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V. Adamkaus darbotvarkėje JAV 
dominavo bevizio režimo klausimai 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — 
JAV prezidentas George W. Bush pa
laiko Lietuvos piliečių siekį keliauti į 
Jungtines Valstijas be vizų. 

„JAV prezidentas pats pradėjo šį 
klausimą, nors buvau pasiryžęs jį 
kelti. G. W. Bush nedviprasmiškai ir 
aiškiai pasisakė, kad jis supranta mū
sų jausmus, mūsų norus ir dės visas 
pastangas, jog Kongrese galėtų pris
tatyti Lietuvos poziciją", — Lietuvos 
televizijai sakė Lietuvos vadovas Val
das Adamkus po Washington, DC, vy
kusio susitikimo su G. W. Bush. 

Pasak V Adamkaus, JAV prezi
dentas „yra už tai, kad lietuviams 
būtų suteikta išimtis". 

Moralinis Įsipareigojimas 

„Savotiškai tai reikalauja mora
linis JAV įsipareigojimas. Mes daly
vaujame visose akcijose, mums uždė
ta pareiga kartu su Amerikos vi
suomene dalyvaujant ir Afganistane, 
ir Irake, ir Kosove. Todėl bet kokie 
suvaržymai būtų nesuderinami su 
tais principais, dėl kurių JAV ir Lie
tuva kartu kovoja", — kalbėjo V 
Adamkus. 

Jis pridūrė, kad G. W. Bush taip 
pat „puikiai supranta", kad galutinį 
žodį dėl bevizio režimo Lietuvai tars 
Kongresas ir kad „tai neįvyks per 
naktį". 

Kaip pranešė Lietuvos preziden
to spaudos tarnyba, dėkodamas už 
paramą Irake ir Afganistane JAV 
prezidentas sakė remiantis bevizį re
žimą su Lietuva. 

„Dėkoju jūsų kariams, kurie tar-
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Baltuosiuose rūmuose susitiko V Adamkus (k) ir G. W. Bush. 
Ingos Lukavičiūtės nuotr. 

nauja ir visiems Lietuvos žmonėms, 
kurie savo požiūriu remia naujas de
mokratijas. Neteisinga yra tai, kad 
tokioms šalims, kurios svariai pri
sideda prie demokratijos sklaidos ir 
saugumo užtikrinimo, JAV galioja vi
zų režimas. Mano pozicija yra tvirta: 
vizų turėtų nebūti", — susitikime sa
kė G. W. Bush. 

V Adamkaus nuomone, JAV 
prezidento siūlymas yra svarbus ir 
savalaikis. 

„Tai galėtų dar labiau sustiprinti 
mūsų žmonių ryšius, paskatinti vers
lo plėtrą. Lietuva turi kiek įmanoma 
greičiau pasirengti prisijungti prie 
vizų atsisakymo programos. Tikiuosi, 
kad ir JAV kongresas pritars šiai JAV 
prezidento iniciatyvai", — kalbėjo V 
Adamkus. 

Susitikime su G. W. Bush prezi
dentas taip pat aptarė Lietuvos indėlį 
į demokratijos plėtrą kaimyninėse 
Rytų Europos valstybėse, saugumo 
užtikrinimą Irake ir Afganistane. 

„JAV prezidentas ne kartą pa
brėžė savo dėkingumą, kad Lietuva, 
net ir turėdama savo vidinių sunku
mų, pati ištrūkusi ir pradėjusi gyven
ti laisvą nepriklausomą gyvenimą, 
nėra pasyvi, bet savo patirtimi ak
tyviai dalyvauja tarptautinių klausi
mų sprendimuose", — pasakojo V 
Adamkus. 

Baltuosiuose rūmuose vykusia
me susitikime, kuris užtruko valandą 
— 15 minučių ilgiau nei planuota, 
taip pat dalyvavo JAV valstybės sek
retorė Condoleezza Rice, JAV prezi
dento patarėjai. Nukelta į 6 psl. 

Vasario 16-osios Aktas galėjo 
keliauti į Maskvą ar už Atlanto 

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) — 
Svarbiausio Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo faktą liudijančio do
kumento — Vasario 16-osios Akto 
paieškas Lietuvoje senų pastatų sie
nose, užmūrytose nišose ir senose 
knygose kai kurie istorikai linkę va
dinti intriguojančiomis, bet mažai ti
kėtinomis. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė įsitikinusi, 
kad 1918 metų vasario 16-ąją Vil
niuje pasirašyto Lietuvos nepriklau
somybės Akto originalas yra Mask
voje, Naujausių laikų istorijos ar
chyve. 

„Į šį archyvą pateko sovietų iš
vežti prieškario Lietuvos Preziden
tūros kanceliarijos dokumentai. Nie
kas iki šiol nėra to archyvo tyrinėjęs, 
žiūrėjęs. O iki išvežimo Vasario 16-
osios Aktas tikrai turėjo būti istori-

Birutė Kulnytė 
Gedimino BartuAkos (ELTA) nuotr. 

nėję Prezidentūroje Kaune", — sakė 
B. Kulnytė. 

Tačiau istorikė neatmeta versi
jos, Nukelta f 6 psl. 

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

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

A. Brūzga 
siūlomas [ 
ambasadorius 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — 
Naujuoju Lietuvos ambasadoriumi 
Jungtinėse Valstijose siūlomas karje
ros diplomatas Audrius Brūzga. 

Nutarimą dėl A. Brūzgos kandi
datūros teikimo antradienį vykusia
me posėdyje priėmė Vyriausybė. 

Nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus rangą turintis A. Brūzga 
Užsienio reikalų ministerijoje (URM) 
dirba nuo 1991 metų. 

Jis yra dirbęs ambasadose Izrae
lyje, Didžiojoje Britanijoje, vadovavo 
ambasadai Suomijoje. Šiuo metu jis 
yra URM Amerikos, Afrikos, Azijos ir 
Okeanijos departamento ambasado
rius ypatingiems pavedimams. 

Ambasadoriaus JAV postas liko 
laisvas po to, kai ligšiolinis ambasa
dorius Vygaudas Ušackas buvo pa
skirtas vadovauti ambasadai Lon
done. 

Ambasadorius skiria ir atleidžia 
prezidentas Vyriausybės teikimu, 
pritarus Seimo Užsienio reikalų ko
mitetui. 

Aukščiausiojo šalies atstovo 
Jungtinėse Valstijose paieškos užsi
tęsė, nes pareigūnams nesisekė rasti 
tinkamo kandidato. Iš pradžių bv.vo 
manyta į šį postą siūlyti buvusį prezi
dento patarėją Edminą Bagdoną, 
tačiau vėliau šios minties atsisakyta. 

E. Bagdonas neseniai paskirtas 
ambasadoriumi Baltarusijoje ir an
tradienį įteikė skiriamuosius raštus 
šios šalies prezidentui. 
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%SSA SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j .v .s . I r e n a R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

150 metai nuo skautijos 
steigėjo Robert Baden-Powell 

gimtadienio 1857.02.22 
Robert Stephenson Smyth Ba-

den-Powell buvo Jungtinės Karalys
tės kariuomenės generolas leitenan
tas, rašytojas, dailininkas ir skautijos 
steigėjas. Jo pravardė buvo Baden-
Powell (B-P). 

Baigęs gimnaziją, B-P įstojo į ka
riuomenę ir tarnavo Indijoje bei 
Afrikoje. Trejus metus praleido britų 
slaptoje tarnyboje atlikdamas žvalgy
bos uždavinius. Tarnaudamas Pietų 
Afrikoje, per septynis mėnesius, B-P 
gudriai apgynė apsuptą Mafe-kingo 
miestą prieš žymiai didesnę priešo 
kariuomenę. B-P tapo herojumi, kai 
apsupimas pasibaigė. 

1907 metų rugpjūčio mėnesį B-P 
sukvietė 20 berniukų į Brownsea 
salą, kurioje pravedė stovyklą. Ber
niukus suskirstė į vilkų, žiurkių, 
varnų ir jaučių šiltis. Berniukai ne
šiojo kaklaraiščius ir prisisegė lelijos 
ženkliuką, pagamintą iš žalvario. Jei 
berniukas išlaikė egzaminus, B -P 
įteikė jam antrą, ritinio formos, žal
varinį ženkliuką su žodžiu „Budėk". 
Skiltininkai nešiojo gaireles. Šioje 
pirmoje stovykloje B-P pamokė ber
niukus rišti mazgus, sustatyti laužą 
ir ant jo kepti. Berniukai atliko ste
bėjimo ir sekimo užsiėmimus, susi
pažino su augmenija ir gyvūnija, pra
moko kaip suteikti pirmąją pagalbą ir 
t.t. Kas vakarą B-P pasakojo apie 
istoriją, riteriškumą, pareigingumą. 
Po stovyklos B-P baigė rašyti „Skau-
tybė berniukam" knygą, kuri buvo 

T R A D I C I N Ė S S K A U T Ų K A Z I U K O M U G Ė S 

Jau artėja pavasaris. Su artėjančio pavasario vyksta tradicinės lietu
vių skautų Kaziuko mugės. Jei norite, kad jūsų vietovės Kaziuko mugės 
data būtų paskelbta, prašome datas siųsti: ausra67@sbcglobal.net 
arba Aušrai Jasaitytei-Petry, 8830 Magnolia Court, Orland Park, Illinois 
60462. 

K A Z I U K O M U G Ė S D A T O S 

Kovo 4 d.: Vašingtono „Mindaugo" draugovės Kaziuko mugė. Mugė 
vyksta St. Elizabeth's Catholic School, 917 Montrose Rd.,Rockville, MD. 
Mugės valandos: 12:30 v.p.p.- 3:30 v.p.p. 

Kovo 11 d.: Čikagos lietuvių skautų ir skaučių tuntų tradicinė 
Kaziuko mugė. Mugė vyksta Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 9 v.r., šv. 
Mišios. 10:30 v.r. - mugės atidarymas, naujuose Jaunimo rūmuose. 

Robert Baden-Powell 

išleista 1908 
skautavimas. 

m. Nuo to prasidėjo 

Paskaitykite komiksą: 
http: / /www.thedump.scoutsc 

an.com/bpstory.pdf 
Pažiūrėkite video: 
http: / /www.thedump.scoutsc 

an.com/fi lmel.wmv 

Budėk! 

Brolis Alius Vespa 

„SIETUVOS" 
DRAUGOVĖ 

L.S.S. „ S i e t u v o s " d r a u g o v ė s , 
2007 - uju m e t ų 

sueigų kalendorius: 

vasario 24 d.: sueiga yra 
atšaukiama, dėl įvairių Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimų ir kitų renginių; 

kovo 24 d., ba landžio 23 
d., gegužės 19 d., b irže l io 23 
d., l iepos 21d., rugpjūčio 18 
d., rugsėjo 15 d., spal io 20 d., 
lapkričio 17 d. sueigos vyksta 
1 v.p.p. Pasaulio lietuvių centro 
posėdžių kambaryje. 

Gruodžio 8 d.: tradicinė 
Kūčių sueiga. Ši sueiga vyks toje 
pačioje vietoje, kaip ir praėjusiais 
metais. 

Budėkime! 
Gero vėjo! 

j.v.s. B irutė A. 
Vindašienė 

ATSISVEIKINAME SU 
AtA v.s. fil. HALINA PLAUŠINAITIENE 

Šaltą 2006 metų gruodžio 23 d. 
pavakarį, kuomet dauguma žmonių 
skubiai ruošėsi Kalėdų šventėms, 
mes nuliūdę tyliai rinkomės Gaidas/ 
Daimind laidotuvių koplyčioje. Su
sibūrėm šeima, giminės, skautai ir 
draugai paskutinį kartą atsisveikinti 
su ata vs. fil. Halina Liorencai-
te-Rėklaitiene-Plaušinaitiene. Visi 
skautai akademikai liūdime kartu, 
nes iš mūsų tarpo išsiskyrė miela se
sė, kolegė ir vadovė, daug pasiekusi, 
nenuilstamai aktyviai dalyvavusi 
akademikų veikloje ir išlaikiusi jau
natvišką dvasią iki pat paskutinės 
dienos. 

Nuo pat jaunystės sesė Halina 
buvo energinga ir veikli skautė, neat
sisakanti darbo bei pareigų. Jos 
skautybės kelias prasidėjo Lietuvoje 
1930 metais, kada būdama Marijam
polės gimnazijos mokine, davė skau
tės įžodį. 1938 metais, kartu su Stu
denčių skaučių draugovės nare Ko
letą Chmieliauskaite, įsteigė jūrų 
skautes ir vėliau buvo jūrų skaučių 
vadijos nare. 

Studenčių skaučių pasižadėjimą 
davė 1938 metais, tapo tikrąja drau
govės nare, pasipuošė draugoves 
spalvomis, ir įsitraukė i akademikų 
veiklą. Tremtyje ir imigracijoje sesė 
Halina aktyviai veikė ASD skyriuo

se, vykdydama įvairias pareigas. Taip 
pat Vokietijoje ir Amerikoje ji buvo 
Lietuvių Skaučių sąjungos Vadijos 
nare ir 1947—1949 metais LSS Ta
rybos Pirmijos nare. 1954 metais, 
ėjusi „Aušros Vartų" tunt ininkės 
pareigas, sesė Halina buvo viena iš 
pagrindinių „Kernavės" tunto stei
gėjų Čikagoje ir tapo pirmąja „Kerna
vės" tunto tuntininke. Eilę metų bu
vo LSS Garbės teismo nare, Čikagos 
skautininkų draugovės draugininke 
ir „Verpsčių" būrelio nare. Visą savo 
gyvenimą ji ištesėjo savo skautišką 
pasižadėjimą ir palaikė glaudžius bei 
veiklius ryšius su skautų organizacija 
bei Akademiniu skautų sąjūdžiu. 

Skautiškoje spaudoje sesė Halina 
buvo gabi ir darbšti bendradarbė. Ji 
vadovavo „Sese budėk" knygos re
dakciniam kolektyvui ir dešimt metų 
reiškėsi „Pelėdos" skiltyje, aktyviai 
prisidėdama prie „Skautų aido" re
dakcinių darbų. 

Sesės Halinos skautiškus darbus 
puošė pagyrimai ir apdovanojimai. 
Lietuvoje 1938 metais ji buvo apdo
vanota „Už nuopelnus skautijai" — 
„Lelijos" ordinas buvo jai įteiktas 
1978 metais, o „Geležinio Vilko" or
dinas — 1991 metais. 2005 metais se
sė Halina buvo ASD narių išrinkta 
Garbės nare ir Akademinio skautų 

sąjūdžio narių pagerbta pereitų metų 
sausio mėnesį. 

Sesė Halina buvo ištikima skau
tiškiems principams — dirbti Dievui, 
tėvynei ir artimui. J i gerbė ir giliai 
tikėjo į Dievą, buvo Tėviškės parapi
jos narė. Tėvynei Lietuvai meilę rodė, 
dirbdama su išeivijos jaunuomene, 
norėdama, kad ji augtų lietuviškoje, 
skautiškoje aplinkoje. J i ugdė juose 
meilę pavergtai tėvynei ir dėjo pas
tangas, kad pažintų Lietuvos istoriją 
ir kovą už laisvę. 

Artimo meilės įgyvendinimas se
sei Halinai buvo kasdieninė pareiga. 
Menam, kuomet mes veikėme Filis
terių skautų sąjungos valdyboje, kaip 
uoliai ji rūpinosi kitais, ypač vienišais 
seneliais Čikagos apylinkėse. Su šyp
sena ir gera nuotaika juos lankydavo 
ir ragindavo, kad kiti taip pat jų ne
pamirštų. Kur tik sesė Halina daly
vaudavo — sueigose, susirinkimuo
se, mažuose būreliuos —ji skleisdavo 
gerą valią. Jaučiamės laimingi, kad ji 
dalyvavo ir veikė tarp mūsų. Daug 
ką per sesę Haliną išmokom, visada 
atminsim jos įnašus, jos gerą nuotai
ką ir humorą, jos malonią šypseną. 

Akademinio Skautų sąjūdžio var
du reiškiame gilią mūsų užuojautą 
liūdinčiai jos šeimai. Ad Meliorem! 

fil. Danguolė B. 

2007 m . vasa ros 
stovyklų k a l e n d o r i u s 

L i epos 15 - 22 d.: „Gintaro 
vadovių mokykla" ir ,,Ąžuolo" 
mokykla" — Rako stovykloje, 
Custer, ML 

Liepos 22 - rugpjūčio 4 d.: 
Vidurio rajono stovykla - Rako 
stovykloje Custer, MI. 

Platesnė stovyklų informacija 
bus pateikta vėliau. Jei norite, 
kad jūsų skautiškos vasaros sto
vyklos datos būtų paskelbtos, 
prašome siųsti datas sesei Auš
rai: ausra67@sbcglobal.net. 
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Chaosas - nauja valstybės valdymo forma 
I0NAS KAZIMIERAS 
BURDUL1S, OFS 

Lietuvos televizijos š. m. sausio 
17 d. „Spaudos klubo" laidoje dar 
kartą buvo nagrinėjama saugumo 
tema, nes niekas nebesupranta, kas 
valstybėje dedasi, - Valstybės saugu
mo departamentas ją saugo ar griau
na? 

Taigi „Spaudos klube"' buvo 
svarstoma, ar reikia paskelbti visai 
visuomenei Seimo laikinosios komisi
jos tyrimo apie Valstybės saugumo de
partamento veiklą surinktą medžia
gą, ar tik jos dalį, kaip jj Seimui kon
troliuoti, kad departamentas nevyk
dytų savos politikos ir neįtakotų vals
tybės valdymo pagrindų. Departa
mento vadovui V Pociui pareiškus, 
jog departamentas yra paruošęs net 
11 pažymų, kuriose yra ilgalaikio ste
bėjimo metu sukauptos medžiagos 
apie politikų korupcinius ryšius su 
galingomis verslo struktūromis, o 
vėliau jam atsisakius jas pateikti 
Seimo komisijai, kilo skandalas, nes 
Valstybės saugumo departamentas 
yra pavaldus Seimui, tačiau atsisakė 
jam paklusti. Taip pademonstravus 
savo priešiškumą Seimui, vėliau A. 
Pociui nebeliko nieko kito, kaip Res
publikos prezidentui Įteikti atsistaty
dinimo pareiškimą. Šioje istorijoje 
buvo visko - ir mėginimas susirasti 
užtarimą pas prezidentą- (kurį laiką 
tai pavyko), ir bereikalinga aroganci
ja, kai tariamai vykdant Seimo rei
kalavimą pateikti trūkstamas pažy
mas, užuot tai padarius, vietoje jų 
buvo dar kartą pristatytos kitos, jau 
anksčiau pateiktos. 

