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Ginkluota biurokratija graso Lietuvai 

Politologai: Lietuva — beveidžių biurokratų valdoma teritorija. „Resist Today" nuotr. 
Vladimiras Laučius jo ir su juo susijusio biurokratinio 

Alfa#lt aparato savivalė liudija grėsmę Lietu
vos demokratijai arba tam, kas iš jos 

Skandalas aplink Valstybės sau- dar liko, tvirtina socialinių ir politi-
gumo departamentą (VSD), didėjanti nių mokslų atstovai. 

„Lietuvoje grumiasi demokratija 
ir biurokratija. Demokratijos garan
tu yra pašauktas būti politinis tautos 
renkamų ir pasirenkamų žmonių 
sluoksnis. O biurokratijai nė motais, 
kad to sluoksnio reitingai menki, o 
pasityčiojimų - daugiau nei reikia", -
sakė Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) profesorius istorikas Egidijus 
Aleksandravičius. 

Biurokratai i r saugumiečiai -
prieš tautos atstovus 

E. Aleksandravičiaus nuomone, 
VSD skandalą galima aiškinti tuo, 
kad sukerojęs biurokratinis aparatas 
ir slaptoji jo dalis - specialiosios tar
nybos - yra natūraliai linkę uzurpuo
ti valdžią. „Įgudusi biurokratija, ku
rios ginkluotas avangardas yra slap
tosios tarnybos, iš prigimties linksta 
į autonomišką tautos bei jos rinktų 
atstovų kontrolei nepasiduodantį re
žimą", - tvirtino VDU profesorius. 

Jo teigimu, „išklydęs" iš demok-

Nauja elektr inė 
gali pradėt i 

veikti 2015 m. 
Vilnius, spalio 25 d. (BNS) — 

Nauja atominė elektrinė Lietuvoje 
gali pradėti veikti apie 2015 metus, 
teigia Lietuvos energetikai. 

„Nauja elektrinė galėtų pradėti 
gaminti pirmąją elektros energiją tik 
apie 2015 metus. Tai priklausys nuo 
eilės aplinkybių — kaip greitai mūsų 
parlamentas priims naują įstatymą, 
kaip greitai bus pasirašyta sutartis 
tarp trijų Baltijos šalių Vyriausybių", 
— sakė elektros perdavimo tinklo 
operatorės „Lietuvos energija" vado
vas Rimantas Juozaitis. 

Trijų Baltijos šalių energetikos 
bendrovių vadovai trečiadienį Vilniu
je ketina patvirtinti galimybių studi
jos rezultatus dėl naujo branduolinio 
reaktoriaus statybos. 

R. Juozaitis sakė, kad naujo 
branduolinio reaktoriaus statybos 
projektas yra labai patraukius finan
siškai: „Elektros energijos kaina iš 
naujo reaktoriaus jau dabar yra ma
žesnė negu gaminama Elektrėnų 
elektrinėje". 

Pasak R. Juozaičio, projektas pa
trauklus ir tuo, kad jis leidžia padi
dinti šalies nepriklausomybę nuo 
energetikos išteklių iš kitų šalių. 

Šių metų kovo 8 dieną trijų Bal
tijos valstybių energetikos įmonės 
pasirašė ketinimų memorandumą dėl 
pasirengimo statyti Lietuvoje naują 
atominę elektrinę. Projektui įgyven
dinti bus sukurtas susivienijimas. 

Apie 3 mlrd. eurų vertinamas 
reaktorius išspręstų po 2015 m. prog
nozuojamą energijos trūkumą. 

Prašo laikinai nušalinti A. Pocių 
Vilnius, spalio 25 d. (BNS) — 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetas (NSGK) paprašė prezi
dento, kol vyksta parlamentinis Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
Veiktos tarimas, nušalinti nuo pa
reigų saugumo vadovą Arvydą Pocių. 

Daugiau nei penkias valandas 
trečiadienį posėdžiavęs komitetas 
priėmė pareiškimą, kuriuo kreipiasi į 
V Adamkų, siūlydamas „spręsti klau
simą dėl A.Pociaus tinkamumo parla
mentinio tyrimo metu eiti VSD gene
ralinio direktoriaus pareigas". 

Pareiškime pažymima, jog VSD 
vadovas A. Pocius „savo veiksmais 
dar labiau gilina įtampą, keldamas 
itin rimtą pavojų departamento dar
bui". 

Komitetas trečiadienį antra die
na iš eilės posėdžiavo departamentui 
priklausančiose patalpose, kur ap
klausė saugumo pareigūnus. 

Antradienį, sužinojus apie VSD 
kontržvalgybos vadovybės nušalini
mą, buvo sušauktas neeilinis komite
to posėdis. Trečiadienį vykusioje an
troje posėdžio dalyje parlamentarai 
aiškinosi kontržvalgybos skyriaus 
viršininko Vytauto Damulio, jo pava
duotojo Vilmanto Bieliausko bei vie
no iš valdybų darbuotojo Kastyčio 
Braziulio nušalinimo priežastis ir 
procedūrų teisėtumą. 

VSD pranešė, kad „keli pareigu 
nai" yra nušalinti nuo tarnybos iki 
bus baigtas tyrimas dėl slaptos opera
tyvinės Nukelta į 6 psl. 

Premjeras nepritaria „revoliucijai 99 

Gediminas Kirkilas 
Gedi mino Bartuikoa E LTA n uot r. 

Vilnius, spalio 25 d. ^BNS; — 
Premjeras Gediminas Kirkilas griež
tai sukritikavo kai kurių parlamen
tarų pasiūlymus šiuo "metu Seimui ir 
prezidentui atskaitingą Valstybės 
saugumo departamentą (VSD) per
duoti Vyriausybės kontrolei. 

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

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

ratinės kontrolės biurokratinis apa
ratas gah' imti veikti it holivudiniai 
„blogi vaikinai", šantažuojantys sa
vuosius ir savo visuomenę, užuot 
vykdę savo tiesiogines pareigas. 

„Šiandieniniai politiniai skanda
lai verčia būti labai akyliems, tačiau 
galutinei diagnozei dar trūksta viešai 
žinomų duomenų. Gal jie įrodys, jog 
nėra taip blogai", - svarstė E. Alek
sandravičius. 

Vis dėlto, jo žodžiais, aukštosios 
biurokratijos Nukel ta f 6 psl. 

. 

Pasak premjero, tai būtų „labai 
radikalus pasikeitimas", galintis 
prieštarauti šalies konstitucinei san
tvarkai. 

Neigiamą poziciją šiuo klausimu 
išsakė ir prezidentas Valdas Adam
kus. „Aiškus atsakymas — ne. Jeigu 
mes pereitume prie tokios sistemos, 
tai iki šios dienos turėtume jau de
šimt saugumo departamento direk
torių", — sakė šalies vadovas. 

Tokios idėjos sklando VSD veik
lą tiriančiame Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitete (NS 
GK), kuris įsivėlė į konfliktą su VSD 
vadovybe dėl esą neapgrįstai nepai
somo reikalavimo suteikti komitetui 
visą jo prašomą informaciją. 

Idėją revoliucingai pertvarkyti 
VSD pavaldumą aktyviai propaguoja 
konservatoriai. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Kaip žiūri, taip ir mato. 
•Gausūs LB nutarimai, 
skiriami Lietuvai, JAV 
ir sau. 
•Ministrai etiketo 
pinklėse. 
• Suvalkų trikampis. 
•Valdovų rūmai — 
atrama prieš nutautimą. 
•Kai susirenka „Draugo 
draugai. 
•Artėjant rinkimams. 
•Iš ratelių į karietą, 
iš karietos — į sostą. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.75 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 

VERTYBIŲ BUVO 
PAKANKAMAI 

Per Lietuvių dienas - sėdėjimo, 
stovėjimo, žiūrėjimo, klausymo, 
vaikščiojimo iš vieno kiemo į kitą, iš 
kambario į kambarį, nuo kiosko prie 
kiosko. Nuo alaus - vyno baro laip
tukais į valgyklą salėje. Žvalgymosi. 
Šnekėjimo su gerais pažįstamais. 
Šen ir ten parduodamų leidinių var
tymo. Nuobodžiauti neteko. Visą 
laiką vyko tautinių ir netautinių 
šokių, instrumentalistų, dainininkų 

.pasirodymai. 
Šeštadieninės lietuvių mokyklos 

kioske vedėja Marytė Newsom vos 
man neįpiršo Julijos Švabaitės-
Gylienės apsakymų knygos „Draugų 
laivelis". Ačiū. Jau turiu ir su malo
numu perskaičiau. Sklandus stilius. 
Linksmos istorijos apie Čikagoje dar 
esančius ir neblogai prakutusius 
išeivius, svarbiausia su komiškomis 
savybėmis. 

Buvo gausiai išstatytų įvairaus 
pobūdžio gintarinių papuošalų. Tik 
pirk mylimosioms. Rodomos meniš
kos fotografijos, grafikos lakštai. 
Viename kambaryje Saulės Piktys, 
neseniai savo kūrybą eksponavusios 
Vilniuje, tapybos paroda. Kitame 
kambaryje - liaudies meno ir 
kostiumų paroda su Vilkijoje vei
kiančios Liaudies amatų mokyklos 
kūriniais. Šią mokyklą prieš 15 
metų įsteigė dr. Zigmas Kalesinskas 
ir jo žmona, a. a. Dalia. 

šimtinės. Tai man paminėjo buvusi 
Hamilton trupės šokėja, dabar jau 
vadovė, Irena Žukauskaitė, bene 
pati jauniausia, kokią esu matęs 
šiose pareigose. 

* * * 
Šiemet ir Dienų atidarymas 

buvo įspūdingesnis. Jį pravedė Vik
toras Ralys ir Diana Ralienė. Prie 
estrados stovėjo skautai su Ame
rikos, Lietuvos, Kanados ir Kauno (!) 
vėliavomis. Parapijos choras, vado
vaujamas V. Ralio, sugiedojo net tris 
himnus - Amerikos, Kanados ir 
Lietuvos. Kalbos buvo trumpos. Iš
vardintos pirmųjų Lietuvių dienų 
darbuotojų pavardės, iškeliant patį 
steigėją ir vadovą, dabar gyvenantį 
Vilniuje ir įnikusį į Valdovų rūmų 
statybos projektą, Edmundą Kuli
kauską. Garbė visiems vadovams, 
ypač jam. Informacija apie juos, apie 
Lietuvą, jos Atgimimo istorinius fak
tus bei lietuvių kalbą, taip pat apie 

Rašau ne apie Kauną, bet apie 
Los Angeles Šv. Kazimiero šventovės 
aptvertą teritoriją (te niekas neįs
munka be bilieto), kur rūgs. 30 ir 
spalio 1 - šeštadienį ir sekmadienį -
vyko tradicinės Lietuvių dienos - jau 
20-os iš eilės. Manau, ir geriausiai 
sutvarkytos, sutraukusios rekordinį 
skaičių lankytojų. Puikius šokius 
galėjo stebėti ir nesuprantantys 
lietuviškai. Būrėsi daug jaunimo. 
Organizatoriai verti bet kurio Lie
tuvos valdovo ordino. 

Estradą ir žiūrovų parterį dengė 
pavėsinė. Atokiau užkandžiautojų ir 
klausytojų stalai po skėčiais. Ir tem
peratūra palanki. Nesikamavo tau
tinių šokių šokėjai savo kilogrami
niuose rūbuose, kaip būdavo, kai čia 
Farenheitas šiuo metu pakildavo iki 

Vvtautas Kernagis koncertuoja Los 
Angeles, CA, Lietuvių dienose, taik i
namas vietiniu lietuviukų. 

Los Angeles Lietuvių dienose susitikę (iš kaires): buvęs San Diego LB apylinkės 
pirm. Algis Bačanskas, LA Lietuvos Vyčių pirmininkė Marytė Šepikaitė5 buvęs 
Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas USacfcas ir veikli Lietuvių Bendruomenės 
narė Angelė Nelsienė. 

programoje dalyvaujančias trupes 
pateikta dailiame leidinėlyje. 

Kaip ir praeityje, ir šį sykį 
klausytojus dvikalbiškai pralinks
mino aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. 
Sveikino įvykį ir gan originaliai 
pareklamavo jos būsimą (spalio 10 
d.) memorialinės žvaigždės įrengimą 
Hollywood „Walk of Fame" šali
gatvyje, greta istorinio Grouman 
kinų teatro. Be abejo, yra kuo di
džiuotis: Rūta Lee ne tik talentinga 
aktorė, bet ir pasišventusi lėšų tei
kėja labdaros tikslui. Ji pageidavo, 
kad lietuvai, apsilankę Hollywood 
bulvare, paglostytų tą žvaigždę — 
tegul ji nuolat šviečia. 

* * * 

- ' * " ' • - r . . - S ' - d ^ a u , ' mueik.^ntrfi l i n ksm ina Los Ange les L ie tu i i.u d : c r u 
dalyvius. 

Prano Visvydo nuotraukos 

Buvau tik šeštadienį. Pirmiau
sia dėmesys nukrypo į tautinių 
šokių trupes, atvykusias iš Kanados: 
„Gyvatarą" iš Hamilton, vad. Irena 
Žukauskaitė (jiems grojo „Žagarai", 
vadovaujami Kazio Deksnio) ir 
„Gintarą" iš Toronto, vadovas Ro
mas Janušonis. Publika gėrėjosi ir 
vienų, ir kitų darniomis pynėmis, 
miklumu, spindesiu veiduose. Taigi 
lietuviško jaunimo grožiu iš Ka
nados! Šoko ir Los Angeles jaunimo 
ansamblis „Spindulys", vadovauja
mas Danguolės Varnienės. O pačioje 
pradžioje, kaip pasveikinimą žiū
rovams, „Spindulys", „Gintaras", 
„Gyvataras" drauge pašoko „Kepu
rinę", grojant „Žagarams". 

Neapsieita be Čikagos. Iš jos 
padangių atskrido Gintaro Juknio 
vadovaujama kapela „Sodžius". Sep
tyni orkestrantai. Į jų smagią mu
ziką atsiliepti galima tik šokant, 
sukantis, trypiant. Kažkodėl tai 
padaryti išdrįso tik kelios suaugusių 
poros ir įsilinksminę vaikai. 

Pritarimo iš vaikų susilaukė ir 
Vytautas Kernagis. Pirmą kartą 
pamačiau jį scenoje su šiuo raiškiai 
melodingu bravūrišku dainavimu. 
Tie patys iš kasečių girdėti nume
riai. Jo „šortai" ar puskelnės deri
nosi prie apačioje šokinėjančių vaikų 
aprangos. O muziejiniai šlageriai 
giminiavosi ir su Los Angeles „Ret-
ro" trupės vadovės Sigitos Bary
sienės šiai progai atrinktais šokiais. 
Sparčiai persigrupuodami jie keitė 
garderobą. Pasitaikė viena kita 
judesio klaida, tačiau iš trijų pusių 
užgulusiai publikai viskas patiko, 
ypač „Twisto" humoreska. 

„Trys sesutės Grinkevičiūtės" -
Mimi, Ani ir Loretta - neturėjo 
ankstyvesnės, joms būtinos garsiai 

ritmingos palydos, vis tiek savo 
dainas atliko be priekaišto. O 
pabaiga, kaip dera, priklausė pop 
grupei iš Lietuvos, „Delfinams", 
kurių „klausiausi" jau greitkelyje, 
grįždamas vandenyno pusėn, į 
Santa Monica. Apgailestauju. 

