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Vilnius, kovo 2 d. (Alfa.lt) – Lie-
tuvos ekonomika augs ne greičiau
kaip 1–2 proc. kasmet, mano Finansų
ministerijos specialistai, o augimas
spartės, jeigu Lietuva sugebės iš-

spręsti nedarbo problemą. SEB ban-
ko specialistas Gitanas Nausėda pa-
stebi, kad, jei šalis ilgesnį laiką liks
tokiame sąstingyje, ims atsilikti nuo
Europos Sąjungos vidurkio.

Šiemet Finansų ministerija nu-
mato ekonomiką augsiant 1,6 proc., o
kitais metais – 3,2 proc. Tačiau jau
2012 m. Lietuvos ekonomika vėl augs
lėčiau, tik 1,2 proc.

Lietuvos ekonomikos metinio au-
gimo galimybės po krizės tėra 1–2
proc. – tokį apskaičiavo Europos Ko-
misija, sakė ministerijos Makroeko-
nomikos skyriaus vedėjas Ričardas
Kasperavičius.

Kiek greitesnis augimas šių metų
pabaigoje ir 2011 m. numatomas tik
todėl, kad šiuo metu investicijas ap-
leidę verslininkai griebsis atnaujinti
įrenginius, tai bus tik trumpalaikis
pagyvėjimas, mano R. Kasperavičius.
Ministerija numato, kad bankai tuo
metu jau prašys mažesnių palūkanų
priedų už riziką.

„Sunku pasakyti, koks augimas
bus toliau. Krizė yra neeilinė, planuo-
jant ateitį remtis ankstesnių metų re-
zultatais nebėra pagrindo”, – mano
R. Kasperavičius. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 2 d. (Alfa.lt) – Sei-
mo narys, Krikščionių partijos frakci-
jos narys Linas Karalius Seimo darbo
metu, be Seimo valdybos žinios išvy-
kęs atostogų, pažeidė Seimo statutą
ir politiko etikos kodeksą ir pakenkė
Seimo autoritetui. Be to, be pateisi-
namos priežasties nedalyvaudamas
Seimo darbe L. Karalius neatliko sa-
vo, kaip tautos atstovo, konstitucinės
priedermės.

Taip nusprendė Seimo Etikos ir
procedūrų komisija. Jos sprendimas,
anot Seimo Etikos ir procedūrų ko-
misijos pirmininko Algimanto Sala-
makino, taps pagrindu rengti apkaltą
L. Karaliui.

„L. Karalius daugiau nei mėnesį
nedalyvaudamas Seimo darbe nesi-
laikė Konstitucijos nuostatų. Manau,
kad po mūsų sprendimo Seime bus
parengtas apkaltos aktas, bus surink-

ti 36 parašai ir bus pradėta apkalta”,
– įsitikinęs A. Salamakinas.

Pats L. Karalius posėdyje atsi-
prašinėjo kolegų ir rinkėjų už sukeltą
skandalą jam išvykus į egzotišką ke-
lionę ir tikino „gal šiek tiek suteršęs
Seimo vardą”, bet tai padaręs netyčia.

„Man nepavyko sugrįžti dėl ne-
planuotų aplinkybių”, – Seimo etikos
sargams teisinosi L. Karalius. Jis ti-
kino, kad atostogas planavo trum-

pesnes ir neigė, kad atostogavo prisi-
dengdamas tėvo liga.

Anot jo, Seimo nario kortelę jis
netyčia paliko frakcijoje ir tikrai ne-
prašė „krikščionių” frakcijos seniūno
Aleksandro Sacharuko už jį balsuoti.
L. Karalius tikino per atostogas apsi-
lankęs net šešiose valstybėse, tačiau
atsisakė pateikti jo kelionių kryptis
įrodančius dokumentus – diplomatinį
ir asmeninį pasą.

,,Krizė yra neeilinė, planuojant ateitį remtis ankstesnių metų rezultatais ne-
bėra pagrindo”, – teigia finansų specialistai. Alfa.lt nuotr.
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Greitâ ekonomikos augimâ galime pamiršti

Trys Lietuvos kariai
atšaukti iš misijos
Afganistane

Audra Lietuvâ pasiekè gerokai nusilpusi
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Seimo nariui L. Karaliui rengiama apkalta
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Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Vakarų Europoje vasario 28 d., sekmadienį,
siautėjęs ir pusšimtį gyvybių nusinešusi audra „Xynthia” per Baltijos šalis
slenka gerokai nusilpusi ir virtusi paprasčiausiu ciklonu. Lietuvoje vietoj bu-
vusios vėtros galios pastarosiomis dienomis jaučiamas tik sustiprėjęs vėjas, ir
tikėtis ko nors panašaus kaip Vakarų Europoje neverta, teigia sinoptikai.

Virš Atlanto vandenyno susidariusi audra „Xynthia” su stipriu vėju ir liū-
timis užgriuvo Vakarų Europą, kur pareikalavo mažiausiai 53 žmonių gyvy-
bių, be elektros paliko daugiau nei milijoną namų ūkių, dėl jų buvo užtvindyti
uostai, sugriauta daug pastatų. Vėtros siautėjo teritorijoje nuo Portugalijos,
Ispanijos, Prancūzijos iki Nyderlandų ir Vokietijos. Daugiausiai aukų audra
pareikalavo Prancūzijoje, kurios vakarinę pakrantę daužė iki 8 metrų aukščio
bangos, o vėjo gūsių greitis kai kur siekė 150 kilometrų per valandą. Kilo po-
tvyniai, nuo kurių gyventojai gelbėjosi ant namų stogų.

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Trys
Afganistano Goro provincijos atkūri-
mo grupėje (PAG) tarnavę Lietuvos
kariai už alkoholio vartojimą buvo
atšaukti iš tarnybos ir grąžinti į Lie-
tuvą, juos siūloma atleisti iš tarnybos.

Pasak Krašto apsaugos ministe-
rijos pranešimo, sausio 30 d. vakare
kapitonas A. A., vyresnysis leitenan-
tas P. B. ir vyresnysis leitenantas A.
B. tarnybos tarptautinėje operacijoje
Afganistane metu buvo neblaivūs.

Afganistano Goro provincijos at-
kūrimo grupės vadovybė dėl šio įvy-
kio vasario mėnesį atliko tarnybinį
patikrinimą, kurio metu buvo pa-
tvirtinta, kad kariai padarė šiurkštų
drausmės pažeidimą.

Lietuvos kariuomenės vadas su-
sipažino su tyrimo medžiaga ir prita-
rė siūlymui atleisti visus tris karius
iš profesinės karo tarnybos.

Kariai šiuo metu yra jau Lietu-
voje, nuo pareigų tarptautinėje ope-
racijoje jie yra nušalinti, kol bus pri-
imtas sprendimas dėl atleidimo iš
profesinės karo tarnybos.

Prancūzijoje audra sukėlė potvynius. SCANPIX nuotr.
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Vokietijoje leidžiamas laikraštis
,,Die Zeit" ragina trumpam pamiršti
sukčius ar švaistūnus Europoje,
pamiršti blogas žinias ir pasveikinti
Lietuvą, sunkmečiu mėginančią
išlikti garbinga. Straipsnyje teigia-
mai vertinamas Lietuvos elgesys po
to, kai praėjusį rudenį pasigirdo
kalbos apie šalia Vilniaus veikusį JAV
Centrinės žvalgybos valdybos ka-
lėjimą. Rumunija, iš kurios taip pat
buvo pareikalauta pasiaiškinti dėl
tokio kalėjimo buvimo, atsakė, kad
jo nebuvo. Lenkija iki šiol nėra da-
vusi atsakymo, nors jau 19 mėnesių
atlieka slaptą tyrimą. Tuo tarpu
Lietuva, kurią JAV žiniasklaida pra-
ėjusį rugpjūtį pastatė prie gėdos
stulpo, jau pateikė atlikto tyrimo
rezultatus. Pareigų neteko saugu-
mo vadas ir jo pirmtakas, tapęs
ambasadoriumi Gruzijoje, taip pat
užsienio reikalų ministras, sumen-
kinęs skandalą. Įdomu, kaip tokie
Lietuvos žingsniai įtakos jos santy-
kius su Jungtinėmis Valstijomis,
kurias premjeras A. Kubilius nese-
niai pavadino ,,vienais svarbiausių
mūsų partnerių.”

