grendmather. it tz 
veri old) — Jis yra labai sena- pra
klausė mano močiutei, 
Did you recognize anyone in the 
pictures? (Didž jū rekognaiz eniuon 
in tha pikčiurs'; — Ar tu ką nors nuo
traukose atpažinai? 
Yes, my grandmother, grandfa-
ther, my mom, aunts and uncles 
on my mother's side and some 
other relatives. (Jes, mai grend-
mather, grendfather, mai mam, ęnts 
ęnd ankls an mai mathers saidęnd 
sam ather relativs) — Taip, savo 
močiutę, senelj, savo mamą, tetas ir 
dėdes iš mamos pusės ir kai kuriuos 

kitus gimines. 
How did they look? (Hau did thei 
luk) — Kaip jie atrodė? 
They were all so good looking 
when they were young, tbey 
were so tall and slender. (Thei 
uėr oi sou gud luking uen thei uėr 
jang, thei uėr sou tol ęnd slender) — 
Kai jie buvo jauni — visi tokie 
gražūs, tokie aukšti ir liekni. 
Can you at least guess when 
most of those pictures were 
taken? (Ken jū ęt lyst ges uen most 
af thoz pikčiurs uėr teiken) — Ar tu 
gali bent spėti, kuomet tos nuo- i 
trauko? buvo padarytos? 
From their clothing. I would say 
that the pictures were taken in 
the fifties. 'Fram their klothing ai 
uod sai thęt tha pikčiurs uėr teiken 
in the fiftys; — Spėjant iš aprangos, 
sakyčiau, kad nuotraukos yra iš 
penkiasdešimtojo dešimtmečio. 
How interesting. would it be 
possible for me to come over 
and see those photos? (Hau inter
esting, uod it bi pasibl for mi tū cam 
over ęnd sy thoz fotos) — Kaip įdo-
mu, ar būtų įmanoma man užeiti pas 
tave ir pamatyti tas nuotraukas? 
Yes, anytime. (Jes, anitaim) — 
Taip, bet kada. 

A t A 
INŽ. TADAS KOJELIS 

Mirė 2007 m. kovo 12 d., sulaukęs 85 metų. 
Gimė Viekšneliuose, Telšių apskr., Lietuvoje. Gyveno ir mirė 

Palatine, IL. 
Statybos inžinierius. 1949 m. baigė statyhos inžinerijos 

studijas Miuncheno universitete. Nuo 1951 m. gyveno JAV, Čika
gos apylinkėse. 1959 m. bakalauro laipsniu baigė Illinois Tech
nologijos instituto civilinės statybos studijas, dirbo Procon ir 
EPC International bendrovėse, buvo Amerikos civ. inžinierių 
draugijos Illinois statybos inžinierių asociacijos, ALIAS ir kitų 
organizacijų narys. 

A. a. Tadas svajojo grįžti gyventi į Lietuvą, deja, svajonės ne
išsipildė. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Valentina Cinkaitė-Kojelienė; 
brolis Juozas su žmona Elena Kaune; sesuo Elzė Vilniuje, krikš
to sūnus Linas Kojelis bei daugelis kitų giminių JAV ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 17 d. nuo 8:30 iki 
10:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 17 d. 10:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 11 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Tadas 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

mJ P A D E K A 
AtA 

ELENOS NEMICKIENĖS 
atminimui 

šeima prašė aukoti 
Jėzuitų gimnazijoms Vilniuje ir Kaune. 

Elenos Saulytės Nemickienės 
prasmingą gyvenimą ir gerus darbus pagerbdami 

Lietuvos jaunimo švietimui ir dvasiniam ugdymui aukas skyrė: 

Eugenijus ir Danguolė Bartkai, Beverly Shores, IN, Cardiac Arrhythmia 
Consultants, Ltd., Chicago, IL, Angelo ir Anastasia Creticos, VVilmette, IL, 
Philip ir Estelle Dambach, Naperville, IL, Petras ir Irena Dirdai, Oak Lawn, 
IL, Juozas ir Jurgita Gurevičiai, Hinsdale, IL, Izokaičių šeima, Oak Forest, 
IL, Milda M. Jakštys, VVestern Springs, IL, Dr. Birutė A. Kasakaitienė Oak 
Lawn, IL, Eleanor Kasputis ir Louis A. Striupas Chicago, IL, Raimundas ir 
Danutė Korzonai, Homer Glen, IL, Audrius ir Eglė Kulbokai, Hickory Hills, 
IL, Matilda Marcinkus, Hometown, IL, Juozas ir Ramunė Mikailai, Troy, MI, 
Rose R Mokr, Lake Vi Ha, IL, Kęstutis Nemickas, Syosset, NY, Aldona 
Normantas, Schererville, IN, Loreta Rickevičius, Homer Glen, IL, Julius ir 
Lydia Ringai, Lemont, IL, Algirdas ir Aušra Sauliai, Clarendon Mills, IL, 
Monika Steikūnas, Algis Steikūnas ir šeima, Highland, IN, Sivarama-
prasad ir Kamala Tummala, Burr Ridge, IL, Irma ir Tim VVatson, Lockport. 
IL, Danute ir Jerry VYoiosenko, Brookline, MA. 