Pranas Visvydas 
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Metams$l 20.00 • 1/2 metų $65.00 
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TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
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• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
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GAUSUS LB NUTARIMAI 
SKIRIAMI LIETUVAI, 

JAV IR SAU 
ALGIMANTAS S. GEČYS 

Sekmadienis, spalio 1-oji. Pas
kutinė JAV LB XVIII Tarybos sesi
jos diena. Pagal priimtą darbotvarkę 
sesiją privaloma užbaigti iki 3:30 
vai. p.p. Dalis atvykusiųjų, vado
vaudamiesi sesijos baigties laiku, 
yra suplanavę skrydžius namo. Lai
ku sesijos neužbaigus ir daliai tary
bos narių namo išskubėjus, gali 
pritrūkti kvorumo. Tuo pačiu, ne 
visus nutarimus spėjus patvirtinti, 
tarybos prezidiumui atiteks neleng
va jų balsuojant paštu priėmimo 
užduotis. 

vidiniam naudojimui ir plačiajai 
visuomenei nebūdavo skelbiami. Sa
vo ruožtu, rezoliucijos aprėpė opiuo
sius lietuviškojo paveldo išlaikymo 
bei Lietuvos laisvinimo klausimus, 
ir jomis siekta nurodyti veiklos kryp
tį, teikti patarimus užsienio lietu
viams. Paskutiniaisiais metais tary
ba nesismulkina ir visus priimtus 
sprendimus vadina „nutarimais". 

Šioje Tarybos sesijoje buvo pri
imta eilė nutar imų. Gausiausiai 
išneštais nutarimų projektais buvo: 
Visuomeninių reikalų komisija (13); 
Organizacinių reikalų (11); Kultū
rinių reikalų (9); Jaunimo (6); Švieti-

JAV LB XVIII Tarybos prezidiumas. Sėdi (iš kairės): pirm. Danguolė Navickienė, 
Violeta Gedgaudienė, Angelė Nelsienė, stovi: dr. Rimtautas Marcinkevičius, 
Jurgis Joga. 

Laikui esant labai jau ribotam, 
viešbutyje atnašausiamom šv. Mi
šioms skiriamas 7:30 vai. ryto lai-

mo (5); Ekonominių reikalų (4); 
Sporto reikalų (3); Religinių reikalų 
(2); Finansinių reikalų (2); Socia-

kas. Ar prisiversime atsikelti? Ste- linių reikalų (2). Iš viso tarybos 
bina, kad posėdžių salėje Mišioms plenumui tvirtinimui buvo pateikti 
visos vietos užimtos. Jei trūksta, tai 57 nutarimų projektai, 
vieno ar dviejų tarybos narių. Netenka aiškinti, kad, kai nuta-
Nepaisant, kad iš vakaro pokylyje rimo projekte minimas klausimas 
linksmintasi, o viešbutin grįžus, kai pateikiamas 60—ties tarybos narių 
kurių dar darbuotasi prie nutarimų svarstymui, atsiranda įvairių nuo-
projektų redakcijos, tarybos narių 
dėmesys tikėjimui stiprus. Šv. Mi
šias koncelebruoja kun. Ričardas 
Repšys ir kun. Jaunius Kelpšas. Abu 
kunigai iš Lietuvos atsiųsti darbuo
tis mūsų sielovadoje, abu kandi
datavę ir išrinkti į LB Tarybą^ abu 
uoliai vykdantys tarybos nario pa
reigas. Kun. Repšys pamoksle sėk
mingai sugretina gan žiauriai nu
teikiančią dienai skirtą Evangeliją 

monių, siūlymų papildyti tekstą, 
kalbos šlifavimo pastabų. Jau dienos 
pirmajame posėdyje nutarimų pri
ėmimas atsidūrė krizėje, kai netrūko 
asmenų, siūlančių kiekvieną nuta
rimą komentuoti, papildyti, pakeisti. 
Pastebėta, kad daugiau ar mažiau 
„komentatoriais" buvo tie patys keli 
asmenys, sugebėję diskutuoti klau
simus nuo sporto iki visuomeninių, 
nuo jaunimo iki ekonominių, nuo 

(„išrauk akį, nukirsk ranką...") su kultūrinių iki finansinių. Jų stotasi į 
mūsų uždaviniu sava dvasia išlikti eilę prie mikrofono ir dėstyta savoji 
tvirtais lietuviais. 

Abu dienos posėdžiai skirti 
vakarykščiame posėdyje komisijų 
priimtų nutarimų pristatymui, dis
kusijoms ir tvirtinimui. Darbuotasi 

išmintis. Reikėjo ką nors daryti, nes, 
taip reikalams klostantis, nutarimų 
tvirtinimui būtų prireikę dar vienos 
sesijos dienos. J talką tarybos prezi
diumui atėjo tarybos narys Bronius 

tarybos nariams pasidalinus į de- Abrutis, pasiūlęs, kad darbo komisi-
šimt (10) komisijų, jų sudėčiai įvai- jų išnešti nutarimų siūlymai būtų 
ruojant nuo trijų iki aštuonių tary- diskutuojami tik ne mažiau kaip 
bos narių. Komisijų posėdžiai atviri penkiems (5) tarybos nariams pagei-
stebėtojams. Komisijų posėdžiuose daujant. Šį B. Abručio siūlymą priė-
taip pat dalyvavo už specifinę ko- mus, reikalai pajudėjo į priekį. Visi 
misijos darbo sritį atsakingas JAV 
LB Krašto valdybos pareigūnas. 

Spaudoje esu kritiškai pasisakęs 
dėl LB Tarybos sesijose priimamų 
nutarimų infliacijos. Praeityje tary-

nutarimų projektai tapo patvirtinti 
darbotvarkėje skirto laiko rėmuose. 

Yra pastebėta, kad lietuvių vi
suomenėje pagrindinį dėmesį randa 
visuomeninių reikalų komisijos pa

boję būta mažiau darbo komisijų, siūlyti nutar imai . Paminėsiu tad 
tad ir priimamų nutarimų būdavę svarbiausius. Kas dėl JAV, LB tary-
žymiai mažiau. Praeityje priimti ba pasisakė ne tik dėl Lietuvos pi-
nutarimai buvę skirstomi į dvi kate- liečiu įtraukimo į bevizinį režimą, 
gorijas - nutarimus ir rezoliucijas, bet taip pat ir už sen. McCain pasiū-
Nutarimai daugiau apėmė organi- lytą emigracijos reformos projektą, 
zacines problemas, buvo skirti LB Nukelta į 4 psl. 

DANUTE BINDOKIENE 

Kaip žiuri, taip ir mato 

Psichologai linkę mūsų plane
tos gyventojus skirstyti į 
optimistus ir pesimistus, 

nors yra daug tokių, kurie nei į 
vieną, nei į antrą šią grupę netinka. 
Įvairiose tautose atliktų apklau
sinėjimų duomenys rodo, kad lie
tuviai yra vieni pesimististiškiau-
sių žmonių, pratę į visus gyvenimo 
(ypač savo valstybės) aspektus 
žvelgti niūriu žvilgsniu. 

Deja, kaip žiūri, taip ir mato! 
O tos pesimistiškos nuotaikos 
iššaukia nepasitenkinimą savo gy
venimu, pasiekimais, savo tautos 
ir valstybės vertybėmis. Dažnai 
girdime, kaip Lietuvoje blogai, kad 
jos kasdienybėje nešvysteli jokia 
prošvaistė, kad lietuviai nevertina 
ir negerbia savo tautiečių, visaip 
stengdamiesi juos pažeminti, j iems, 
pakenkti. Vienintelė išeitis: kaip 
galima greičiau pasprukti iš gimto
jo krašto į užsienius, kur ir dagiai 
rožėmis žydi, o kepti karveliai pa
tys į lėkštę nutupia... 

Šį mitą skleidžia ir kai kurie 
(gink, Dieve, ne visi) naujieji lietu
viai imigrantai, siekdami įsigyti 
kuo didesnius namus prestiži
niuose užmiesčiuose, važinėti 
brangiais automobiliais ir pasi
likusiems Lietuvoje girtis savo 
gyvenimo stiliumi. Jų nesuvilioja 
raginimai glaustis prie savo tau
tiečių visuomenės, priklausyti lie
tuviškai parapijai, jungtis į kul
tūrines ar visuomenines organi
zacijas, jeigu iš tos veiklos nėra 
konkrečios naudos. Susidūrę su 
nesėkmėmis, ieško kaltininkų tarp 
ankstesniųjų imigrantų, kur ie , 
„visko pertekę", bet nenori nau
jakuriams padėti. 

Tačiau pati skaudžiausia šios 
nuotaikos pusė yra nuolatinis no
ras kiek tik įmanoma blogiau at
siliepti apie savo tėvynę: ten ir ko
rupcija, ir darbų nėra, o jeigu pa
sitaiko, tai „per prasti" žmogui su 
aukštoju mokslu, ir atlyginimas 
per menkas. Lai Lietuva darbi
ninkų, kurių savoje šalyje vis la
biau stokoja, ieško užsienyje, lai 
kviečiasi rusus, turkus, kiniečius, 
afrikiečius ar dar kitus, o lietuviai 
mieliau įsidarbins užsienyje. 

Kitataučiai į Lietuvą žiūri vi
sai kitu žvilgsniu ir tai, ką joje 
mato — juos sužavi. Pažinti Lie
tuvą visuomet reiškė ją ir pamilti, 

stengtis jai atiduoti savo įnašą, 
kiek galima padėti. J u k užsienie
čiai ka lb in inkai p i rmiaus ia at
kreipė dėmesį į senąją lietuvių 
kalbą ir ragino ją išsaugoti, kaip 
indoeuropiečių prokalbės aiškiau
sią pal ikuonę; j u k užsieniečiai 
vyko į Lietuvą dėstyti jos aukšto
siose mokyklose, puoselėti įvairias 
sporto šakas, mokyti kariuomenę. 
Juos žavėjo Lietuvos gamtos gro
žis, senoji krašto kul tūra, istorija, 
kalba ir žmonės. Kaip buvęs JAV 
ambasadorius Stephen Mull išsi
reiškė, kalbėdamas praėjusį sek
madienį „Draugo" pokylyje: „Lie
tuvos žmonės yra didesnis tur tas 
už visą auksą ir ki tas vertybes, 
kuriomis užsienis taip didžiuoja
si". Tai dar vienas užsienietis, ku
ris, vos trejus metus išbuvęs Lie
tuvoje, išmoko lietuvių kalbą (po
kylyje apie 20 min. kalbėjo lietu
viškai!) ir atviru žvilgsniu žvelgė į 
lietuvių tautos gyvenimą, maty
damas , tiesa, ir neigiamų pusių, 
bet labiausiai džiaugdamasis tei
giamomis, kurias per tokį palygin
ti t rumpą laiką nuo nepriklau
somybės atkūrimo Lietuva pasiekė 
ir kraš to viduje, ir užsienio valsty
bių akyse. Galbūt lietuviai savo 
pasiekimų nevertina (ar nemato), 
bet užsienio sostinės juos laiko 
svarbiais, o Lietuvą — strategine 
pa r tne re , padedančia kovoti su 
teroristais ir plečiančia demokra
tinį judėjimą kaimyninėse šalyse. 
Iš tiesų, Lietuva laikoma stabi
lizuojančia jėga Rytų Europoje ir 
tvir tu, pastoviu tiltu ta rp Rytų bei 
Vakarų. Amb. Mull neabejoja, kad 
Lietuvos laukia šviesi ir laiminga 
ateit is, žinoma, jeigu jos žmonės 
„neišbėgios", jeigu turės truputį 
kantrybės ir, užuot visuomet į vis
ką žvelgę neigiamai, stengsis savo 
įnašu, savo sugebėjimais padėtį 
valstybėje pagerinti, visų pirma į 
valdžią išrenkant t inkamiausius 
žmones, kurie atliks j iems patikė
tas pareigas. Lietuva turi pasirū
pinti savo vaikų (ir jaunuolių) pat
riotiniu auklėjimu, išmokyti juos 
mylėti savo tėvynę ir vertinti bei 
gerbti jos istorinį, kultūrinį pavel
dą. Išmokime žvelgti į savo tautą 
užsieniečių akimis ir pamatysime 
joje vertybių, kurių neįstengiame 
įžiūrėti. 

JAV LB XVIII Tarybos pirmosios sesijos ruošos didžioji dalis krito ant Teresės ir 
Algimanto Gėčių (Teresė yra LB Philadelphijos valdybos pirm.). Su Jais nuo
traukoje - čikagietė, Jaunimo centro valdybos Dirm. Milda Šatienė. 
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GAUSUS LB NUTARIMAI 
SKIRIAMI LIETUVAI, JAV 

IR SAU 
Atkelta iš 3 psl. 
„Bravo!" tariame LB-nei, JAV 

emigracijos problemos sprendime 
drįsusiai atsistoti krikščioniškųjų 
principų pusėje. Įdomus pasipikti
nimą reiškiantis nutarimas dėl JAV 
ambasadoje Lietuvoje vykstančio 
darbuotojų etatų mažinimo, kai Ru
sija juos savo ambasadoje didina. 
Krašto valdyba įpareigojama Vals
tybės sekretorei Condoleezza Rice 
pasiųsti protesto raštą. Nutarimų, 
susijusių su Lietuva, ypač gausu. 
Seimas prašomas atšaukti KGB ar
chyvus įslaptinusį įstatymą Nr. 
IX-2084, sustiprinti ir viešinti Lius-
tracijos komisijos darbą, paskelbti 
visų TSRS saugumo struktūrų eta
tinių darbuotojų bei rezervistų są
rašą, siekti Lietuvos valstybei ir jos 
piliečiams Rusijos Federacijos atly
ginimo už sovietinės okupacijos me
tu padarytą žalą, prašoma įsteigti 
nuolatinį konsulatą Los Angeles 
mieste. Reiškiamas susirūpinimas, 
kad Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
užsienyje, nėra išsamiai informuoja
mi apie dalyvavimą Lietuvoje prave
damuose rinkimuose, apie Lietuvos 
Seimo įstatymų panaikintą dvigubą 
užsienyje uždirbtų pajamų apmoke
stinimą, galimybes sugrįžti ir įsidar

binti Lietuvoje. Lietuva prašoma ne
delsiant Europoje ir Š. Ameriko
je pradėti palydovinės televizijos 
transliavimą, siūlo Lietuvos Švieti
mo ministerijai įkurti darbo grupę 
rūpintis patriotinio auklėjimo svar
ba Lietuvoje ir užsienio Lietuvių 
Bendruomenėse. Specifiniais nutari
mais JAV LB Taryba išreiškė nepa
sitenkinimą Lietuvos Valstybės ilga
laikės strategijos projektu ir, skatin
dama Krašto valdybą kuo artimiau 
bendradarbiauti su Lietuvos institu
cijomis, užgyrė Seimo patvirtintą 
„Ilgalaikio pilietinio ir tautinio ugdy
mo programą". Priimtas ir nutari
mas praplėsti Lietuvos Respublikos 
Seimo - JAV LB komisijos sudėtį, 
įvedant vieną Kanados LB ir du PLB 
atstovus. Nutarimų priėmimo metu 
tarybos sesiją stebėjo iš Washington, 
D.C. atvykusi Lietuvos įgaliotoji mi
nistrė dr. Kornelija Jurgaitienė. Jos 
asmeniškai girdėti tarybos narių 
pasisakymai padės tiksliau Lietuvai 
perduoti nutarimų pagrindinę mintį 
bei vyravusias nuomones. 

Iš priimtų nutarimų suminėtini: 
raginimas Krašto valdybai kreiptis į 
Lietuvos Vyskupų konferenciją, pra
šant įpareigoti savo delegatą už
sienio Lietuvių katalikų sielovadai 

JAV LB XVIII Tarybos suvažiavimo už
baigimo Mišias aukojo Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos klebonas South-
field, Ml, kun. Ričardas Repšys. 

ryžtingiau ieškoti būdų nuo uždary
mo išsaugoti lietuvių parapijas. 
Nutarta 2008 metais minėti Šiluvos 
400 metų Marijos apsireiškimo su
kaktį. Organizaciniu požiūriu, Kraš
to valdyba įpareigota paruošti JAV 
LB Tarybos rinkimuose balsavimo 
internetu projektą, pritarta LB Va
karų apygardos padalinimui į tris 
rinkiminius rajonus, East St. Louis 
LB apylinkės pavadinimo pakeiti
mui, o šios LB Tarybos prezidiumas 
įpareigotas sudaryti LB įstatų per
žiūros - papildymo komisiją. Svars
tant kultūros klausimus, KV įpa
reigota nedelsiant paskirti 2008 
metais įvyksiančios Tautinių šokiu 

JAV LB XVIII Tarybos suvažiavimo dalyviai. 