Redaktorė Loreta Timukienė

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!
Čikagos lietuvių skautų tradicinė

įvyks š. m. kovo 14 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Kaziuko mugė prasidės 9 v. r.

su šv. Mišiomis.
Po šv. Mišių atidarymas

Jaunimo rūmuose.
Laukiame visų apsilankant
ir paremiant šią jaunimo

organizaciją!

broli.skautai.net skaitytojų konkursas
Kas mėnesį rasite naujų žinių Brolijos tinklalapyje

(http://broli.skautai.net), o nuo š. m. vasario iki lapkričio mėnesio ten
rasite klausimų ir uždavinių iš Brolijos pažangumo programos.

Visi LSS nariai gali dalyvauti. Siųskite savo atsakymus į Brolijos vado
pašto dėžutę (tomasmya@gmail.com) iki mėnesio galo.
Dalyviai gaus taškų, o gale metų pranešime, kas laimėjo.

Vasario mėnesio laimėtojai:
Prityrusių skautų: Teriukas Petry – 15 taškų

Suaugusių: Donatas Ramanauskas (Bro D) – 15 taškų
Aplankykite kovo mėnesio tinklalapį (http://broli.skautai.net)

ir dalyvaukite skaitytojų konkurse!

Akademinis skautų sąjūdis
švenčia didelę šventę

s. fil. dr. VILIJA KERELYTÈ

2010 m. vasario mėn. 6 d. Aka-
deminio skautų sąjūdžio FSS Čikagos
skyrius atšventė didelę šventę. Ne tik
paminėjome Vasario 16-tąją ir Kovo
11-tąją, bet ir pagausinome savo aka-
deminę šeimą nauja filistere.

Sueigą, kuri vyko Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, Illlinois, ir kurios
metu vyko pakėlimai, pradėjo FSS
Čikagos skyriaus pirmininkė, v. s. fil.
Jolanda Kerelienė. Pasidžiaugusi
gausiu narių dalyvavimu šioje išskir-
tinėje sueigoje, fil. Jolanda pakvietė
s. fil. dr. Viliją Kerelytę vesti tolimes-
nę programą.

Fil. Vilija apibūdino Vasario 16-
tosios ir Kovo 11-tosios švenčių svar-

bą ir reikšmę. Po to padeklamavo
eilėraštį ,,Tėviškė”, parašytą Kazio
Inčiūros. Įsidėmėtini paskutiniai
eilėraščio posmai:

Niekur neišeisi, niekur iš laukų tu,
Kur dangus toks melsvas,

kaip melsvi linai.
Nors svetur ir auksu grįsti

miestai būtų,
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Veltui tavo mintys į svetur
keliauja.

Saulė nors šviesiausia, bus
svetur tamsi.

Čia brangiau už auksą,
juodos žemės sauja,

Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi!

Pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę buvo uždegtos žvakės. Žvakes uždega
(iš k.): filisteriai Juozas Liubinskas, Daila Liubinskienė ir Ritonė Rudaitienė.

FSS Čikagos skyriaus iškilmingo Vasario 16 d. sueigos dalyviai: sėdi iš k. filisteriai Jonas Variakojis, Birutė Vilutienė,
Aušrelė Sakalaitė, skyriaus pirm. Jolanda Kerelienė, dr. Vilija Kerelytė, dr. Andrea Zotovaitė, Vytenis Kirvelaitis, Zita
Rahbar ir Leonas Maskaliūnas. Stovi iš k.: Audra Brooks, Juozas Liubinskas, Ritonė Rudaitienė, Daila Liubinskienė,
Arūnas Karalis, Nijolė Pupienė, Danguolė Bielskienė, Kristina Vaičikonienė, Alfredas Kulys, Gražina Traškienė, Regina
Kulienė, Aldona Naudžiuvienė, Aldona Meiluvienė, Romas Meilus, Dalia Povilaitienė, Svajonė Kerelytė ir Rimantas
Dirvonis. Jūratės Variakojienės nuotr.

Į Čikagą atvažiavo mūsų naujoji
kandidatė dr. Andrea Zotovaitė, me-
dicinos gydytoja, gyvenanti ir dirban-
ti Juno Beach, FL, ryžtingai pasiruo-
šusi tapti nauja Akademinio skautų
sąjūdžio nare. Ji parašė ir apgynė te-
mą ,,Bangos”, kurioje aptarė įvairias
lietuvių bangas.

Fil. dr. Andrea vaikystėje skauta-
vo Detroite. Su šeima išsikėlusi gy-
venti į Florida valstiją, neturėjo ga-
limybių tęsti skautavimo, tačiau nie-
kada neužmiršo skautiško obalsio –
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Be savo
nuolatinio darbo fil. dr. Zotovaitė
dirba lietuvių visuomeninėje veiklo-
je. Ji neseniai buvo išrinkta į JAV
Lietuvių Bendruomenės tarybą, taip
pat talkina lietuviškoje mokyklėlėje,
yra dešinioji LR garbės konsulo
Stanley Balzekas, Jr ranka.

Po tradicinio pakėlimo vyko svei-
kinimai. Fil. Andrea buvo suskinta
puokštė raudonų gvazdikų, kuriuos
jai padovanojo Korp! Vytis filisteriai.
Naują filisterę pasveikino FSS Čika-
gos skyriaus pirmininkė, v. s. fil. J.
Kerelienė, padovanodama ,,Sese, bu-
dėk”. Kvietė naują filisterę suburti
Florida akademikus skautus ir pra-
dėti su jais naują veiklą. FSS Centro
valdybos pirmininkė, v. s. fil. S. Ke-
relytė padovanojo fil. Andrea puokš-
tę gėlių, perrištą ASD spalvų kas-
pinu. Fil. Andrea globėja fil. Vilija
padovanojo jai s. dr. Romo Povilai-
čio pagamintą gintaro ir metalo kū-
rinį.

Pasivaišinome FSS Čikagos sky-
riaus valdybos narių suneštomis gau-
siomis vaišėmis. Pabendravome su
nauja filistere, dar kartą pasveiki-
nome ją su šiuo pasiekimu.

Sueigoje taip pat dalyvavo v. s.
fil. Zita Rahbar, buvusi ASS centro
vadijos pirmininkė, atvykusi iš Cali-
fornia valstijos, ir dabartinis ASS
centro vadijos pirmininkas v. s. fil.
Vytenis Kirvelaitis. Žadėjome visi
pasimatyti Akademinio skautų są-
jūdžio suvažiavime, kuris įvyks š. m.
balandžio mėn 16–18 d. Washington,
DC.

Ad Meliorem!
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Kur žmonės yra
,,laimingi”?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ieškant ,,laimingiausių” žmonių buvo apsiribota JAV gyvenančiais.
Pernai metų pabaigoje buvo paskelbti dar vienos apklausos rezultatai.
Apklausa, pavadinta ,,Gallup-Healthways Well-Being Index”, apėmė

daugelį klausimų apie atsakovo bendrą savo gyvenimo įvertinimą, protinę
ir fizinę sveikatą, sveikus įpročius, pasitenkinimą darbu ir buitines paslau-
gas. Apibendrinus gautus atsakymus, gautas ,,laimingumo” rodiklis. Tą
žodį dedu į kabutes, nes galima ginčytis dėl tokio ,,laimingumo” aptarimo.
Rezultatai paskelbti pagal valstijas, pradedant nuo sveikiausios, baigiant
mažiausiai sveika. Daugiausia buvo galima surinkti 100 taškų. Gautuose
rezultatuose tie taškai svyravo nuo aukščiausio – 69.2 (Utah valstija) iki
žemiausio – 61.2 (West Virginia valstija). Įdomu, kad gautų rezultatų skir-
tumas tarp aukščiausio ir žemiausio įvertinimo yra vos aštuoni taškai. At-
rodo, jog tarp kraštutinių rezultatų yra daugiau panašumų negu skirtumų.

Jūsų dėmesiui pateikiu gautus rezultatus nuo ,,laimingiausios” iki
,,mažiausiai laimingos” JAV valstijos. Kiekvienos valstijos gautų taškų
nevardysiu, nes skirtumai tarp valstijų tikrai yra maži. Tačiau dėl įdomu-
mo skliausteliuose paminėsiu gautus taškus lietuvių gausiau apgyventose
valstijose. Štai visų valstijų rikiuotė: Utah, Hawaii, Wyoming, Colorado
(67.3), Minnesota (67.3), Maryland, Washington (67.1), Massachusetts
(67), California (67), Arizona, Idaho, Montana, New Hampshire, Vermont,
Virginia, Nebraska (66.4), New Mexico, Oregon, Connecticut (66.3), Alas-
ka, Texas, Kansas, Georgia (66.0), Wisconsin (65.9), New Jersey, South Ca-
rolina, Iowa, North Dakota, Maine, Florida (65.3), Illinois (65.2), Penn-syl-
vania (64.9), Alabama, North Carolina, New York (64.7), Delaware, Rhode
Island, Nevada, South Dakota, Louisiana, Michigan (64.0), Tennessee,
Oklahoma, Missouri, Indiana (63.1), Arkansas, Ohio (62.8), Mississippi,
Kentucky ir West Virginia.