Seimo n a r i ų n u o m o n ė s 
i šs iskyrė 

Priminsime skaitytojui, jog griež
tai reikalaujant Tėvynės sąjungos 
frakcijai Seimas pritarė Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos komi
teto (laikinosios komisijos) išvadoms, 
kuriomis buvo konstatuota, jog Vals
tybės saugumo departamentas neturi 
sąlygų normaliam darbui. Prie šios 
frakcijos prisijungė opozicinės Darbo 
partijos bei Liberaldemokratų frakci
jos. Balsavimo rezultatai pateikti 
lentelėje ir yra labai iškalbingi. - iš jų 
matyti, jog net trys valdančiosios 
koalicijos frakcijos vieningai prieši
nosi, kad būtų patvirtintos komisijos 
išvados - Socialdemokratų, Liberalų 
ir centro, taip pat Valstiečių liau
dininkų frakcijos. Įdomu, jog vienin
telė Pilietinės demokratijos frakcija 
balsuojant suskilo, užtat Seimo pir
mininkas V Muntianas, Pilietinės de
mokratijos partijos pirmininkas, (jis 
nepriklauso jokiai Seimo frakcijai) 
balsuodamas susilaikė. 

Svarbu paminėti, jog jeigu bal
savusių „prieš" ir susilaikančių Sei
mo narių skaičius būtų buvęs dides
nis negu balsuojančių „už", komisijos 
išvados nebūtų buvę patvirtintos. 
Taigi susilaikymas buvo tolygus bal
savimui „prieš". Taigi situacija pa
prasta ir aiški - susilaikiusieji ir bal
savę „prieš" pasisakė už tai, kad 
Valstybės saugumo departamente ir 
toliau klestėtų chaosas ir anonimų 
savivalė, kad valstybė ir toliau būtų 
griaunama. 

Reikėjo tragedijos, kad 
atsiskleistų chaoso mastai 

O viskas prasidėjo nuo to paties 
departamento pulkininko V Pociūno 
tragiškos žūties Minske 2006 metų 

rugpjūčio 23 dieną, taip tarsi „pa
žymint" Molotovo-Ribbentropo pakto 
metines. Tiksliau sakant, po to, kai 
V Landsbergis pareikalavo tyrimo dėl 
V Pociūno nužudymo. Priminsime, 
jog tuomet kaip tik ir buvo pareikštos 
rimtos abejonės dėl to, kodėl tokio 
aukšto laipsnio karininkas buvo iš
siųstas iš Lietuvos tarsi i tremtį. Me
todas ne naujas, tačiau paprastai 
pasaulinėje praktikoje tokiu būdu 
atsikratoma susikompromitavusių 
politikų, o ne specialiųjų tarnybų ka
rininkų. Tuo tarpu nušalinti nuo tie
sioginių pareigu V Pociūną, vadova
vusį labai svarbiems tyrimams, nebu
vo nei būtina, nei išmintinga, juolab, 
kad darbui Lietuvos pasiuntinybėje 
Baltarusijoje (rūpintis jos informa
ciniu saugumu) tokios aukštos kvali
fikacijos specialisto visiškai nerei
kėjo. 

Seimo komisijai dirbti buvo truk
doma, - apklausti departamento dar
buotojai skundėsi, jog jiems daromas 
spaudimas, jog nelauktai žymiai pa
didėjo jų vadovų reiklumas. Šių įvy
kių šviesoje labai keistai atrodė anks
tesnis Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriaus ir viceministro Dariaus 
Jurgelevičiaus paskyrimas departa
mento generalinio direktoriaus pava
duotoju, o skandalui įsiplieskus dar 
labiau - kito ministerijos sekreto
riaus (A. Januškos* atsistatydinimas, 
greitas jo paskyrimas ministro pir
mininko patarėju ir sukeltas ažio
tažas, neva Baltarusija jam (!) reiškia 
pretenzijas dėl kišimosi į jos vidaus 
reikalus. Tuo pagrindu kažkas (kaip 
išaiškėjo, - ne pats atsistatydinęs A. 
Januška!) kreipėsi į Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komitetą 
su prašymu jam skirti apsaugą, kuri 
paprastai skiriama tik aukščiausiems 
valstybės vadovams. 

Toks yra fonas, kuriame bręsta ir 
nežinoma linkme rutuliojasi valsty
bės valdymo procesai, galintys nu
lemti Lietuvos likimą. 

Žurnalistų ty r imai padė jo 
atskleisti t iesą 

Audrius Bačiulis žurnale „Vei
das" 2006 m. spalio 26 d. Nr. 43 
straipsnyje „Kas atsakingas už sau
gumo neveiksnumą" retoriškai klau
sė: 

„Prezidentas V Adamkus tarsi 
nemato, kaip VSD vadovas atvirai 
šantažuoja Seimo narius. Premjeras 
G. Kirkilas atvirai dairosi, kaip čia 
dar kartą išmauti 'į Alpes'. Seimas, 
kurio galioje nušalinti VSD vadovą, 
pasipiktinęs kunkuliuoja, bet veiks
mų irgi nesiima. Gal tiesiog visi susi
domėję laukia, kokį dar pokštą iškrės 
dabartinė VSD vadovybė? Tik kad 
labai jau savotiška pramoga - pokš
tauti valstybės saugumo sąskaita". 

Tačiau laikinosios Seimo komisi
jos VSD veiklai tirti tyrimas ne tik 
buvo užbaigtas, bet ir jos išvadoms 
buvo pritarta Seime. Taigi A. Pociaus 
šiuolaikinis karjeros etapas yra 
užbaigtas, -kurį laiką jam teks palik
ti valstybės tarnybą. 

Lina Pečeliūnienė „Valstiečių 
laikraštyje" 2006.09.12 d. straipsnyje 
„Valstybės saugumas - ne isteriška 
boba" rašė: 

„Didžiausio puolimo sulaukė 
Užsienio reikalų ministerijos (URM) 
sekretorius Albinas Januška ir Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
generalinio direktoriaus pavaduoto
jas Darius Jurgelevičius. Jie kone 
apšaukti Rusijos spec. tarnybų rezi
dentais, klanu, laikančiu savo kumš

tyje visą Lietuvos užsienio ir naciona
linio saugumo politiką. 

Kita dalis politologų ir žiniasklai-
dos šiuos pareigūnus įnirtingai gina 
kaip didžiausius valstybininkus. 
Svarstoma, kad toks ir esąs Rusijos 
specialiųjų tarnybų tikslas: ieškoda
mi V Pociūno žūties priežasčių, mes 
patys savo rankomis sunaikinsime 
VSD ir iki šiol tokios sėkmingos 
užsienio politikos smegenis. 

... Kad triukšmo, susipriešinimo 
ir baisių gandų būtų mažiau, reikėtų 
kaip tik aiškiai ir tiksliai atsakinėti į 
visus klausimus. Tačiau kažkodėl A. 
J a n u š k o s draugai politologai net 
klausimus laiko grėsmingais valsty
bei. Prikišama, kad V Landsbergio 
sus i rūpin imas , kodėl V Pociūnas 
buvo išsiųstas iš šalies, reiškia tai, 
kad konservator ia is manipuliuoja 
Rusijos specialiosios tarnybos. Užsi
pultas ir Jurgis Razma, paklausęs, ar 
teisėtai diplomatas D. Jurgelevičius 
deleguotas į VSD". 

Vėliau spaudoje pasirodė velionio 
atminimą žeminančių, itin piktava
liškų prasimanymų, kurių čia nėra 
reikalo pateikti. Galų gale VSD ir jį 
tyrusios Seimo laikinosios komisijos 
dialogas pavirto atviru priešiškumu. 
Kai Respublikos prezidentas atsisakė 
priimti komisijos narius, išreiškusius 
pageidavimą jį supažindint i su 
sur inkta svarbia informacija, jiems 
buvo atsakyta neigiamai. 

,,VSD vėliau ima elgtis tarsi būtų 
išprotėjęs. Ketvirtadienį paskelbia 
grėsmingą pranešimą. ,,Stebėdami 
šiandienos tendencijas, viešas dis
kusijas bei bandymus įvelti VSD ir 
URM į politikavimą, norėtume infor
muoti visuomenę apie naujai ruošia
mas ir gerai finansuojamas naujas 
' juodąsias ' informacines a takas ir 
viešųjų ryšių akcijas, kaip kerštą už 
valstybės institucijų vaidmenį pa
teikiant kaltinimus vienam iš Lietu
vos politikų, pasislėpusių Maskvoje", 
- rašoma VSD pareiškime". (Lina 
Pečeliūnienė, ten pat). 

Kaip su t u o susiję KGB rezervo 
kar in inkai? 

Tačiau vaizdas toli gražu ne 
visas. Prieš tai buvo įsiplieskęs kitas 
skandalas - dėl KGB rezervo kari
ninkų, - kuriuos „kažkas užmiršo" 
į t raukti į asmenų, slapta bendradar
biavusių su SSRS slaptosiomis tarny
bomis sąrašą. Tie asmenys nepapras
tosios padėties atveju (tai galėjo būti 
karo stovis, SSRS prezidento valdy
mas ar panašaus pobūdžio SSRS ar 
KGB direktyvomis apibrėžti atvejai) 
privalėjo vykdyti suėmimus, atlikti 
tardymus, reikiamus asmenis patal
pinti į ypatingos paskirties filtracijos 
stovyklas ir t. t. Ir štai, išaiškėjo, jog 
KGB rezervo kar in inkų sąraše 
figūruoja KGB vyr. leitenantas A. 
Pocius ir KGB kapitonas A. Valionis. 
Tas išaiškėjimas tapo dar labiau įdo
mus , kai paaiškėjo, jog Užsienio 
reikalų ministeri jos bei Valstybės 
saugumo departamento darbuotojai 
glaudžiai bendradarbiauja taip, sa
kant, „neformaliu lygiu". 

Rimantas Vainauskas savaitraš
tyje „Ekstra", 2006.12.11 d. numery
je straipsnyje „D. Jurgelevičius: gy
venimas an t teisėtumo ribos" rašė: 
,,Po Valstybės saugumo departamen
to (VSD) pareigūno ir diplomato 
Vytauto Pociūno žūties atliktas Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) tyrimas visuome
nei atskleidė ne tik skandalingus šios 
painios istorijos aspektus ir intrigas 

VSD viduje, bet paliko ir ne mažiau 
neatsakytų klausimų". 

Sis tyr imas atskleidė stulbi
nančią ir svaiginančią jauno diploma
to ir naujai iškepto žvalgybininko D. 
Jurgelevičiaus karjerą, kuri savo 
veržlumu ir, kaip galima spręsti, 
pasekmėmis valstybei jau netolimoje 
ateityje gali pareikalauti specialaus 
tyrimo. Bet tai - gal" būt net ne šios 
kadencijos Seimo rūpestis. Juolab, 
kad ir šis tyrimas į visus klausimus 
deramai taip ir neatsakė. 

„'Ekstra' pabandė žvilgtelėti į jau
no ir perspektyvaus diplomato, prieš 
dvejus metus perėjusio iš diplomati
nės į slaptąją tarnybą, VSD genera
linio direktoriaus pavaduotojo Da
riaus Jurgelevičiaus stulbinamą kar
jerą. Nuo pramoginės radijo stoties 
laidų vedėjo iki vienos svarbiausių 
slaptųjų tarnybų vadovo. Juolab kad 
ši pavardė yra viena iš nedaugelio, 
kuri minima įslaptinto tyrimo atas
kaitoje". (R. Varnauskas, ten pat). 

Mįs l inga j a u n o j o žvalgybininko 
k a r j e r a 

Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto išvadose apie D. 
Jurgelevičių sakoma: „Komitetui ke
lia abejonių VSD generalinio direkto
riaus pavaduotojo D. Jurgelevičiaus 
perkėlimo iš Užsienio reikalų minis
terijos sekretoriaus i VSD generalinio 
direktoriaus pavaduotojo pareigas 
teisėtumas ir tikslai, kai to nenumatė 
tuo metu galiojantys teisės aktai, taip 
pat jam mokamo priedo už diploma
tinį rangą teisėtumas". 

Neatsakytų klausimų lieka pa
kankamai, sužinojus, jog 1987 me
tais, kai laikraščio. „Komjaunimo 
tiesa" (1987.09.02) rubrikoje „Laikas 
ir tavo pozicija" buvo kone kasdien 
smerkiami pirmojo viešo antisovie
tinio mitingo, vykusio prie A. Micke
vičiaus paminklo, dalyviai, D. Jurge
levičius buvo vienas iš tų, kurie at
siliepė į „partijos ir tarybinės vyriau
sybės" raginimą pasmerkti imperia
listų užmačias: „Noriu ir aš pasida
lyti mintimis apie rugpjūčio 23-iosios 
sueigą, - rašė Vilniaus valstybinio V 
Kapsuko universiteto Teisės fakulte
to studentas Darius Jurgelevičius. -
Demonstracija - pati didžiausia veid
mainystė. Tai Vakarų masinės infor
macijos priemonių darbas. Tačiau 
pagrindinis šios akcijos tikslas - ap
juodinti mūsų persitvarkymo politiką 
ir vieną jos pusių - viešumą. Vaka
ruose tikėjosi, jog vadinamieji „kovo
tojai už Lietuvos laisvę" susidurs su 
milicijos kordonais, juos areštuos, gal 
nuteis. Šito nebuvo! Niekas nelaikė 
už rankų žmonių, jų nevaikė, nekišo į 
milicijos mašinas. To tikrai nesitikėjo 
Vakarų masinės informacijos reporte
riai. Kur tai matyta, kad Tarybų 
Sąjungoje vyktų antitarybinė akcija? 
Manom, tokios mintys užplūdo juos, 
kai jie pamatė visa tai. Bet dar labiau 
jie nuliūdo, kai paaiškėjo - liaudis 
nepritaria Vakarų pakalikų kalboms. 
Tai liudijo ir negausus susirinkusiųjų 
skaičius. Taigi viešumo politika, kuri 
dabar yra mūsų gyvenimo kasdieny
bė, įrodė savo privalumus ir jėgą". 

Matyt, taip ir liks paslaptimi, kas 
ir kaip atrenka ir patikrina kandida
tus į valstybės tarnybą. Kodėl buvo 
atmesta daug savanorių, sąjūdinin
kų, o pasižymėję komjaunimo darbe, 
„partinio-ūkinio aktyvo" nariai ilgai
niui suformavo šiandieninį valsty
bininkų korpusą, kuris stebina ir 
šiurpina jau nebe tik Lietuvą. 

Nukelta į 8 psl. 
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KAM VEL PRIREIKĖ 
RAUDONOS VĖLIAVOS? 

Ypatingo dėmesio nusipelno Jū
sų vedamasis apie Lietuvos trispalvę. 
Aš mačiau tą Lietuvos televizijos 
laidą, kurioje buvo aptarinėjama 
dirbtinai sukurstyta valstybės vėlia
vos problema. Iš tikrųjų tik vienin
telis tos laidos dalyvis aiškiai Įvardijo, 
kad bandymas atsisakyti trispalvės, 
kaip Lietuvos valstybės vėliavos yra 
nepateis inamas jokiais išvedžioji
mais. Kiti arba nerišliai mekeno apie 
„kitas galimybes", vardijo trečiaeilės 
svarbos „istorines aplinkybes" arba 
labai prastai maskavo norą Lietuvai 
vėl įbrukti raudoną vėliavą. Iš pra
džių, žinoma, su Vyčiu, kurį paskui 
būtų taip nesunku vėl pakeisti kūju 
ir pjautuvu. Tikrosios priežastys, dėl 
kurių Lietuvos visuomenę, o ypač 
jaunąją kartą bandoma „nupilietinti" 
ir nutaut int i , yra žymiai gilesnės, 
negu buvo bandoma aiškinti toje tele
vizijos laidoje. Tik susidūrus su ne
mažu visuomenės, dar nepraradusios 
istorinės atminties, pasipriešinimu ta 
aiškiai antivalstybinė kampanija pri
stabdyta. 

Šiai provokacijai buvo pasirink
tas gana palankus momentas. Dabar
tinės sudėties Seimas dar tik įpusėjo 
savo kadenciją. Jame daugumą suda
ro asmenys, kurių politinės pažiūros, 
švelniai kalbant, kelia nuostabą ir 
verčia sunerimti. Naujasis „mažumos 
vyriausybės" premjeras - komparti
jos auklėtinis. A. Brazauskui vado
vaujant jos Centro komitetui, Gedi
minas Kirkilas vaikščiojo tais pačiais 
„cė-ka" koridoriais. Manau, kad 
„Draugo" skaitytojai gerai žino, kad 
Centro komitete galėjo darbuotis tik 
visiškai lojalūs okupaciniam režimui 
kolaborantai. Nemaža lietuvių dar 
nepamiršo, kaip iki šių dienų di
džiausią įtaką politikoje išlaikęs Al
girdas Brazauskas Atgimimo laiko
tarpiu aiškindavo, kad nepriklauso
mybės siekiai - nerealūs. 