šventės organizacinio komiteto pir
mininką, paskirti atstovus darbuotis 
su LR Kultūros ministerija, bandant 
JAV išsaugoti lietuvių paveldo pa
minklus, per Kultūros tarybą rengti 
iš Lietuvos atvykusių kultūrininkų 
gastroles, LB apylinkėse organizuoti 
vaidybinių filmų platinimą, B. Braz
džionio penkerių metų mirties mi
nėjimus. Lituanistinio švietimo sri
tyje LB apylinkės raginamos ieškoti 
paramos miestų valdžios įstaigose, 
Lietuvių fondo prašoma padidinti 
švietimui skiriamą paramą, LB apy
linkių valdybos įpareigojamos stip
rinti dėmesį vietinių lituanistinių 
mokyklų veiklai. Svarstant jaunimo 
bei sporto veiklos sritis, pritarta 
suruošti konferencijas, parengiant 
jaunimą tolimesnei LB veiklai, jau
nimo dalyvavimui trumpalaikėse 
darbo/studijų (stažuočių) mainų pro
gramose, atstovų dalyvavimui 2009 
metais Pietų Amerikoje įvyksian
čiame Pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese, LB prašoma tinklalapyje tal
pinti duomenis apie veikiančius spor
to klubus. Gan įdomus nutarimas, 
skatinantis LB apylinkes „... orga
nizuoti sporto renginius vyresnio 
amžiaus apylinkės gyventojams". 
Priimta ir eilė nutarimų ekonomi
niais klausimais. Jų nesiimu vardin
ti, nes LB Ekonominių reikalų tary
bos veiklos kaip ir nebūta. Turima 
gerų norų padėti Lietuvai verslo sri
tyje, tačiau Lietuvos verslininkai 
savuoju sumanumu bei veržlumu tiek 
pažengę, kad mūsų pastangos nesu
laukia dėmesio. Lieku prie savojo 
siūlymo „saulėlydžio" pagrindu Eko
nominių reikalų tarybą panaikinti. 

Prieš baigiant tarybos sesiją 
renkamasi miestas, kuriame vyks 
2007 metu JAV LB X - VIII Tarybos 
antroji sesija. Pasirinkta Lemont, 
IL, ir Lemonto LB apylinkės valdy
bos pirmininkė Irena Vilimienė 
paprašyta vadovauti sesijos ruošos 
komitetui. Džiaugiantis dalyviais 
bei svečiais gausia ir Philadelphijos 
bendruomenininkų puikiai suorga
nizuota JAV LB Tarybos pirmąja 
sesija. Neabejota, kad Lemonte vis
kas vyks dar puikiau ir šauniau. Juk 
čia Pasaulio lietuvių centras! 

Tarybos sesija užbaigta giedant 
Lietuvos himną. Namo išsiskirstyta 
su gera doze papildyto ryžto darbuo
tis Lietuvai ir jos žmonėms, nesvar
bu, kur jie begyventų. 

Pabaiga 
O/ 

Ministrai etiketo pinklėse 
IUOZAS GREVELDA 

Didžiosios Britanijos karalienės 
Elizabeth II ir Edinburgo hercogo 
Philip vizitas į Lietuvą neviena
reikšmiškai įsmigo j mūsų širdis ir 
įstrigo į mūsų galvas - politikai vie
nas su kitu varžėsi, kuris pasirodys 
elegantiškesniu, paprasti žmonės 
troško iš arčiau pamatyti karališkąją 
didybę. Na, o žurnalistai (kaip visa
da) stengėsi įžiūrėti kiekvieną krislą 
svečių akyse ir nė vieno nepražiop
soti. 

Jos Didenybės vyriausiasis he
roldas seras Maiklas Gentlemanas 
išskirtiniame interviu mūsų laikraš
čiui pasakojo, jog jam didžiulį įspūdį 
paliko Lietuvos ministrai - savo 
išprusimu ir moderniu požiūriu į ka
rališkąjį etiketą bei diplomatinį pro
tokolą. Jis sakė iš pradžių buvęs kiek 
sunerimęs, ministrų eilėje pamatęs 
vyriškį, kuris buvo užsidėjęs akinius 
nuo saulės. Iš pradžių jis pamanė, jog 
tai yra iš kalėjimo pabėgęs išradingas 
nusikaltėlis, kuris, policijos užspeis

tas, susirado sau laikiną prieglobstį 
vyriausybėje, ir dėl to labai susi
rūpino. Seras Maiklas prisipažino, 
jog jis pradėjo dairytis šerifo, norė
damas, kad tas nenaudėlį nudangin
tų kuo toliau nuo Jos Didenybės, bet 
iš nenaudėlio laikysenos tuoj suprato, 
jog tai tikras ministras. Jis negalėjo 
atsistebėti ir neslėpė savo susižavėji
mo mūsų širdies gerumu, supratęs, 
jog mūsų prezidentas kultūros mi
nistru bus paskyręs akląjį, kuris to
kiu būdu slepia savo negalią. 

- Ir kas galėtų pagalvoti, kad 
aklasis galėtų darbuotis tokioje sub
tilioje sferoje? - negalėjo nuslėpti 
savo susižavėjimo seras Maiklas. -
Nors man ir nesuprantama, kaip 
aklas ministras galėtų, pavyzdžiui, 
žiūrėti baletą, operą, kino filmą, 
lankytis parodose, festivaliuose. Vis 
dėlto Lietuvos prezidentui toks tau
rus poelgis teikia labai daug garbės. 

Man pasidarė labai nepatogu dėl 
mūsų ministro negalios, todėl pa
siskubinau pakeisti temą ir pasi
teiravau, kokių dar įspūdžių jis ruo

šiasi parsivežti iš Jos Didenybės vieš
nagės Lietuvoje. 

- Man labai patiko Lietuvos 
socialinės apsaugos ir darbo minįs^ 
trės laikysena Jos Didenybės akivaiz
doje! - susižavėjęs net šūktelėjo seras 
Maiklas. - Jo Šviesybė Edinburgo 
hercogas man kaip paslaptį pasakė, 
jog jis netgi karališkajame laivyne 
nematė tokios kariškos laikysenos. 
Esu tikras, jog ministrė galėtų bet 
kokį prūsų feldfebelį pamokyti, kaip 
stovėti it mietą prarijus. Gaila, kad 
man neteko jos matyti, marširuojant 
kareivių parade. Ministrė vadinamo
jo „žąsies žingsnio" galėtų pamokyti 
ištisą prūsų diviziją. 

- Ar tik ne apie mane liežuvau
jate, gerbiami ponai? - man iš už 
nugaros pasigirdo džiugus balselis. 

Atsigręžęs pamačiau pačią mi
nistrę, kuri mums meiliai šypsojosi. 
„Vilką minim, vilkas čia", pagalvojau 
ir pristačiau jai serą Maiklą, kuris 
tuoj pat išnaudojo progą komplimen
tui: 

- Jūsų kariška laikysena visiems 

padarė didžiulį įspūdį. Gal galė
tumėte pasakyti, kokiuose daliniuose 

^esate tarnavusi? Jo Šviesybė tikrai 
paprašys Jūsų prezidentą suteikti 
garbę princui William tame dalinyje 
stažuotis. Jam tikrai bus ne pro šalį 
gauti šiek tiek moderniško muštro. 
Deja, mūsų karališkajame laivyne jis 
to taip ir negavo. 

Ministrės skruostai pasipuošė 
kukliu raudoniu. Ji žavingai šyptelėjo 
ir mielai atsakė vyriaujiajam herol
dui: 

- Ačiū už komplimentą, bet aš jo 
nusipelniau labiau, negu jūs manote. 
Nesu tarnavusi jokiuose daliniuose, 
bet jeigu jus taip domina, kur aš įgi
jau kariškos laikysenos, tai aš mielai 
pasidalinsiu su jumis savo patirtimi. 
Kaip žinote, aš įvedžiau geležinę 
drausmę Lietuvos pensininkų armijo
je, kurioje priskaičiuojama apie mili
joną žmonių. Pagal kariškus standar
tus tai sudarytų maždaug šešias
dešimt divizijų. Rinkimuose tai yra 
nepaprastai svarbus faktorius. 

Nukelta į S psl. 
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Ministrai etiketo pinklėse 
Atkelta iš 4 psl. 
Taigi matote, jog esu pakanka

mai rimtos jėgos vyriausia vadė, todėl 
mano laikysena turi būti adekvati. 
Jos Didenybės vyriausybei reikėtų 
rimtai į tai atsižvelgti. 

Seras Maiklas susimąstė. Kurį lai
ką kažką svarstęs, jis pagaliau prabilo: 

- O aš maniau, kad Lietuvos 
karinių pajėgų vyriausias vadas yra 
Valdas Adamkus, Lietuvos preziden
tas. Ar aš būsiu suklydęs? NATO 
blokui šešiasdešimt divizijų - tai 
labai rimta jėga. Malonu, kad mes dėl 
jūsų neapsirikome. Bet tokia didžiulė 
armija turėtų būti labai rimta našta 
valstybės biudžetui. Kaip jums 
pavyksta ją išlaikyti? 

- Labai paprastai, - atsakė mi
nistrė ir pensininkų vyriausia vadė. 
- Valstybės biudžetui ji nekainuoja 
nė cento, mes ją išlaikome iš lėšų, 
skirtų socialinei rūpybai. O kalbant 
apie kariuomenės vyriausiąjį vadą, 
turiu pasakyti, kad aš per pastaruo
sius Lietuvos prezidento rinkimus aš 
niekaip negalėjau leisti sau jų lai
mėti, nes juose taip pat dalyvavo ir 
mano partijos vadas. Taigi aš, galima 
sakyti, tik per plauką netapau taip 
pat ir Lietuvos kariuomenės vyriau
siąja vade. Užtat dabar aš perėjau į 
tokią partiją, kurios vadas vien fiziš
kai nesugebės dalyvauti rinkimuose. 
Mat jis jau yra gerokai nusenęs, ko 
gero net žmona nesugebės jo už

kutrinti tokiam žygiui. Tad siūlau 
kiek palūkėti ir netrukus pamatysite, 
kaip milijonas mano pensininkų 
mane tiesiog rankomis užkels ̂ mane 
ant piramidės smaigalio. 

Sero Maiklo veidas įgavo keistą 
išraišką. Jis visas išraudo, šnairomis 
dirstelėjo į ministrę, po to į mane ir 
sumišęs kostelėjo. 

- Žinote, Lietuva man dabar 
atrodo paradoksų šalis. Tikrai ne
suprantu, kodėl geležine ranka iš-
muštruoti pensininkai turi ministrę 
pasodinti ant baslio. Maniau, jog 
tokia žiauri bausmė buvo tik kai 
kuriose islamo šalyse, ir tai tik pra
eitame šimtmetyje, o štai dabar pa
sirodo, jog ji galioja ir Lietuvoje, kuri 
yra ratifikavusi sutartį dėl mirties 
bausmės panaikinimo. Keista šalis, 
keisti žmonės, - atsiduso vyriausiasis 
heroldas. 

- Sere Maiklai, ar galima tamstą 
minutėlei? - kažkas kreipėsi į mūsų 
pašnekovą. 

Tai buvo mūsų Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas. Jis švytėjo 
kaip saulutė. Pasidžiaugęs, jog Jo 
Šviesybė patarė iškalti iš marmuro jo 
biustą už ilgiausią darbo stažą Seime, 
jis ta proga paprašė jo patarimo, kaip 
reikėtų realizuoti tokią gražią idėją. 
Ponas Česlovas čia pat paaiškino, jog 
norėtų kreiptis į Jo Šviesybę su 
prašymu būti šio projekto fundato
riumi ir paprašė jį pakonsultuoti šiuo 

klausimu/Seras Maiklas dar labiau 
suglumo, ir jie abu atsitolino aptarti 
naująjį projektą toliau nuo nekuklių 
mūsų ausų. 

Mes kalbėjomės prezidento va
karienės, skirtos karalienei Elizabeth 
II ir jos karališkajam sutuoktiniui, 
Edinburgo hercogui Philip, metu. Akį 
vėrė damų tualetai ir papuošalai, 
prakilnūs svečiai, šventiška vaka

rienės aplinka. Jos Didenybė ir Jo 
Šviesybė neslėpė savo susižavėjimo 
mūsų šalimi ir mūsų žmonėmis, 
kurie jai paliko labai malonų įspūdį. 
Man taip pat buvo labai malonu, kad 
galėjau iš arti pamatyti karališkąją 
porą ir įsitikinti, jog ir mūsų minis
trams taip pat buvo malonu. Ką ir 
besakyti, - malonu, kai visiems ma
lonu. 

VDU Teisės institutas stiprina ryšius 
su Kauno teisininkais 

Spalio 19 d. Vytauto Didžiojo uni
versiteto Rektorate (K. Donelaičio g. 
58) įvyko Lietuvos teisininkų draugi
jos Kauno skyriaus narių susitikimas 
su universiteto rektoriumi prof. 
Zigmu Lydeka, studijų prorektoriumi 
prof. Rimantu Laužacku ir Teisės 
instituto direktoriumi doc. dr. Stasiu 
Šedbaru. Šis susitikimas - tai dar 
vienas žingsnis, stiprinant abiejų 
šalių ryšius pagal 2005 m. pasirašytą 
bendradarbiavimo sutartį. 

2005 m. Vytauto Didžiojo univer
siteto Teisės institutas ir Lietuvos 
teisininkų draugijos Kauno skyrius, 
suinteresuoti teisės specialistų rengi
mo, mokslinių tyrimų ir kita veikla, 
siekdami skatinti intelekto poveikį 
valstybės ir visuomenės gyvenime, 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 
Joje šalys įsipareigojo viena kitai 
teikti pagalbą informacijos teikimo, 
studijų organizavimo, mokslo, kul
tūros, poilsio ir sporto srityse. 

Susitikime VDU Teisės institu
tas pateikė konkrečių siūlymų dėl 
bendrų mokslinių konferencijų rengi
mo, skatino teisininkų draugijos na
rius skaityti viešas paskaitas, orga
nizuoti praktinius seminarus studen
tams, teikė pagalbą, administruojant 
Lietuvos teisininkų draugijos Kauno 
skyriaus internetinį puslapį. Lietu
vos teisininkų draugijos Kauno sky
riaus nariams buvo siūloma naudotis 
Teisės instituto biblioteka, klausytis 
užsienio profesorių dėstomų pas
kaitų. 

VDU rektorius prof. Zigmas Ly
deka padovanojo steigiamam Teisės 
muziejui 1931 metų Vytauto Didžiojo 
universiteto Teisių fakulteto Teisių 
skyriaus laidos fotografijos kopiją, su 
joje užfiksuotas žymiausiais to meto 
teisės mokslininkais: P Leonu, R. 
Romeriu, V Biržiška ir kt. 

Mindaugas Bilius 

Istorikas Gintaras Vaičiūnas pateikė oficialių 
žinių: A. Slučka-Šarūnas 1948 m. buvo paskirtas 
visos Aukštaitijos partizanų vadu. Patys partizanai 
šitą slaptavietę vadino „Voruta" - pagal kuni
gaikščio Mindaugo pilies pavadinimą. Kitas bun
keris buvo netoliese, už kilometro, prie ežero, vien
kiemyje, Kriaučiūno sodyboje, ir buvo vadinamas 
„Birštonu". Ten partizanai laikė šapirografą, dvi 
spausdinimo mašinėles. 1948-1949 m. ten buvo lei
džiama ir Algimanto apygardos partizanų spauda, 
ir srities spauda. Kitas svarbus bunkeris 
Adrioniškio krašte buvo Plikiškių kaime, vadina
mas „Birutkalnis". Ten buvo srities vado A. 
Slučkos-Sarūno rezidencija. „Andrioniškyje nebu
vo nei NKVD, nei stribų įgulos, todėl čia yra daug 
palaidota partizanų - nuo Troškūnų, Anykščių ir 
vietinių - andrioniškiečių, nes buvo galima čionai 
atvežti kūnus ir slapta palaidoti. Dėl to Andrio
niškis tapo partizanų sostine", - sakė istorikas ir 
papasakojo atsitikimą, įrodantį, kad Antanas 
Slučka-Šarūnas tikrai buvo bebaimis žmogus. 