Rezultatai taip pat buvo pristatyti pagal didmiesčių rajonus. Paminė-
siu tame rajone esantį didmiestį, bet prie jo reikia priskirti ir daugybę prie-
miesčių. Dešimtukas, gavęs aukščiausią įvertinimą, pradedant nuo viršaus:
San Jose, CA, Washington, DC, Raleigh, NC, Minneapolis, MN, San Fran-
cisco, CA, Boston, MA, Seattle, WA, Virginia Beach, VA, Atlanta, GA ir
Kansas City, MO. Dešimtuke su žemiausiu įvertinimu pirmauja Las Vegas,
NV. Antras nuo apačios yra Providence, RI. Po to seka Tampa/St. Peters-
burg, FL, Jacksonville, FL, Louisville, KY, Cleveland, OH, Miami, FL, Det-
roit, MI, New Orleans, LA ir Birmingham, AL.

Rezultatai taip pat buvo pristatyti pagal klausimų kategorijas. Kaip
jau minėjau rašinio pradžioje, tų kategorijų buvo šešios. Paminėsiu kiek-
vienos jų geriausią ir prasčiausią didmiesčio ir apylinkių rajoną. Bendro
gyvenimo įvertinimas: geriausias – Washington, DC, prasčiausias – Tam-
pa/St. Petersburg, FL; Protinė sveikata: ger. – Minneapolis, MN, prasč. –
Providence, RI; Darbo aplinka: ger. – Raleigh, NC, prasč. – Cleveland, OH;
Fizinė sveikata: ger. – San Jose, CA, prasč. – Buffalo, NY; Sveiki įpročiai:
ger. – San Jose, CA, prasč. – Louisville, KY; Buitinės paslaugos: ger. – Min-
neapolis, MN, prasč. – Las Vegas, NV.

Iš gautų rezultatų nereikėtų daryti išvados, kad, norint pakelti savo
,,laimingumo” lygį, tereikia persikelti į rajoną su aukštu įvertinimu ir ,,lai-
mė” pasivys. Taip pat nereikia pulti į paniką, pamačius, jog gyvenate ,,ne-
laimingame” didmiestyje. Reikia prisiminti, kad rezultatai yra tik statis-
tiniai apibendrinimai – įdomūs, pasitenkinimą ar rūpestį keliantys, bet
nelemiantys mūsų tikrosios laimės. Siekiant savo asmeninės laimės, prisi-
mintina liaudies patarlė – ,,Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi.”

Būtų tikrai įdomu panašią apklausą paruošti išeivijos lietuviams. Prie
jau turimų klausimų reikėtų pridėti keletą apie lietuviškus reikalus bei
pačią lietuvybę. Kaip būtų įvertintos įvairios pastangos lituanistinio švieti-
mo, šokių bei chorų, spaudos, kultūrinio gyvenimo, religinės praktikos,
jaunimo organizacijų srityse ir kitur? Praeityje viena emigracinė banga
sekė kitą maždaug tose pat vietovėse. Atvykusieji glaudėsi prie jau esančių
lietuvių telkinių. Atrodo, kad šios taisyklės buvo mažiau paisoma vėliau-
sioje emigrantų bangoje. Nors jie nevengė jau susikūrusių lietuvių telkinių,
jie nepabijojo apsigyventi kitur, o po to patys burtis ir steigti savo lietu-
viškus telkinius. Negaliu teigti, kad išvardytose vietovėse prieš tai nebuvo
nė vieno lietuvio ar jokios veiklos, tačiau galiu teigti, kad jie savo atvykimu
tą veiklą atgaivino ar pradėjo kažką nauja ir stebėtina.

Į galvą ateina gražiai pasirodžiusi Colorado apylinkė, Denver mieste
priėmusi JAV LB tarybos sesiją pernai metų rudenį. Spaudoje atidžiai ir su
džiaugsmu skaitome apie Atlanta, Indianapolis, Minneapolis ir keletą kitų
vietovių, naujai atgimstančių ar pirmą kartą pražystančių lietuviškos veik-
los žiedais. Vienas tokių žiedų pražydo Seattle lietuvių choro ,,Vakarai”
įsteigimu, Nomedos Lukoševičienės gražiai aprašytu ,,Tulpė Times” 2009
m. gruodžio numeryje ir perspausdintu ,,Drauge” (2010 m. vasario 18 d.).
Rašinys baigiamas su tikrai džiugia gaida: ,,Seattle Lietuvių Bendruomenė
mažutė. Bet kokia ji šauni. ‘Vakarai’ tik dar kartą tai įrodo. Planuokite
nuostabią kelionę į Toronto šią vasarą. Laukite mūsų pasirodymų ir nepa-
gailėkite plojimų. Dainų šventėje mes dainuosime Jums ir Lietuvai.” Prieš
daugelį metų, aprašydamas ,,Tulpės” leidinį, pridėjau, kad, jei būčiau jau-
nas, norėčiau ten įsikurti ir gyventi. Ta mintis vėl grįžo, pasiskaičius apie
,,Vakarų” chorą ir jo šaunuoles bei šaunuolius. Atrodo, kad jie tikrai
laimingi.

ROMAS KILIKAUSKAS

Netrukus Lietuva švęs Nepri-
klausomybės atkūrimo 20-metį. Per
tuos beveik du dešimtmečius Lietu-
vos valstybė tikrai daug pasiekė:
priėmė naują Konstituciją, kuri už-
tikrina žmonių minties ir žodžio lais-
vę, teises ir pareigas, sukūrė demok-
ratinę valstybės valdymo sistemą,
sėkmingai įstojo į Europos Sąjungą
(ES) ir NATO.

1990-aisiais, po 50 sovietinės
okupacijos metų, lietuviams nebuvo
lengva pradėti savarankiškai dirbti
Aukščiausioje Taryboje, vėliau Seime,
sudaryti vyriausybes, skirti žmones,
kuriems, neturintiems jokios anks-
tesnės demokratinės šalies valdymo
patirties, buvo pavesta organizuoti
besikuriančios valstybės institucijas
ir joms vadovauti. Šiandien galima
tik stebėtis, kad gana greitai atsirado
lietuvių, kurie buvo ne tik pasirengę
mokytis ir dirbti Lietuvos labui, bet
ir pasiryžę šiam tikslui paaukoti net
savo gyvybę. Lietuvoje netrūksta
žmonių, kuriems patinka kritikuoti
savo Vyriausybę, politinę valdžią, bet
daug yra ir tokių, kurie pripažįsta,
kad mūsų tauta padarė nemažai ste-
buklų per tuos trumpus istorinius 20
metų.

Tačiau vis dėlto užmigti ant lau-
rų dar nėra progos, nes pažanga ne
visur vienodai plėtojosi. Užsienio rei-
kalų ministerija ir jos tarnautojai nu-
sipelnė pagarbos ne tik tarp lietuvių,
bet ir užsieniečių. Jie daug dirbo, kad
Lietuva sėkmingai įstotų į ES. Krašto
apsaugos ministerija (KAM) per gana
trumpą laiką atkūrė Lietuvos ka-
riuomenę ir parengė ją pagal NATO
reikalavimus. Rezultatas – įstojimas į
NATO. Nesunku būtų paminėti ir
daugiau ministerijų bei tarnybų, ku-
rios dirba sąžiningai – nors ne visada
sėkmingai. Deja, yra ir tokių, kurios
rimtai kibo į darbą, bet per gana
trumpą laiką prarado ne tik lietuvių,
bet ir užsieniečių pasitikėjimą. Ir tai
yra labai svarbi demokratinės šalies
valdymo sritis – Valstybės saugumo
departamentas (VSD).

Sunki pradžia

Šios tarnybos pradžia buvo ypač
sunki: Lietuva neturėjo žvalgybos ir
kontržvalgybos specialistų, taip pat ir
technikos, trūko lėšų, reikėjo sukurti
struktūrą, įstatymus, darbo regla-
mentus, įdiegti mokymo sistemą ir t.
t. Be to, dar reikėjo saugotis, kad tar-
nyba netaptų Maskvos saugumo fi-
lialu. Vis dėlto darbai judėjo į priekį ir
maždaug per 10 metų Lietuva paga-
liau turėjo tarnybą, kuri sugebėjo
vykdyti savo užduotis ir sėkmingai

bendrauti su NATO valstybėmis.
VSD taip pat rimtai prisidėjo prie
įstojimo į NATO, jis sukūrė sistemą,
pagal kurią valstybės pareigūnai
tikrinami dėl teisės dirbti su slapta
informacija. Šis reikalas buvo labai
svarbus, nes, neturėdami teisės dirbti
su slaptais dokumentais, Lietuvos
pareigūnai nebūtų galėję dalyvauti
slaptuose NATO pasitarimuose ir
mokymuose.