Dabar šie asmenys dangstosi so
cialdemokratų etiketėmis. Tačiau tų 
visuomenės veikėjų, kurie dar iki pa
skelbiant nepriklausomybę, atkūrė 
Lietuvos socialdemokratų partiją ir 
tikėjosi, kad joje bus vadovaujamasi 
europietiška socialdemokratijos ide
ologija, įtaka jau visiškai likviduota. 
Po to, kai į LSDP buvo įleista vadi
namoji „LDDP", šios partijos taktika 
pasikeitė neatpažįstamai. Visas įta
kingiausias pozicijas joje dabar užima 
tie, kurie iki 1990 m. kovo 11-osios 
puikavosi raudonais partiniais bilie
tais. Greta jų rikiuojasi buvę kompar
tijos pamainos augintiniai - anuome
tinio komjaunimo vedliai. Jau labai 
ilgas sąrašas tų, kurie okupacijos lai
kais buvo neeiliniai kompartijos vei
kėjai, šiandien užimantys dar aukš
tesnius postus. Būtent jų pirmiausiai 
ir reikėtų paklausti, kodėl visuomenė 
kurstoma jei ne atsisakyti trispalvės 
vėliavos, tai nors suabejoti jos verte. 

Vladas Krivickas „Drauge" džiau
giasi „ateinančia išsilavinusia karta", 
nes lietuvių aštuntokų matematikos 
žinių pažanga pasirodžiusi didesnė 
už JAV bendraamžių. Tačiau, jeigu 
atsiverstumėte dabartinius Lietuvos 

bendrojo lavinimo mokyklų vadovė
lius, ar daug juose rastumėte žinių 
apie mūsų valstybės tarptautinę 
reikšmę, apie žymiausius Lietuvos 
mokslo ir meno atstovus: matema
tikus, fizikus, biologus, istorikus, filo
logus ir kt.? Deja, ne tik „The 
Washington Post" autorius Paul Far-
hi pabrėžia, kad Lietuva yra „mažy
tė" . Maža ir nereikšminga ją laiko ne 
vienas šiandieninės Lietuvos univer
sitetų studentas. 

Akademinio jaunimo žinios apie 
Lietuvos politikos ir kultūros istoriją 
- labai menkos ir padrikos. Pakanka 
paprašyti, kad jie paaiškintų, ką 
lietuvių tautai praktiškai reiškė 1918 
metų Vasario 16-ji, kad įsitikin
tumėte, kokios milžiniškos jų pilie
tinio išprusimo spragos. Ar jie gali 
įvardinti Vasario 16-osios akto signa
tarus ir apibūdinti jų vaidmenį ne
priklausomos valstybės raidoje? Ar 
jie orientuojasi, kaip tada buvo kuria
mas valstybės ūkis, diplomatinė tar
nyba? Ar jie gali atsakyti, kaip tada 
buvo sprendžiamas valstybės vėliavos 
klausimas? Deja, ne. 

Dar blogiau, kad ir supratimas 
apie 1988-1991 metų įvykius šiandie
ninių dvidešimtmečių sąmonėje -
visiškai miglotas. Kokios politinės jė
gos atvedė Lietuvą į nepriklausomy
bę? Kodėl buvo kuriamos nepriklau
somos kūrybinės sąjungos? Kaip bu
vo saugomos dar tarptautinio pripa
žinimo nesulaukusios valstybės sie
nos ir nuo ko jas reikėjo saugoti? 
Kam Lietuvai reikalinga sava kariuo
menė? Kokie svarbiausi valstybės rai
dos uždaviniai turi būti sprendžiami 
dabar? Tai klausimai, į kuriuos jie 
negali bent kiek išsamiau atsakyti. 
Visišką akademinio jaunimo sumi
šimą sukelia klausimai apie tai, ku
riais Lietuvos mokslo ir kultūros 
pasiekimais galima didžiuotis. Netgi 
tautos etnografinis paveldas nemažai 
daliai jaunimo atrodo šiandien jau 
praradęs bet kokią vertę. Net kasdie
n inė kalba perkimšta absoliučiai 
nereikalingais svetimžodžiais. 

Toks neišprusimas ženkliai prisi
deda ir prie Lietuvą jau labai alinan
čios emigracijos. Nejaugi esame žino
mi tik šiandieninių politikierių afe
romis ir skandaliukais? Nejaugi ap
gailėtina saujelė „murzininkų", netu
rinti jokios įtakos net savivaldybėse, 
dar gali būti aptarinėjama kaip tarp
tautinė sensacija? 

Žiniasklaida kasdien dejuoja, esą 
po to, kai mūsų valstybė tapo NATO 
ir Europos Sąjungos nare, Lietuvos 
politinės partijos nebežino, ko toliau 
galima siekti. Atseit, jas kamuoja 
„ideologinis vakuumas". Ar rasite 
Lietuvos didžiųjų laikraščių pirmuo
siuose puslapiuose pranešimus apie 
mūsų mokslininkų darbus? Pagaliau, 
ar dažnai rasite tuose pirmuosiuose 
puslapiuose nors užuominą apie tei
giamas permainas mūsų valstybėje? 
O juk jos - akivaizdžios. Tačiau tikrai 
ne buvusiųjų kompartijos veikėjų 
dėka jos yra pasiektos. 

Jonas Jasai t i s 
Vilnius 

Lietuvių chartos 12-tasis skirsnis 
skelbia: Lietuvio tautinės spalvos: 
geltona - žalia - raudona. Lietuvio 
tautinė šventė — Vasario 16-ji. Lie
tuvio šūkis: „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt!" 

Tai kas gi agituoja lietuvius savo 
noru atsisakyti trispalvės? Tokį ab
surdą programuojantys veikėjai sie
kia sukiršinti Lietuvos visuomenę, 
sunaikinti jos kūrybines galias, taip 
reikalingas atsikuriančiai valstybei, 
išvesti ją iš tiesaus kelio į neaišku kur 
vedantį kreivą takelį. Ar ne į tą patį 
takelį, kuriuo po paskutinių Seimo 
rinkimų paskui Uspaskicho darbie-
čius pasuko Lietuvos socialistiniai 
demokratai (socdemai)? Gal tai pa
ruošiamasis darbas prieš planuoja
mas dideles akcijas, primenančias 
1940-uosius? Bet greičiausiai, tai tik 
gana primityvi akcija prieš neeilinius 
savivaldybių rinkimus, siekiant nu
kreipti i šalį dėmesį nuo prisišiukšli-
nusių politinių partijų ir joms atsto
vaujančių politinių perbėgėlių, krimi
nalinių nusikaltėlių, pilietybę ir gyve
namąją vietą slepiančių asmenų, pa
kilusių į vietinės valdžios šturmą? 
Tokiems visos priemonės pasiekti 
savo tikslą yra geros. Juolab, kad bū
simos kadencijos savivaldybių tary
bos gaus teisę skirstyti Europos Są

jungos milijardus, skirtus Lietuvos 
ekonomines galios stiprinimui. Šiuos 
pinigus nukreipus į valdininkų kiše
nes, paprastai tariant — išvogus — 
vienu šūviu būtų nušauti bent du 
kiškiai: ir sukčiai pasipelnytų, ir vals
tybė liktų nesustiprėjusi. Trečiuoju, 
gal pačiu didžiausiu, kiškiu galėtų 
būti Lietuvos sukompromitavimas 
pasaulio akyse, parodant ją kaip pi
nigams godžių menkystų valdomą 
valstybę, į civilizuotų šalių klubą 
patekusią per klaidą. 

Akivaizdu, kad svaičiojimai apie 
ketinimus pakeisti Lietuvos valstybi
nės vėliavos spalvas yra propagan
dinio pobūdžio ir kad šios akcijos 
sėkme netiki net jos iniciatoriai. Tuo 
tarpu lietuviams svarbu būtų suvok
ti, kas šiuos burbulus pučia, kodėl 
juos pučia ir kad jie greitai susprogs. 
Svarbu pasisaugoti, kad dar kartą 
neužlipus ant to paties grėblio ir vėl 
neišsirinkus miesto merais itin „šus-
trų", abonentų ar aukštojo pilotažo 
specialistų, galinčių įvesti Lietuvą į 
„mirties kilpą". 

Belieka priminti, kad nė vienas 
antilietuviškas referendumas neprik
lausomoje Lietuvoje dar nelaimėjo. 
Nelaimėtų ir šis. 

Stasys Sajauskas 
Lietuva 

DEL LIETUVOS TRISPALVĖS 
Po „Drauge" paskelbos apklau

sos: „Ar reikia keisti Lietuvos tris
palvę senovės kunigaikštijos vėliava 
— raudona su Vyčiu viduryje", skai
tytojų atsiliepimas tiesiog stebinan
tis. Dar negavome nei vieno laiškelio, 
sutinkančio su tuo, kai kurių „he
raldikos žinovų" siūlymu Lietuvos 
tūkstantmečio proga išmesti tris
palvę ir vartoti kitą vėliavą. Kadangi 
prižadėjome, kad skaitytojų, atsilie
pusių į apklausą, pavardės nebus 
skelbiamos (tik tų skelbiame, kurie 
sutiko), norime pateikti keletą būdin
gesnių nuomonių ir sakinių iš gautų 
laiškų: 

„Esu mačiusi nuotraukų, kai 
kareivis duoda priesaiką ir bučiuoja 
trispalvę. Jei kareiviams negėda bu
čiuoti šitą vėliavą, tai tegul ji ir toliau 
amžinai plevėsuoja". (Westwood, N J) 

„Nekeiskite trispalvės. Tai mūsų 
istorinė vėliava — mūsų nepriklau
somybės simbolis, tai mūsų tauta". 
(Washington, DC) 

„Atrodo, kad kai kuriems rau
dona nostalgija yra daugiau prie 
širdies. Tačiau užmirštama, kad Lie
tuva yra nuo 1918 m. respublika ir 
tokia liko, o ne kunigaikštystė, kara
lystė. Lietuva, jau kaip vienalytė tau
ta, 1918 m. pasirinko tapti respubli
ka, atmetė peršamą karalių ir tuo 
pačiu pasirinko savo vėliavos spalvas 
geltona, žalia, raudona. Nematau jo
kios racijos kam nors propaguoti rau
donąją vėliavą, nebent norima Rusi
jos kunigaikštienę Prunskienę pa
kviesti pertvarkyti valstybę į didžiąją 
kunigaikštystę ir jungtis su Gudija ar 
Lenkija, kaip buvo prieš 600 ar 700 
metų".(Great Falls, VA) 

„Tiek daug ašarų, sunkumų, 
kraujo ir gyvybių padėjo, kad mūsų 
trispalvė mums atstovautų. Tęskite 
šią tradiciją ir informuokite visuome
nę, kad mes irgi galėtume prisidėti 
kovoje už trispalvę". (Putnam, IL) 

„Griežtai pasisakau prieš bet 
kokį Lietuvos vėliavos pakeitimą. Tu

rime gražią, ryškių spalvų vėliavą, 
lengvai pagaminamą, be jokių prie
dų. Tokia turi ir likti". (Chicago, IL) 

„Dėl trispalvės ir ką ji simbo
lizuoja mano tėvelis stojo į nepriklau
somos Lietuvos karo mokyklą ir tapo 
karininku. Dėl jos daug jaunų vyrų ir 
partizanų padėjo galvas, gindami ją 
nuo priešų. Ar kas nors išgirs užsie
nio lietuvių balsą?" (Philadelphia, PA) 

„Į klausimą: ar reikėtų pakeisti 
Lietuvos trispalvę kitokia vėliava, 
atsakymas NE". (Chicago, IL) 

„Tegul trispalvė plazda kaip 
plazdėjusi. Žiemos speiguose išsi
skleidusi kartu su Lietuvos neprik
lausomybe XX a. pradžioje, ji tarsi 
gražiausia gėlė puošia atgimusios ir 
nepriklausomos Lietuvos kelią". 
(VVaukegan, IL) 

„Tie žmonės, kurie nori pakeisti 
Lietuvos trispalvę, yra bepročiai arba 
kokios nors svetimos įtakos vedami. 
1990 m. buvo atkurta Lietuvos Res
publika, ne kokia nors Lietuvos Di
džioji kunigaikštystė". (Chicago, IL) 

„Bet koks Lietuvos trispalvės 
pakeitimas į kitą spalvą būtų iš
davikiškas darbas". (Juno Beach, FL) 

„Trispalvė, kaip ir tautiniai rū
bai, savo spalvomis ir grožiu atkrei
pia svetimtaučių dėmesį. Tai yra visai 
nesąmoninga mintis pakeisti mūsų 
vėliavą. Kas bus po to? Keisime kal
bą, gal ir Lietuvos pavadinimą?" (Le-
mont, IL) 

„Prie ko einama? Dabar lietuviš
ka trispalvė, o vėliau ką — gal him
ną? Tai kodėl nepanaikinti ir Nepri
klausomybės Akto? Manau visiems 
aišku, kieno tai noras ir darbas". 
(Exxon, PA) 

Bus daugiau 

RS. Ar Jūs jau atsiliepėte į ap
klausą? Nedelskite — apklausa bai
giasi kovo 11 d. Rašykite elektroni
niu paštu: redakcija@draugas.org 
arba paprastu paštu, arba siųskite 
faksu. 

„DRAUGAS" In formuoja , „DRAUGAS formuoja . 
„DRAUGAS" - išeivijos ir Lietuvos Jungtis! [ Daugiau skaitytojų laiškų 

skaitykite 9 psl. 
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EGLE PEREPNYTE 

mai. Kai|> susitikome mes? Taip, kad norisi .* Kaip susitinka žm 
tikėti, jog Dievas yra. 

Niekados nepamiršiu tosli|iir*Q<£, kai tave sutikau. Mano gyvenime buvo 
daug dieni/, bet šita man brangiausia. 

Meilė? Taip, tai Meilė. Nebijau šito žodžio - jis gražus ir visai nenu
valkiotas, kai kalbu apie mus. 

Išėjau pro duris ir koridoriaus prietemoje vos ant tavęs neužgriuvau. Tu 
sėdėjai ant laiptu. Vėliau man sakei, kad nebūtum išdrjsusi pasibelsti į mano 
duris, tad sėdėjai ir laukei. Laukei ko? 

* * * 
Kai pakėlei akis, nutirpau - lyg tq pačiq akimirką būčiau tave atpažinęs -

Tave - iš didžiosios raidės - tokią mažą ir trapig, kad norėjosi pasiimti ant 
ranku ir neštis tolyn - per laukus, kas bebūtu - tolyn - ten, kur mudviejų 
niekas nesurastu. Bet, užuot tai padaręs, aš baiminga? žvelgiau j tave ir tylė
jau - lyg bijočiau, kad tu neišnyktum. 

* * * 
Tada tu pakilai. Paprastai pasakei: „Labas vakaras," ir aš suvokiau, kad 

kažkas mudviem paruošta - MUMS - tarsi būtume vienas žmogus. 
Užėjai. Aš suglumęs sėdėjau ant sofos ir sekiau akimis, kaip tu vaikštai -

lengvai ir gracingai - tyrinėdama manąjj butą - drąsiai, lyg lankytumeis čia 
nebe pirmą kartą. „Gal pasiūlysi man arbatos?" - paklausei. 

* * * 
Iš kur tu atsiradai - ne mergaitė ir ne moteris, o kažkas daug daugiau -

kažkas tokio nežemiško ir šviesaus ? 
Tu juokiesi? Man gera - tu žinai, tu suprasi, tu arti, begaliniai arti. 

* * * 
„Gerda", - pasakei savo vardą, ir aš tyliai kartojau jj laukdamas, kol 

užvirs arbatiny vanduo. „Tomas," - tariau. Keista - mūšy vardai nuskambėjo 
taip, tarsi pirmąjį kartą juos tartume ir suklusę širdies tyloje savęs klaustume: 
kas mes esame ? Kuo mes būsime - vienas kitam? 

* * * 
Zinai, viskas paprasta - nėra ko ir pasakoti - tu ir aš, arbatinis, puode

liai... Ir karšta arbata - net liežuvj nuplikino - tau. Tu aiktelėjai. Tą akimirką 
aš supratau, kad esi reali - realesnė už visą gyvenimą iki tavęs. 

Be tavęs? Kaip aš gyvej^p|§"tavęs, Gerda? Gal tai buvo tiesiog egzis
tavimas - toks viltingas lau&m$§ ir nuojauta, kad es% 

gbyčiavai ~ ąj^bvęikindama, atsainiai irvaiiūkiškai. „Tu", - aš 
kartojau, fcsrt6|W, kartoįm*, n o n Jovęs jau nebuvo šaljĮ. 

M j * u £ * q ^ j & ^ ^ ta» Vienintelis, skirtas žmo
gus, k O f i & f l | | ^ ir išnyksta tos 
ribos, \^^':^įį§i^x^3t - lieka tiktai N&$$$įįĘiĘ8£y " 

Ar mylėsi mane? Ar suprasi? Af bust greto? Ar tiktai neišnyksi, kaip iš
nyksta sapnai? Atėjai iš nakties - s** tolčld palaiminga ramybe, kad bijojau 
tavęs." 

Paslaptis. Paslaptis, kurios mums rteįmmti ~ kas Įvyksta tada, kai du 
žmonės tampa viena. 

Aš ilgėjaus tavęs. Taip i lgė|WS^- l^^ i i<^ i |c i ; - , 

Tik tylus palytėjimas - kone n«|««toipal ^ fa** praeinant - kai susiliečia 
kūnai ir sukrykščia siela - atpožinu*|ov0.;,.:;,,..;:,:::U:į::,.::. :::::::-:::->.-:v.v.v:"::x-.. 

Leisi man prisiliesti? Taip ar ne? Ar požinsju tave? Ar tu man atsiversi -
vis labiau ir labiau? 

Žingsniai ties realybės riba, sapno muccikaįi# viena, o 
visa, visa viena. ; v ^ 

* * * J 
Kiek tai tęsis? Ar svarbu? Juk tėra fifc DABAR - palaimingas DABAR— 

amžinybė. 
Prisiliesk prie manęs, kad pajusčiau, kaip plaka š\r4te~ plaka tavo širdis 

- ta mažyte, jautri, paslaptinga širdis, kuri myli - m y l i morte - a r g i tai ne ste
buklas? f-':-/: • 

* * * : 
Per tave pažinau Dievo meilę. Nežinojau, kad Dievas yra Meilė. Neti

kėjau aš Juo. Žmonės bruko Wan savo tikėjimus, bet kračiausi VISŲ. Man rei
kėjo daugiau. Tik dabar suprantu, kad reikėjo žmogaus. . 

Ir staiga per tq tylu švelnumg, pertą aistrų, išgyventą kartu su tavim, man 
atsiskleidė Dievo švelnumas ir Jo begalinė aistra. 