„1947 m. rugpjūčio mėn. A. Markulis sugebėjo 
apgauti partizanų vadovybę ir atsiuntė vieną iš sa
vo agentų, Laurentijų Maksimovą, į Utenos kraštą, 
kuris susitiko su Vytauto ir Algimanto apygardos 
kai kuriais vadais ir įtikino visus, kad reikia vi
siems suvažiuoti į Vilnių ir iš ten važiuoti į Pane
vėžio kraštą, į partizanų vadų suvažiavimą. Tai 
buvo didelė rizika, nes agentas atvažiavo su rusu 
vairuotoju (esą šitas žmogus nieko nežinąs, vežąs 
už pinigus). Šarūnas bent kiek paabejojo, bet su
tiko važiuoti, sakė: už mus atkeršys. Jie po dviejų 
savaičių pabėgo. Slučka grįžo sužeistas į veidą", -
sakė G. Vaičiūnas. 

Šią istoriją prisiminė ir detaliau atpasakojo jau 
Piniavoje, netoli Panevėžio, kur žygio dalyviai ap
tarė dienos patirtį, buvęs partizanas majoras Jonas 
Čeponis, .išėjęs į mišką iš studento suolo. „Man 
prisimena paskutinis susitikimas su Šarūnu, kai 
1947 m., Markulio išduoti, jis važiavo j susitikimą. 
Ryšininkė Ašarėlė-Stasė atvažiavusi j Kauną pa
sakė, kad vyrai vis tiek važiuoja, netiki, kad Mar
kulis yra išdavikas. Skubiai su jomis atvažiavome į 
Ukmergę, susitikome su tais, kurie buvo pakeliui i 
Vilnių. Susitikome, pakalbėjome. Jie pasakė: 
„Pradėjome ir važiuosime iki galo. Nors žūsime, 
bet Įsitikinsime, kad profesorius Markulis yra iš
davikas". Po poros savaičių sužinojome, kad jie lai
mingai pabėgo, perplaukę Nerį grįžo į savo būrius 
ir veikė iki mirties". 

Iki šios Įsimintinos vietos nuo Andrioniškio 
kapinių apie kilometrą ėjome iš grįžome nuosta
biai gražiu mišku. Po šių sunkių pasakojimų 
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nesunku buvo įsivaizduoti čia vykusius įvykius. 
Grįžtančius prie mašinų lydėjo trijų dainininkų 
dainuojamos partizanų dainos: „Purve guli Rugio 
kūnas, dar neskamba laisvės varpas"... sakė vienos 
dainos žodžiai. 

Šimonių giria 

Sustojame miške. Ant plento pakraščio nuoro
da: „Partizanų žuvimo vieta 2 km." Vėlgi pėsčio
mis, kad geriau pajustume tų atmintinų dienų 
dvasią, žygio organizatoriai veda gausų mūsų būrį 
į buvusį Šarūno rinktinės štabą, Algimanto apy
gardos lopšį, - kaip vaizdžiai pasakė vedantysis. Vėl 
gražus miškas, pilnas saulės ir grybų. Bet tai 
mums ne galvoje, surimtėjo net jaunimas, nustojo 
krykštauti. Ateiname prie paminklų čia žuvusiems 
partizanams. Solidaus amžiaus vyras, iš uniformos 
matyti buvęs partizanas, pasakoja, kad čekistai, 
kitaip negalėdami paimti bunkerio, Įkėlė į medžius 
„gegutes" ir visus atsišaudančius partizanus iš
šaudė. Kažkas iš žygio dalyvių įsiterpė: iš Šimonių 
girios mediena ir šiandien dar imama nenoriai, nes 
medžiai tebėra pilni kulkų ir laužo pjūklus lent
pjūvėje. 

Būtent šioje girioje 1947 m. birželio 13 d. įvyko 
didelis partizanų susirinkimas, kuriame ir buvo 
nuspręsta įkurti Algimanto apygardą. Į jo sudėti 
Įėjo Šarūno ir Žalgirio rinktinės, kurios veikė 
Anykščių, Rokiškio, Kupiškio rajonuose ir kitur. 
Partizanų apygardos ribos nebuvo griežtai apibrėž
tos. Dalinių priklausomybė ir vadovavimas buvo 
derinama su kaimyninėmis apygardomis. „Girios -
partizanų namai. Kuo jos platesnės, tuo erdvesni 
namai, - kalbėjo vedantysis A. Blažys. - Šimonių 
giria apima daugiau kaip 10 tūkstančių ha., o kartu 
su Anykščių ir Ramuldavos giria - apie 12 tūkst. 
ha. Iš vakarų Į rytus jos ilgis - 17 km, iš pietų į 
šiaurę - 7 km. Šioje girioje yra 16 ežerų, jie nedi

deli, prie vieno didesnių - Priegodo - mes ir esame. 
Ši giria ir senovėje lietuvius saugojo nuo priešų. 
1863 m. čia laikėsi sukilėlių būrys, vadovaujamas 
Kazio Lukošiūno. Prieš jo 100 vyrų rusai pasiuntė 
didžiulę kariuomenę, vadovaujamą gen. Ganeckio. 
Tik jiems nepavyko sunaikinti sukilėlių, jie pra
siveržė pro apsuptį ir pasitraukė. Kur kas liūdnes
nis likimas ištiko partizanus. Kankindami suim
tuosius partizanus, pasinaudodami provokatorių 
klasta rusai sužinojo šioje girioje esančių bunkerių 
vietas ir vieną po kito šturmavo. Partizanai kovėsi 
narsiai. Prie šio štabo bunkerio medžiai dar ir da
bar nuo granatų skeveldrų žaizdų verkia sakų aša
romis. Tai buvo 1949 m. lapkričio 1-2 d. Buvo su
naikinti 9 bunkeriai, žuvo 33 partizanai, keletas 
suimta sužeistų. Vien šiame bunkeryje žuvo 7 par
tizanai: čia žuvo Antanas Starkus-Montė, antrasis 
Algimanto apygardos vadas; Albinas Pajarskas-
Bebras, apygardos štabo viršininkas; Aleksas 
Matelis-Audelis, apygardos vado adjutantas; Julius 
Burneika, Montės partizanų būrio vadas; Birutė 
Šniuolytė-Ramunė; Stasė Vigilytė-Živilė; Juozas 
Pleškys-Algis, Kęstučio apygardos vado adjutantas. 
Jie nepasidavė priešui, pasirinko kovą iki galo. Kai 
nelieka šovinių, paskutinė granata - sau. Tokia 
partizano dalia ir ryžtas. Bet jie žuvo nenugalėti", 
- sakė A. Blažys. Bus daugiau. 

1949 m. rudeni Šimonių girioje buvo išduoti 9 par
tizanų bunkeriai. Per 3 dienas okupantų kariuo
menė sunaikino 33 partizanus. Jaunosios skautės 
Šimonių girioje, buvusio partizanu bunkerio gr iu
vėsiuose. 
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A. Eidintas pristato istorini romaną į Tyrimas dėl žuvusio saugumo 
karininko ar tė ja prie pabaigos 

Su skaitytojais bendrauja istorinio romano autorius A. Eidintas. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, spalio 25 d. (ELTA) — 
Garsaus istorijos profesoriaus, polito
logo, diplomato Alfonso Eidinto isto
rinis romanas „Ieškok Maskvos 
sfinkso" pradėjo kelionę per Lietuvą. 
Sostinės leidyklos „Versus aureus" 
išleista knyga pirmiausia pristatyta 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijo
je ir istorinėje Prezidentūroje Kaune, 
dalyvaujant autoriui ir leidėjams. 

Trečiadienį A. Eidintas savo kū
rinį pristatė gimtojo krašto žmonėms 
Kelmės bibliotekoje, vėliau — Taura
gės centrinėje bibliotekoje. Baigia
masis pristatymas spalio 27. dieną 
skaitytojus sukvies į Vilniaus apskri
ties A. Mickevičiaus biblioteką. 

Romanas „Ieškok Maskvos sfink
so" pavadintas Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos vykdytos operacijos 
kodiniu pavadinimu, kuris reiškia su
žinoti, kokie iš tiesų buvo susitarimai 
tarp tuometinių Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos užsienio reikalų ministrų 
Viačeslavo Molotovo ir Joachimo fon 
Ribbentropo ir domėtis neaiškią poli
tiką vykdančia Sovietų Sąjunga. 

Pasak knygos autoriaus ir leidė

jų, šiuo istoriniu romanu siekiama gi
liau apmąstyti, žodžiu ar kitomis me
no priemonėmis apšviesti vieną iš 
skaudžiausių, fundamentaliausių lie
tuvių tautos naujosios istorijos lūžių 
ir patirčių. A. Eidintas remiasi įvai
riausiais istoriniais dokumentais, 
amžininkų atsiminimais, kuriuos 
bandė ne tik prikelti iš užmaršties, 
bet ir „sužmoginti". Romanas turėtų 
padėti atsakyti į klausimą, ar Lietu
vai pavyko išlaikyti savąjį orumą ypa
tingais Europos istorijai 1939-1940 
metais. 

Istorikas, politologas, diplomatas 
A. Eidintas 1969-1973 metais studija
vo tuometinio Vilniaus pedagoginio 
instituto Istorijos fakultete, buvo šio 
fakulteto Visuotinės istorijos kate
dros asistentu, docentu. 

Pradėjęs diplomatinę karjerą 
1993-1997 metais buvo Lietuvos am
basadorius Kanadai, JAV ir Meksi
kai. Vėliau buvo paskirtas ambasado
riumi Izraelyje, Pietų Afrikos Res
publikai, Kiprui ir Etiopijai. Šiuo me
tu dirba Lietuvos ambasadoriumi 
Norvegijoje. 

Britų jaunimas susidomėjo Lietuva 
Londonas, spalio 25 d. (BNS) — 

Politiškai aktyvioms britų jaunimo 
organizacijoms susidomėjus Lietuva, 
pradedamas dialogas tarp Lietuvos ir 
britų jaunimo. 

Trečiadienį Lietuvos ambasadoje 
Londone įvyko pirmoji diskusija, į 
kurią susirinko apie 30 britų konser
vatorių jaunimo organizacijos „Con-
servative Future" aktyvistų bei Lie
tuvos jaunųjų konservatorių lygos 
atstovai. 

Ambasadorius Vygaudas Ušac-
kas pristatė Lietuvą, užsienio ir sau
gumo politikos bei dvišalių santykių 
prioritetus. 

„Mūsų valstybių rytojaus vado
vai turi kalbėtis jau šiandien. Tikiuo
si, jog gimė tradicija, kurią ateityje 
mes puoselėsime ir stiprinsime. Dia
logas tarp lietuvių ir britų jaunimo 
organizacijų ir politinių partijų yra 
viena iš svarbiausių abipusio suprati
mo tarp mūsų valstybių prielaidų", 
— pabrėžė V Usackas. 

Gruodį ambasadoje planuojamas 
susitikimas su Didžiosios Britanijos 
Liberalų demokratų partijos jaunimo 
atstovais, o sausį — su jaunaisiais lei
boristais. Susitikimuose ketina daly
vauti britų partijoms giminingų Lie
tuvos organizacijų atstovai. 

* Lietuvos A lygoje pirmau
jantis Kauno FBK „Kaunas" gali 
susigrąžinti čempiono titulą — 
kauniečiams XXXIII turo rungty
nėse svečiuose su Vilniaus „Vėtra" 
pakanka ir lygiųjų. Tai tapo aišku, po 
rungtynių sostinėje, kur septintojoje 
pozicijoje esanti vietos „Vilniaus" (42 
tšk.) komanda 2:0 nugalėjo čempiono 
titulą ginantį Panevėžio „Ekraną". 
Po šios nesėkmės „Ekranas" turi 64 
taškus ir, likus keturiems turams iki 
pirmenybių pabaigos, toliau 12 taškų 
atsilieka nuo „FBK Kaunas" vienuo-
likės. 

* Rygos ASK komandos vy

riausiasis treneris Ramūnas Bu
tautas net nesvarsto galimybės 
treniruoti Latvijos vyrų krepšinio 
rinktinę. Trečiadienį interviu R. Bu
tautas paneigė gandus, kad mielai 
užimtų Latvijos rinktinės vyriausiojo 
trenerio postą. „Mano gyvenimo sva
jonė treniruoti Lietuvos rinktinę, — 
sakė vyriausiasis ASK komandos tre
neris. — Buvo kalba su jaunu Latvi
jos žurnalistu. Jis su humoru paklau
sė dėl darbo Latvijos rinktinėje, o aš 
su humoru atsakiau, jog jei nedirbsiu 
su Lietuvos nacionaline komanda, tai 
gal ir pagalvosiu", — kalbėjo R. Bu
tautas. 

Vilnius, spalio 25 d. (BNS) — 
Tyrimas dėl Baltarusijoje mįslingo
mis aplinkybėmis žuvusio Lietuvos 
saugumo karininko Vytauto Pociūno 
artėja prie pabaigos. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", Baltarusijos tyrėjai yra užsi
minę, kad Lietuvos diplomatas žuvo 
itin nelemtai. Kiekvieną viešbučio 
kambario centimetrą ištyrę ekspertai 
surado pėdsakų, kurie ir padėjo nus
tatyti žūties priežastį. Šią versiją pa
tvirtino ir tai, kaip V Pociūnas atrodė 
nukritęs ant žemės šalia viešbučio. 

Valstybės saugumo karininkas 
48 metų V. Pociūnas, dirbęs Lietuvos 
konsulate Gardine, žuvo rugpjūčio 23 
dieną anksti ryte iškritęs per vieš
bučio devintojo aukšto langą Breste. 

Lietuvos ekspertai, atlikę pakar
totinę palaikų ekspertizę, nustatė, 

kad diplomatas mirė nuo vidaus or
ganų sužalojimo iškritus iš devintojo 
aukšto. Ekspertai patvirtino, kad V 
Pociūnas prieš mirtį vartojo alkoho
lio. Baltarusiai teigė diplomato krau
jyje radę 1.9 promilės alkoholio. Tai 
— vidutinis girtumo laipsnis. 

Pasak dienraščio, žuvusiojo 
kraują Lietuvos prašymu tyrė ir Aus
trijos specialistai, turintys modernes
nę aparatūrą. Jie nustatė, kad alko
holio būta dar daugiau negu pagal 
baltarusių duomenis. 

Baltarusijos prokurorai spalio 6-
ąją priėmė nutarimą nekelti baudžia
mosios bylos dėl Lietuvos diplomato 
mirties ir tyrimą nutraukė. Tyrimo 
išvadose skelbiama, kad V Pociūnas 
žuvo nelaimingo atsitikimo metu. 
Tačiau medžiagą dar nutarė peržiū
rėti Respublikinė prokuratūra. 

Turėsime kultūros atašė Japonijoje 
Vilnius, spalio 25 d. (BNS) — 

Lietuva turės kultūros atašė ir Ja
ponijoje — tokį nutarimą priėmė Vy
riausybė. 

Kultūros atašė pareigybė Japo
nijoje steigiama siekiant vykdyti Lie
tuvos nacionalinės kultūros sklaidos 
politiką, organizuoti ir koordinuoti 
Lietuvos kultūros pristatymo inicia
tyvų įgyvendinimą, užmegzti ir pa
laikyti tiesioginius kontaktus tarp 

abiejų valstybių kultūrinių visuome
nių, spręsti kitus aktualius dvišalių 
kultūrinių mainų klausimus. 

Kultūros atašė skiriami trejiems 
metams. 

Šiuo metu Lietuva kultūros atašė 
yra paskyrusi Švedijoje, Lenkijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, 
Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos Ka
liningrado srityje, Vokietijoje ir ats
tovybėje prie Europos Sąjungos. 