Atrodė, kad veikla vykdoma, di-
delių bėdų nėra, ir visuomenė net
negalėjo nutuokti, kokie procesai iš
tikrųjų vyko šioje uždaroje ir slaptoje
tarnyboje.

Visa tai iškilo kaip baisus skan-
dalas prieš porą metų tragiškai žuvus
saugumo karininkui Vytautui Pociū-
nui. Dabar jau garsiai kalbama, kad
VSD tapo valstybe valstybėje. Neaiš-
ku, kas ją valdo, kam ji atsakinga ir
kas jai teikia darbo užduotis. Nejaugi
VSD vadovybė pati nusprendžia, ko-
kią informaciją reikia rinkti, kaip tai
daryti ir kam ją pateikti. Jau keleri
metai, kai VSD nepateikia Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto (NSGK) nariams informacijos,
kurios jie reikalauja. Dabar jau buvęs
VSD vadovas Povilas Malakauskas
aiškino, kad informacija, kurios Sei-
mas reikalauja, yra „vidiniai institu-
cijos dokumentai” arba „operatyvi-
nės pažymos” ir jis neva neturėjęs
teisės jų rodyti Seimo nariams. Kyla
klausimas, kas priėmė tokį sprendi-
mą: prezidentė, ministras pirminin-
kas ar pats VSD vadovas?

Laikas bėga, o tyrimai dėl V. Po-
ciūno mirties vis dar nebaigti. Sutin-
ku, kad nelengva išnarplioti, kaip ka-
rininkas iš tikrųjų prarado gyvybę,
bet neturėtų būti sunku sužinoti, kas
pasirašė dokumentą išsiųsti aukštą
VSD pareigūną tarnauti į Lietuvai
tuo metu nedraugišką valstybę. Gal-
būt tai būtų tiesos kelio pradžia.

Laikas daryti tvarką

Piliečių pasitikėjimas VSD Lietu-
vai yra gyvybiškai svarbus reikalas.
VSD privalo rinkti, vertinti, anali-
zuoti ir teikti žvalgybos informaciją
Lietuvos valstybės institucijoms, ku-
rios priima sprendimus, kaip ap-
saugoti valstybę nuo įvairių grėsmių.
Šios užduoties VSD negali vykdyti be
kontrolės, kurios dabar beveik nėra.
Jau tikrai atėjo laikas įvesti tvarką,
kuria remdamiesi sąmoningi lietuviai
galėtų įsitikti, kad VSD dirba Lie-
tuvos labui ir būtų aišku, kam ji yra
atskaitinga. Norėčiau prezidentei,
Seimui ir Vyriausybei pasiūlyti įkurti
komisiją, kuri galėtų išspręsti visus
susikaupusius klausimus, nes noriu
tikėti, kad jau atėjo laikas tai padary-
ti. Toliau norėčiau pateikti keletą
pasiūlymų, kaip buvęs šios srities
karininkas.

Pavaldumas. Tai yra vienas
svarbiausių klausimų, kalbant apie
VSD. Dabar atrodo, kad ši institucija
pavaldi prezidentui ir turi tam tikrų
įsipareigojimų Seimui. Sunku įsivaiz-
duoti, kaip prezidentas, turėdamas
vieną žvalgybos patarėją, galėtų tik-
rinti ir analizuoti VSD tarnybos
darbą, teises, personalo ir biudžeto
klausimus. Naujoji Lietuvos prezi-
dentė jau įrodė, kad turi daug energi-
jos ir ryžto, Nukelta į 11 psl.

KAS SUTVARKYS LIETUVOS
ŽVALGYBOS TARNYBAS?

Lietuvos valstybei, žen-
giančiai į trečiąjį atkur-
tos nepriklausomybės de-
šimtmetį, palinkėčiau per-
žiūrėti visas savo saugumo
užtikrinimo tarnybas, kad
ji būtų visapusiškai pasi-
rengusi saugoti savo tau-
tos laisvę. Jau pats laikas
tai daryti.
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EDMUNDAS PETRAUSKAS

Einant Lietuvos keliu, kad ir
koks jis būtų, nereikia minių, man-
drų pagarsinimų, reikia tik save
atpažįstančių širdžių bei gero sutari-
mo! 92-oji Vasario 16-oji yra ypatinga
Lietuvai ir tiems, kurie save dar
laikome lietuviais. Nors apie Vasario
16-osios šventę Londone buvo skelbta
gana anksti, ,,Fairmont Lawn Bow-
ling” klubo (liūdnai stovinčio uždary-
tos Šiluvos Marijos šventovės pašonė-
je) maža, bet jauki salė nesulaukė
daugelio Kanados lietuvių. Jei dau-
giau nei pusė mano pažįstamų lietu-
viškomis pavardėmis būtų dalyvavę
renginyje, patalpa būtų buvus sau-
sakimšai per maža.

Susirinkusiems daugiau nei tris-
dešimčiai žmonių vietos tikrai paka-
ko, gaila, kad nemažai vietų liko tuš-
čių. Tačiau ne skaičiai svarbiausi. Įsi-
jautimui ir jausmui skaičiai nereikš-
mingi. Kanados Lietuvių Bendruo-
menės (KLB) Londono apylinkės val-
dybos narės (visos moterys) su ilga-
mečiu, visą „dūšią” savo įsipareigoji-
mams atiduodančiu pirmininku Sta-
siu Keru iškilmingai, jaukiai, malo-
niai ir nuotaikingai paminėjo šią
brangią sukaktį.

Patalpa buvo gražiai išpuošta
lietuviškais motyvais: Vytis, vėliavos,
lietuviškos tautinės juostos, lietuviš-
ka muzika, net trispalvės ant vaišių
stalų. Puikios nuotaikos buvo visi
renginio dalyviai. Tarp jų ir 102 metų
Marta Jokšienė – Mažosios Lietuvos
dukra, laisvai kalbanti lietuviškai ir
vokiškai.

S. Kerui pradėjus minėjimą, ne-
tikėtai antrųjų namų pagarbai galin-
gai ir gražiai buvo sugiedotas Kana-
dos himnas „Oh, Canada”. Prisiminti
savo gyvybes už Lietuvos laisvę pa-
aukoję žmonės. S. Keras taip pat pris-
tatė Lietuvos kelią iki 92-os Vasario
16-sios, paminėdamas svarbiausias
akimirkas Lietuvos kovose ir kan-
čiose į laisvę.

Vicepirmininkė Aldona Valaške-
vičienė šia proga pateikė nemažai
turiningų sveikinimų. Puikias poezi-
jos eiles dailiai perskaitė jaunimo
žvaigždutė Ieva Naujokaitytė-Paran-
sevičienė. Tai, gal kiek ir per anksti,
atvedė prie minėjimo pabaigos, jaus-
mingai ir tvirtai sugiedant ,,Lietuva,
tėvyne mūsų”.

Tačiau susibūrimas tuo nesibai-
gė, susirinkusiems pasivaišinti ir ma-
loniai šeimyniškai pabendrauti mais-
tu ir skanumynais puikavosi keli sta-

lai. Taip pat buvo surinktas KLB na-
rystės mokestis (10 dol. asmeniui per
metus). Tikimės, kad tai neatbaidė
nė vieno nuo bendravimo.

Netrukus visi persikėlėme į ka-
nadiečių Mary Immaculate bažnyčią,
pakeitusią uždarytą Šiluvos Marijos
šventovę, 3 val. p. p. šv. Mišioms, ku-
rias atnašavo ir šventei skirtą pa-
mokslą pasakė admin. prelatas Jonas
Staškevičius iš Toronto Anapilio cen-
tro. Čia giedant mažam, bet pajėgiam
„Pašvaistės” choro sambūriui, Vasa-
rio 16-osios šventė buvo tęsiama. Šį
kartą vargonuojančią choristę dr. Da-
lią Andrulionis-Armstrong pavadavo

Irena Glizickas-Černienė. Sulaukta
netikėtos, ausiai malonios staig-
menos. Akompanuojant Irenai jaus-
mingai buvo sugiedota giesmė ,,Lie-
tuva – Marijos žemė” (muz. Stasio
Liubkevičiaus, žodž. Julijos Kepec-
kienės). Choras taip pat atliko kelias
rečiau giedamas giesmes.