» * * 
Kai žvelgiu į poras, kurios pilnos šiurpaus svetimumo - man baisu. Kur 

išnyko visa tai, kas juos siejo? Kas įvyko su jy širdimis? 
Noriu liudyti, kad jmanoma tai išlaikyti - savo Meilę. 
Aš mylėjau tave. O juk Meilei nėra praeities, tad sakau: tebemyliu. 

Tai buvo paskutinis susitikimas su mūsų il
gamečiu kankintoju — smogiku. 

LAISVI! 

Ištrūkę iš to pavojaus, greičiau pasileidome 
eiti, kad tik greičiau atitolus nuo tos pavojin

gos vietos. Pagaliau pasiekėme miško kraštą. Čia 
jau stovėjo būrys mūsų likimo draugų ir tarėsi su 
vokiečių lakūnais. Mes pasiteiravome pravažiuo
jančius civilius apie padėtį. Jie mums liepė eiti 
link Schwerino, nes netoli esą amerikiečiai, kurie 
karius ir koncentracininkus praleidžia. Nutarėme 
eiti į tą pusę ir, pasiteiravę artimesnio kelio, nu
ėjome pamiškiais. 

Kiek paėję, susitikome dviračiu atvažiuojant 
moterį. Paklausėme ją, ar tikra kryptimi einame. 
J i mums paaiškino, kad Schwerino link esąs sus
progdintas tiltas ir patarė eiti į priešingą pusę, 
kur esąs sveikas tiltas. Mums besikalbant, iš miš
ko pasigirdo smarkus šaudymas ir mes skubiai 
pasileidome į kitą pusę, šalin nuo miško. 

Antrą dieną sužinojome, kad prie plento, kur 
mes norėjome eiti, smogikai užpuolė beeinančius 
mūsiškius ir užmušė jų per tris šimtus. Likusieji 
negalėjo pajudėti, kol atvyko pašaukti amerikie
čiai su tankais ir išvaikė smogikus. Čia užmuštųjų 
lavonus amerikiečiai liepė nuvežti į Schweriną. 
Suguldžius juos ant kapinių, visi miesto gyvento
jai turėjo praeiti pro smogikų aukas ir patys įsi
tikinti, kokie žvėrys valdė Vokietiją. Daug vokie
čių negalėjo tikėti, kad tokie dalykai darėsi jų 
tėvynėje. Iš tikrųjų, kaip paprastas žmogus galėjo 
prileisti tokias baisenybes, kada visą laiką di
džiausias Vokietijos la ikrašt is „Voelkischer 
Beobachter" žymioje vietoje ir plačiai aprašinėda
vo, kad teismas nubaudė pilietį X už baisų na
minių gyvulių kankinimą. Laikraštis su didžiau
siu pasipiktinimu rašė, kad kažkoks sužvėrėjęs 
vyrukas buvo nuteistas šešis mėnesius kalėti už 
tai, kad replėmis buvo ištraukęs katei nagus. Jei 
dėl katės daromas toks triukšmas, a r galėtų kas 
blogo atsitikti žmogui? Eiliniam piliečiui atrodė, 
kad visi gandai apie tar iamus kankinimus buvo 
prasimanymas. Dabar jiems atsivėrė akys. 

Kiek atitolę nuo miško, apsiraminome ir 
pradėjome aptarti savo padėtį. Tuščiomis ran
komis, be pinigų, nuskurusiais drabužiais, neš
varūs ir vos galėdami paeiti, — atsiradome gatvė
je. Dejuodami ir visiškai be nuotaikos kūprinome 
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tolyn. Staiga man kilo mintis, kad mes esame 
laisvi ir aš draugams pasakiau: 

— Ko mes dabar nosis pakabinę? Juk mes 
laisvi, galime eiti kur norime, nebėra nė vieno 
smogiko ir mums nebegresia joks pavojus. Turime 
tik džiaugtis! 

Bet aš pats taip pat negalėjau džiaugtis kaip 
ir mano draugai, nes perėjimas iš ilgos vergijos į 
laisvę visiškai neatitiko mūsų vaizduotės. Mes 
visą laiką laukėme, kad mus suras mūsų išlais
vintojai ir mes jiems už tai triukšmingai dėkosi
me, įvyks džiaugsmo scenos, verksmas ir pan., o 
dabar mes neva laisvi, bet jaučiamės viso pasaulio 
apleisti, nežinome net kur mūsų šeimos, nėra jo
kio susisiekimo, tiltai susprogdinti ir vietoje pen
kių kilometrų, tenka eiti penkiolika iki ameri
kiečių posto. 

Kojos jau visiškai nebetarnavo. Draugas Her
manas jau nebegalėjo paeiti, metė batus į 

griovį ir ėjo vienomis kojinėmis. Priėję kaimelį, 
norėjome gauti duonos, bet niekas jos neturėjo, o 
gal ir nedavė, gyventojai traukėsi į šalį pamatę 
„plėšikus" ateinant. Vienas kitas pakalbino, už
jautė, bet nė vienas niekuo negalėjo padėti, patys 
nieko neturėjo, net pavalgyti. 

Pailsėję leidomės žingsnis po žingsnio į 
amerikiečių pusę. Susitikę vokiečių kareiviai mus 
ramino ir patys dejavo, kad nežino nieko apie savo 
namiškius. Jie jau šešerius metus bastėsi po 
pasaulį, neturi kur nueiti, o dar karas nepasi
baigė. Paklausus, kokia padėtis, jie paaiškino, kad 
nesą jokių paliaubų, bet vokiečiai nebekariauja. 
„Jau jiems gana ir jie eina amerikiečiams pasi
duoti į nelaisvę". 

Visur, kur tik ėjome, gulėjo begalės ginklų ir 
šovinių. Prie geležinkelio linijos gulėjo krūvos 
sulaužytų šautuvų, revolverių, net kulkosvaidžių, 

stovėjo apleistos baterijos. Visi pašaliai buvo 
apsėti karine manta, knygomis, raštinės reik
menimis ir Ku Lik. galima sau įsivaizduoti. 

Pasiekėme plentą į Schweriną. Prie plento 
gulėjo daug batų, tad ir mūsų nelaimingas drau
gas galėjo susirasti sau tinkamesnius ir vėl, nors 
lėtai, stumtis į tikslą. Norėjome pagaliau pasiekti 
mūsų išlaisvintojus, ramiai atsigulti, pailsėti po 
keturiolikos parų žygio, ištrūkę iš bado mirties ir 
budelių smogikų kulkų ir visų kitų diktatūros 
baisenybių. 

Taip mintyse paskendę, atsidūrėme prie ame
rikiečių posto, kuris stovėjo ant plento ir 

sulaikė kiekvieną praeivį. Jis kaip tik kratė kelis 
vokiečių karius. Priėję paklausėme, ar galima eiti. 
Postas tik pamojo ranka — okey! Ir mes atsi
dūrėme „Amerikoje". 

Kur dingo ta baisioji nacių diktatūra, dešimt
metį slėgusi pasaulį ir mus? 

Ne! Toks išlaisvinimas buvo per daug blaivus. 
Mes buvome ir likome nusivylę. 

Buvome visiškai nuo gyvenimo atitrūkę, jau 
visą eilę metų nebesuėję su laisvais žmonėmis, o 
dabar reikėjo iš karto patiems apsirūpinti, nieko 
nesant ir negalint gauti. 

Schwerino priemiestyje priėjome vokiečių 
karo ligoninę. Ten gavome pavalgyti sriubos. Prie 
ligoninės miške susitikome vieną lietuvių šeimą. 
Jų padedami, susiradome ligoninėje laisvą kam
barį ir po ilgų pilnų mirties pavojų metų atsigu
lėme patys pasirinkę sau vietą, be komandos, 
keiksmų, mušimų ir pavojaus gyvybei. Ilgai ne
galėjome užmigti, nors dvi paskutines naktis bu
vome beveik nemigę. Mus slėgė mintis, kad esame 
laisvi ir nežinojome, ką mums veikti su vėl atgau
ta laisve. 

Per visą metų eilę mes laukėme dienos, kada 
bjaurioji diktatūra sutriuškės ir mes aktyviai 
dalyvausime jos likvidacijoje, matysime, kaip 
mūsų engėjai atsi ims pelnytą užmokestį. O 
dabar? Mūsų kankintojai ir žudikai išbėgiojo ir 
dar iš pasalų išžudė tūkstančius mūsiškių. Mes 
likome Dievo valioje, išbadėję ir daugiau nieko 
nėgei dėme, kaip tik kartą pavalgyti, pailsėti ir 
nors kiek sustiprėję pasiekti savo šeimas. Iš nacių 
pragaro gyvi ištrukome, bet dabar atsidūrėme 
nepalankių gyvenimo aplinkybių vergijoje, nacių 
diktatūros režimo paveldėjime. 

Bus daugiau. 
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V. Adamkaus darbotvarkėje dominavo bevizio režimo klausimai 
&*^*WW»ZZfj&į^;:v. 

į, 

Prezidentas V. Adamkus bendrauja su žurnalistais. Ingos Lukavičiūtės tiuotr. 

Atkel ta iš 1 psl. 
V Adamkaus susitikimuose su 

kitais aukšto rango JAV pareigūnais 
taip pat daugiausiai dėmesio buvo 
skir ta vizų panaikinimo Lietuvos 
piliečiams problemai. 

Kalbėjosi ir apie V Putiną 

„Mūsų šalis aktyviai veikia pri
sidėdama prie saugumo visame pa
saulyje užtikrinimo ir yra patikima 
partnerė. Man yra nesuprantama, 
kodėl tokios valstybės žmonės negali 
naudotis laisvo įvažiavimo į JAV gali
mybėmis", — susitikimuose su JAV 

Senato Krašto saugumo ir adminis
tracijos reikalų komiteto pirmininku 
senatoriumi Joseph Lieberman ir 
Krašto saugumo departamento sek
retoriumi Michael Chertoff, — sakė 
V Adamkus. 

M. Chertoff sakė negalintis ga
rantuoti greito tokių Lietuvos siekių 
įgyvendinimo, tačiau pažymėjo su
prantantis ir remiantis mūsų šalies 
poziciją. „Galiu garantuoti, kad jūs 
visapusiškai remsiu šiuo klausimu", 
— sakė M.Chertoff. 

Susitikime su senatoriumi J. Lie
berman taip pat buvo kalbėta apie 
praėjusi savaitgalį Miuncheno saugu

mo konferencijoje Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino pasakytą kalbą, ku
ri pr iminė Šaltojo karo retoriką, 
energetinį saugumą ir alternatyvių 
energetinių išteklių projektus. 

Tuo tarpu JAV viceprezidentas 
Richard Cheney gyrė Lietuvą už jos 
iniciatyvas remti demokratijos plėtrą 
Rytų Europos regione. 

Susitikime su viceprezidentu V 
Adamkus taip pat aptarė demokrati
jos įtvirtinimo Rytų Europos ir Pietų 
Kaukazo valstybėse aktualijos, tran
satlantinio dialogo skatinimo, ener
getikos ir užsienio politikos klausi
mus, pranešė prezidento spaudos tar
nyba. 

„Toliau siekdami mūsų bendrų 
tikslų — laisvės, demokratijos ir sau
gumo — mes turime toliau stiprinti 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir 
JAV transatlantinį dialogą", — sakė 
V Adamkus. 

R. Cheney pažymėjo, kad JAV 
administracija ypač palankiai vertina 
Lietuvos pastangas remti demokrati
jos plėtrą regione. Jis sakė, kad Lie
tuvos patirt is ir nuomonė vertinant 
Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje ir 
Pietų Kaukazo valstybėse vykstan
čius procesus yra labai svarbi. 

Prezidentas V. Adamkus savo 
ruožtu pabrėžė, kad JAV yra svarbus 
Lietuvos ir visos Europos Sąjungos 
partneris stiprinant demokratiją Eu
ropos rytinėje kaimynystėje. 

Lietuvai ne tur in t energetinių 

išteklių tiekimo alternatyvų, stam
biausi tiekėjai Rytuose net ir nedide
les technines problemas gali paversti 
politinio spaudimo įrankiu, pareiškė 
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus. 

„Energetinė s a l a " 

V. Adamkus pirmadieni Wa-
shington, DC, kalbėjosi su JAV Ener
getikos sekretoriumi Samueliu Bod-
man, kurį patikino, kad Lietuva ku
ria atvirą, stiprią ir patrauklią eko
nomiką, tačiau šiandien ypač sunkiai 
sprendžiamos energetinio saugumo 
problemos, pranešė Lietuvos prezi
dento spaudos tarnyba. 

„Lietuva vis dar yra 'energetinė 
sala', neturinti alternatyvių dujų tie
kimo galimybių, neišplėtojusi elek
tros jungčių su Vakarais. Todėl ji gali 
būti pažeidžiama dėl techniškai ir 
politiškai nepatikimos energetinės 
infrastruktūros. Lietuvai neturint 
energetinių išteklių tiekimo alter
natyvų, stambiausi tiekėjai Rytuose 
net ir nedideles technines problemas 
gali paversti politinio spaudimo įran
kiu", — sakė V Adamkus. 

Kartu jis pridūrė, kad Lietuva 
kartu su kitomis Baltijos valstybėmis 
jau ėmėsi konkrečių veiksmų, siekda
ma sustiprinti energetinę nepriklau
somybę. Pasak pranešimo, JAV ener
getikos sekretorius S. Bodman pri
tarė V Adamkui. 

Vasario 16-osios Aktas galėjo keliauti 
į Maskvą ar už Atlanto 
A l K e l t a iš 1 p s l . 
kad svarbiausią Lietuvos nepriklau
somybės dokumentą galėjęs pasiimti 
prezidentas Antanas Smetona, 1940 
metais pasitraukdamas iš Lietuvos. 
Tokiu atveju Akto originalas galėjęs 
supleškėti 1944 m. sausio 9 dieną 
Cleveland mieste per gaisrą, kuriame 
žuvo A. Smetona. 

Vilniaus universiteto Istorijos fa
kulteto naujosios istorijos katedros 
vedėjas dr. Algirdas Jakubčionis sakė 
abejojantis, kad A. Smetona skubėda
mas galėjo spėti pasiimti Vasario 16-
osios Akto originalą, ir vadino šią ver
siją menkai tikėtina. 

„Jis turėjo ne per daugiausia lai
ko, juolab traukėsi sekmadienį, ne
darbo dieną, taigi reikėjo laiko iš
sikviesti darbuotoją, kuris atidarytų 
Prezidentūros kanceliarijos archyvą 
ir paduotų tą dokumentą. Preziden
tas ir be to turėjo daug rūpesčių — 
rūpinosi žmonos atvažiavimu ir kaip 
pasiimti asmenines santaupas, kad 
turėtų iš ko gyventi užsieniuose. Na, 
jeigu jis ir pasiėmė Aktą, tai argi apie 
tai nebūtų išlikę prisiminimų? A. 

Smetona tikrai būtų kam nors pra
sitaręs, pavyzdžiui, kai pakeliui į 
Jungtines Valstijas sustojo Šveicarijo
je ir ten tarėsi su Lietuvos diploma
tais. Amerikoje jis gyveno beveik ket
verius metus iki savo žūties — negi 
per tą laiką jis nebūtų pasakęs kam 
nors, kad yra atsivežęs Vasario 16-
osios Aktą? Juk būtų keista niekam 
neprasitarti turint tokios svarbos do
kumentą", — svarstė A. Jakubčionis. 

Istorikas vis dėlto labiau linkęs 
tikėti versija, kad Vasario 16-osios 
Aktas yra Naujausių laikų istorijos 
archyve Maskvoje. 1940 metais sovie
tai pasiėmė ir išsivežė į Maskvą dalį 
valstybės archyvo, pavyzdžiui, Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijos 
dokumentus. 

A. Jakubčionis primena, kad sig
natarai pasirašė po dviem identiškais 
tekstais, bet žinoma, kad yra išlikęs 
tik antrasis tekstas — paskutinį kar
tą jis buvo panaudotas rašant Antano 
Šapokos istoriją — ten įdėta jo faksi
milė. Signataras Petras Klimas yra 
užsiminęs, kad šį dokumentą jis ati
davė prezidentui A. Smetonai. 

* Europos mažųjų dviračių 
kroso (BMX) uždarų patalpų 
čempionate Lietuvos atstovė Vil
ma Rimšaitė moterų elito grupėje 
pelnė bronzos medalį. Lietuvė ketu
rių etapų varžybose surinko 51 taš
ką. Aukso medalį iškovojo Anglijos 
atstovė Shanaze Reade, surinkusi 94 
taškus. Sidabras atiteko danei Aman
da Soerensen, kurios sąskaitoje — 72 
taškai. Paskutiniajame etape Dani
joje V Rimšaitė buvo ketvirta. 

* Lietuvos lengvaatletė So
nata Milušauskaitė Viladekanse 
(Ispanija) vykus iose 5000 m 
sportinio ėjimo varžybose užėmė 

antrąją vietą. Lietuvė trasą įveikė 
per 22 min. 25 sek. 

* NBA čempionate pirmadie
nį „Denver Nuggets" komanda , 
kuriai atstovauja Linas Kleiza, 
namuose 123:111 nugalėjo „Gol-

_=dden State Warriors" komandą su 
Šarūnu Jasikevičiumi ir iškovojo tre
čiąją pergalę iš eilės. L. Kleiza per 34 
min. surinko 12 taškų, atkovojo 5 ka
muolius, atliko 3 rezultatyvius per
davimus, suklydo 1 ir prasižengė 2 
kartus. ,,Warriors" gynėjas Š. Jasike-
vičius per 17 min. surinko 6 taškus, 
atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezul
tatyvius perdavimus. 

Vileišių rūmai — Literatūros ir tautosakos institutas. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Naujai nušvito Vileišių rūmai 
Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) — 

Sostinės Vileišių rūmų ansamblis An
takalnyje atgimė visu grožiu — Va
sario 16-osios išvakarėse simbolinio 
šių rūmų atidarymo iškilmes surengė 
čia dirbantis Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas. 