Ginkluota biurokratija graso Lietuvai 
Atkelta iš 1 psl. 
galia visos Lietuvos mastu, o vietinės 
biurokratijos - savivaldos atžvilgiu 
šiandien pranoksta piliečių renkamų 
atstovų pajėgumą. „Šiandieniai biu
rokratijos rūmų viziriai yra tiek įval
dę rūmų intrigų technikas, kad laimi 
daugelį dvikovų su politinio sluoks
nio entuziastais", - teigė istorikas. 

Teritorija su siautėjančiais 
klanais 

Anot Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų 

\ instituto (TSPMI) docento Vytauto 
Radžvilo, dėl VSD krečiančio skanda
lo laikas skelbti pavojų, nes ši įstaiga 

; tampa niekieno nekontroliuojama. V 
j Radžvilo požiūriu, tikros demokrati-
I jos Lietuvoje ir iki šiol stigo, bet VSD 

problema dabar ėmė kelti grėsmę net 
tam demokratijos fasadui, dėl kurio 

| Lietuvą dar galėjome vadinti demok-
I ratine šalimi. 

„Seniai buvo aišku, kad Lietuva 
nėra jokia parlamentinės demokrati
jos šalis: buvo tik graži demokratijos 
iškaba. Atkūrusi nepriklausomybę ji 
net netapo tikra valstybe, o papras
čiausiai yra teritorija, dėl kurios kon
trolės štai jau keliolika metų gru
miasi nomenklatūriniai—oligarchi-
niai klanai", - sakė V Radžvilas. 

Politologo teigimu, šiomis aplin
kybėmis nepajėgė susiformuoti nei 
valstybinis požiūris į šalies reikalus, 
nei tikros valstybės institucijos, ku
riomis dabar vadinamos interesų 
grupių priedangos, arba „stogai", po 
kuriais vyksta klanų grumtynės. 

„Šiuo požiūriu VSD nėra jokia iš
imtis. Šioje įstaigoje valstybės intere
sas taip pat sutapatintas su kažkurio 
klano siekiais, o vykstantys darbuo
tojų 'valymai' tėra regima klanų ko
vos išraiška", - sakė TSPMI docen
tas. 

Kartu V Radžvilas pripažino, jog 
dabartiniai įvykiai VSD nėra visai 
įprasti. „Dėl šios įstaigos veiklos po
būdžio tie įvykiai kaip reta apnuo
gino nedemokratinę Lietuvos valsty
bės prigimtį, o išsprūdusi iš parla
mentinės kontrolės gniaužtų VSD ir 
pirmiausia jos vadovybė jau kelia tie
sioginę grėsmę net demokratinio val
dymo fasadui", - teigė jis. 

Politologo žodžiais, pastaruoju 
metu atsiskleidžia Lietuvos - specia
liųjų tarnybų valdomos ir manipu
liuojamos nedemokratiškos šalies -
tikrasis veidas. 

„Šį daugybę metų trunkantį slin
kimą 'tvirtos rankos' režimo link bū
tina kuo skubiau stabdyti visomis 
įmanomomis priemonėmis", - pažy
mėjo V Radžvilas. 

Prašo laikinai nušalinti A. Pocių 
Atkelta iš 1 psl. 
informacijos sąmoningo neteisėto 
perdavimo, atskleidimo Lietuvos ir 
užsienio piliečiams bei galimo šių 
duomenų klastojimo. Tyrimą atlieka 
VSD generalinio direktoriaus A. Po
ciaus įsakymu sudaryta specialioji 
komisija. 

VSD pranešime teigiama, kad 
nušalintiems pareigūnams buvo pa
siūlyta pasitikrinti poligrafu, vadina
muoju melo detektoriumi, tačiau kai 

kurie jų tai padaryti atsisakė. 
V Darnu lis praėjusią savaitę ži-

niasklaidoje buvo įvardytas kaip 
„kurmis", esą be vadovybės sankcijos 
teikęs tarnybinę informaciją kai ku
riems politikams, daugiausia — Sei
mo konservatoriams. Tačiau oficialiai 
tai nepatvirtinta. 

Pats V Damulis interviu LTV su
tiko su prielaida, kad jo nušalinimas 
galįs būti „susidorojimas" už liudiji
mą VSD veiklą tiriančiam NSGK. 
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Pasaulio naujienos 
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Pasaulio nauj 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS ži 

Susiskaldžiusi Europos 
musulmonų bendruomenė 

Pagyvenusios musulmonės tradiciniais drabužiais. 
Washington, DC, spalio 25 (Al-

fa.lt) — „Ar reikėtų būti labiau mu
sulmoniškam, nei buvo Mahometas?" 
Šis klausimas pastaruoju metu tam
pa vienu dažniausiai užduodamų tarp 
Senojo žemyno gyventojų. Europie
čiai pagaliau pradeda suprasti, kad 
jiems priešiškas yra ne Islamas, o kai 
kurių jo pasekėjų sukurta šalutinė Is-
lamizmo ideologija, rašo „Newsweek" 
autorius Denis MacShane. 

Pats principas, kad protas yra 
aukščiau už prietarus, Galileo moks
las ir Voltaire propaguota teisė į lais
vą žodj - visam tam grasina totalita
rinė politika, paslėpta po religijos 
kauke. Dėl to Europa tikriausiai ne
kils į naują konfesini karą, tačiau po
žiūrių pokyčiai yra neabejotini. 

Didžiosios Britanijos Bendruo
menių rūmų vadovas Jack Straw ne
seniai sukėlė audringą reakciją, siūly
damas musulmonų moterims nene
šioti ilgo šydo. Anot jo, tai socialiai 
dalijantis veiksnys, greičiau atskyri
mo, o ne bendruomeniškumo ženk
las. Po premjero Tony Blair pritarimo 
susidarė įspūdis, kad šalis juda dar 
didesnės įtampos tarp musulmonų ir 
nemusulmonų kryptimi. 

Panašių tendencijų galima aptik
ti ir kitur - Prancūzijoje, kur vyksta 
riaušės, ar Nyderlanduose, kur nau
jas įstatymas draudžia dėvėti nuo 
galvos iki kojų burką viešai, arba Bel
gijoje, kur pastaruosiuose savivaldy-

Maskva, spalio 25 d. („Reu-
ters"/'„Interfax"/BNS) — Rusijos pre
zidentas Vladimiras Putinas trečia
dienį išreiškė viltį, kad įtempti san
tykiai su Gruzija bus normalizuoti, 
bet nurodė, kad Rusijai kelia nerimą 
kraujo praliejimo Abchazijoje ir Pietų 
Osetijoje tikimybė ir kad Maskva 
imsis priemonių tam išvengti. 

„Mums didelį nerimą kelia da
bartinės Gruzijos vadovybės kursas 
spręsti teritorines problemas pasitel
kiant jėgą", — pareiškė prezidentas, 
atsakinėdamas į šalies gyventojų 
klausimus. 

Y Putinas pabrėžė, kad būtina 
užkirsti kelią tokiems bandymams. 
„Tai mes darome ir dialogo su Gru
zijos kolegomis metu, ir tarptautiniu 
lygiu, ESBO", —sakė jis. 

Rusijos ir Gruzijos santykiai 
pablogėjo po to, kai rugsėjo mėnesį 

bių rinkimuose tik per plauką Ant
verpene nelaimėjo antiimigrantiškas 
Flemiškasis blokas. 

Tačiau ši netolerantiška realybė 
slepia realius Europos musulmoniš
kose bendruomenėse vykstančius po- į 
kyčius. Štai Rotherham mieste, Di
džiojoje Britanijoje, 15 proc. gyvento
jų yra musulmonai - dauguma iš Mir-
pūro provincijos Kašmyre. 

Vyresni vyrai yra malonūs, die
vobaimingi ir didžiausią dėmesį ski
ria šeimai. Močiutės dėvi tautinius 
savo kaimų drabužius. Tačiau jų anū
kės jau nešioja džinsus, marškinėlius. 
Tik kai kurios dar ant galvos dedasi 
tradicinį hidžabą, kad pridengtų 
plaukus. Tačiau burką jos išjuokia 
kaip „Batman kostiumą". 

Ir jos nėra šventvagiškos, nes vi- i 
šame Korane nerasi jokios užuomi
nos apie rengimosi taisykles. Velnias ; 
gali dėvėti „Pradą", tačiau Islamo ! 
įkūrėjas nereikalavo, kad musulmo- ! 
nai nešiotų burką ar į ją panašų dra
bužį nikabą. 

Šioje vietoje suversti kaltę rei- į 
ketų musulmonams vyrams, nus- j 
prendusiems, kad jų moterys šiais lai- ; 
kais turėtų pasislėpti po ilgais dra- ! 
bužiais ir taip išsiskirti iš kitų Eu- | 
ropos gyventojų. Ypač tokias miosta- I 
tas propaguoja radikalūs islamistai. 
Pasak jų, nepakanka to, kad vaka-
riečiai okupuoja musulmonų kraštus, I 
jie dar ir nurodo, kaip rengtis. 

Tbilisyje buvo areštuoti keturi šnipi
nėjimu apkaltinti rusų karininkai. 
Rusija reaguodama paskelbė Gruzijai 
transporto blokadą, pradėjo masinę 
gruzinų deportaciją ir ėmė taikytį 
tam tikrus prekybos suvaržymus. 

Gruzija mano, kad Rusija keršija 
už Tbilisio siekį įstoti į NATO ir ban
do perimti nuo Gruzijos atskilusių re
gionų kontrolę, tačiau V Putinas tai 
neigia. 

„Nesiekiame plėsti savo teritori
jos. Mums savo teritorijos užtenka", 
— per tiesioginę transliaciją atsaki
nėdamas į Rusijos gyventojų klausi
mus sakė prezidentas. 

„Bet negalime leisti kraujo pra
liejimo toje teritorijoje", — pridūrė 
jis. Anksčiau V Putinas per susitiki
mą su Europos Sąjungos atstovais sa
kė, kad regione artėjama kraujo pra
liejimo link. 

EUROPA 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek

sandras Lukašenka kitą mėnesį nu
vyks į Tehran ir šiuo vizitu pademon
struos solidarumą su Irano vadovybe 
kilus krizei dėl šios šalies branduo
linių ambicijų, pranešė Baltarusijos 
užsienio reikalų ministerija. A. Luka
šenka susitiks su Irano prezidentu 
Mahmoud Ahmadinejad. Šiuo vizitu 
siekiama stiprinti tarpvalstybinius 
ryšius ir paskatinti kelis svarbius 
ekonominius projektus, sakoma už
sienio reikalų ministro Sergejaus 
Martynovo pareiškime. 

BUKAREŠTAS 
Trečiadienį atsistatydino Ru

munijos gynybos ministras Teodoras 
Atanasiu, teigiantis, kad 44 dienas 
trunkantis nušalinimas nuo pareigų 
dėl pradėto kriminalinio tyrimo ken
kia armijai. T. Atanasiu, priklausantį 
valdančiosios centristų koalicijos Li
beralų partijai, Rumunijos preziden
tas Traianas Basescu laikinai nušali
no nuo pareigų rugsėjo 12-ąją, kai 
buvo pradėtas tyrimas dėl prezidento 
patarėjų skundų, esą ministras prieš 
juos naudoja karinę žvalgybą. 

MEKSIKA 

LOS CABOS 
Meksiką antradienį užklupus 

atogrąžų audrai „Paul", pakilusios 
bangos viename pajūrio kurorte nu
sinešė turistą iš JAY Washington val
stijos, kuris vaikštinėjo paplūdimiu. 
Jis laikomas dingusiu be žinios, ta
čiau gelbėtojai beveik neabejoja, kad 
amerikietis žuvo. Audrai artėjant 
prie Los Cabos kurorto, kurį dėl gali
mybių žaisti golfą, buriuoti ir žvejoti 
pamėgo užsienio turistai, kariškiai, 
policija ir civilinės saugos darbuoto
jai pradėjo evakuoti maždaug 1,500 
žmonių. Pirmiausia evakuojami as
menys, gyvenantys prastai pastaty
tuose namuose. „Paul" šiuo metu 
kiek susilpnėjo ir dabar yra ne ura
ganas, o atogrąžų audra, kurios vėjų 
greitis siekia 75 km per valandą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusų žurnalistės Anos Politkovs-

kajos nužudymą tiriantys pareigūnai 
įtaria, kad su šiuo nusikaltimu yra 
susiję buvę milicijos pareigūnai, ku
rie dirbo Čečėnijoje, trečiadienį rašo 
šalies verslo laikraštis „Kommer-
sant". Vidaus reikalų ministerijos ir 
prokuratūros" tyrėjai praėjusią sa
vaitę išvyko iš Maskvos į Nižne-var-
tovską Vakarų Sibire apklausti buvu
sių milicininkų, kurie dirbo Čečėnijo
je, rašo laikraštis. Įtariama, kad jie 
galėjo atkeršyti „Novaja gazeta" žur
nalistei už tai, kad ji nurodė juos kaip 
asmenis, susijusius su mažiausiai 
vieno civilio gyventojo nužudymu Če
čėnijoje. 

* * * 

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas per kasmetinę „tiesioginę li
niją" pasiekė asmeninį bendravimo 
su šalies gyventojais tiesioginiame te
levizijos ir radijo eteryje rekordą — 
valstybės vadovas į žmonių klausi
mus atsakinėjo 2 valandas ir 55 mi
nutes. Praėjusiais metais tiesioginė 
transliacija su šalies vadovu truko 
penkiomis minutėmis trumpiau. Ta
čiau klausimų, į kuriuos šį kartą at
sakė V Putinas, skaičius buvo mažes
nis negu 2005 metais. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako ministras pirmininkas Nu-

ri al-Maliki trečiadienį pažadėjo ko
voti su karinėmis formuotėmis, ku
rios yra atsakingos už tarpkonfesinį 
smurtą, trukdantį JAV pajėgoms per
duoti saugumo kontrolę irakiečiams 
ir pasitraukti iš šalies. JAV ambasa
dorius Zalmay Khalilzad sakė, kad 
Irako vadovai sutiko laikytis politi
nių ir saugumo priemonių grafiko. 

TEHRAN 
Iranas įrengė antrą urano sodri-

nimo centrifugų kaskadą ir artimiau
siomis dienomis pradės leisti į jas 
urano dujas. Šią savaitę diplomatai 
sakė, kad Iranas tikriausiai bando 
antrą centrifugų, kuriomis galima 
sodrinti uraną atominėms elektri
nėms arba atominėms bomboms, 
grupę. 
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Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasau'io šalis 

Krovinių gabenimas 
lėktuvu , visas pasaulio saKs. 

Auto 
Automobilio pirkimas be 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 
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visote Amerikoje. 
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Trucktog 
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Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 
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Suvalkų trikampis 
PRANE SLUTIENE 

Seniai norėjau pati pamatyti 
kraštą, apie kurį daug kalbėta - ir 
gerai, ir blogai. Tai vadinamasis 
Suvalkų trikampis, esantis Lenkijos 
teritorijoje. 

Kvietimą vykti į šį kraštą gavau 
iš Viliaus Maslausko, kuris su Lie
tuvos nacionalinio operos ir baleto 
(LNOB) teatro administracija vyko į 
paskutinį vasaros koncertą, ruoštą 
Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Koncerte dalyvavo LNOB kamerinis 
orkestras, žymūs solistai, taip pat 
Vilniaus miesto Aklųjų ir silpnaregių 
choras. 

Į Lenkiją turėjau išvykti po 
dviejų savaičių kartu su Lietuvos 
mokslų akademijos choru (LMAC). 
Kelionė su nakvyne palapinėse. Iš
vykome gana anksti, 7 vai. r., auto
busu. Kartu važiavo Vilniaus apskri
ties švietimo tarybos vadovas ir lab
daringo Aldonos ir Jono Čingų fondo 
pirmininkas Jonas Endriukaitis. 
Fondas parėmė išvyką, sumokėdamas 
dalį jos išlaidų. 

Prieš kertant Lietuvos ir Len
kijos sieną, prie Lazdijų į akis krito 
nedirbamų žemių plotai, išardytų 
kolūkių pastatai, apleisti gyvenamieji 
pastatai. Susigėdau iš tokio Lietuvos 
kampelio išvažiuodama... 