Reikia pagirti puikų valdybos
darbuotojų sumanymą padovanoti
minėjimo dalyviams ,,Lietuvos aido”
1918 m. vasario 19 d. laidos pirma-
jame puslapyje išspausdinto Lietuvos
Tarybos nepriklausomybės paskelbi-
mo akto kopijas, taip pat Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti iš-
leistų Lietuvos pašto ženklų skirtin-
gų laidų žavias, spalvingas kopijas.

Viena aišku, nebūtina minia –
nei salėse, nei šventovėse. Svarbu
mintis, jausmas ir prisiminimas, kas
esame ir iš kur atėjome. Gal minios
atbus, save atpažins ir paseks.

Vasario 16-ji gyva ir Kanados Londone
LONDON, CANADA

Susirinkusieji gieda Lietuvos himną.

Iš kairės: vicepirmininkė Aldona Valaškevičienė, F. Šibirkštienė, B. Naujokai-
tienė ir Ieva Naujokaitytė-Paransevičienė.

Deklamuoja Ieva Naujokaitytė-Pa-
ransevičienė.

Nors susirinko tik apie 30 žmonių, Vasario 16-oji paminėta iškilmingai ir maloniai. A. Valaškevičienės nuotraukos
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Pastebėjau ,,Draugo” vasario 12
d. laidoje, 6 puslapyje ,,garsaus vyrų
vokalinio ansamblio iš San Francis-
co’’, kuris koncertavo filharmonijoje,
nuotrauką. Atrodo gana paslaptingai:
garsus, bet bevardis ansamblis pasi-
rodė neįvardytoje filharmonijoje.

Kadangi kiek anksčiau girdėjau

per Rochester NPR klasikinės muzi-
kos stotį dainuojant vyrus, kurie,
kaip buvo skelbiama, turėjo vykti
gastrolių į Europą ir taip pat ap-
lankyti Lietuvą, spėčiau, kad čia tas
pats ansamblis – ,,Chanticleer”.

Raimundas Kiršteinas
Rochester, NY

Kiekvieną sekmadienį pamaldų
metu iškyla abejonės dėl kalbos tiks-
lingumo: „Pilnas yra dangus ir žemė
Jo garbės.” Visų pirma, būdvardis
(pilnas) numato vyriškos giminės
daiktavardį. Taigi, dangus yra tvar-
koj, bet žemė? Toliau tas būdvardis

prašyte prašosi vienaskaitos, o turim
dviskaitą. Laimei, išeitis paprasta:
„Pilnas yra dangus ir pilna žemė Jo
garbės.” Osana aukštybėse!

Leonas Sabaliūnas
Ann Arbor, MI

OSANA AUKÕTYBÈSE!

PASLAPTINGAS ANSAMBLIS

Su įdomumu skaitau straipsnius,
komentarus apie vardus ir pavardes,
bėdas ir bėdeles apie jų rašymą,
tarimą, trumpinimą ir ilginimą. Kas
jų neturėjo? Kęstutis Ječius („Drau-
gas”, 2010 m. sausio 30 d.) rašo apie

savo bėdas universitete, kur jis buvo
apsuptas žydelių. Ir mokinių, ir
mokytojų. Manau, kad jis klysta,
greičiausiai, tai buvo vaikų darželyje.

Jonas Kastilius
New Stanton, PA

APIE VARDÛ IR PAVARDŽIÛ BÈDAS IR BÈDELES

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Lietuvybei parama 
blynais

BRONIUS NAINYS

Tokią iššaukiančią antraštę šiam
rašiniui parinkau, atsiliepdamas į ką
tik viename Lietuvos tinklalapyje
perskaitytą pašaipią pastabą apie
lietuvių išeivių spaudą. Ji jau tiek nu-
sigyveno, kad netrukus tik aprašy-
mus apie cepelinų pietus teskaitysi-
me, porino kažin koks rašeiva. Ką gi,
būdinga lietuvių išeivių nemėgstan-
čio tėvynainio pranašystė, tačiau jei-
gu ir taip būtų, brolau, tai vis tiek
mieliau skaityčiau tokius aprašymus,
negu jūsų kartais visiškai bepras-
mius, vienas kitą terliojančius, o daž-
nai net ir savo pačių išsirinktas val-
džias niekinančius bei apmeluojan-
čius postringavimus, ,,papuošiant”
juos dargi jums patiems nesupranta-
mais, lietuvių kalbą teršiančiais sve-
timžodžiais. O cepelinai – visgi kiek-
vienam praeinantis skanumynas, ku-
riais pasmaguriauti, manau, neven-
gia nė dėl jų išeivių spaudą baksno-
jantis rašeiva.

Manau, kad su manim sutiks ir
šio rašinio skaitytojai. O jo tikslas
kaip tik ir yra paryškinti vieną iš mū-
sų, išeivių, lietuvių tautoje išsilaiky-
mo, sakyčiau, dargi išradingų prie-
monių. Lietuviškai veiklai Čikagos
priemiestyje Lemonte, kurio aplinko-
je jau telkėsi dėl besikeičiančių gy-
venimo sąlygų iš Čikagos didmiesčio
grūdami lietuviai, namus perkant,
galvas kvaršino jų išlaikymo klausi-
mas. Numatytas pirkinys, dabar
pavadintas Pasaulio lietuvių centru
(PLC), kuriame buvo kepami ir ra-
šinio antraštėje minimi blynai, buvo
didžiulis, taigi – ir išlaidus, pastatas,
todėl ir atsakingiems pirkėjams tik-
rai šiaušė plaukus: kur gausim pinigų
jo išlaikymui, kai lietuviška veikla
buvo viena iš nuolatinių lietuviškų,
beje, ir ne taip jau labai storų, kišenių
tuštintoja. Juk šiems reikalams nė ko-
kia valdžia pinigų neduoda. Tačiau,
beje, kartais, lyg stebuklingai, tų pi-
nigų atsirasdavo, ir praėjusiais me-
tais ši lietuvybės tvirtovė šventė dvi-
dešimtuosius savo gyvavimo metus.
Pinigai – iš įvairių šaltinių. Vienas jų
– čia aprašoma blynų popietė, kur
blynus kepė ir per užgavėnes 200 sve-
čių skaniai pavaišino savanorių mote-
rų grupė, jau daug metų PLC para-
mai pinigų ieškantis ir pats jų už-
dirbantis Renginių komitetas.

Ne pirmi, aišku, ir ne paskutiniai
tie šiemetiniai blynai. Net ir kepėjos,
kurių dauguma – tos pačios, neprisi-
mena jų pradžios, tačiau juos gami-
nanti moterų grupė susibūrė dar pir-
maisiais Centro veiklos metais. Taigi,

kepa jau 19 metų. Ir ne tik blynus.
Nors Centro pradininkų tikslas, tas
pats ir jį perkant, buvo įsigyti patal-
pas lietuviškojo švietimo, tiksliau –
mokyklos, o taip pat ir tikėjimo išpa-
žinimo reikalams, tačiau nė koks lie-
tuvybės išlaikymo darbas neapsiėjo
be lietuviškos kultūrinės veiklos. To-
dėl tuojau pat šalia Centro vadovybės
susibūrė veiklių moterų grupė, pasi-
vadino kultūrinių renginių komitetu
ir ėmėsi darbo. 

Nors ir kukliai pradėtas, tačiau
sėkmimingai vystomas užmojis suda-
ro jau ilgoką prasmingų kasmetinių
darbų sąrašą. Užgavėnių blynai – jo
pradžia. Kitas renginys – visada
puošnus išradingų gaminių Velykų
stalas, kartais ,,paskanintas” ir kokia
nors kultūrine programėle. Pavasarį
veikla persikelia į kiemą – prasideda
gegužinių laikotarpis. Renginių ko-
mitetas mojasi dvi, bet ne visada išei-
na ir tenka pasitenkinti bent viena.
Tada PLC salėje suruošiami pietūs.
Anksčiau sąraše buvo ir Tragiškojo
birželio prisiminimai, kurių paliki-
mas – Komiteto rūpesčiu bei surink-
tomis lėšomis pastatytas skulpto-
riaus Ramojaus Mozoliausko sukur-
tas paminklas partizano motinai.
Dabar šiuo renginiu rūpinasi JAV
Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkės valdyba.

Dar du didelius darbus Renginių
komitetas atlieka rudenį: suorgani-
zuoja dviejų dienų ,,Kalėdų mugę” ir
ypač įspūdingas Kūčias su prasminga
programa. Anksčiau dar suruošdavo
įdomų ,,Moters savaitgalį”, kurį, ma-
nau, vertėtų atgaivinti. Šalia šių ren-
ginų komitetas turi ir nuolatinį už-
siėmimą: apylinkės lietuvius aprūpi-
na koldūnais. Šiuos savo rankų darbo
skanėstus gamina beveik kas mėnesį
ir džiaugiasi gera rinka. Kodėl gi ne,
nes skanus patiekalas parduodamas
gana pigiai. Per pigiai, sakyčiau.