Kaip sakė instituto direktorius 
profesorius Algis Kalėda, gana spar
čiai — per trejus metus — buvo res
tauruoti visi trys rūmų ansamblio 
pastatai: puošniausi rezidenciniai rū
mai, kuriuose netrukus įsikurs insti
tuto administracija ir literatūrologi-
jos skyriai, buvęs gyvenamasis trijų 
aukštų pastatas prie Antakalnio gat
vės, kuriame 1907 metais įvyko pir
moji lietuvių dailės paroda, ir buvusi 
tarnų oficina, kurioje įrengtos insti
tuto fondų saugyklos ir pagalbinės 
patalpos. 

Lietuvių l i teratūros ir tauto
sakos instituto darbuotojus antradie
nį pasveikino premjeras Gediminas 
Kirkilas, Seimo vicepirmininkas Čes
lovas Juršėnas , kai kurių ministerijų, 
Lietuvos mokslų akademijos, Dailės 

ir Nacionalinio muziejų, Rašytojų są
jungos vadovai, kiti garbūs svečiai. 
Instituto vadovams įspūdingo dydžio 
senovinius raktus nuo visų trijų pas
tatų durų perdavė ansambli renova
vusi bendrovė „Mūsų paminklai". 

Šimtametis Vileišių rūmų an
samblis iš pagrindų renovuotas ir re
konstruotas pirmą kartą, taip pat pa
keistos visos komunikacijos, sutvar
kytas ir rūmų parkas, dekoratyviniai 
vartai ir tvora, Neries upės šlaito da
lis. Vyriausybė rekonstrukcijos pro
jektą buvo įtraukusi į investicijų pro
gramą — visi darbai kainavo apie 9 
min. litų. Restauruotos puošnios uni
kalios krosnys, dekoratyviniai švies
tuvai ir žibintai. 

Rūmus 1904-1906 metais pasis
tatydino žymus Lietuvos visuomenės 
ir kultūros veikėjas, rašytojas, inži
nierius Petras Vileišis, pats ir prižiū
rėjęs statybas. Tai vieni iš pirmųjų 
pastatų, kurių statyboje panaudotos 
tada dar retos Lietuvoje statybinės 
medžiagos: betonas, cementas, gelž
betonio perdangos. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV buvo priversta padaryti 
didelių nuolaidų Šiaurės Korėjai 

Paminklas Šiaurės Korėjos vadovui Kim Yong II. 

Beijing, vasario 13 d. 
(AFP/BNS) — Jungtinės Valstijos pa
darė didelių nuolaidų, kad būtų su
darytas antradienį Pekine paskelbtas 
susitarimas dėl Siaurės Korėjos bran
duolinių ginklų programos nutrauki
mo, siekdamos iš dalies kompensuoti 
kitas savo užsienio politikos ne
sėkmes, sako analitikai. 

Jų nuomone, JAV prezidentui 
George W. Bush, kuris priverstas 
dirbti su demokratų kontroliuojamu 
Kongresu ir susiduria su virtine tarp
tautinių diplomatinių problemų, su
sijusių su Iranu bei Iraku, žūtbūt rei
kėjo sureguliuoti Siaurės Korėjos 
klausimą. 

Politologas Brian Bridges iš Hon
kongo universiteto sakė, kad pagrin
dinis veiksnys, dėl kurio pavyko pa
siekti susitarimą dėl Siaurės Korėjos 
atominės programos, buvo Amerikos 
vidaus politika, ypač pernai vykę 
Kongreso vidurio kadencijos rinki
mai, kuriuose pergalę iškovojo de
mokratai. 

„Bush yra patekęs i sunkią pa
dėtį namuose, be to, auga Įtampa Ar
timuosiuose Rytuose, taip pat Įtampa 
dėl Irako ir Irano, todėl jam reikėjo 

kažkokios diplomatinės pergalės", — 
sakė B. Bridges. 

Valstybės sekretorė Condoleezza 
Rice suteikė JAV vyriausiajam dery
bininkui Christopher Hill daugiau 
veiksmų laisvės, kad šešiašalėse dery
bose kompromiso būdu būtų pasiek
tas susitarimas, sakė politologas. 

G. W. Bush, kuris 2002-aisiais 
priskyrė Siaurės Korėją kartu su Ira
nu ir Saddam Hussein valdomu Iraku 
„blogio ašiai", netgi Įgaliojo JAV dele
gaciją pateikti Pyongyang siūlymą 
pradėti dvišales derybas dėl diploma
tinių ryšių užmezgimo. 

Antradieni Beijing paskelbtame 
bendrame pareiškime numatytos tie
sioginės derybos tarp Washington ir 
Pyongyang dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo. 

VVashington ir Pyongyang yra 
priešingose barikadų pusėse nuo pat 
1950-1953 metų karo. Salys nie
kuomet nebuvo užmezgusios diplo
matinių santykių. 

Jungtinės Valstijos pasibaigus 
derybų maratonui taip pat paskelbė 
pradėsiančios „Siaurės Korėjos iš
braukimo iš teroristinių valstybių są
rašo procesą". 

Prekybos centre vyras nušovė 
penkis žmones 

Salt Lake City, vasario 13 d. 
(AFP/BNS) — Utah istoriniame pre
kybos centre vyras pirmadienį nušo
vė penkis žmones, dar kelis sužeidė, o 
paskui žuvo pats, pranešė policija. 

Salt Lake City policijos atstovas 
sakė, kad užpuolikas, kurio asmeny
bė nenustatyta, nušovė penkis žmo
nes, bet detalių apie žuvusiuosius ar 
sužeistuosius nepateikė. 

„Yra penki mirties atvejai, kiti 
žmonės dėl sužeidimų gydomi vietos 
ligoninėse, — sakė atstovas. — Gali
me patvirtinti, kad šaudęs asmuo yra 
miręs". 

Policija dar nenustatė šio nusi
kaltimo motyvo. 

Į ligoninę buvo paguldyti ma
žiausiai keturi žmonės; trijų būklė 
yra kritiška, o vieno — sunki. Tarp 
itin sunkiai sužeistų žmonių yra 16-
metis vaikinas ir 50 metų vyras, sakė 
ligoninės atstovai. 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos parlamentas antradienį 

per antrąjį svarstymą pritarė įstaty
mo projekto dėl neteisėtų statinių pa
taisai, pagal kurią vyriausybė per 30 
dienų po Įstatymo Įsigaliojimo turi iš
keldinti paminklą sovietų kariams iš 
Tenismegio aikštės Talino centre. 
Rusija ir toliau siūlosi išsivežti visus 

j tėn palaidotus Rusijos kareivius ir 
perlaidoti juos tėvynėje. 

ROMA 
Vargu ar šiandien italus dar su

jaudintų iki širdies gelmių klasikinė 
1964 metų juosta „Itališkos vedy
bos", kurioje besikankinanti Marcel
io Mastroianni personažo meilužė 
Filumena, atliekama Sophia Loren, 
galų gale apgaule priverčia jį žengti 
prie altoriaus. Pirmadienį popiežiui 
Benediktui XVI pasmerkus „ardo
muosius" planus pripažinti nesusi
tuokusias ir tos pačios lyties asmenų 
poras, nauji duomenys parodė, kad 
smarkiai mažėja italų, apskritai no
rinčių sudaryti santuoką. Italijoje 
2005 metais susituokė tik 250,000 
porų, nors 8-ojo dešimtmečio pra
džioje per metus susituokdavo dau
giau kaip 400,000. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) vadovai 

pirmadienį sakė, jog Iranas demons
truoja „naują siekį" vesti derybas, 
kad išspręstų nesutarimus su Vaka
rais dėl savo branduolinės progra
mos. Bendrijos vadovai neatmetė de
rybų su Tehran galimybės, tačiau su
t a r ė Įgyvendinti Jungtinių Tautų 
(JT) Įvestas sankcijas Iranui. Parei
gūnai sakė, kad sankcijos bus analo
giškos priemonėms, numatytoms JT 
priimtoje rezoliucijoje, kuria siekia
ma priversti Iraną sustabdyti urano 
sodrinimo darbus. 

MINSKAS 
Prezidentas Aleksandras Luka

šenka tikisi, kad Prancūzija padės 
suaktyvinti Baltarusijos ir Europos 
Sąjungos (ES) dialogą. „Baltarusijos 
suinteresuotumą aktyvinti sąveiką 

su Prancūzija lėmė pirmiausia jos 
svarbus vaidmuo Europos politinia
me ir ekonominiame gyvenime", — 
pareiškė A. Lukašenka, priimdamas 
antradienį Prancūzijos ambasadorės 
Baltarusijoje Mireille Musso skiria
muosius raštus. Autokratiškas Bal
tarusijos vadovas užsimojo pradėti 
gerinti santykius su Vakarais, kai jie 
pablogėjo su Rusija, pasiūliusia 
„rinkos santykius". 

ARTIMIEJI RYTAI 
i i 

AMMAN 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

Putinas, tęsiantis kelionę Artimuo
siuose Rytuose, antradienį susitiko 
su Jordanijos karaliumi Abdullah. 
Per šį paskutinį savo kelionės po tris 
Artimųjų Rytų šalis — JAV sąjun
gininkes, kuriose smarkiai kritikavo 
VVashington, DC, etapą jis vėliau taip 
pat surengs susitikimą su palesti
niečių prezidentu Mahmoud Abbas. 
Būdamas Saudo Arabijoje ir Katare 
V Putinas davė suprasti, kad Rusijos 
užsienio politika yra alternatyva JAV 
„vienašališkumui" siekiant išspręsti 
Artimųjų Rytų problemas. 

BAGHDAD 
Baghdad mieste netoli vienos ko

legijos antradienį sprogus mirtininko 
vairuotam sunkvežimiui, žuvo 18 
žmonių, o dar 40 buvo sužeisti, pra
nešė policija. Nedidelis sunkvežimis 
sprogo sostinės vakaruose esančiame 
Iskano rajone, automobilių stovėjimo 
aikštelėje tarp privataus Ekonomikos 
mokslų kolegijos ir didelio maisto 
produktų sandėlio, kuris priklauso 
Prekybos ministerijai. 

AFRIKA 

SI MUSTAFA 
Į rytus nuo Alžyro sostinės anks

ti antradienį šalimais keturių polici
jos nuovadų sprogus bomboms, žuvo 
keturi žmonės, pranešė gyventojai, 
pažymėję, kad tai veikiausiai buvo 
koordinuotos islamistų kovotojų ata
kos. „Mane pažadino milžiniškas 
sprogimas. Pamaniau, kad tai žemės 
drebėjimas", — sakė Aaref Jumaa. 
Gyventojai sakė, kad per sprogimą 
žuvo keturi žmonės, o dar keli buvo 
sužeisti. Vietos valdžios pranešimu, 
atsakomybės už šiuos išpuolius kol 
kas niekas neprisiėmė. 

Kol kas neaišku, ar užpuoliką nu
šovė policija, kuri po gautų praneši
mų apsupo prekybos centrą, ar jis nu
sišovė pats. Manoma, kad jį nušovė 
vienas tuo metu ne tarnyboje buvęs 
policijos pareigūnas. 

Liudininkai vietos žiniasklaidai 
sakė, kad lietpalčiu vilkėjęs ir kup
rinę nešęsis maždaug 20-30 metų vy
ras išsitraukė ginklą ir pradėjo pa
drikai šaudyti į praeivius. Žmonės 
puolė ieškoti priedangos. 

Pasak liudininkų, buvo paleista 
20 šūvių, o policija galiausiai privertė 
užpuoliką pasitraukti Į vieną vaikiš
kų drabužių parduotuvę. 

23 metų Marie Smith, „Bath & 
Body Vvorks" vadybininkė, matė už
puoliką per tos parduotuvės langą. Ji į 
matė, kaip jis pakėlė savo ginklą ir šo
vė į jauną moterį. 

„Jo išraiška išliko visiškai rami", 
— sakė M. Smith. 
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Chaosas 
A t k e l t a iš 3 ps l . 
„Ekstra", pradėjusi domėtis D. 

Jurgelevičiaus biografija, susidūrė su 
netikėtais sunkumais: „Nei buvusi 
darbovietė - Užsienio reikalų minis
terija, nei dabartinė - VSD nepateikė, 
regis, paprasčiausio dalyko - D. Jur
gelevičiaus gyvenimo aprašymo. Ne 
mažiau keista, kad apie buvusį ben
dramokslį atsisakė kalbėti beveik 
visi, į kuriuos kreiptasi. Vienintelis 
studijų laikų moksladraugis sutiko 
anonimiškai apibūdinti D. Jurgele
vičių. 'Studijų metais jis tikrai nebu
vo sąjūdininkas. T-uo metu, kai kū
rėme pirmąsias Sąjūdžio grupes, jis 
sukosi su komjaunimu ir profsąjun
gomis. Buvo vadinamasis aktyvistas, 
tačiau ne iš 'primityviai raudonų'" ar 
'idėjinių', - sakė buvęs D. Jurgele
vičiaus moksladraugis. Gal tai padėjo 
staigiai išversti kailį - buvęs aktyvis
tas greitai kopė URM karjeros laip
tais, o vėliau net tapo vienu VSD va
dovų. Tačiau, keista, nei URM, nei-
VSD niekada neužkliuvo D. Jurge
levičiaus kovos su kovotojais už 
Lietuvos laisvę? Negana to, vienas 
specialiųjų tarnybų karininkas 'Eks
trai ' tvirtino, jog Ypatingajame ar
chyve esančiuose KGB registracijos 
žurnaluose esąs įrašas apie D. Jur
gelevičiaus - kandidato verbuoti į 
KGB - bylą. Taip pat sklidusios kal
bos apie D. Jurgelevičiaus vienerių 
metų studijas Rusijoje po Vilniaus 
universi teto baigimo. Tačiau šios 
informacijos, skiriant D. Jurgelevičių 
vienu VSD vadovų, niekas netikrino 
- tai pats skandalingiausias faktas, 
patvirtinantis, , kad kadrų a t ranka 
VSD - kiauras rėtis. Todėl VSD ir 
URM gali vadovauti KGB rezervistai. 
Akivaizdu, kad, į VSD atėjus „ne są
jūdininkui" D. Jurgelevičiui, sąjū
dininko V Pociūno likimas buvo iš 
anksto nulemtas. D. Jurgelevičiaus 
studijų laikų bičiulius stebino tai, kad 
labai socialiai aktyvus ir gabus URM 
pareigūnas, svariai prisidėjęs prie 
Konsulinio ir Teisės departamentų 
teisinės bazės kūrimo, niekada nėra 
kaip diplomatas važiavęs į užsienį. 
'Tai mums buvo paradoksas, nes 

P A S L A U G O S 

vienintelė išimtis - D. Jurgelevičiaus 
kelionė su ESBO misija į Moldovą. 
Sunku pasakyti, kodėl jis atsidūrė 
negausiame sąraše diplomatų, kurie 
nevažiavo į užsienį? Gal tai tipažo 
reikalas, gal kiti, mažai kam žinomi 
niuansai? Gal jam tiesiog patiko 
turėti įtaką URM (o jis ją turėjo), 
kurioje vyko institucijos kūrimas ir 
nuolatinė kaita?' - svarstė bičiulis" 
(R. Varnauskas, ten pat). 

Ne mažiau stebina ir vienintelės 
D. Jurgelevičiaus komandiruotės į 
užsienį finansinė pusė: 

„Vienintelė D. Jurgelevičiaus 
tarnybinė išvyka į užsienį verta dė
mesio. Valstybės kontrolės 2002 m. 
atliktas URM auditas atskleidė daug 
šios institucijos neūkiškumo ar lėšų 
švaistymo atvejų, kurie jokios įtakos 
tolesnei D. Jurgelevičiaus karjerai 
neturėjo. 'Viceministrai J. Rudale-
vičius, G. Šerkšnys ir O. Jusys savo 
įsakymais (pažeisdami Vyriausybės 
nutarimą) Teisės ir tarptautinių su
tarčių departamento direktorių D. 
Jurgelevičių komandiravo į ESBO 
misiją Moldovoje ilgiau nei 30 kalen
dorinių dienų. Šiuose įsakymuose be 
teisinio pagrindo nurodyta D. Jur
gelevičiui palikti 50 proc. mėnesio 
atlyginimo. Komandiruotės laiko
tarpiu D. Jurgelevičiui apskaičiuota 
48,543.68 Lt ir išmokėta - 33,000.43 
Lt darbo užmokesčio. D. Jurgelevi
čius 2001.04.02 pareiškimu įsipa
reigojo grąžinti neteisėtai jam iš
mokėtus 33,000 Lt", - rašoma Vals
tybės kontrolės ataskaitoje. Dosni 
D. Jurgelevičiui URM, neįforminusi 
komandiruotės, sumokėjo ir už lėktu
vo bilietus maršrutu Kišiniovas-
Vilnius-Kišiniovas. URM, nuo 2000 
spalio 29 d. iki 2001 sausio 28 d. iš
leidusi D. Jurgelevičių nemokamų 
atostogų, ne tik leido naudotis tarny
biniu mobiliuoju telefonu, bet ir no
riai mokėjo tūkstantines sumas už 
pokalbius. Privatūs D. Jurgelevičiaus 
pokalbiai telefonu URM kainavo 
1,458.53 Lt. URM Valstybės kontrolei 
apgailestaudama pripažino, kad įsa
kymai, kuriais D. Jurgelevičius buvo 
komandiruotas į Moldovą atlikti sta-
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* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą 
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, ang
lų kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi 
žalią kortą, vairuoja, dirba su kompiu
teriu. Tel. 312-479-5048. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo dar
bo. Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795 

* Reikalinga moteris prižiūrėti vyres
nio amžiaus moterį ir gyventi kartu. 
Tel. 708-656-6599 
* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuo
janti, anglų kalba buitinė, perka gerai 
apmokamą darbą su gyvenimu. Tel. 
630-788-7325. 
* Moteris ieško darbo antradieniais ir 
penktadieniais. Tel. 630-915-1891. 