Visiems aukotojams ir šeimai nuoširdžiai dėkojame. 
Jūsų aukos yra skirtos mokinių stipendijoms ir svarbiems gimnazijų 

jaunimo projektams Lietuvoje. 
^^V "Lithuanian Jesuits Fathers-Baltic Proiect", 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439 / ^ 
• V '' • 

PAMINĖTAS GIMTINES ŠVIESUOLIS JONAS SOLIUNAS 
Prieš metus, 2006 m. vasario 22 

dieną, Dievo pašauktas į Amžinybę 
išėjo Čikagoje gyvenęs Jonas Soliū-
nas, širdimi niekada nenutolęs nuo 
savo gimtinės Lietuvoje — Dzūkijos. 

J. Soliūnas buvo tauri asmenybė. 
Karo nublokštas į Ameriką sunkiai 
dirbo, atkakliai siekė aukštojo moks
lo, o prasigyvenęs, iš savo šeimos 
biudžeto aštuonerius metus mate
rialiai rėmė gimtosios Leipalingio 
vidurinės mokyklos mokslo pir
mūnus ir valančiukų organizaciją, 
skatindamas jaunimą eiti mokslo, 

tiesos ir doros keliu. 
Leipalingiečiai surengė šio nepa

mirštamo žemiečio pirmųjų jo mirties 
metinių minėjimą, prisiminė jo pat
riotinę veiklą Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje, jo nuopelnus gim
tinei, draugystę su Leipalingio vidu
rine mokykla. Minėjime dalyvavo jo 
seserys Bronė ir Onutė, pusbrolis 
Viktoras, pusseserė Angelė, vaikystės 
ir jaunystės draugai, valančiukai ir 
mokytojai. 

J. Soliūno atminimui buvo pa
rengta paroda — eksponuojami jo 

redaguoti žurnalai, išleistos knygos, 
laiškų ištraukos, fotografijos, straips
niai periodikoje. Visa tai liudija, kad 
jo širdis priklausė gimtinei, kad jos 
niekada nepamiršo. 

Minėjime buvo skaitomi J. Soliū
no laiškai, siųsti valančiukams ir 
draugams, išgirsti dalyvių apie jį 
prisiminimai, jaudino dainos apie 
gimtinę, jam buvo skirti poezijos pos
mai. Degė ne tik atminimo Vilties 
žvakelė šalia jo portreto, bet ir ple
veno pažadinta tėvynės meilės lieps
nelė kiekvieno širdyje. 

Jo žodžiai „Būkim drauge visada 
— mintyse, darbuose, maldose..." pil
dosi. Jis šiuo momentu buvo drauge 
su tėviškės žmonėmis, tarsi įpareigo
damas daryti gera kitiems, nesigarsi-
nant, nesididžiuojant padarytais ge
rais darbais. Jis gyas, nes tebegyvena 
tėvynainių atmintyje. 

Leipalingio mokyklos direktorius 
Juozas Margelis, 

mokytojai 
Ona Bleizgienė, 

Bronislovas Misevičius, 
Asta Černiauskienė 

> 

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

•Kovo 18 d., sekmadieni, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, po 11 vai. r. šv. Mišių vyks 
JAV LB Lemonto apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Aptarsime pra
ėjusių metų apylinkės valdybos veik
lą, išklausysime finansinę ataskaitą, į 
valdybą rinksime naujus narius, nu
matysime gaires ateičiai. PLB pirmi
ninkė Regina Narušienė kalbės dvi
gubos pilietybės klausimu. Visus Le
monto ir apylinkių narius kviečiame 
aktyviai dalyvauti. 

•Kovo 18 d., sekmadieni, 2 vai. p.p. 
Marąuette Park Svč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje vyks Vy
čių kuopos C 112 susirinkimas. Ma
loniai kviečiame dalyvauti visus na
rius ir nares. 

•Sekmadieni, kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir 
Prisikėlimą. Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saulaičio ir „Daina
vos" ansamblio meno vadovo Dariaus 
Polikaičio sukurta muzikinė, medi
tacinė erdvė leis iš naujo išgyventi 
Velykinės paslapties šventumą. 
Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto 
ir Teodoro Dubois kantatą „Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai", kurią 
atliks solistai Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, Mike Gucwa ir David Du
bois, vargonininkas Ričardas Šokas, 
kamerinis orkestras ir Lietuvių meno 
ansamblis „Dainava". Renginio 
pradžia — 3 vai. p.p., Trinity Lu-
theran bažnyčioje (6850 W. 159th St, 
Tinley Park). Bilietus (15 dol. auka) 
galima įsigyti „Seklyčioje", Pasaulio 
Lietuvių centro parduotuvėje „Do
vanėlė" ir renginio dieną prie įėjimo. 
Pelnas bus skiriamas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Socialinių reikalų ta
rybos „Paguodos telefonui". 

•Verbų sekmadieni, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-

valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
valdyba. 