Labai įdomi šios grupės sudėtis ir
pati veikla. Organizuota ji gerai, ta-
čiau oficialios organizacijos nėra.
Nešaukia moterys susirinkimų, ne-
renka nei tarybų, nei valdybų, neturi
įstatų, net nė paprasčiausių veiklos
taisyklių. Iš tikrųjų nežino jos, nė
kiek jų yra: gal trisdešimt, gal dau-
giau, atsako kuri nors paklausta.
Daugiausia – antrabangės, nes nei jų
antroji karta, nei trečiabangės į šį
ratą dar nėra įsisukusios, nors į talką
po vieną kitą jau ateina. Ryšį palaiko
ir susižino telefonais, dažniausiai vie-
na iš kitos, ir darbams, įskaičiuojant
ir koldūnų gaminimą, sueina jų tiek,
kiek reikia. Prieš renginius susirenka

Antradienį, t. y., tikrą Vasario 16
dieną, lygiai 11 valandą ryto, Austra-
lijos valdžios įstaigų kieme Hobart’e
(Tasmanijos sostinėje) mes iškėlėme
dvi vėliavas – Lietuvos ir Australijos.
Sugiedojome Lietuvos himną ir pasa-
kėme prakalbas, kad visi žinotų, ko-
dėl mes ten susirinkome. Juk Vasario
16-oji mums visada buvo ir lieka
brangiausia data, ir mes kasmet ją

paminime viešai, bet ramiai ir su
didele meile.

Nesvarbu, kad visoje Tasmani-
joje gyvena vos 40 lietuvių ir kad gal
tik pusė jų tepajėgė šįkart susibėgti.
Čia ne skaičių reikalas: juk ir mažes-
nis būrelis gali parodyti savo gilią
meilę Tėvynei.

Algimantas Taškūnas
Hobart, Australija 

VASARIO 16-OJI – NE SKAIÇIÛ REIKALAS

pasitarti. Gražiai sutariam, nesipyk-
stam, net nesiginčijam, bet visada ir
visus klausimus išsprendžiam, – at-
sako kiekviena paklausta. Ypač gerai
sutariam su dabartine Centro vado-
vybe. Beje, ta, kuri sėdi raštinėje, o
apie tarybas ir valdybas nieko neži-
nom ir mums jos net nerūpi, papildo
atsakymą kita. Tad ko daugiau be-
reikia? 

Deja, ne taip. Reikia. Reikia to-
kio pat vyrų komiteto. Ši PLC moterų
renginių grupė, ką daro, daro ne tuš-
čiai. Su kultūrine veikla siejasi ir ma-

terialinė nauda. Ne sau, bet Centrui.
Pelnas – jo išlaikymo iždui. Kai kurie
renginiai, kaip, pvz., blynai, per ku-
riuos apie 200 svečių pravalgė dau-
giau kaip 2000 dol., gegužinės, pie-
tūs, kalėdinė mugė, teigčiau, net ir
Velykų stalas, tik šiam tikslui ir skir-
ti. Ir per devyniolika metų jų įnašas
jau graži sumelė, nes moterys tau-
pios, už savo darbą nė viena ne tik nė
centelio negauna, bet dažnai net po
dolerį kitą dar ir iš savo kišenių pri-
deda. Vien tik per praėjusius metus
jų nauda Centrui buvo 15,079 dol.,
sakė paklaustas PLC direktorius.
Žinoma, darbas nėra lengvas, pasitai-
ko ir nesėkmių, jautresnėms gal ir
ašarėlę išspaudžia. Taip buvo ir pra-
ėjusiais metais per blynus, dėl to ir
džiaugiasi šiemetiniu jų pasisekimu,
patenkinusiu svečius ir lietuvybės
reikalams davusiu gerokai pelno. 

Vyrų komitetui uždavinys būtų
kitoks. Jie turėtų ieškoti Centrui na-
rių, manyčiau, kasmetinių šimtinin-
kų. Sutelkus jų tūkstantinę, išsis-
pręstų naudojamo ploto klausimas
tiems lietuviškiems reikalams, kurių
puoselėtojai neįgali nuomos susimo-
kėti. O moterų pavyzdys rodo, kad
lietuvybės išlaikymo veiklą ir blynais
galima paremti. Tad išradingumui
ribų kaip ir nėra.PLC renginių komiteto savanor�s.                                            Baniutės Kronienės nuotr.  Iš ,,Draugo” archyvo.
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Lietuvos mokslininkai tikisi iß ES
fondû gauti 40 mln. litû 

Kaunas, kovo 2 d. (ELTA) –
Kauno miesto savivaldybė sulaukė
nekviestų svečių iš Europos kovos su
sukčiavimu tarnybos, kuri pradėjo ty-
rimą dėl didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose – Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje
įdiegto viešajame transporte elektro-
ninio bilieto. Suabejota, ar tam skirta
20 mln. litų Europos Sąjungos (ES)
struktūrinių fondų parama miestuo-
se panaudota tinkamai.

Kas konkrečiai įtartina atrodo
šiai tarnybai, kaip spėjama, pradė-
jusiai tyrimą gavus iš Lietuvos skun-
dą, paaiškės tik po jos apsilankymo
Lietuvoje, truksiančio ne trumpiau
nei savaitę. Tarnybos atstovai lanky-
sis ir Kaune įkurtoje bendrovėje
,,Empirija”, kurios vadovui Henrikui
Matulioniui miesto meras neseniai
įteikė apdovanojimą – ,,Gerumo kris-
talą”.

,,Empirija” miesto savivaldybei
padėjo įsisavinti 23,7 proc. projekto
lėšų, aiškino už elektroninio bilieto

įdiegimo projektą Kaune atsakingas
savivaldybės administracijos Plėtros
programų ir investicijų skyriaus
vedėjas Vygintas Grinis.

,,Empirija” dėl šio užsakymo var-
žėsi su kitais konkurso, kuriame da-
lyvavo 6 susivienijimai, dalyviais ir
konkursą laimėjo. Vilniuje projekto
vykdytojams yra tekusi daugiau nei
pusė ES numatytos paramos.

,,Bilietas įdiegtas, informacinė
sistema transporto stotelėse – taip
pat. Atlikta tai, kas numatyta pro-
jekte. Bet kol vyksta tikrinimas, ne-
galiu tiksliai pasakyti, dėl ko kilo abe-
jonių projekto įgyvendinimo skaid-
rumu. Kaunas šiame projekte – tik
partneris”, – sakė V. Grinis.

Bendras trijų Lietuvos miestų
projektas ,,Elektroninio bilieto vie-
šajame transporte ir keleivių infor-
mavimo sistemos sukūrimas” daly-
vavo konkurse dėl ES struktūrinių
fondų paramos. Konkursas buvo
skelbtas dar 2005 metais.

Užsienieçiams išduota mažiau leidimû dirbti

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – 40
mln. litų iš Europos Sąjungos (ES)
struktūrinių fondų tikisi apie pus-
antro šimto mokslininkų, pranešė
Lietuvos mokslo taryba.

Lietuvos mokslo taryba yra ga-
vusi 138 įvairių sričių Lietuvos ir už-
sienio mokslininkų pateiktas paraiš-
kas. Manoma, jog šis skaičius didės
dar 10–15 proc., kai Tarybą pasieks
visos paštu išsiųstos paraiškos.

Tinkamais finansuoti pripažintų
projektų įgyvendinimui bus paskirs-
tyta 40 mln. litų iš ES struktūrinių
fondų. Pateiktų projektų laukia Ta-
rybos specialistų atliekama administ-
racinės atitikties ir tinkamumo fi-
nansuoti patikra, o jų naudos ir koky-
bės vertinimą atliks atitinkamų sri-

čių specialistai iš Lietuvos ir užsienio
šalių.

Projektai, kuriems siūloma skirti
finansavimą, bus atrinkti iki birželio
mėnesio. Vienam 2–4 metų trukmės
mokslinių tyrimų projektui, kurį įgy-
vendins atskiras mokslininkas arba
mokslininkų grupė, bus skiriama nuo
200,000 iki 1,6 mln. litų.

Lietuvos mokslo taryba pranešė,
jog kvietimų pagal šią priemonę bus
skelbiama ir daugiau.

Iš viso mokslininkų idėjoms įgy-
vendinti numatytos ES struktūrinių
fondų paramos suma siekia 120 mln.
litų. Už šias lėšas Lietuvos mokslo ir
studijų įstaigosose iki 2015 m. turėtų
būti įgyvendinta apie 200 aukšto ly-
gio mokslininkų siūlomų projektų.