žuotės, 'suformuluoti netiksliai', ta
čiau priminė, kad 'darbuotojas, grįžęs 
iš stažuotės, jau 1 metai dirba URM'. 
Dosniems D. Jurgelevičiaus sąskaitų 
dengėjams URM vadovybė pritaikė 
tarnybinę nuobaudą - pastabą. Ar D. 
Jurgelevičius į valstybės kasą grąžino 
neteisėtai gautas sumas, atsako sau
sa Darbo kodekso eilutė: 'darbo už
mokesčio, administracijos permokėto 
darbuotojui, iš jo išieškoti negalima'. 
Šiuo kodeksu ir rėmėsi pastabų gavė
jai. Paties D. Jurgelevičiaus komen
tarų ar paaiškinimų, susijusių tiek 
su šia, tiek su kitomis painiomis 
jo karjeros istorijomis, 'Ekstrai' gau
ti nepavyko". (R. Varnauskas, ten 
pat). 

T r i u m v i r a t a s ne l inko 
skubė t i 

Audrius Bačiulis žurnale „Vei
das" 2006 m. spalio 26 d. Nr. 43 
straipsnyje „Kas atsakingas už sau
gumo neveiksnumą?" rašė: 

„Kas kaltas, kad jau geras mėnuo 
Valstybės saugumo departamento 
darbas iš esmės paralyžiuotas, o šiuo 
metu, nušalinus nuo pareigų ne vieną 
pareigūną, įskaitant Kontržvalgybos 
valdybos vadovybę, praktiškai nu
trūkęs? Lengviausia būtų atsakyti, 
kad dėl to kaltas VSD generalinis di
rektorius Arvydas Pocius ir jo pava
duotojas Darius Jurgelevičius, įsukę 
karštligišką savų postų gynimo kam
paniją. Tačiau kas jiems sudarė sąly
gas imtis tokios veiklos ir iš esmės 
paralyžiuoti departamento darbą? 

Atsakius į šį klausimą paaiškės, 
kad atsakomybę už dabartinę padėti 
VSD turi prisiimti tiek prezidentas 
Valdas Adamkus, tiek premjeras 
Gediminas Kirkilas, tiek opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius, tiek visas 
Seimas. Būtent pirmasis politikų 
triumviratas, dar prieš mėnesį susi
rinkęs prezidento kabinete, nutarė, 
kad sprendimas dėl tolesnio A. Po
ciaus likimo VSD generalinio direkto
riaus poste turi būti priimtas ne 
anksčiau, nei Seimo Nacionalinio 
saugumo komitetas baigs padėties 
departamente tyrimą. Na, o Seimas, 
palaiminęs padėties VSD tyrimą, 
kažkodėl nepagalvojo, kad sėkmingai 
ir efektyviai jį atlikti galima tik tuo 
atveju, jei asmenys, kurių veikla ir jos 
padariniai bus tiriami, negalės daryti 
įtakos tyrimo eigai. Mat tik labai 
naivūs žmonės galėjo pamanyti, jog 
A. Pocius, kurio likimas tiesiogiai pri
klauso nuo Seimo komiteto tyrimo 
rezultato bei išvadų, nesiims jokių 
veiksmų, kad paveiktų parlamenta
rams parodymus duodančius VSD 
pareigūnus. Ypač kad dar iki prasi
dedant tyrimui A. Pocius, ėmęsis 
viešai nurodinėti Seimo komitetui, ką 
šis turįs, o ko neturįs tirti, pasiuntė 
aiškų signalą parlamentarams, kad 
dabartinis saugumo vadovas, švelniai 
sakant, nelabai susivokia, kas de
mokratinėje valstybėje yra parla
mentinė operatyvinių tarnybų kon
trolė. 

Paprasčiau sakant, šalies vadovai 
bei tautos išrinktieji atstovai padarė 
dvi esmines klaidas. Pirma, nepašali
no iš pareigų A. Pociaus iš karto po 
to, kai šis, sankcionavęs triukšmingą 
VSD operaciją prieš bulvarinį laikraš
tį, pasak prezidento V Adamkaus, 
pasikėsino į pamatinės demokratijos 
vertybes. Antra, pradėję parlamen
tinį VSD veiklos tyrimą politikai bent 
laikinai nesustabdė departamento 
vadovybės įgaliojimų. Šių esminių 
klaidų pasekmes šiandien ir matome. 
Saugumo departamentas, dar prieš 
du mėnesius buvęs tegu serganti, bet 
vis dar pakankamai efektyviai dir

banti slaptoji tarnybą, šiandieną vir
to intrigų, nepasitikėjimo, tarpusavio 
karų draskoma struktūra. Atkurti jos 
efektyvią veiklą ateityje prireiks ne 
vieno mėnesio, o gal ir metų. 

Dar būtų galima suprasti, kodėl 
aukščiausieji šalies pareigūnai prieš 
mėnesį sudvejojo ir iš karto nepakeitė 
VSD vadovybės. Matyt, jiems per 
kitus darbus nelabai buvo matyti 
tikrasis VSD kamuojančių problemų 
mastas, o iš karto rasti pamainą to
kios svarbios institucijos vadovui ne 
taip jau lengva. Tačiau tikrai nesu
prantama ir neatleistina, jog jie iki 
šiol demonstratyviai nenori matyti, 
kad per jų nuolaidumą ir A. Pociaus 
begalviškumą Lietuva, esanti NATO 
ir ES rytinio paribio valstybė, šian
dieną liko be svarbiausios slaptosios 
tarnybos. Be kontržvalgybos - tai jau 
tikrai. 

Prezidentas V Adamkus tarsi 
nemato, kaip VSD vadovas atvirai 
šantažuoja Seimo narius. Premjeras 
G. Kirkilas atvirai dairosi, kaip čia 
dar kartą išmauti 'į Alpes'. Seimas, 
kurio galioje nušalinti VSD vadovą, 
pasipiktinęs kunkuliuoja, bet veiks
mų irgi nesiima. Gal tiesiog visi su
sidomėję laukia, kokį dar pokštą iš
krės dabartinė VSD vadovybė? Tik 
kad labai jau savotiška pramoga -
pokštauti valstybės saugumo sąskai
ta". 

Siame straipsnyje pateikėme 
informaciją, kurią surinko įvairių lei
dinių žurnalistai, tyrinėdami skan
dalingą padėtį, susidariusią vienoje iš 
svarbiausių valstybės specialiųjų 
tarnybų - Valstybės saugumo depar
tamente, - kurio svarbiausias užda
vinys yra ginti valstybę nuo pasikė
sinimų į jos konstitucinę santvarką, 
teikiančią garantijas tautai ramiai 
gyventi ir visai visuomenei vystytis 
demokratijos ir pažangos keliu. 

Dešimt k laus imų vis d a r l a u k i a 
a t sakymo 

Į klausimą, kaip ir kodėl Valsty
bės saugumo departamente susi
klostė tokia skandalinga padėtis, Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas su jam suteiktais laiki
nosios komisijos įgaliojimais vis dėlto 
iki galo neatsakė. To priežasčių, ma
tyt, reikia ieškoti pačiuose esminiuo
se mūsų valstybės tarnybos princi
puose. Tačiau lieka neatsakyti labai 
svarbūs klausimai, į kuriuos rasti 
atsakymą turės kiti tyrimai: 

1. Kokiu būdu du KGB rezervo 
karininkai atsidūrė dviejų svar
biausių valstybės institucijų - Už
sienio reikalų ministerijos ir Vals
tybės saugumo departamento vadovų 
postuose, kas jiems padėjo tuos pos
tus pasiekti, kaip jie koordinavo savo 
darbą ir kokią žalą tuo darbu padarė 
valstybei? Atsakyti į šį klausimą būti
na, nes A. Pociui ir A. Vailioniui tarny
bos reikalais reikėjo sistemingai ben
drauti, to paneigti neįmanoma. Tuo 
labiau turi būti paaiškinta, kokiu 
būdu du slaptą darbą išmanantys 
aukštos kvalifikacijos specialistai taip 
efektyviai sugebėjo jį sužlugdyti. 

2. Kodėl iš esmės Valstybės sau
gumo departamentui per savo buvusį 
kolegą D. Jurgelevičių pradėjo vado
vauti Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius A. Januška, palikęs jo ge
neralinį direktorių A. Pocių antraei
liame vaidmenyje ir kodėl to niekas 
nepastebėjo, nekontroliavo arba kaip 
tik priešingai, - kas tai inspiravo ir 
kontroliavo? Kaip paaiškinti A. Va
lionio ir A. Pociaus tikrą ar tariamą 
neveiklumą, kai šiedu jų pavaldiniai 
iš esmės paralyžiavo Valstybės saugu
mo departamento veiklą? 

mailto:dilka@takas.lt
http://wvirw.titanovartai.lt
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3. Kokius pavojingus procesus 
valstybės valdyme užčiuopė velionis 
V Pociūnas, kad jj reikėjo išsiųsti į 
užsienį, jog jis ten žūtų ar būtų nu
žudytas? Spėlioti, ar jis buvo nušalin
tas nuo tyrimo, galėjusio atskleisti 
labai sunkius nusikaltimus, spėlioti 
pagrindo nebėra, - i tai iš dalies savo 
išvada atsakė Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetas. 

4. Kodėl Respublikos prezidentas 
nesiėmė priemonių padėti Seimo 
Nacionaliniam saugumo ir gynybos 
komitetui, kad jo vykdomas tyrimas 
duotų tikslius atsakymus į Seimo 
suformuluotus klausimus? Kodėl pre
zidentas, matydamas, jog jam paval
dus A. Pocius visokeriopai trukdo 
vykdomam tyrimui, jo laiku nenušali
no nuo pareigų ir, net priėmęs jo 
atsistatydinimą, ir toliau jam leido 
dirbti tose pareigose? Kodėl preziden
tas, kreipdamasis i Konstitucinį Teis
mą ir prašydamas išaiškinti, kuo gali 
ir kuo negali domėtis Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komite
tas, iš esmės leido A. Pociui ir toliau 
ignoruoti Seimo komiteto darbą bei 
plėtotis chaosui ir destrukcijai Vals
tybės saugumo departamento darbe? 
Kas iš prezidento aplinkos jį suklaidi
no ir darė tiesioginę įtaką, paskatin
damas (ar net priversdamas!) taip pa
sielgti? 

5. Ar savarankiškas Lietuvos 
Respublikos prezidentas, priim
damas savo sprendimus? Susidariu
sios situacijos analizė nepaneigia 
labai rimto įtarimo, jog Lietuvoje 
aktyviai veikia vienos, o gal ir kelių 
užsienio šalių specialiųjų tarnybų 
rezidentūros, kurioms žymia dalimi 
pavyko paralyžiuoti dalį mūsų šalies 
valstybinės valdžios funkcijų. Kaip jų 
veikla atsiliepia Lietuvos Respub
likos prezidento darbui? 

6. Ar Lietuvos valstybės tarnybo
je šiuo metu vykdoma imuniteto 
funkcija? Akivaizdu, jog Valstybės 
saugumo departamentas šiuo atžvil
giu yra paralyžiuotas ir imunitetą 
kuo griežčiau ir kuo skubiau reikia 
atlikti taip pat ir jame pačiame. 

7. Kodėl aukščiausiose valdžios 
institucijose - Prezidentūroje, Seime, 
Užsienio reikalų ministerijoje, Vals
tybės saugumo departamente ir kitur 
- nekliudomi veikia infiltruoti už
sienio slaptųjų tarnybų įtakos agen
tai? Nusistovėjusi praktika, kai stebi
mi iššifruoti šnipai-diplomatai, slap
tųjų įtakos agentų atžvilgiu paprastai 
netaikoma nė vienoje valstybėje, - jie 
neutralizuojami tuoj pat, kai tik 
iššifruojami. 

8. Ar pajėgus Seimas šiandien 
kontroliuoti situaciją valstybėje? At
likta analizė to galimybę atmeta. 
Tariamas pagyvėjimas, atsiradęs ne
va dėl to, kad Seimo Nacionaliniam 
saugumo ir gynybos komitetui pavy
ko atskleisti ir iškelti į dienos šviesą 
Valstybės saugumo departamente 
tvyrančią netikrumo ir chaoso atmos
ferą, yra niekuo nepagrįstas ir neduo
da jokios garantijos, jog iškelti trūku
mai bus kuo skubiausiai įveikti. Juk 
analogiškas chaosas ir netikrumas 
tvyro taip pat ir Seimo darbe. 

9. Ar Seimas yra pajėgus su
prasti, jog jau pribrendo reikalas nus
tatyti minimalius reikalavimus poli
tikams, norintiems dalyvauti valsty
bės valdyme, kad jų darbas galėtų 
duoti tikrų vaisių? Ar Seimas, kuris 
to nesupranta ar atsisako tai su
prasti, turi teisę ir toliau ramiai lauk
ti savo kadencijos pabaigos ir savo 
neveiklumu talkininkauti priešiš
koms jėgoms griaunant valstybės 
pamatus? 

10. Ar Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komitetas gali Seimui 
pasiūlyti racionalų būdą pakeisti 
susidariusią padėtį, pavyzdžiui, re
komenduodamas sutelkti visas spe
cialiąsias tarnybas ir iškeldamas joms 
svarbiausią užduotį, - eliminuoti iš 
svarbiausių valstybinės valdžios 
struktūrų ten infiltruotus užsienio 
specialiųjų tarnybų įtakos agentus ir 
pasiekti, kad Seimas tą užduotį pa
tvirtintų? Diskutuoti, yra jie ten infil
truoti, ar ne, šiandien jau nebegali
ma, - jų veiklos nepastebėti neį
manoma net užsimerkus. 

Po l i t in iame c i r k e - t ie pa tys 
t r i u k a i 

Ar esate kada matę cirke, kaip 
vaikai stebi fokusininko triukus? 
Jiems tada neegzistuoja niekas - nei 
mama, nei tėtis, nei visas pasaulis. 
Jie nemato netgi paties fokusininko, 
- j ie , net išsižioję, stebi tik jo rankas, 
kurios iš stebuklingos skrybėlės 
vieną po kito ištraukia tai balandį, tai 
skarelę, tai gėlių puokštę, o tiems ste
buklams ir galo nematyti. Lygiai taip 
pat, net išsižioję, stebi rinkėjai poli
tinio cirko fokusininkus, kurie nai
vuoliams rinkimų išvakarėse bruka 
savo triukus - puikiausios kokybės 
skandalus, kaip blynus kepamus 
valstybės tarnyboje. 

Rinkimų kovų teorijos nustatyta 
ir patikrinta praktikoje, jog nieko 
nėra geresnio už gerą skandalą 
rinkimų kampanijos metu (ar rinki
mų išvakarėse). Triuko paslaptis 
labai nesudėtinga, - atitraukti rin
kėjų dėmesį nuo esminių valstybės 
gyvenimo įvykių - nuo korupcijos, 
nuo skurdo, nuo skandalingų politi
nių partijų beprasmio vegetavimo ir 
paprasčiausio tinginiavimo ir rinkėjų 
interesų ignoravimo. Tokių triukų 
dėka netgi susikompromitavę merai, 
Seimo nariai ir ministrai išneša svei
ką kailį, jeigu tik jiems nepritrūksta 
įžūlumo. Tačiau paprastai tik nusi
kaltėliai ir moraliai degradavę asme
nys ryžtasi tokio pobūdžio politinei 
karjerai, kai vienas kitas kyšis jiems 
yra svarbesnis už tautos ir valstybės 
likimą. 

Deja, šių ir kitų panašių klau
simų ignoruoti jau nebegalima. Ga
limas dalykas, jog pradėjus juos ty
rinėti, į paviršių išplauks kiti, ne 
mažiau svarbūs klausimai, tačiau 
valstybės tarnyba tam ir yra, kad į 
visus klausimus, keliančius įtarimą, 
jog situacija valstybėje darosi pavo
jinga ar netgi grėsminga, būtų pajėgi 
surasti atsakymus. Jeigu to nėra, 
valstybės žlugimas - ne už kalnų. 

ĮVAIRUS 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo * Reikalinga auklė su gyvenimu ar su 
lietuvių ar rusakalbių šeimose su gy- grįžimu namo Lake in the Hills rajone, 
venimu ar su grįžimu į namus. Gali at- prižiūrėti pusės metų berniuką. Tel. 
likti įvairius namų ūkio darbus, gali pa
keisti bet kurią savaitės dieną. Turi 
patirties, automobilį, žalią korta. Tel. 
708-499-6032. 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, 
grojantis akordeonu, saksofonu, smui
ku bei dainuojantis ir galintis nuotai
kingai pravesti įvairias šventes, siūlo 
savo paslaugas Tel. 708-499-6032 

773-671-8653. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu na
mo. Tel. 630-915-3019. 

* Moteris ieško darbo ,,downtown" su 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062. 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel 
630-706-1188. Kristina. 

Akių ligų specialistai jk Širdies ir kraujagyslių 
ligos ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIQAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėt angliškai arba Betuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

KAIP VADINTI 22 NEPRIKLAUSOMYBES METUS 
Sovietinės okupacijos metais, 22 

metų laisvės laikotarpį vadinom 
nepriklausoma Lietuva. Bet kai 1990 
m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos 
nepriklausomybė, kilo klausimas, 
kaip skirti du nepriklausomybės lai
kotarpius. Lietuvoje paplito tarpuka
rės (ar tarpukario) Lietuvos pavadi
nimas. Tačiau daug kam Lietuvoje ir 
išeivijoje, jis kliūva. Atrodo, kad taip 
sumenkinama to laikotarpio valstybė 
ir jos nepriklausomybė. Dr. Juozas 
Meškauskas 2007 m. sausio 17 „Drau
ge" pasmerkė tokį pavadinimą („Tar
pukario Lietuva" klausimu), bet ne
pasiūlė kito tikslesnio ir geresnio. 

Gal „pirmoji" ir „antroji neprik
lausomybė"? Bet juk viduramžių ir 
renesanso Lietuva iki 1569 m. Liub
lino unijos buvo nepriklausoma vals
tybė, tad būtų tiksliau „antroji" ir 
„trečioji" nepriklausomybė. Panašiai 

ir vadinant Lietuvą respublika: pir
moji — 1569—1795 m. Lenkijos ir 
Lietuvos abiejų tautų respublika, 
antroji — 1920—1940 m. respublika, 
ir trečioji — 1990 m. atstatyta, da
bartinė. Tačiau antroji Respublika 
neapėmė viso antrosios nepriklau
somybės laikotarpio, nes 1918 m. Va
sario 16 d. aktas paliko neapibrėžtą 
atstatytos valstybės santvarką, o tų 
metų vasarą Lietuvos Valstybės Ta
ryba Lietuvą buvo paskelbusi kara
lyste. Tik 1920 m. gegužės 15 d. Stei
giamasis Seimas paskelbė Lietuvą 
respublika. 