Pasienyje išsikeitėme litus į zlo
tus, autobuse patikrino pasus ir - jau 
Lenkijoje. Čia pasitiko kiek kitoks 
peizažas: dirbama, apsėta žemė, nau
jos statybos namai. J. Endriukaitis, 
neblogai pažįstantis šį kraštą, rodė, 
kur gyvenama lietuvių, o kur - lenkų. 

Pavakariu prie ežero, esančio 
netoli poilsiavietės „Šilinė", kur mes 
apsistojome, įvyko koncertas, kuria
me pasirodė LMAC ir Druskininkų 
senjorų choras. Sį chorą mes jau 
buvome sutikę prie muitinės. 

Iš ryto atvykome į Seinus. Čia 
prie mūsų prisijungė vietinė gidė, 
kuri nuvedė mus prie vysk. Antano 
Baranausko paminklo ir aprodė 
vyskupo pastatytą baziliką. 

Seinai - miestelis, esantis tik 20 
km nuo Lazdijų. Iki 1919 m. Lenkijos 
okupacijos Seinai šalia Vilniaus ir 
Kauno buvo vienas žymiausių lietu
vių tautinio, kultūrinio ir politinio 
gyvenimo centrų. 1919 m., lenkams 
okupavus šį kraštą, vyko didelės 
demonstracijos, eitynės, kuriose daly
vavo per 10,000 protestuojančių 
miesto ir apylinkių lietuvių. 1993 m. 
Lenkijos lietuvių draugijos prašymu, 
buvo sukurtas komitetas vysk. 
Antano Baranausko paminklui Sei
nuose pastatyti. Nepaisant didelio 

pasipriešinimo, paminklas Lietuvos 
valstybės lėšomis buvo pastatytas 
Seinų senamiestyje, netoli bazilikos. 
Prie šio paminklo ekskursijos metu 
LMAC padėjo gėlių ir sugiedojo gies
mę. 

Seinų katedroje, kurioje palaido
tas A. Baranauskas, lietuvis kunigas 
atnašavo šv. Mišias, LMAC giedojo 
diriguojant Vytautui Verseckui, var
gonavo Judita Taušaitė. Bazilika 
buvo pilnutėlė. Po pamaldų bažnyčio
je buvo surengtas koncertas. Ekskur
sijos po Seinus metu mus lydėjo gidė 
Nijolė, be kurios ši kelionė nebūtų 
buvusi tokia įdomi. 

Čenstakavą, Krokuva, 
Varšuva 

Vėl gavau kvietimą keturių dienų 
kelionei. Išvykome rugpjūčio 11 d., 
visą naktį važiavome autobusu iš 
Vilniaus. Autobusas patogus, vėsina
mas, galėjome snausti. Vykome tie
siai į Čenstakavą. Keliai Lenkijoje ne 
tokie geri ir platūs kaip Lietuvoje. 
Tūkstančiai piligrimų iš Ukrainos, 
daugiausia jaunimas, su kuprinėmis, 
miegmaišiais žygiavo net 300 km į 
Čenstakavos šventovę pasimelsti. 
Mums vienuolyno ansamblio pasta
tus aprodė ir apie juos papasakojo 
gidė. Apžiūrėję išvažiavome į savo 
stovyklą. 

Stovykla - nauja, pastatyta miš
ko pakraštyje, savininkės - lenkės 
vienuolės. Stovykloje buvo viskas: 
patalynė, dušai, tualetai, karštas van
duo. Lovos dviaukštės, po 6-8 kam
baryje. Vienuolės labai griežtai iš
skirstė vyrus ir moteris, net vyrui su 
žmona neleido nakvoti viename kam
baryje. Mumis stovykloje rūpinosi 
lenkas, kuris apmokėjo net pusry
čius. 

Gerai išsimiegoję, ryte išvažia
vome atgal į Čenstakavą, miestelį, 
kuriame yra garsioji Juodosios Ma
donos ikona, čia atkeliavusi XTV a. 
Daugybė žmonių, tarp jų ir neįgalieji, 
renkasi ir meldžiasi, prašydami svei
katos. Daug piligrimų atvyksta iš 
tolimos Ukrainos. Mūsų choras Juo
dosios Madonos (Marijos) garbei 
pagiedojo giesmių. 

Po to kiekvienas turėjome ne
mažai laisvo laiko, galėjome užkąsti, 
aplankyti kitas vietas. Grįžome nus
tatytu laiku į autobusą ir išvykome į 
nakvynės vietą. Kitą rytą po pusryčių 
atsisveikinome su vienuolėmis ir 
išvykome į Krokuvą. Tai nepaprastai 
gražus miestas, kultūros centras, 
kuriame nemažai bibliotekų, mu
ziejų, bažnyčių. 

LMAC ekskursijos dalyviai prie Seinų katedros. 

Per karą Krokuva nelabai nuken
tėjo nuo bombų, tad daugelis ar
chitektūrinių paminklų liko nepa
žeisti. Komunistai Krokuvos gyven
tojus laikė rezistentais. Netoli Kro
kuvos komunistų valdymo metais 
buvo pastatytas didelis plieno fab
rikas, manyta, jog darbininkai, dir
bantys fabrike, padės padidinti ko
munistų skaičių. Tačiau sumanymo 
įgyvendinti nepavyko. 1968 m. Kro
kuva buvo studentų opozicijos cen
tras. 

Aplankę Krokuvą, išvykome į 
Varšuvą, Lenkijos sostinę. Per karą 
šis miestas gerokai nukentėjo nuo 
vokiečių bombų. Beveik visą miestą 
pokariu reikėjo per naują atstatyti. 
Ypač nukentėjo senamiestis. Varšu
voje galėjome trumpai apsižvalgyti ir 
išvykome į Punską. 

Punskas 

Atvykus į Punską, mus apgy
vendino lietuviškoje Dariaus ir 
Girėno mokykloje. Išsimiegoję ryte 
išsiruošėme į miestą. 1920 m. lenkai 
okupavo nemažai lietuviškų žemių 
(visą Vilniaus kraštą). Nuo to laiko ir 

Punskas liko Lenkijos teritorijoje. 
Tačiau punskiečiai visą laiką stengėsi 
išlaikyti lietuvišką identitetą. Čia 
veikia pagrindinė mokykla su lietu
vių dėstomąja kalba, kurią šiuo metu 
lanko 258 moksleiviai. Lietuvišką 
gimnaziją lanko 57 moksleiviai. Gim
nazistai vežiojami iš įvairių vietovių. 
Lietuviškame Kovo 11-osios licėjuje 
mokosi 148 moksleiviai. Dalis jų kilę 
iš Seinų ar Suvalkų. Tai vienintelė 
Lenkijoje tokio tipo mokykla. Punske 
taip pat veikia muzikos mokyklos fi
lialas, kurį lanko 62 moksleiviai. 
Punsko lietuviai jaunuoliai gali studi
juoti ir Lietuvos universitetuose. 

v 

Žolinės atlaidų diena pasitaikė 
graži, giedra. Šv. Mišiose, kurias 
aukojo kunigas iš Gardino Pranas 
Kuklys, dalyvavo daug žmonių. Jose 
giedojo ir mūsų Lietuvos mokslų 
akademijos choras. Deja, Mišių pa
baigos procesiją kiek sutrukdė pra
sidėjęs lietus. Lietui apstojus baž
nyčios kieme vyko gegužinė, kurioje 
buvo daug jaunimo pasirodymų, buvo 
galima pasivaišinti namie ruoštais 
patiekalais. Vakare visi išvažiavome 
atgal į Vilnių. 

Skelbimai 

ĮVAIRUS SIŪLO DARBA 

PRIIMU GYVENTI VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONES LEMONTE, 

šalia Pasaulio lietuvių centro. 
Puikios gyvenimo sąlygos, pilnas 

aptarnavimas. 
Tel 6BO-518 2 4 9 6 

REIKALINGA 
AMERIKOS LIETUVĖ 

DARBUI „OFISE". 
Tel. 708-906-3040 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

U 

Punsko lietuviai nepamiršta savo tradicijų ir damų 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

*V; Vartei 
KLSiDl.NTIAL 
BROKĮ-RAGfc 

VIDA M. 0 
SAKEVKIUS 

Real Estate Consul tan t 
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardauimas 
708-889-2148 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 
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Valdovų rūmai - atrama 
prieš nutautėjimą 

Gana keista, kad Atgimimo 
minties savaitraštyje „Atgimimas" 
pasirodė straipsnis, kuris ne tik ne
puoselėja, bet neigia valstybingumo 
tradicijas. Vienas iš jų yra Rasos 
Gečaitės, rugsėjo 29 d. - spalio 5 d. 

mus, reikia juos restauruoti. Caro 
laikais apmūryto pastato (vadinamo 
Sliosbergo namu) eksterjerams bei 
„itin retiems iš ketaus lietiems orna
mentiniams laiptams" ir panašiems 
dalykams čia ne vieta. Tai visais at-

numeryje išspausdintas, „Civilizacija žvilgiais skirtingos vertybės. Lietu 
pagal barbarus". viai iš tiesų yra daugeliu atvejų tole-

Yra asmenų, kurie teigia, kad rantiški. Mes kaip tik nesame grio-
paveldas yra be sienų ir be politikos, vikai - Vilniuje stovi ir stovės, yra 
Tačiau, mes, lietuviai ir daugelis kitų restauruoti ir prižiūrimi caro laikų 
tautų, kurios buvo okupuotos, žino- pastatai. Mes neverčiame kitų priimti 
me, kad tai nėra tiesa. Galime įvar
dinti daugybę įrodymų šiam teiginiui 
pagrįsti. Jų tarpe yra caro okupacijos 
laikais Valdovų rūmų nugriovimas, 
noras ištrinti Lietuvos vardą, pervar
dinant Lietuvą „Šiaurės vakarų kraš
tu", spaudos draudimas ir nutautini
mo politika. Sovietiniais laikais buvo 
pervardinamos miestų gatvės, stato-

mūsų vertybes, tačiau privalome 
ginti savąsias. 

Valdovų rūmai - tai svarbi mūsų 
tautos atrama, jos valstybinio buvimo 
Europoje įrodymas. Tačiau grupė 
XIX-XX a.a. „civilizacijos" gynėjų 
savo poziciją bando paremti „euro-
pietiškais" argumentais ir nesiliauja 
demagogiškai mojuoti tarptautiniais 

mi Lenino paminklai miestų aikštėse paveldosaugos dokumentais. Ne-
ir kt. Tai irgi mūsų paveldas, bet kreipdami dėmesio į 2000 m. spalio 
labai politizuotas. Visa tai okupantai 
skatino įgyvendinti ir net pateisinti 
vietinių gyventojų „rankomis". Tai 
amžius turinti praktika, kad okupan
tai liktų nekalti. 

17 d. LR Seimo priimtą įstatymą, 
kuris teigia, kad būtų atkurti LDK 
Valdovų rūmai, o ne caro laikų pas
tatas, jie netgi pasikvietė į pagalbą 
trumpam užsukusį ICOMOS vadovą 

Verta prisiminti, kad nuo LDK (prof. dr. M. Petzet). Tiems „pavel-
paskutinio padalinimo 1795 m. iki šių dosaugininkams", kuriems mūsų 
dienų praėjo 211 metų. Per visą šį valstybė yra antraeilis dalykas, lygi-
laikotarpį Vilnius, kaip nepriklauso- nant su tarptautinėmis instituci-
mos valstybės sostinė, buvo tik šiais jomis, priminsime, jog Tarptautinės 
laikais, t.y, apie 16 metų! Per visą šį chartijos taip pat numato, kad pavel-
laikotarpį Vilniaus paveldas buvo das turi būti atkuriamas, atsižvel-
niokojamas - išgriauti Vilniaus že
mutinės pilies, ne tik Valdovų rūmai, 
bet pastatai ir bokštai, Vilniaus 
miesto vartai, Trijų Kryžių pamin-

giant į kontekstą. 
Pavyzdžiui, dažnai cituojamoje 

Venecijos chartijos įvade teigiama: 
„Todėl būtina, kad principai, kuriais 

klas, nugriautos nuo katedros šven- turi vadovautis paminklų apsauga ir 
tųjų statulos, nusavintos ir profanuo- konservavimas, būtų sukurti ben-
tos bažnyčios, pakeista jų architek
tūra ir t.t. 

Po daugelio metų žalojimų ir 
naikinimų atgavę nepriklausomybę, 
atstatome mūsų kultūros vertybes. 
Grąžinome gatvių vardus, pašali
nome Lenino statulas, atstatėme ka-

dromis jėgomis ir suformuluoti tarp
tautiniu mastu, kartu paliekant 
kiekvienai tautai teisę panaudoti 
tuos principus savo kultūros ir 
nacionalinių tradicijų sąlygoms". 

O 2003 m. priimtoje ICOMOS -
Tarptautinės paminklų ir saugomų 

tedros šventųjų statulas ir Trijų vietovių tarybos chartijoje pasakyta: 
Kryžių paminklą. Atsiradus galimy- „1.2 Architektūrinio paveldo 
bei, svarbius mūsų istorijos ir vertė ir autentiškumas negali būti 
kultūros paminklus atstatėme net ir pagrįstas fiksuotais kriterijais kadan-
okupacijos metu - Trakų pilį, Biržų gi visų kultūrų atžvilgiu fizinis pavel-
pilį ir Vilniaus žemutinės pilies das turi būti vertinamas kultūrinio 
Senąjį arsenalą. konteksto, kuriam jis priklauso, vidu-

Valdovų rūmai - tai svarbiausia je". 
istorinė architektūrinė erdvė, tiesio- Tai kas tie tikrieji „barbarai"? Ar 
giai išreiškianti mūsų valstybingu- tie, kurie griovė ir naikino užgrobtos 
mą. Atstatydami juos, mes kartu šalies kultūrą, ar tie, kurie nori 
siekiame atkurti čia buvusį senovės atkurti savo kultūros vertybes? Būtų 
grožį, o ne jį griovusią carinę „civi- buvę gražu, kad R. Gečaitė ir jos 
lizaciją". Atkuriame renesansinius cituojami asmenys, prieš apšaukdami 
rūmus, kurie atspindi buvusią ir barbarais Valdovų rūmų mokslinį 
esamą nepriklausomą valstybę. Būti- vadovą dr. Napaleoną Kitkauską bei 
na pažymėti, kad Valdovų rūmų kitus garbingus Lietuvos paveldo 
Karalienių korpuse išliko gotikinio tyrinėtojus ir gynėjus, būtų paklau-
periodo mūrų, todėl, atkuriant rū- siusi prof. dr. M. Petzet, kodėl Ber

lyne, atstatant Ka
rališkuosius rū
mus, buvo nu
griauti socialisti
nių laikų vyriausy
biniai rūmai ir 
kodėl nei vienas jų 
fragmentas nebu
vo išsaugotas ir 
kaip nors „pri
taikytas" prie at
kuriamų rūmų? 

Edmundas 
Kulikauskas 

Gintaras 
Songaila 

Valdovų rūmų 
paramos fondo 

Va.dovų romai. Steigėjai 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
lllrnois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

ElkGrave: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKXCXiAS-ŠIRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave, St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H ickory Hil ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieriamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Iš ratelių - į karietą, 
iš karietos - į sostą 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Melo kojos ilgos, todėl ir jo žings
niai dideli. Tokie žingsniai itin 
reikalingi kopiant karjeros laiptais. 
Kadangi mūsų šalyje įgytus melo 
detektorius, užrakino bent 70-čiai 
metų trūnyti, meluoti galima į valias, 
mulkinti ne tik „runkelius", bet ir 
aukščiausias valstybės instancijas, 
net patį prezidentą. 

Skaitytojui verta priminti nela
bai seną istoriją, kuri visai neseniai-
įgijo tęstinumą Budapešte. 