Apklaustas îtariamasis Sausio 13-osios byloje 

Lietuvos keliuose vieni
nedrausmingiausiû� – užsienieçiai

Greitâ ekonomikos augimâ galime pamiršti

Atkelta iš 1 psl.
Europos Komisija Lietuvai 1–2

proc. BVP augimą apskaičiavo iki
2014 metų.

Pagrindinės jo priežastys – struk-
tūrinis nedarbas (t. y. bedarbiai ne-
randa darbo pagal profesiją, o dirbti
pagal kitą profesiją negali), mažos in-
vesticijos į kapitalą ir naujas techno-
logijas, taip pat visuomenės senėji-
mas – senų ir jaunų žmonių santykis
kinta pastarųjų nenaudai. Pastarasis
veiksnys ypač pasireikš po 2014 m.,
mano Europos Komisija.

Dauguma „struktūrinių” bedar-
bių yra statybininkai, pastebi R. Kas-
peravičius. Anot jo, bene pagrindinis
būdas šaliai augti greičiau yra rasti
„struktūriniams” bedarbiams darbo
pelną uždirbančiose srityse (pvz.,
būsto remonto) arba juos išmokyti
gaminti eksportuojamą ar kitą pro-
dukciją.

Prieš krizę Lietuvos ekonomika
augo gerokai greičiau: 2001–2007 m.,
t. y. tarp Rusijos krizės ir dabartinio
sunkmečio, šalis kasmet ūgtelėdavo
7–10 proc., greičiau nei 7 proc. per
metus šalis augo ir prieš Rusijos krizę.

Finansų ministrė Ingrida Šimo-
nytė anksčiau svarstė, jog praėjusia-
me dešimtmetyje Lietuvos ekonomi-
kos augimas buvo apie 5 proc. per
metus. Tačiau, anot jos, kadangi ša-
lies ūkis kasmet augo greičiau nei ga-
lėjo, todėl ekonomika išsiderino ir
anksčiau ar vėliau turėjo sulėtėti.

Finansų ministerijos specialistų
nuomone, mažai tikėtina, kad pa-
saulio ekonomiką artimiausiu metu
ištiktų dar vienas nuosmukis, ko bai-
minasi kai kurie užsienio specialistai.

SEB banko atstovas G. Nausėda
Finansų ministerijos nuomonę verti-
na kaip labai pesimistišką ir svarsto,
kad ją pagrįsti galima nebent didele
emigracija, dėl ko susitraukė darbo
jėga.

„Aš nuomonei, kad šalies ekono-
mikos augimas bus 1–2 proc., priešta-
rauju. Manau, jei bus investuojama į
gamybos pajėgumus, tai galimas plėt-
ros rodiklis nebus ‘ištašytas akmeny-
je’. Investicijos, kurios bus padarytos
2010 ir 2011 m., turėtų sukurti pag-
rindą 2012 m. ekonomikos plėtrai pa-
didinti. Tai papildytų ir darbo rinką”,
– mano G. Nausėda.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Baltijos šalyse vyks NATO pratybos 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Bal-
tarusijos prokurorams apklausus įta-
riamąjį Sausio 13-osios byloje Vladi-
mir Uschopčik, Lietuvos teisėsaugi-
ninkai pranešė, jog atsirado prielai-
dos ,,keisti nusikalstamų veikų kvali-
fikaciją pagal nusikaltimų žmonišku-
mui ir karo nusikaltimų taisykles”.

Tokiu atveju teisti V. Uschopčik
netrukdytų senatis. Pasak Tarptau-

tinių ryšių ir teisinės pagalbos sky-
riaus vyriausiojo prokuroro Rolando
Tilindžio, atsiranda galimybė tęsti
baudžiamąjį procesą prieš asmenis,
1990–1991 metais užėmusius aukštas
pareigas tuometinėje SSRS karinėje
vadovybėje ir priėmusius sprendimus
dėl karinės jėgos panaudojimo prieš
civilius Lietuvos gyventojus.

Vilnius,  kovo 2 d. (BNS) – Virš
Baltijos šalių šį mėnesį vyks tradicinės
NATO karinių oro pajėgumų pratybos.

Vokietijos Ramšteino mieste įsi-
kūrusių NATO oro pajėgų štabo at-
stovas spaudai Thom Dillschneider
sakė, kad treniruotėje dalyvaus Pran-
cūzijos ,,Mirage 2000” ir Lenkijos F-16
naikintuvai bei JAV oro tanklaiviai.

Anot T. Dillschneider, pratybos
vyks kovo 17–20 d. virš Latvijos, Lie-
tuvos ir Estijos.

Lietuvos Krašto apsaugos minis-
terijos atstovai sakė, kad tai bus tra-
dicinės, jau penktą kartą rengiamos

NATO oro policijos misijoje dalyvau-
jančių karinių pajėgų pratybos.

Lietuva ir kitos Baltijos šalys ne-
turi oro erdvės saugojimui tinkamų
lėktuvų. Šiaurės Atlanto Tarybos
sprendimu, nuo 2004 m. į Lietuvą
siunčiami NATO šalių lėktuvai ir ka-
riai, kurie po kelis mėnesius saugo
Baltijos šalių oro erdvę.

Pernai NATO nusprendė pratęsti
oro policijos misijos Baltijos valsty-
bėse laiką iki 2014 m. pabaigos, ta-
čiau Lietuva, Latvija ir Estija siekia,
kad misija būtų pratęsta bent iki
2018 m. 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Lie-
tuvos darbo birža pernai užsienio pi-
liečiams išdavė 2,240 darbo leidimų –
3,5 karto mažiau nei 2008 m., kai jų
buvo išduota 7,800.

Iš visų praėjusiais metais leidi-
mus gavusių užsieniečių 1,190 buvo
darbuotojai, dirbantys pagal darbo su-
tartį, 411 – atvykę į komandiruotę. 21
leidimas išduotas jūrininkams. Dar 613
leidimų dirbti pernai buvo pratęsta.

Daugiausiai leidimų užsienie-

čiams 2009 m. buvo išduota dirbti pa-
slaugų (49 proc.) ir pramonės srityse
(31 proc.). Statybose įdarbinta penk-
tadalis visų užsieniečių.

Dažniausiai užsieniečiams buvo
išduodami ar pratęsiami leidimai
dirbti tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojais,
vairuotojais-ekspeditoriais (32 proc.
leidimų), laivo metalinių konstruk-
cijų montuotojais (14 proc.), suvirin-
tojais (9 proc.). 

Briuselis suabejojo elektroninio bilieto
� diegimo Lietuvos miestuose skaidrumu

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Du
mėnesiai – beveik 10,000 pažeidėjų.
Toks 150 greičio matuoklių, įrengtų
šalies keliuose, laimikis. Pasirodo, la-
biausiai keliuose siautėja užsienie-
čiai. Tačiau Lietuvos pareigūnai ne-
turi galimybių nei jų atpažinti, nei
skirti baudų.

8 mln. litų – tiek baudų maždaug
per metus išrašyta greičio mėgėjams,
kuriuos pastebėjo  greičio matuokliai.
Jie keliuose pradėti įrenginėti pernai
kovą,  gruodžio mėnesį veikė jau  150.

Praėjusį gruodį šalies keliuose
greičio matuokliai pastebėjo 7,908
pažeidėjus. Iš jų atpažinti 5,108.

Sausį, manoma, dėl sudėtin-
gesnių orų pažeidėjų pastebėta šiek
tiek mažiau – 6,334, iš jų atpažinti
3,786.

Vidutiniškai greitis viršijamas 29
kilometrais per valandą. Tikėtina,
kad nemažai pažeidėjų tiesiog nesu-
lėtina greičio ten, kur kelyje greitis
ribojamas.

,,Transporto priemonių su už-
sienio valstybiniais numeriais vai-
ruotojai yra labai nedrausmingi. Pas-
taraisiais mėnesiais jie sudarė 29
proc. visų pastebėtų pažeidėjų. Anks-
čiau tokių pažeidėjų pastebėdavome
vidutiniškai 17 procentų. Neturime
galimybės nustatyti vairuotojo tapa-
tybę. Kad galėtume juos nubausti,
reikia, kad jie grįžtų į Lietuvą ir nusi-
žengtų, nes Administracinių teisės
pažeidimų kodeksas galioja tik Lie-
tuvos teritorijoje”, – sakė Lietuvos
policijos Eismo priežiūros tarnybos
Administracinės veiklos skyriaus vir-
šininkas Dainius Šalomskas.