Gal visų tų istorinių painiavų ir 
netikslumų išvengtume, 1918—1940 
metų laikotarpį vadindami „tarpuka
rio nepriklausoma Lietuva"? 

Alg imantas G u r e c k a s 
Germantown, MD 

ŠVENTVAGYSTE 
Pasirodo, ne tik Vyriausioji rin

kimų komisija skelbia rinkimus ir -
ne tik į valdžias. Pagal įvairiausius 
požymius renkami nacionalinės pre
mijos laureatai, metų žmogus, gra
žuolių gražuolė, ... metų nevykėlis. 
Įvairiausius rinkimus skelbia kas 
netingi, kas turi pinigų. 

Vasario 7 d., kompiuteryje atsi
vertę DELFI puslapį, galėjome per
skaityti tokį skelbimą: „Brangūs mū
sų skaitytojai, turbūt pastebėjote, 
kad DELFI jau tapo tradicija kiek
vienais metais rinkti seksualiausius 
Lietuvos žmones. Šiemet taip pat 
prašome jūsų pagalbos, renkant metų 
seksualiausius. Tarp DELFI redak
torių po ilgų diskusijų atrinktų 36 
pretendentų išvysite žymių, patrauk
lių, įdomių žmonių iš televizijos, 
sporto, pramogų verslo, tačiau kas 
taps pačiais seksualiausiais, nus
pręsite būtent jūs. Kas taps pačia 
seksualiausia moterimi ir pačiu gei-
džiamiausiu vyru, sužinosite lygiai po 
savaitės - širdelėmis ir meiliais žo
deliais mirguliuojančią Sv. Valentino 
diena". Nieko sau rinkimai ir „tradi
cija"! 

Iš skelbimo aiškėja, kad DELFI 
ne tik nesidrovi skelbti rinkimus pa
gal kažkokius požymius intymiems 

santykiams, bet ir pati redakcija ren
ka, ir jau atrinko, net 36 seksualiau
sius asmenis. Įdomu, ar redakcija ga
vo sutikimą iš tų 36 asmenų dalyvau
ti žeminančiame konkurse? Kaip 
reikia jaustis tiems asmenims, kai 
pamato DELFI nešvankius komen
tarus prie savo vardų ? 

Sv. Valentinas vasario 14 d. 
bažnytiniame kalendoriuje įvardin
tas kaip III amžiaus kunigas kan
kinys. Jo vardas sietinas su meile, 
einant į šeimyninį gyvenimą, meile 
šeimoje, tačiau jokiu būdu ne su sek
su. Šventojo vardo išnaudojamas ver
slui, prezervatyvų „šventėms", nedo
roms paskatoms prilygsta šventva
gystei. 

Apmaudu, kad ne tik DELFI, bet 
ir kitokios žiniasklaidos priemonių 
žodžiai, mintys, taurūs jausmai Sv. 
Valentino dieną nepakyla aukščiau 
juosmens, niekina šventąjį. Apmaudu 
ir skaudu, kad turtingos žiniasklai
dos priemonės, užuot skelbę panašius 
rinkimus ar konkursus, neskelbia 
rašinių konkursų mokyklose patrio
tine, tautine, pilietine temat ika 
Vasario 16-osios proga. 

A lg iman ta s Zo lubas 
Lietuva 

http://www.lllinoispaIn.com
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TEILSISI J I E RAMYBĖJE 
Šių metų sausio 27 dieną Le-

monto Maironio lituanistinėje mo
kykloje lankėsi buvęs šios mokyklos 
abiturientas Justinas Riškus, kuris 
jau mokyklos suole pamilo istoriją. 
Greitai tapsiantis istorijos mokslų 
magistrantas, Just inas Riškus su 
mumis, devintos-dešimtos klasių 
mokiniais, pasidalino patirtais Įspū
džiais iš kelionės po Sibirą — amžino 
Įšalo žemę. 

Praėjusią vasarą Justinas Riš
kus su nedidele grupe lietuvių vyko Į 
Sibirą — Į Komijos Sritį, pasiekė 
Syktyvkaro miestą, Vorkutą ir Intą. 
Šios kelionės tikslas — surasti lietu
vių tremtinių pėdsakus, kurie juos 
nuvedė i šaltosios svetimos žemės le
dinį guoli. į ledinius kapus. 

Tikras lietuvis Justinas Riškus, 

trečiosios kartos lietuvių atstovas, su 
giliu skausmu širdyje jautė taigoje 
sušalusio žmogaus ledinę ranką, jis 
jautė mirštančio lietuvio alsavimą ir 
karštą maldavimą parvežti jo prisi
minimus namo. Atsiklaupęs ant ne
gailestingos žemės, Jus t inas savo 
rankomis, istorinės dramos drasko
mas, pradėjo tvarkyti kapus tų, ku
riuos rado pakelėje, užkasė jų kaulus, 
kurie buvo išsklaidyti tundros žemė
je. Sibiro platybėsna galėtum visą 
pasaulį suvežti ir dar liktų vietos kitų 
planetų gyventojams. Ir kodėl lietu
viui teko tokia dalia?.. 

Vorkutos miestas yra vakaruose 
nuo Uralo kalnų, 80 kilometrų į šiau
rę nuo Šiaurės poliarinio rato, tun
droje, kur sniego danga nenutirpsta 
aštuonerius mėnesius, kur tempe-

Justinas Riškus Lemonto mokyklos mokiniams pasakoja apie kelionę i Sibirą. 

Maironio l ituanistines mokyklos dešimtokės (iš kaires): Simona Paul iukonvte. 
Dovilė Jurgutytė, Ieva Ambrozai te. ieva Misiūnaitė ir Lina Meilutė po paskaitos 
su paskaitininku Justinu Riškumi. 

Audronės Elvikienės nuotraukos 

ra tūra nukrenta iki - 60°C. Vorkutos 
miestas yra Komijos teritorijoje. Tai 
nekaltai nubaustų žmonių pastatytas 
miestas-lageris-gulagas. 

1941 metais sunkiesiems anglių 
kasyklų darbams į Vorkutą buvo 
ištremta tūkstančiai nekaltų Lietu
vos žmonių. 1948 metais per kelias 
dienas 40,000 vaikų, senelių, vyrų ir 
moterų gyvuliniais vagonais buvo 
išvežta į bado, šalčio ir neteisybės 
karaliją. 

Justinas Riškus, keliaudamas Si
biro žeme, sutiko lietuvį, kuris paro
dė savo praeities pasiryžimą — 
nemirti, o viską iškęsti. Jis pasakojo 
Just inui apie lietuvių tautos geno
cidą, apie svajonę iš kančių grįžti 
namo, grįžti iš kur tik vėjas gali 
grįžti. Sibiro lietuvis nuvedė Justiną 
Riškų prie žuvusiųjų bendro kapo — 

bendro nežinomojo lietuvio kapo. 
J. Riškus mums, mokiniams, sa

kė, kad Sibiro platybėse yra daugelio 
kapai, kapai skausmų ir kančių, 
kapai bado ir šalčio. To mes negalime 
užmiršti, o jų atminimui turime 
įžiebti žvakelę savo širdyse. Užmiršti 
neužmiršime, bet kaip atleisti tiems, 
kurie iš mūsų buvo atėmę patį bran
giausią turtą — laisvę? Gal tik laikas 
išgydys skausmo žaizdas?.. 

Mes, devintos ir dešimtos klasių 
mokiniai, nuoširdžiai dėkojame Jus
tinui už tikrosios istorijos pamoką ir 
linkime jam visados budėti Lietuvos 
istoriniuose keliuose. 

Lemonto Maironio m-los 
devintokų ir dešimtoku 

pasakojimus apibendrino 
mok. Graž ina S t u r o n i e n ė 

LIETUVOS VYČIŲ 112-ta KUOPA 
v v 

Si veikli kuopa veikia Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijoje. Rei
kia pasidžiaugti, kad kuopa veikia jau 
daugeli metų ir yra gausi narių. No
rintys tapti Lietuvos Vyčiais, kviečia
mi atvykti į ruošiamus susirinkimus, 
kurie vyksta seselių kazimieriečių 
vienuolyno patalpose, kadaise buvu
sioje mergaičių akademijos valgyklo
je. Susirinkimai vyksta kas ketvirtas 
mėnuo, 2 vai. p.p., sekmadieniais. 

Pirmasis rudeninis susirinkimas 
įvyko rugsėjo 17 dieną. Susirinkimo 
metu buvo išrinkta nauja valdyba 
ateinantiems metams. Džiugu, kad jų 
nariai nesikrato pareigų ir kai kurie 
eis pareigas ir kitais metais. Kuopos 
pirmininko pareigose pasiliko Leonas 
Paukšta. Pirmininko pavaduotojais 
sutiko būti šie nariai: Aleksandras 
Mockus, Anelė Pocienė, Maria Deks-
nis. Sekretorių pareigas perėmė: Ger-
rie Chaplin — pagrindiniams susi
rinkimams, taip sekretorės neap
kraunamos rašymais. Ryšių su vi
suomene palaikymo ir sekretorės pa
reigas perėmė Alvina Giedraitienė. 
Ryšių palaikymui su nariais, dėl 
nario mokesčių, pajamas ir išlaidas 
tvarkyti apsiėmė Lorraine Švelnis, o 
kuopos iždą prižiūrės Dolores 
Wainauskienė. Į kontrolės komisiją 
išrinktos Eleo-nora Kasputienė ir 
Diane Svehla. Jau daugelį metų 
Lietuvos Vyčių veikloje dirba Sv. 
Kazimiero vienuolės seselės: Janina 
(Johanna) Shainauskas, Tere-sė 
Papsis ir Tarcisia Stuglis. Kuopos 
dvasios vadovu bus kun. Anthony 
Markus, Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos klebonas. Į įvairius 
komitetus įsijungė šie kuopos nariai: 

Julija Zakarka, Estelle Rogers, Re
gina Juškaitienė, Diane ir Sue 
Svehla bei Antanas Paužuolis. 

Jau nuo seniau yra išlikęs pap
rotys — artinantis Sv. Kalėdų šven
tėms suruošti Kalėdinius pietus su 
įdomia programa. Gruodžio 17 d. 2 
vai. p.p. kuopos nariai rinkosi į se
selių kazimieriečių patalpas meti
niam susirinkimui. Valdybos pirmi
ninkas Leonas Paukšta po palaimini
mo maldos pakvietė valdybos narius 
perskaityti pranešimus. Dvasios va
dovui kun. A. Markui sukalbėjus pa
laiminimo maldą, visi svečiavomės. 
Kalėdinę programą atliko Pacek šei
mos jaunimas su tėveliais. Tai An
tano ir Alvinos Giedraičių duktė Si-
monetta. Antanas Giedraitis buvo 
ilgametis Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos vargonininkas ir iš
augino muzikalią šeimą. Jų dukros ir 
sūnūs pamilo muziką. Muzikė Si-
monetta dažnai talkina šiai parapijai 
atsivesdama ir keturias dukreles bei 
du sūnus. 

Si šeima gali būti pavyzdžiu ki
toms šeimoms. Visos mergaitės labai 
muzikalios, groja keletu instrumen
tų. Pasirodymo metu skambėjo du 
smuikai, klarnetas, saksofonas ir pia
ninas. Simonettos vyras Leonardas 
taip pat yra muzikas. Muzikaliems 
tėvams yra lengviau vaikams įdiegti 
meilę muzikai. 

Atsižvelgiant į tai, kad šių dienų 
jaunimas labai daug laiko praleidžia 
nieko neveikdamas, ši šeima yra pa
vyzdys kitoms šeimoms. Meilė Die
vui, pagarba šeimos nariams, įgalina 
atlikti didelius darbus. 

Šeimos aktoriai suvaidino sceną 

apie Betliejų, vėliau buvo giedamos 
kalėdinės giesmės, pritariant smui
kui, birbynei ir kitiems instrumentų 
garsams. Programa sužavėjo susirin
kimo dalyvius. Mama, tėvas ir dukros 
buvo labai gerai pasiruošę šiam pasi
rodymui. 

Si šeima yra ypatinga tuo, kad 
turėdami keturias dukteris ir vieną 
sūnų, nuvažiavę į Lietuvą, iš prie
glaudos pasiėmė penkerių metų naš
laitį Povilą Ernestą. 

Šio sekmadienio dalyviai buvo la
bai dėkingi valdybai, pakvietusiai 
muzikalią Pacek šeimą. 

112-os kuopos nariai dalyvauja 
visuose lietuvių visuomenės rengia
muose suėjimuose. Vienas iš didesnių 
renginių yra Vidurio Amerikos Lie
tuvos Vyčių renginys, kurio metu yra 
pagerbiami visuomenei nusipelnę as
menys. Šiais metais iškilmingas po
kylis įvyks vasario 25 dieną, šeštadie
nį, 5 vai. v. „Mayfield" pokylių salėje, 
6072 S. Archer Ave., Chicago. Šių 
iškilmių metu bus pagerbtas visuo
menininkas, daugelio organizacijų 

teisinis patarėjas advokatas Saulius 
Kuprys. Kviečiame lietuvių visuo
menę gausiai dalyvauti ir pagerbti vi
suomenei nusipelniusį asmenį. 

Lietuvos Vyčių organizacija buvo 
įsteigta norint apsaugoti jaunimą ir 
lietuvius nuo nutautėjimo ir tikėjimo 
praradimo, mat tais laikais buvo 
skleidžiamas netikėjimas ir lenkini
mas. Bėgo metai, senieji veikėjai išėjo 
į Amžinybę, gyvenant įvairiatautėje 
aplinkoje, daugelis pamiršo lietuvių 
kalbą. L. Vyčių susirinkimuose pra
dėta kalbėti anglų kalba, bet Vyčių 
dvasia tebėra lietuviška. Lietuvos 
Vyčiai labai daug prisidėjo prie Lie
tuvos išlaisvinimo. Būdami Amerikos 
piliečiais, „bombarduodavo" Kong
reso atstovus ir senatorius, reikalau
dami Lietuvai laisvės. Lietuvos Vyčiai 
yra išsiuntę milijonines sumas pa
šalpų Lietuvos žmonėms. Kiekviena 
organizacija, kuri rūpinasi Lietuvos 
gerove, yra remtina. 

Antanas Paužuolis 

„Draugo" dienraštis ir mecenatė Marija Remienė skelbia rašinių 
konkursą moksleiviams 

/ r Šalis ta — Lietuva vadinas" 
Konkurse gali dalyvauti 8-14 metų moksleiviai. 
Rašykite ir iki balandžio 8 d. (Velykų) atsiųskite savo rašinėlius. 

Geriausi rašinėliai bus premijuojami. Mecenatė skiria 2 premijas po 
50 dol. ir 4 premijas po 25 dol. Konkursui savo rašinėlius siųskite 
adresu: „Draugo lietuviukai", Rašinėlių konkursui, 4545 VY. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. 
Lauksime Jūsų rašinėlių. 
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Pavydas gali ir sujungti, 
ir išskirti 

VIKTORIIA GONČAROVA 
Medicinos centro „Regsana" 
psichologė 

Saikingas pavydas gali sustip
rinti sutuoktinių aistrą, tačiau ne
sveiki įtarinėjimai, besitęsiantys 
metais, gali sužlugdyti net ir pačią 
laimingiausią santuoką. 

Prašo prisipažinti 

Pas psichologą pagalbos prašyti 
atėjo moteris, kenčianti patologišką 
vyro pavydą. 

„Mes susituokę 7 metus. Visą tą 
laiką vyras manęs pavydi. Kartais 
netgi absurdiškai. Jis baigia nuka
muoti mane savo įtarinėjimais, gra
sinimais, įkyrumu ir 'švelniais' pra
šymais: 'Nagi, prisipažink, aš viską 
atleisiu. Papasakok, kaip viskas buvo. 
Kuris iš mūsų geresnis lovoje? Juk 
žinai, kad aš nesu pavydus. Man tie
siog įdomu. Prisipažink, ir aš iškart 
atstosiu. Ko gi paraudai?! Kodėl tavo 
akys pradėjo bėgioti? Pažvelk į ma
ne!' Labai pavargstu nuo tų tar
dymų. Prisipažįstu dėl to, ko nepa
dariau, kad tik jis atstotų. Tai tęsiasi 
nuolat", - pasakojo moteris. 

Kankinasi abu 

Pavydas - natūralus jausmas. 
Toks pat natūralus, kaip baimė, 
skausmas, pyktis. Tai - visa „puokš
tė" neigiamų jausmų: baimė prarasti 
mylimąjį, kerštas, nuoskauda, ap
maudas, pyktis, pavyduliavimas. 

Kai pavydo nebeįmanoma kon
troliuoti, jis kankina ir tą, kuris jį 
jaučia, ir tą, į kurį tai nukreipta. 
Pavydas žlugdo ir santykius, ir meilę. 

Nori kontroliuoti 

Pavydas - tai baimė prarasti savo 
nuosavybę - mylimąjį. O bijodami 
mes pritraukiame tas situacijas, ku
rių stengiamės išvengti. 

Baime prarasti mylimąjį mes 
kaip tik leidžiame susidaryti tokiai 
situacijai, iš esmės mylimuosius pas
tūmėjame į neištikimybę. „Jis vis tiek 
manimi netiki. Kad jau esu tokia 
bloga... Tad geriau būsiu neištikima, 
bent jau žinosiu, kas tai yra." 

Patologiškiems pavyduoliams 
atrodo, kad nuo mylimųjų praradimo 
apsaugos kontrolė, išsami informaci
ja apie jį (ją). Todėl jie siekia kon
troliuoti, kur, su kuo ir ką jis (ji) 

veikia. 
Suprantama, tokia kontrolė erzi

na, prie ją maištaujama, o tai tik 
pablogina padėtį. Kuo stipresnė kon
trolė, tuo mažiau siekiama nepriklau
somybės. 