S. m. birželio 2 d. Lietuvos Aukš
čiausiame teisme (LAT) Teisėjų tary
ba laikinuoju tarybos pirmininku 
išrinko Lietuvos vyriausiojo adminis
tracinio teismo pirmininką Virgilijų 
Valančių. Jis buvo vienintelis kandi
datas, išreiškęs norą užimti šį postą. 
Iš 16-os tarybos narių už V Valančių 
balsavo 13, prieš - 2 Teisėjų tarybos 
nariai, vienas slapto balsavimo biu
letenis buvo sugadintas. Ar vertas 
buvo šis kandidatas tokio posto, ar 
išvis jis teisėju galėjo išlikti? 

Nebetinka čia kalambūras apie 
per tiltą važiavusį melagį, kurio 
rateliai užkliuvo ir melagis išgriuvo, 
nes taip buvo anais, ne melagių lai
kais, kai tiesą ir teisingumą teismai 
gynė. Mūsų, įteisinamo neteisingumo 
ir teisinio nihilizmo laikais, melagis 
ne tik iš ratelių negriūna, bet sodina
mas į karietą. Taip ir įvyko birželio 
2 d. 

Kai pas prezidentą apsilankė 
teisėjai V Valančius, R. Klišauskas ir 
V. Višinskis dėl susikompromitavusio 
Biržų apylinkės teisėjo V Margevi-
čiaus, akivaizdžiai šių teisėjų suklai-

, dintas, prezidentas apkaltino LAT 
pirmininką V Greičių arogantiškumu 
ir informacijos nuslėpimu, išreiškė 
jam kaip teisėjui ir žmogui nepasi
tikėjimą. Vėliau paaiškėjo, kad infor
maciją nuslėpė ne V Greičius, kad 
pasitikėjimą iš tikrųjų prarado aukš
čiau paminėti trys teisėjai, be pag
rindo gynę netiesą tvirtinantį prezi
dento patarėją H. Šinkūną. Tačiau, 
panašu, kad prezidentui pritrūko 

ryžto, mano manymu, akivaizdžiai 
sulaužiusiems teisėjo priesaiką teisė
jams, išreikšti nepasitikėjimą. 

Kadangi prezidentas tokios nuos
tatos neišreiškė, teisėjų trijulė per 
Teisėjų tarybą prastume (nes nepa
teikė jokių įrodymų, liudijančių apie 
jų pokalbį su prezidentu aukščiau 
minėtą apsilankymo dieną) nutari
mą, kuriame konstatuojama, „kad 
nėra pagrindo teigti, jog balandžio 6 
dieną vykusio Teismo tarybos narių 
ir prezidento Valdo Adamkaus susi
tikimo metu prezidentui buvo pateik
ta informacija, neatitinkanti tik
rovės". Visuomenę apie teisėjų aki
brokštus išsamiai informavo žinias-
klaida, visuomenei buvo aiškiai paro
dytas prezidento klaidinimas, tačiau 
Teisėjų tarybai - „nėra pagrindo 
teigti"?! Trys teisėjai, neteisingai 
liudiję ir tuo sulaužę teisėjo priesai
ką, ne tik išliko su suterštomis teisėjų 
mantijomis savo postuose, bet du liko 
ir Teisėjų tarybos nariais, V Valan
čius dar tapo, nors ir laikinu, Tarybos 
vaduku bei paliko Lietuvos Vyriau
siojo administracinio teismo pirmi
ninko poste! 

Rugsėjo pabaigoj minimas ilgako
jis melagis nušuoliavo į Budapeštą, 
kur nuo rugsėjo 27 iki spalio 2 dienos 
vyko 49-asis Pasaulinės teisėjų aso
ciacijos suvažiavimas. Suvažiavime 
renkama asociacijų vadovybė iš ats
tovų šalių, kurių teismų nepriklauso
mumas nekelia jokių abejonių, ku
riose pasitikėjimas teismais yra aukš
tas. Tačiau įvaldytas tiesos nutylėji
mas apie itin žemą pasitikėjimą teis
mais Lietuvoje, kur teismai klanu 
vadinami, kur „ranka ranką plauna", 
o ir paties V Valančiaus susikompro
mitavimo užmaskavimas lėmė, kad 
šis ilgakojis atsisėdo į du sostus: 
Europos teisėjų asociacijos preziden
to ir Pasaulinės teisėjų asociacijos 
viceprezidento. O tempora, o mores! 

Nors melo kojos ilgos ir žingsniai 
dideli, tačiau kelias nebūna ilgas. Kas 
imsis jį sutrumpinti?.. Visuomenė 
laukia. Laikas nelaukia. 

http://www.illinoispain.com
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KAI SUSIRENKA „DRAUGO" DRAUGAI... 
Šeštadienio, spalio 21 d., va

karas. Lyja ir žvarbu. Vėjas gainioja 
pirmuosius nukritusius lapus. Rodos, 
tokį vakarą tik sėdėti namie ir 
džiaugtis jaukia namų šiluma... Ta
čiau Willowbrook pokylių salėje arti
mame Čikagos priemiestyje — šilta, 
jauku ir šurmulinga. Daug puošnių 
viešnių, daug šaunių svečių, susirin
kusių į metinį dienraščio „Draugo" 
pokylį ir tuo pačiu — Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų federacijos 
kongreso pabaigtuves. 

Svečiai vis dar renkasi ir renkasi, 
nors salė jau pilna. Algimantas Bar-
niškis ,,derina" savo muziką, kad ji 
sudarytų malonų foną pokalbiams, 
žinoma, jų netrukdydama, neužgož-
dama. Daug pažįstamų iš toliau 
atvykusių į „Draugo" pokylį ir ALRK 
federacijos kongresą. Šį kartą ypač 
daug dvasininkų luomo — kunigų, 
prelatų, vienuolių. Net prel. E. Put
rimas, užsienio lietuvių sielovados 
vadovas, atvykęs iš Toronto (Cana-
da), neseniai amžinuosius įžadus 
Jėzuitų ordinui davęs jaunas klie
rikas iš Cleveland, OH, brolis Lukas 
Laniauskas... 

Tačiau svečiai vis dairosi į plačias 
duris. Ko jie laukia? Nagi šio vakaro 
garbės svečio, buvusio JAV ambasa
doriaus Lietuvai, Stephen Mull, 
kuris, pakviestas „Draugo" leidėjų 
tarybos' pirm. adv. Sauliaus Kuprio, 
sutiko ne tik dalyvauti pokylyje, bet 
ir pakalbėti į susirinkusius. 

Prisimename pastarųjų kelerių 

metų žymiuosius svečius, apie kurių 
atsilankymą „Draugo" pokyliuose 
dar ir dabar daugelis pakalba: Lie
tuvos Atgimimo ir nepriklausomybės 
paskelbimo didžiausią variklį prof. 
Vytautą Landsbergį, Lietuvos ka
riuomenės vadą gen. mjr. Joną Kron-
kaitį, buv. Bogota (Columbia) merą 
Antaną Mockų ir kai kuriuos kitus. 
Amb. Mull rikiuojasi į pačių įdo
miausių svečių gretas... 

Susirinkusius pasveikino Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų fe
deracijos pirmininkas, kuris kartu 
yra ir „Draugo" leidėjų — Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos pirmi
ninkas — adv. Saulius Kuprys, pa
dėkodamas, kad taip gausiai susi
rinko ir palinkėdamas malonaus va
karo. Invokaciją prieš vakarienę su
kalbėjo prel. E. Putrimas. Kaip ir 
įprasta, Willowbrook šeimininkai 
Birutė ir Gediminas Jodvaliai pa
sirūpino, kad visi svečiai būtų sočiai 
ir skaniai pavaišinti. 

Po vakarienės pagaliau prie 
mikrofono atsistojo pokylio garbės 
svečias - amb. Stephen Mull. Visi jau 
buvome girdėję, kad jis, trejetą metų 
Lietuvoje atstovaudamas Amerikai, 
buvo neblogai pramokęs lietuviškai, 
bet tikrai nesitikėjome, kad visą savo 
ilgoką kalbą pasakys tik lietuviškai. 
Tiesa, vienas kitas kirtis pataikė „ne 
ant to skiemens", viena kita galūnė 
„prasprūdo pro gramatikos taisyklių 
tinklą", bet apskritai ambasadoriaus 
ka.oa cuvc skandi, perpinta humcru 

„Draugo" pokyi lesnios. 
ir giliu įžvalgumu. Buvo aišku, kad 
Lietuvoje jis ne tik „ėjo savo pa
reigas", bet nuoširdžiai viskuo do
mėjosi, pamilo ir Lietuvą, ir jos žmo
nes. O dėl vieno kito nesklandžiau 
ištarto lietuviško žodžio ambasado
rius pačioje pradžioje pajuokavo: „Aš 
tikiuosi, kad jums nebus labai skaudu 
klausytis. Lietuvoje už lietuvių kal
bos 'žudymą' mane galėjo apginti 
diplomatinis imunitetas, bet čia, Či
kagoje, man gali būti ne taip sau
gu..." Žinoma, niekam net į galvą 
nebūtų atėjusi mintis ambasadorių 
kritikuoti dėl lietuvių kalbos, nes tai, 
ką jis kalbėjo, pagavo klausytojų 
dėmesį ir jį išlaikė iki galo. Publika 

toriui atsidėkojo atsistojimu 
plojimai- Kadangi visą amb. 

ciiiiLja-ac 

Šoka Suktinio" šokėjos. Jono Kuprio nuotraukos. 

S. Mull kalbą spausdinome šios sa
vaitės trečiadienio „Drauge", jos 
minčių nekartosime. Tegalima tiek 
pasakyti, kad jo požiūris į Lietuvą bei 
jos žmones yra šviesus, viltingas ir 
perpintas atviromis simpatijomis. 
Lietuvai tikrai reikia kuo daugiau 
tokių gerų, palankių draugų, nors 
ambasadorius teigė, kad „Amerika 
šiandien pasaulyje neturi geresnio 
draugo kaip Lietuva"... 

Dar neišblėsus maloniems įs
pūdžiams iš ambasadoriaus kalbos, į 
salės vidurį pasipylė grakštūs, judrūs 
ir energingi „Suktinio" tautinių 
šokių kolektyvo šokėjai (beje, jie ir 
dainininkai, ir savo pačių programos 
pranešėjai). Šis kolektyvas — dar 
„kūdikis", neseniai šventęs savo pir
mąjį gimtadienį, bet jau puikiai už
sirekomendavęs ir įsigijęs kone profe
sionalų vardą. „Suktinio" vadovai — 
Salomėja ir Vidmantas Strižigaus-
kai, o šokėjai — visi palyginti nese
niai atvykę iš Lietuvos. (Ir kas, šio 
kolektyvo programą pamatęs, galėtų 
tvirtinti, kad vadinamieji „trečiaban-
giai" nesidomi lietuviška veikla ar 
lietuvių tautos kultūra). 

Šiltais plojimais palydėjus me
ninę vakaro programą, pokylio sve
čiai dar neskubėjo skirstytis, nes 
salėje tuoj pasklido svajingos šokių 
muzikos garsai (ačiū Algimantui Bar-
niškiui ir jo muzikantų grupei), o tar
pusavio kalbų — susipažinimų ir 
ankstesnių pažinčių atnaujinimo — 
tikrai netrūko. Visi sutiko, kad tai 
buvo vienas jaukiausių ir maloniau
sių „Draugo" pokylių, nors šį kartą 
sujungtas su ALRK federacijos kon
greso užbaigtuvėmis. 

D.B. 

Iš Lietuvos našlaičių globos komiteto veiklos 
Š. m. rugsėjo 28 d. posėdyje, įvy

kusiame „Seklyčioje", buvo aptarti 
einamieji reikalai ir ateities darbai. 

Pirmininkas Juozas Polikaitis, 
vasarą trumpai lankęsis Lietuvoje, 
papasakojo apie susitikimus su kele
tu Lietuvos našlaičių globos (LNG) 
komiteto įgaliotinių. Bet svarbiau
sias susitikimas buvo su Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos 
vargdienių seserų (mūsų vadinamų 
Putnamo seselėmis) kongregacijos 
vyresniąja ses. Igne, su kuria aptarė 
planus a.a. Vandos Prunskienės 
palikimui Lietuvos našlaičių globos 
komitetui įgyvendinti. 

Seselėms priklauso Šv. Kryžiaus 
pastatų kompleksas Vilniuje, kuris 
yra netoli Prezidentūros. Komplek
sas yra istorinis paveldas ir jis ats
tatomas pagal nustatytus reikalavi

mus. Buvo kalbama apie vieno ne
labai didelio pastato remontavimą. 
Pastatas būtų skirtas jaunoms naš
laitėms merginoms, besimokant Vil
niuje, apsigyventi. Pastatas būtų pa
vadintas a.a. Vandos Prunskienės 
vardu, būtų pritvirtinta speciali 
bronzinė atminimo lenta su įrašu, 
įrengtas specialus langas-niša V. 
Prunskienės atminimui. Juozas Poli
kaitis nuodugniai apžiūrėjo pastatą 
ir pritarė tai minčiai bei posėdyje 
išsamiai nušvietė padėtį, paaiškino 
ir atsakė į komiteto narių klausi
mus. Visi komiteto nariai vienbalsiai 
pritarė šios minties įgyvendinimui. 

Artimoje ateityje pirm. J. Poli
kaitis smulkiau tarsis su ses. Igne 
dėl a.a. V. Prunskienės palikimo įgy
vendinimo. 

Šiame posėdyje buvo aptarta ir 

LNG komiteto sudėtis, daliai narių 
dėl sveikatos pasitraukus iš komite
to. Dabartinė komiteto sudėtis: pir
mininkas — Juozas Polikaitis; vice
pirmininkė — Dana Bazienė. (Ji 
tvarko ir visą našlaičių kartoteką bei 
skirsto jiems paramą); iždininkas — 
Albinas Smolinskas; iždo sekretorė 
ir dokumentacija — Alina Vadei-
šienė; ryšininkė su rėmėjais — Re
gina Jautokaitė; padėkos ir asistavi
mas, skirstant paramą — Silvija 
Aleksiūnienė; našlaičiai studentai — 
Gražina Liautaud; korespondentė — 
Aldona Šmulkštienė; narė — Angelė 
Katelytė-Lavvler; ryšininkės rytinia
me JAV pakraštyje — Jeanne S. Dorr 
— (Philadelphia) ir Teresė Lands
bergienė (VVashington, D.C). 

Pirm. J. Polikaitis pranešė, kad 
dabar yra remiami 727 našlaičiai. 

Rugsėjo 20 d. buvo išsiųsta pas
kutinioji šių metų trečdalio (rugsėjo, 
spalio, lapkričio, gruodžio mėn.) pa
ramos siunta Lietuvos našlaičiams. 
(Žiūrėti pranešimą „Drauge", 2006 
m. spalio 11 d.). 

Dauguma rėmėjų paramą at
naujina, nors remiančiųjų skaičius ir 
mažėja. 

Našlaičių sąrašai peržiūrimi ke
lis kartus per metus ir iš jų išbrau
kiami našlaičiai, sulaukę 18 m. (Bet 
yra rėmėjų, kurie ir toliau juos nori 
remti, ir LNG komitetas tą paramą 
persiunčia į Lietuvą). 

Lietuvos našlaičių globos komi
tetas yra nuoširdžiai dėkingas vi
siems rėmėjams! 

Komiteto adresas: 2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629. Fed. Tax 
ID #36-4124191. 



DRAUGAS, 2006 m. spalio 26 d., ketvirtadienis 11 

A t A 
JADVYGA BARTKIENĖ 

KUKŠTAITĖ 
Mirė 2006 m. spalio 18 d., 3:20 vai. popiet, sulaukusi 90 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Hinsdale, IL, anksčiau Ormond Beach, FL. 
Nuliūdę liko: sūnus Antanas, marti Dalia; sūnus Aloyzas, 

marti Selma; anūkai Lisa Bartkutė, Larą Barber su vyru Ro-
bert, Alexas Bartkus, Alida Bartkutė, Andrea Hayes su vyru 
Mitchell ir Andrius Bartkus; proanūkai Dalia, Larą ir Tessa; se
suo Marytė Weber su vyru dr. Norbert, artimieji Vida ir 
Charles Murray. 