•Solistė Nijolė Penikaitė, akom
panuojant muzikui Manigirdui Mo-
tekaičiui, prisiminimų vakaronės me
tu atliks dalį meninės programos. Va
karonėje balandžio 14 d., šeštadienį, 
6 vai. v. prisiminsime solistes Sofiją 
Adomaitienę ir Prudenciją Bičkienę, 
kurių vokaliniai sugebėjimai džiugi
no mus daugelį metų. Vakaronė vyks 
Čiurlionio galerijoje (ne kavinėje) 
Jaunimo centre. Rengia „Margutis 
ir. 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, vyks IV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. Festivalio 
rengimo komitetas kviečia ir Jus tap
ti šio festivalio rėmėjais. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Galerijoje „33 Collectlve Galfery", Zhou B. Center, 1029 W. 35th 
Street, Chicago, kovo 16 - balandžio 6 dienomis vyks fotomenininkų 
paroda „Focus on Chicago: Photo and Oidgitai Exhibition", kurioje daly
vauja ir lietuvis fotografas i$ Oregon Saulius Eidukas. 

Parodos atidarymas — kovo 16 d. nuo 7 vai. v. Iki 10 vai. v. Tel. 
pasiteiravimui: 708-837-4534. 

Galerijos tinklalapis: www.33coltective.com 

Kovo 11 d. skautų Kaziuko mugėje Lemonte apsilankė Lietuvos 
Respublikos ambasadorė prie NATO Gintė Damušytė (dešinėje) su 
mama Jadvyga Damušiene. 

Indrės TijOnėlienės nubfr. 

Kazys Navakauskas, Coventry, RI, pasirūpino, kad „Draugas" jo 
namus lankytų ir 2007—aisiais metais, taip pat su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 80 dol. auką. Džiaugiamės jį turėdami tarp savo skaity
tojų ir dėkojame už paramą „Draugui"! 

Iš Juozo Vito palikimo „Draugui" paskirta 2,681.97 dol. Tai tikrai 
vertinga ir labai reikalinga parama. Esame širdingai dėkingi! 

„Su didžiausiu malonumu galime pranešti, kad visi reikalingi forma
lumai jau atlikti. Dabar galime pradėti siuntinėti sumas, kurias Adamo-
nių šeima, įvertindama Jūsų pastangas bei rūpestį lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje, paliko Jums savo testamente. Pagal anksčiau išsiuntinėtus 
pranešimus, Jums paskirtą sumą — 1,000 dol. — siunčiame su šiuo laiš
ku". Esame labai dėkingi „Adamonis Family Trust,% Los Angeles, 
CA, už tokią dosnią auką. Ji tikrai reikalinga ir įvertinama. 

Jonas Miglinas, Chicago, IL, atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė „Draugui" 50 dol. auką. Širdingai dėkui. 

Paulius Gylys iš Olympia, WA, kartu su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu, parėmė „Draugą" 80 dol. auka. Ačiū už dosnumą. 

, ̂ Draugo* knygynėlyje 
„Kartais man atrodo, kad tave, 

Tūla, aš pats susigalvojau — iš tik
rųjų tavęs nė nebuvo. Susikūriau iš 
oro, vandens, dumblių, žiežirbos ir 
negarsaus grumėjimo už Vilniaus 
kalvų. Arba: esu dėkingas, kad tik 
vieną savaitę mudu gyvenom kartu, 
kad toji savaitė atstojo — man, žino
ma, tik man! — ilgus metus. Juk dar 
ir dabar, jai vos pasibaigus, aš su 
siaubu suvokiau, kad tavęs, Tūla, 
man stigs ilgai, gal net visą likusį gy
venimą, netgi anapus gyvenimo, kur 
šiandien taip smalsiais ir godžiai vis 
dažniau krypsta mūsų, laikinųjų, 
akys". Tai ištrauka iš Jurgio Kunčino 
knygos „Tūla". J. Kunčinas (1947-
2002) — penkių poezijos knygų, šešių 
apsakymų rinkinių, šešių romanų, 
satyrų, esė, kino scenarijų autorius, 
vertėjas. 

Pasak Vytauto Kubiliaus, „visur 
jo žodis liejasi itin laisvai, šmaikščiai, 
žaismingai, be sunkios vidinės įtam
pos ir stilizacijos pastangų, suger-
damas tirštą laiko atmosferą". 

Geriausiu J. Kunčino kūriniu 
laikomas romanas „Tūla" (1993) — 
tai neįmanomos meilės istorija, atsi
radusi iš beribio sielos alkio, rašyta 
poeto ranka. 

Jau seniai tos knygos nebuvo 
galima nusipirkti knygynuose, tad 
leidykla „Tyto alba" Kunčino 60-

mečio proga pakartotinai ją išleido. 
Ją, dar kvepiančią spaustuvės dažais, 
galite įsigyti „Draugo" knygynėlyje. 

Knygos kaina — 24 dol. Knygą 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau leidinių, už kiek
vieną papildomą leidinį - 2.50 dol. 

Prieš užsisakant knygą, prašome 
pirma paskambinti į knygynėlį, o tik 
tada siųsti čekį. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas^4545 VV. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-5SS-9500 

http://www.33coltective.com