Tampa aukomis 

Normalu būt i šiek tiek pavy-
džiam. Tai suteikia motyvų konku
ruoti, partneris stengiasi atrodyti 
geriau. Tokia padėtis santykiams su
teikia aistros. Tačiau niekada negali
ma peržengti ribos. 

Kai suvoki, jog nebevaldai situa
cijos, kai partneris kasdien yra tardo
mas, kai tampi stiprių emocijų auka, 
negali atsikratyti baimės, nuoskau
dos, pykčio - štai tada metas kreiptis 
į psichologą. 

Štai keletas paprastų rekomen
dacijų, kaip išlikti psichologiškai 
saugiam, jeigu jūs ar jūsų partneris -
patologiškai pavydus. 

Je igu pavyd i t e jus 

Prisiminkite, kad pirmiausia 
reikia suabejoti bet kokia žinia apie 
neištikimybę. Net jeigu jums pateiks 
įrodančių dokumentų. Šiandien visai 
nesunku tuos dokumentus suklas
toti, juolab jeigu norima sugriauti 
jūsų šeimos laimę. 

Tokiu atveju — pirmiausia at
veskite. Užsidegus galima pasielgti 
taip, kad vėliau teks gailėtis. Ir nieko 
nebegalėsite pataisyti. 

Geriausi vaistai nuo pavydo -
nežeminti sutuoktinio, didinti savo 
reikšmingumą, tapt i savarankiška 
asmenybe, mylėti bei gerbti save. 
Taip pat - atsikratyti ekonominės 
priklausomybės nuo vyro (žmonos). 

Je igu pavydi jūsų 

Nepamirškite, pavydas - nesą
moningas j ausmas . Nėra prasmės 
apeliuoti į pavyduolio protą ar ban
dyti logiškai jam ką nors įrodyti. 

Jeigu sutuoktinis pradėjo kelti 
pavydo scenas, vadinasi, jis jumis 
nepasitiki. Reikia susėsti ir išsiaiš
kinti kodėl. 

Jeigu sutuokt in io įtarinėjimai 
virto kliedesiais - kai jam nebereikia 
jokių įrodymų, jo neįmanoma per
kalbėti, - vadinasi, turite pirmiausia 
gintis fiziškai. 

„Klaipėda" 

Margumynai 

Vestuvių karštligė 
Štai taip — 20 porų iš karto. 

Kitaip visi norintieji nespėja užre
gistruoti santuokos. 

Iš kur toks vestuvių ažiotažas? 
Šuns metai, kurie, beje baigiasi 

tik vasarį, Kinijoje laikomi palankiais 
sujungti savo širdį. 

Tokių vestuvių ir 
masinėmis pavadinti lie
žuvis nesiverčia. Būna, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
kad vestuvių ceremonijo
je vienu metu dalyvauja 
ir 100, ir 200 porų. 

Rekordinėmis šia žo
džio prasme tapo vestu
ves Egipte — iškart 2,000 
porų. 

Na, o pasaulis gali 
pasigirti ir kitu rekordu 

— pačiomis „giliausiomis" vestu
vėmis: gruodį vienoje iš šachtų 300 
metrų gylyje sus ikūrė 10 naujų 
šeimų. 

„Klaipėda" 
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A t A . 
VYTAUTAS AUKŠTUOLIS 

Mirė 2007 m. vasario mėn. 12 d., sulaukęs 83 metų amžiaus. 
Gimė kovo 16 d. Vilniuje. Gyveno Westmont, IL. 

Nuliūdę liko: žmona Natalija; sūnus Gintaras su žmona Daina 
ir vaikais Nyka ir Andrium; dukra Aušra Butikienė su vyru Vytu ir 
vaikais Karina ir Renata; dukra Dalia Conenna su vyru Tom ir 
vaikais Christina ir Nina; sesuo Jadvyga Kalnietienė su šeima 
Baltimore, MD bei kiti giminės ir artimieji JAV-ėse ir Lietuvoje. 

Vytautas buvo brolis a.a. Marytės Mickevičienės, a.a. Onos Dai
nienės, a.a. Anastazijos Bukšnienės ir a.a. Mečio Aukštuolio. 

Priklausė Čiurlionio ansambliui, Čikagos Lietuvių Operos cho
rui ir Lietuvių fondui. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 16 d. nuo 3 vai. p.p. 
iki 9 vai. vak. Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave., Lemont, IL. 

Laidojimo diena — šeštadienį, vasario 17 d., 9:30 v.r. atsisveiki
n imas šeimai ir artimiesiems. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. 
Mišios 10 v.r. Po Mišių velionis bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui 
„Saulutė". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nul iūdus i še ima 

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

Aukos Lietuvos Vaiku Vilties Los Angeles skyriui, 
2006 m. balandžio mėn. — 2006 m. gruodžio mėn. 

$1,000: A. V Mikuckiai; $600: A I. Šėkai, I. Raulinaitienė; $500: L J. 
Marks; $375: M. M. Shoban; $270: John P Carobus; $115: V R. Baipšiai; 
$100: O. S. Adams; D. V Ellner, V Lembertas, Mary K. Marshall, M. 
Pukštaitė, S. Pūkštąs, E. V Radveniai, J. J. Šepikai, R. C. Šilbajoriai; $50: 
J. D. Scola, S. Nyerges, V Žemaitaitytė; $25: D. Bučinskas, T. Kulbis, S. 
Plushner; $20: K. Adams, I. E. Bandžiulis, T. Chen, D. Janutienė, L. E. 
Misevičiai, A. D. Polikaičiai, V Štokas, K. Švarcas; $10 A. A. Bliūdžiai, H. 
Jasiulevičiūtė, M. Jodka, G. R. Juškaitis, J. Kantas, V Kazlauskas, A. 
Končiūtė, P Rauckinas, J. Turner, J. A. Venckūnai; $1: S. Saenz. 

Prisiminti: 
A. a. Algirdą Trasikį: $50 — A. D. Vaičiūnai. 
A. a. Ambraziejų Numgaudf: $50 — V Kazlauskas; $30 — R. R. 

Englade. 
A. a. Diane Rushing: $1,000 — M. P Finefrock, J. V Phipps; $500 

— P .M. Grace; $250 — Lisa Baldassari ir Francie Steinweld; $200 — G. 
Shepard; $150 — J. Solomon; $100 — R. M. Draeger; $25 — Ola Rushing. 

A. a. Gražiną Kopcienę: $300 — V Lembertas. 
A. a. Jadvygą Karužienę: $100 — W. R. Finestone, V Lembertas, J. 

G. Talandžiai. 
A. a. Juozą Šepiką: $50 — D. Ošlapas. 
A. a. Magdaleną Ulėnienę: $50 — L. Mickevičienė. 
A. a. Magdaleną Šulaitienę: $25 — A. Mošinskienė. 
A. a. Kenny Greibus: $100 — M. Pužauskienė. 
A. a. Manfredą Prišmantą: $200 — B. M. Banducci; $50 — M. N. 

Kaplan, S. J. Karuža, G. Venckienė; $25 — L. G. Pool; $20 — B. Jakutienė. 
A. a. Medą Mulavičių: $50 — A. Mošinskienė. 
A. a. Maciulevicz šeimos motiną: $50 — A. Mošinskienė. 
A. a. Vandą Rees: $50 — R. Ošlapienė. 
A. a. Vitą Kevalaitienę: $100 — G. Kazlauskas, R. Ošlapienė, K. A. 

Reivydai, A. Tumas; $50 — P S. Pakalniai, A. D. Polikaičiai. 
Už Natalijos Jurkutės gydymą (2006 m. aukos): $2,000 — M. V 

Gedgaudai; $200 — I. Jodelienė, D. Navickienė, A. Tumas; $100 — A. 
Apeikienė, A. D. Polikaičiai; $50 — J. Gudėnas, V R. Jonaičiai, J. R. 
Spurgiai, A. D. Vitkai; $30 — H. Stasas, R. Stoltengofas. 

Padėti Gatautų šeimai: $100 — L. Jarašūnienė, I. Jodelienė, D. 
Navickienė; $50 — V D. Anelauskai, A. D. Polikaičiai. 

J 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 
GIRDĖTI INTERNETU WWW.WCev1450 .COm 

Tel. 773 476 2242 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://WWW.WCev1450.COm
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• V a s a r i o 21 d. — Pelenų d i ena . 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčia prašo atnešti praėjusių 
metų verbas, kurios bus sudegintos ir 
gauti pelenai panaudoti Pelenų die
nai. Verbas galima palikti dėžutėse 
bažnyčios prieangyje. 

• V a s a r i o 16 d., penktadieni, 6 
vai. v. Jaunimo centro valdyba visus 
maloniai kviečia j tradicinį Vasario 
16-osios minėjimą, kuris vyks Jau
nimo centro kavinėje. Pranešėjas 
Bronius Nainys kalbės tema „Tauta 
ir valstybė šiandieninėje Lietuvoje". 
Programėlę atliks mokytojos Jolan
tos Banienės mokiniai. Šventėje daly
vaus Cook County atstovė etniniams 
reikalams Pat Michalski. Visus vai
šins Moterų klubas. Automobiliai bus 
saugomi. 

• V a s a r i o 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Katali-
nos Kriaučiūnaitės parodos .Atodan
gos" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė, kuri į mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 
Vasario 17 d. 6 vai. v. G. Gylytė Lie
tuvių dailės muziejuje surengs labda
ros koncertą, kur j ruošia „Saulutė". 

• M a ž o s i o s Lie tuvos l i e tuv ių 
draugija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", kuris 
vyks vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks lietuvių tautinių šokių grupė 
„Suktinis", bus vakarienė, šokiai, ku
riems gros Algimantas Barniškis. Sta
lus prašome užsisakyti iš anksto tel. 
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas). 

• V a s a r i o 16-osios ir Kovo 11-
osios minėjimą JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia vasario 18 d. 
12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. 
Pagrindinis pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus. Meninę programą at
liks Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos choras, kanklių ansamblis „Ga
bija" ir Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

• V a s a r i o 18 d. Brighton P a r k 
apylinkė minės Lietuvos Nepriklau
somybės 89-ąsias metines. Mozerio 
salėje vyks akademinė valanda ir me
ninė dalis. Pagrindinę kalbą sakys 
adv. Povilas Zumbakis. Koncertuos 
dainininkas Algirdas Motuzą. Bus 
galima paskanauti lietuviškais vėda
rais. Kviečiame visus dalyvauti. 

• V a s a r i o 24 d. Ateitininkų na
muose, Lemont, įvyks Gavėnios susi
kaupimo diena. Ją ves Vargdienių se
serų vienuolijos Putname kapelionas 
kun. Kęstutis Kevalas. Registruotis 
pas Ireną Polikaitienę 630-257-2022 
arba ei. paštu: jpolikaitis@aol.com. 

• L ie tuvos Dukterų visuotinis 
susirinkimas įvyks š. m. vasario 25 d. 
2 vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W 71st 
Street, Chicago. Prašom nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

• V a s a r i o 25 d., sekmadieni, 9 val« 
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
įvyks šv. Mišios, kurias kun. Kęstutis 
Trimakas aukos už Lietuvos laisvę 

žuvusius savanorius partizanus bei 
už kovingus Lietuvos žmones, išsiva
davusius iš komunizmo priespaudos. 
Tuoj po mišių parapijos salėje įvyks 
akademinė programa. Pagrindinė 
šventės kalbėtoja — istorikė Rūta 
Kuncienė. Renginį organizuoja Cice
ro apylinkės LB valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius. 

•Č ikagos l ietuvių skautai kovo 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę 
Kaziuko mugę PLC naujuosiuose Jau
nimo rūmuose (Lemont). Norintys 
prekiauti mugėje gali kreiptis į Dai
nių Brazaitį tel. 708-525-2846 arba 
parašyti ei. laišką adresu: 

boozaitis@hotmail.com 

• J a u n i m o c e n t r o p a v a s a r i n ė 
mugė vyks kovo 3 (šeštadienį) ir 
kovo 4 (sekmadienį) dienomis nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. didžiojoje salėje. 
Galėsite įsigyti įvairiausių papuošalų, 
knygų, meno dirbinių, saldumynų, 
margučių, verbų ir t.t. Kavinėje bus 
karšto maisto. Stalus galite užsisa
kyti tel. 708-447-4501 (Milda Ša
tienė) arba 773-778-7500 (Jaunimo 
centras). 

• K o v o 10 d. 9 vai. r. Montesso r i 
mokyklėlės „Žiburėlis", 14911 127th 
Street, Lemont, Atvirų durų diena. 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8891. 

• Sekmadienį , kovo 18 d., v is i 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus kančią, mirtį ir Prisi
kėlimą. Kun. Valdo Aušros, kun. An
tano Saulaičio, SJ, ir „Dainavos" an
samblio meno vadovo Dariaus Po-
likaičio sukurta muzikinė, meditaci
nė erdvė leis iš naujo išgyventi Ve
lykinės paslapties šventumą. Girdė
site skaitinius iš Šv. Rašto ir Teodoro 
Dubois kantatą „Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai", kurią atliks solis
tai: Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Linas 
Sprindys, David Dubois, vargoninin
kas Ričardas Šokas, kamerinis or
kestras ir Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava". Renginio pradžia — 3 vai. 
p.p. Trinity Lutheran bažnyčioje 
(6850 W. 159th Street, Tinley Park). 
Bilietus (15 dol. auka) galima įsigyti 
„Seklyčioje", PLC krautuvėlėje „Do
vanėlė" ir renginio dieną prie įėjimo. 
Koncerto pelnas skiriamas JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos „Paguodos 
telefonui". 

IŠARTIIRTOLL. 

• S v č . M. Mar i jos Nekaltojo P r a 
sidėjimo vienuolyne, Putnam, kovo 
10 d. vyks vienos dienos rekolekcijos, 
kurias praves kun. Kęstutis Kevalas. 
Rekolekcijos prasidės 9 vai. r. regis
tracija ir baigsis vakariene. Kaina — 
60 dol. Kovo 23-25 dienomis Putnam 
vyks savaitgalio rekolekcijos. Jas taip 
pat praves kun. Kęstutis Kevalas. Ko
vo 23 d. 6:30 vai. v. — registracija. 
Pirmoji konferencija — 7:15 vai. v. 
Rekolekcijos baigsis sekmadienį pie
tumis. Kaina su nakvyne — 120 dol., 
be nakvynės — 70 dol. Dalyvius 
prašome užsiregistruoti. Dalyvaujan
tys savaitgalio rekolekcijose prašomi 
atsiųsti išankstinį 50 dol. mokestį ad
resu: Immaculate Conception Con-
vent - Retreat, 600 Liberty Highway, 
Putnam, CT 06260. Tel pasiteiravi
mui: 860-928-7955. 
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JT UTHUAN1AN FOUNDATION. INC 
14911 127* Street • Le»ont,lL 60439 USA 

E-mailt 
Tekpbotte 630.257-161 

www.lithfund.org 

Lietuvių fondo pilnateisiai nariai yra kviečiami s iū lyt i LF No
minacijų komisijai kandidatus i LF Direktorių tarybą ir Kontro lės 
komisiją iki 2007 m. kovo 1 d., pasiunčiant kandidato /ės vardą, 
pavardę, telefono numerį, trumpą biografiją ir paa i šk in imą apie 
kandidato kvalifikacijas bei visuomeninę patirtį, be i raš t i šką kan
didato sutikimą. 

Kandidatais gali būti tik pilnateisiai LF nariai. S i ū l y m u s ir su
tikimus paštu, faksu arba e-paštu siųsti: Lithuanian Foundat ion , 
LF Nominacijų komisija, 14911 127th Street, Lemont , IL 60439. 
Faksas : 630-257-1647, e-paštas: admin@lithfund.org 

Žinomas gerais darbais Čikagos moterų klubas 2007-uosius prade
da atsinaujinęs. Šio klubo garbės narė Mary Kriauchunas pristatė nau
jai išrinktą Moterų kiubo valdyba, (nuotraukoje iš kairės) — prezidentę 
Birutę Zalatorienę, viceprezidente Jrene Buchbinder, sekretorę Irene 
Norbut, iždininkę Cecilia Matui, sekretorę susirašinėjimui Kathleen 
Gužauskas ir sekretorę naujų narių paieškai Eleną Čižinauskas. 

Pranešame 
* * * 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas, gyv. 
Lansing, MI, atsiuntė Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrui pavyzdingai 
sutvarkytą 1957-2006 metais para
šytų straipsnių nuorašų rinkinį. 
LTSC laukia ir kitų spaudos darbuo
tojų dėmesio. 

* * * 

Dr. Arvydas Anusauskas, žurna
listė Gražina Sviderskytė ir operato
rius, fotografas Andrius Gudeliūnas 
lankėsi LTSC ir domėjosi Amerikos 
lietuvių veikla. Gautą Archyvuose 
medžiagą numato panaudoti Vilniaus 

televizijos laidose. 
* * * 

Neseniai Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centre lankėsi Alberta univer
siteto profesorė Indrė Cuplinskaitė iš 
Edmonton (Kanada). 

* * * 

Dr. Jono Bogutos dokumentinio 
videoarchyve esančių įrašų ištraukas 
galite pamatyti tinklalapyje: 

www.youtube.com/HADROID. 
Norintiems daugiau informacijos, 
siūlome paskambinti tel . 708-408-
2905 arba parašyti: e - pašto adresu: 
tbogut@psych.uic.edu 

Skelbimai 
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Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888.776^6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

WMTMr.draugas.org 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gyneja8 arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont , IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susi tar imą 

v y t i s Tours o r g a n i z u o j a 
3 tpadalias tarlstlnas k«lt«n«s 
| Uatovą Ir P«b«HlJi, |sk«rtant 

Skambinkite Ritai Fenčy l i ene i 
7 0 8 - 9 2 3 - 0 2 8 0 

mailto:jpolikaitis@aol.com
mailto:boozaitis@hotmail.com
http://www.lithfund.org
mailto:admin@lithfund.org
http://www.youtube.com/HADROID
mailto:tbogut@psych.uic.edu
http://WMTMr.draugas.org