A. a. Jadvyga su vyru a.a. Juozu, buvo ilgamečiai „Pa
langos" restorano, Marąuette Park, savininkai. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, spalio 20 d. nuo 9 v. r. 
iki 10:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, iš kur a.a. Jadvyga buvo 
palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 
vai. r. buvo aukojamos šv. Mišios. 

Laidotuvės privačios. 

Liūdinti šeima 

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

AtA 
NARIMANTUI MACĖNUI 

mirus, seserį ISOLDĄ ŠIMKIENĘ, jos šeimą ir visus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučia Michiana Shores 
kaimynai: 

Jūratė ir Romas Gintautai 
Akvalina Laučienė 

Aldona ir Bronius Maciukevičiai 
Irena Mieceuičienė 

Jadvyga ir Jonas Mockaičiai 
Irena Rimavičienė 

Birutė Sekmakienė 
Regina Vaitkienė 

Janina Vienužienė 
Laima Vitkauskienė 

ARTĖJANT 
RINKIMAMS 

Š. m. lapkričio 7 d. Amerikoje 
vyks dalies JAV Senato, visų JAV 
atstovų (Kongreso narių), dalies val
stijų — gubernatorių ir t.t. rinkimai. 
Kaip spauda pranašauja, demokra
tai gali laimėti daugumą JAV Sena
te ir Atstovų rūmuose. Bet visaip ga
li būti. Čia man priminė neseniai 
stebėtos Notre Dame ir UCLA (Uni-
versity of Los Angeles) futbolo žaidy
nės. Atrodė, kad Notre Dame neturi 
galimybių laimėti, bet likus tik 46 
sekundėms žaisti, susigriebė ir lai
mėjo 20:17. Ir dažnai yra sakoma, 
„... žaidimas nepasibaigęs, kol tikrai 
nėra pasibaigęs"... 

Tuo atrodo neabejoja ir Ameri
kos Lietuvių respublikonų Illinois 

lygos vadovybė. Štai jie š. m. spalio 
22 d., susirinkę Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, priėmė nutarimą, 
kad Amerikos Lietuvių respublikonų 
Illinois lyga, remia visus Illinois val
stijos respublikonus kandidatus. Ir 
tikisi, kad lietuviai aktyviai daly
vaus rinkimuose ir, žinoma, jie kvie
čia balsuoti už respublikonus. 

Asmeniškai per eilę metų yra te
kę būti tarp laimėjusių ir pralaimė
jusių. Atsiminkime, kad gyvenimas 
po rinkimų nesustoja vietoje, tas gy
venimo ratas vis rieda ir rieda nesu
stodamas. Būkime aktyvi to gyveni
mo vežimo dalis. 

Jonas Urbonas 

Š. m. spalio 22 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, posėdžiavo Amerikos Lie
tuvių respublikonų Illinois lygos vadovybė, priėmusi nutarimą, jog j i remia v i 
sus respublikonų kandidatus ir tikisi, kad lietuviai aktyviai dalyvaus rinkimuo
se. Pirmoje eilėje iš kairės: Vytautas Jasinevičius, Leonas Maskaliūnas ir Pranas 
Jurkus, Anatolijui Milunui susirgus, einantis lygos pirmininko pareigas; stovi: 
Genovaitė Treinienė, Jonas Urbonas, Amerikos Lietuvių respublikonų federaci
jos pirmininkas, ir Birutė Vindašiene. 

A t A 
MONIKA RIMKIENĖ 

VAITKUTĖ 
Mirė 2006 m. spalio 19 d., 1:18 vai. popiet, sulaukusi 94 

metų amžiaus. 
Gyveno Joliet, IL, anksčiau Kanadoje. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Auksė Antanaitienė; anūkai Guoda, 

Daina, Gailė, Indrė ir Jūra; proanūkai Almis, Giedrė-Liepa, 
Ąžuolas-Juozas, Paulius ir Andrius; svainė Zinaida Kati
liškienė; dukterėčia Dalia Šlenys su vyru Liudu; brolėnas Kęs
tutis Mikonis su žmona Doreen ir vaikai Andrius Mikonis su 
žmona Carol; Miglė Kupsaitė Landin su vyru Sven; giminės 
Lietuvoje: Regina Rimkevičienė; Genutė Liukenskienė; Dalia 
Gincienė; Vytautas Vaitkus; Janina Kupsienė; Danguolė Bau-
kienė; Regina Rimkevičienė ir Rūta Šukienė su šeimomis. 

A.a. Monika buvo žmona a.a. Juozo. 
Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 25 d. nuo 5 vai. p.p. iki 

9 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 26 d. 9:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Monika bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

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

A t A 
JANINA DERENČIŪTĖ 

BARONAITIENĖ 
Mirė 2006 m. spalio 23 d., sulaukusi 75 metų. 
Gyveno Čikagoje. 
Janina gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, dukros Ramunė su vyru 

Tomu, Aušra su vyru Edmundu, Vida su vyru Kevin; šeši 
anūkai: Rana, Paulius, Alexa, Douglas, Brianna ir Daria; brolis 
Vincas su žmona Maryte, jų duktė Rita, sūnus Norbertas; brolis 
Eugenijus su žmona Dana, jų vaikai Edis, Robertas, Juozas; mi
rusio brolio Juozo vaikai: Jūratė, Virgis, Arūnas ir daug gimi
nių Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 27 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v., Blake-Lamb laidojimo namuose, 5800 W. 63rd St., 
Chicago. 

Laidotuvių šv. Mišios įvyks šeštadienį, spalio 28 d. 10 v. 
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Park. 
Po šv. Mišių a.a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• A. a. Baronaitė Janina mirė 
spalio 23 d. Čikagoje. Laidotuvės 
vyks spalio 28 d, šeštadienį. Daugiau 
apie laidotuves bus pranešta vėliau. 

• Akademinio skautų sąjūdžio 
šventė įvyks šeštadienį, spalio 28 d., 
6:30 vai. v. Magnolia restorane, 123 
Market Street, Willow Springs, IL 
60480. Maloniai kviečiami visi nariai ir 
svečiai dalyvauti šioje šventėje. 
Iškilmes pradės narių sueiga, kurioje 
Akademikių skaučių draugovės kandi
datės bus pakeltos į tikrąsias nares. 
Pagrindinis vakaro prelegentas - kun. 
fil. Antanas Saulaitis, SJ. Meninę pro
gramos dalį atliks muzikas Ričardas 
Šokas. Po jos - skani vakarienė ir šo
kiai. Vietas prašome užsisakyti iš 

-anksto pas fil. Danguolę Bielskienę, 
tel. 630-789-8248. 

•L ie tuv ių k a r i ų ve t e r anų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas vyks spalio 29 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo cen
tro patalpose (5600 S. Claremont 
Ave.) Visi skyriaus nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. 

• J a u n i m o c en t ro kavinėje spa
lio 29 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. gy
dytojas Andrius Kudirka kalbės apie 
pavojingą „West Niles" virusą, nusi
nešusi keletą gyvybių Čikagos prie
miesčiuose. Po paskaitos A. Kudirka 
atsakys į klausimus. Bus karšti pie
tūs. Jaunimo centro valdyba visus 
maloniai kviečia atvykti į šį renginį. 

•L ie tuv ių ka r ių ve t e ranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas vyks spalio 29 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo cen
tro patalpose (5600 S. Claremont 
Ave.) Visi skyriaus nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. 

•Lapkrič io 1 d. — Visų Šventųjų 
v 

šventė. Svč. Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčia, 2745 44-ta 
gatvė, 7 vai. v. kviečia visus į Maldos 
ir prisiminimo vakarą. Bus šv. Mišios 
už mirusius, po to uždegsime žvake
les ir prisiminsime Amžinybėn iške
liavusius savo artimuosius. Lapkričio 
2 d., Vėlinių dieną, šv. Mišios lietu
viškai bus laikomos 10 vai. ryto. 

• Lapkričio 3 d., penktadieni, 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
įvyks poezijos ir muzikos vakaras. 
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta-

Skelbimas 
N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 

duodamos m a ž a i s m ė n e s i n i a i s 
įmokėj imais i r p r i e i n a m a i s 

nuoš imčia i s . K re ipk i t ė s į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 

Te l . (773) 847-7747 . 

pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas. Vakaro metu 
skambės A. Lipskio eilės, pianistas 
Rimtenis Šimulynas gros S. Rach-
maninov, F. Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui. 

•ALRK moterų sąjunga Vėlinių 
proga ruošia mirusiųjų narių pami
nėjimą. Lapkričio 4 d., šeštadienį, 11 
v. r. bus aukojamos šv. Mišios Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Park. Po Mišių bus bendri 
pietūs „Seklyčioje". Prašome visas 
nares ir svečius gausiai dalyvauti bei 
pasimelsti už mirusias nares. 

•2006m. Lietuvių fondo tradici
nis rudens pokylis ir nepakartojamas 
stipendininkų koncertas „Dovana 
nariams" įvyks šeštadienį, lapkričio 
4 d., Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439. 5:30 
vai. v. — kokteiliai Lietuvių fondo 
salėje, 6:30 vai. v. — koncertas „Do
vana nariams", 7:30 vai. v. — vaka
rienė ir šokiai PLC salėje. Gros brolių 
Švabų orkestras. Bilietų kaina — 50 
dol., studentams — 30 dol. Pagei
dautina vakarinė apranga. Vietas 
užsisakyti skambinant į LF raštinę, 
tel. 630-257-1616. Visi maloniai kvie
čiami! 

•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kvie
čiame gydytojus ir visus kitus svei
katos priežiūros specialistus atvykti į 
šį renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

•Lapkrič io 12 d., sekmadienį, 
PLC didžiojoje salėje vyks madų pa
roda „Rudens simfonija". Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 630-257-0153 (Žibu
tė) arba 630-257-8617 (Elzytė). Spa
lio 22 ir 29 dienomis bei lapkričio 5 d. 
bilietai bus parduodami PLC misijos 
prieangyje po 9 vai. r. šv. Mišių ir 
prieš 11 vai. r. šv. Mišias. Lapkričio 12 
d. bilietai nebus pardavinėjami. 

• V o s pr ieš pusę metų atidaryta 
erdvi ir moderni Jaunimo rūmų salė 
Pasaulio Lietuvių centre jau tampa 
naująja kultūrinių ir sporto renginių 
vieta. Tačiau iki jos gyvavimo trūksta 
sceninio įrengimo. Tuo tikslu rengia
ma kultūrinė popietė, kuri supažin
dins lietuvius su naująja sale, o su
rinktos lėšos bus skirtos scenos įgar
sinimui ir apšvietimui. Meninę pro
gramą ruošia lietuvių meno ansamb
lis „Dainava", Palaimintojo J. Ma
tulaičio misijos choras „Vyturys", 
tautinių šokių grupės „Grandis" ir 
„Spindulys", bei Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai. Koncer
tas vyks lapkričio 19 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Jaunimo rūmų salėje, 
PLC, 14911 127th Street, Lemont. 

•Kla idos atitaisymas. Spalio 14 d. Edvardo Šulaičio straipsnyje „Gera 
žinia operos mėgėjams" rašoma: „V Momkus sakė, kad ... iš dirigento 
pareigų pasitraukė Alvydas Vasaitis". V Momkus, paskambinęs redakcijai, 
pranešė, kad, matyt, įsivėlė klaida, ar straipsnio autorius negerai supratęs 
jo žodžius. Jis tvirtina, kad apie A. Vasaičio pasitraukimą nekalbėjęs. 

Re m k i te ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T M U A N I A N V V O R L O V V I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės^ 

KULTŪROS TARYBA 
Uthuanfan - American Comrmjnšty 

JAV LB Kultūros taryba kasmet skiria premijas mūsų kultūros darbuoto
jams ir suruošia tų premijų įteikimo šventes. Premijų šventės yra svarbios 
lietuvybės puoselėjimui Amerikoje, nes tai beveik vienintelis būdas įvertinant 
kūrybinguosius asmenis, juk jie dažnai dirba iš idėjos, be užmokesčio. 

Lapkričio 11 d. šeštadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont įvyks JAV LB Kultūros tarybos rengiama 
Premijų įteikimo šventė. 

Bus pagerbti ir apdovanoti šių metų laureatai muzikos, dailės, žurnalis
tikos, teatro, radijo laidų srityse. 

Visus maloniai kviečiame atvykti į šią šventę. Ruošia JAV LB Kultūros 
taryba. 

Spalio 1 d. Oak Lawn „HiltorT viešbutyje vyko Šv. Kazimiero seselių rėmėjų 
pokylis, sukvietęs daug svečių. Nuotraukoje: maloniai popiete su seselėmis 
ir draugais praleido (iš kairės): Emilija Kantlenė, Angelą Lawler, dr. Joana 
Danilevičienė ir kun. Antanas Zakarauskas. 

CHICAGOWEEN 2006 

Šiemet Helloween metu Čikaga vėl 
siūlo daugybę pramogų savo miesto 
gyventojams ir svečiams iki spalio 31d. 
Daley Plaza vyksta „The Haunted 
Village". Čia bus galima daryti šven
tines kaukes, išmokti, kaip dažyti vei
dus, dainuoti karaoke, stebėti „Mid-
night Circus" pasirodymus ir kt. Vai
kų ir tėvų džiaugsmui bus organizuo
jamas moliūgų dekoravimas. Jis vyks 
šeštadienį ir sekmadienį 11 vai. r. - 2 
vai. p. p. Kaukes bus galima išmokti 
daryti taip pat šeštadienį ir sekma
dienį 11 v. r. - 2 v. p. p. „Haunted 'L'" 
traukinuke „Quest Theatre Ensemb-
le" pristatys naują spektaklio „Mie
gančioji gražuolė" versiją. Nemo
kamus bilietus į traukinuką galima 
įsigyti Chicago Cultural Center (77 E. 
Randolph, Chicago). Daugiau infor
macijos apie tai, kada važinės trauki
nukas rasite tinklalapyje www.city-
ofchicago.org/specialevents arba 
telefonu: 312-744-3315. 

DANCE CHICAGO 2006 

Visus čikagiškius kviečia jau 12-
asis kasmetinis „Dance Chicago" fes
tivalis. Šiemet jis vyks nuo lapkričio 4 
d. iki gruodžio 3 d. „Athenaeum 
Theatre", 2936 N. Southport Ave, 
Chicago. Festivalio organizatoriai 
žada daug įspūdingų, aistringų ir ne
pakartojamų pasirodymų, pradedant 

baletu ir baigiant džiazu, hip-hopu. 
Programa orientuota ne tik į suaugu
siuosius, bet ir į vaikus. Lapkričio 11 
ir 18 d. dieninė programa yra skirta 
vaikams. Festivalyje pasirodys vienos 
žymiausių ne tik Čikagos, bet ir viso 
pasaulio šokių trupės: „Joffrey Ba-
llet", „Trinity Irish Dancers", „Hub-
bard Street Dancers", „The Dutch 
National Ballet" ir kt. Daugiau infor
macijos apie renginius, išsamias pro
gramas galima rasti tinklalapyje 
www.dancechicago.com 

IŠGIRTAS LIETUVIŲ 
KILMĖS AKTORIUS 

„Chicago Sun-Times" spalio 15 
d. numeryje išspausdinta teatro kri
tikės Hedy Weiss recenzija „ 'Inherit 
the Wind' ridės on superb stars". Re
cenzijoje pristatomas „Northlight 
Theatre" atgaivintas 1955 m. spek
taklis „Inherit the Wind". Įdomu, jog 
vieną pagrindinių vaidmenų čia vai
dina lietuvių kilmės aktorius Tony 
Mockus. Kaip teigiama straipsnyje, 
viso spektaklio ašis yra dviejų ad
vokatų, kurių vieną vaidina Scott 
Jaeck, o kitą - Tony Mockūs, kova dėl 
bylos. Recenzente straipsnyje labai 
giria šiuos abu aktorius. Spektaklį 
bus galima pamatyti nuo lapkričio 12 
d., „Northlight Theatre", 9601 Sko-
kie Blvd., Skokie, IL. Daugiau infor
macijos galima sužinoti paskambinus 
telefonu 847-673-6300. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

http://www.draugas.org
http://www.city-
http://ofchicago.org/specialevents
http://www.dancechicago.com