Mažiausiai pažeidėjų pastebėta
ties Birštonu ir Utena, daugiausia –
Vilniaus mieste ir apskrityje.

Iš viso šalyje, neskaitant miestų,
veikia 150 greičio matuoklis, policijos
pareigūnai turi dar 11 matuoklių,
įrengtų specialiai nepažymėtuose au-
tomobiliuose. 

Vilnius, kovo 2
d. (ELTA) – Lietuvos
Aplinkos ministerija
šią savaitę visuome-
nei pristatys Baltaru-
sijoje planuojamos
statyti atominės elekt-
rinės (AE) poveikio ap-
linkai vertinimo atas-
kaitą. Tuo tarpu į Lie-
tuvą atvykę Baltaru-
sijos aplinkosaugi-
ninkai teigia, kad ši
ataskaita neatsklei-
džia tiesos apie pa-
vojus, kuriuos keltų
Lietuvos pašonėje pa-
statyta atominė elekt-
rinė.        ELTOS nuotr.
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BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) skyrė 100

mln. eurų (345 mln. litų) nuo žemės
drebėjimo nukentėjusio Haičio vy-
riausybės pastatų, mokyklų, kelių
atstatymui ir viešojo sektoriaus dar-
bininkų atlyginimams. Per sausio 12
d. Haitį sudrebinusį 7 balų stiprumo
žemės drebėjimą žuvo daugiau nei
222,000 žmonių, dar 1,2 mln. žmonių
liko be pastogės. ES skirta 100 mln.
eurų išmoka yra pirmoji iš 300 mln.
eurų, kuriuos Haičiui yra įsipareigo-
jęs skirti Briuselis.

* * *
NATO karinių jūrų pajėgų laivas

,,Absalon”, prie Somalio krantų daly-
vaujantis laivų saugojimo operacijoje,
nuskandino Somalio piratų plaukio-
jančią bazę, skelbiama NATO prane-
šime. Pasak NATO atstovo, tai įvyko
Indijos vandenyne, pakankamai toli
nuo Somalio pakrantės. Plaukiojan-
čias bazes Somalio piratai naudoja
tam, kad galėtų panaudoti mažas
greitaeiges motorines valtis puolant
laivus atvirame vandenyne.

LONDONAS
Londone sulaikytas buvęs Bos-

nijos ir Hercegovinos karo laikų Pre-
zidiumo narys Ejup Ganič, kuris įta-
riamas karo nusikaltimais per pra-
ėjusio amžiaus dešimtojo dešimtme-
čio Balkanų karus. Pareigūnai sulai-
kė 63 metų E. Ganič Londono Heat-
hrow oro uoste dėl sužeistų karių
nužudymo 1992 m., pranešė policija.

MASKVA
Po Rusijos sportininkų nesėk-

mingo pasirodymo Vancouver olim-
pinėse žaidynėse šalies prezidentas
Dmitrij Medvedev pareikalavo at-
leisti atsakingus sporto funkcionie-
rius. Rusija Vancouver iškovojo tik
15 apdovanojimų ir medalių lentelėje
nusmuko į 11 vietą, nors anksčiau
olimpiadose nuolat skynė pergales.
Prezidentas pareikalavo iš esmės
gerinti sportininkų parengimą. Nors
sporto skatinimui skiriamos milži-
niškos sumos, Vancouver parodė, kad
lemiamą vaidmenį vaidina ne tik
pinigai.

* * *
Buvusiam SSRS prezidentui

Michail Gorbačiov kovo 2 d. sukako
79 metai. Kaip pranešė jo spaudos
tarnyba, kovo 5 d. jis pristatys savo

pranešimą, 19 d. – naują savo fondo
knygą apie pertvarkos laikų užsienio
politiką. M. Gorbačiov yra gerbiamas
Vakaruose, tačiau dažnai kritikuoja-
mas Rusijoje už savo pertvarkos poli-
tiką, kuri atvedė šalį į ekonominę
sumaištį ir sugriovė Sovietų Sąjungą.
1990 m. jis buvo apdovanotas Nobe-
lio taikos premija. 

BIŠKEKAS
Vidutinio stiprumo 5 balų pagal

Richterio skalę žemės drebėjimas
sukrėtė Kirgizijos sostinę Biškeką,
pranešė JAV geologijos tarnyba, o
požeminiai smūgiai taip pat buvo
juntami kaimyniniame Kazachstane.
Vienas šiaurinio Čolpon Kočkoro ra-
jono, kuriame buvo šio drebėjimo epi-
centras, pareigūnas sakė, jog per ap-
žiūrą buvo rasta apgadintų namų ir
vyriausybinių pastatų. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

planuoja žymiai sumažinti šalies
branduolines atsargas, BBC sakė
JAV administracijos pareigūnai. Pa-
sak specialistų, tai yra plano, kuriuo
siekiama užkirsti kelią branduolinio
ginklo plitimui pasaulyje, dalis.
Skelbiama, kad JAV planuoja ,,išlai-
kyti stiprias branduolinio ginklo kaip
atgrasinimo priemonės atsargas”.
Pareigūnas, kuris atsisakė būti įvar-
dintas, sakė, kad tokiu būdu svarbes-
nis vaidmuo atiteks įprastinei gink-
luotei.

* * *
JAV yra pasirengusios padėti

Didžiajai Britanijai ir Argentinai
išspręsti ginčus dėl Folkland salų,
teigia JAV valstybės sekretorė Hilla-
ry Clinton. Argentina tvirtina, kad
Folkland salos yra jos nuosavybė.
Argentinos valdžią papiktino Didžio-
sios Britanijos sprendimas pasiųsti į
Folkland salų rajoną naftos gręžimo
platformą. JAV valstybės sekretorė
po susitikimo su Argentinos prezi-
dente Cristina Fernandez de Kirch-
ner sakė, kad buvo sutarta dėl dery-
bų būtinybės, tačiau neįvardijo, kokį
vaidmenį jose turėtų prisiimti JAV.

NEW YORK
New York valstijos gubernato-

rius David Paterson ėmėsi veiksmų,
kad nuslėptų faktus apie moters
sumušimą, rašo ,,The New York Ti-
mes”, cituodamas artimus guberna-
toriaus šaltinius. Moterį sumušė
vienas iš gubernatoriaus patarėjų.
Anksčiau D. Paterson dėl sumušimo
skandalo buvo priverstas atsisakyti
dalyvavimo artėjančiuose gubernato-
riaus rinkimuose.

AZIJA

D. Medvedev lankosi Prancùzijoje

Paryžius, kovo 2 d. (BNS) –
Prancūzijoje viešintis Rusijos prezi-
dentas nebyliai perdavė žinią Wa-
shington: ,,Mums iš tiesų jūsų ne-
reikia.” Rusija ir Prancūzija dvišalius
santykius pakylėjo į naują lygį,
pradėjusios derybas dėl keturių pran-
cūzų gamybos karo laivų pardavimo
Maskvai, užėmusios bendrą nuostatą
dėl Irano branduolinių ambicijų ir
pasisakiusios už naują pasaulio fi-
nansų tvarką.

Per D. Medvedev viešnagę Pary-
žiuje pirmadienį buvo pasirašytas
reikšmingas verslo susitarimas, pagal
kurį prancūzų ,,GDF Suez” tampa
dujotiekį ,,Nord Stream” tiesiančio
susivienijimo, kurio 51 proc. akcijų
valdo Rusijos dujų monopolininkė
,,Gazprom”, dalininke. Šis projektas
prieštarauja JAV ir Europos šalių
pastangoms sumažinti senojo žemy-
no priklausomybę nuo Rusijos vamz-
dynų ir dujų.

Ši gaida aiškiai skambėjo D.
Medvedev pasisakymuose per spau-
dos konferenciją su Prancūzijos pre-
zidentu Nicolas Sarkozy. Pabrėžęs,
kad Prancūzijos investicijų Rusijoje
apimtys praėjusiais metais pirmą
kartą buvo didesnės už JAV inves-
ticijas, D. Medvedev sakė: ,,Tai reiš-
kia, kad mes einame tinkamu keliu.”

D. Medvedev gyrė N. Sarkozy už
,,drąsą ir valią”, kurias jis parodė, kai
2008 m. rugpjūtį tarpininkavo dery-

boms dėl Rusijos karinio konflikto su
kaimynine Gruzija užbaigimo. Nepai-
sant diplomatinio nerimo dėl Rusijos
spaudimo mažesnėms savo kaimy-
nėms, N. Sarkozy rūpi ekonominė ir
strateginė glaudesnių santykių su
Maskva nauda.

Prezidentai taip pat pranešė, kad
Paryžius ir Maskva pradėjo derybas
dėl keturių prancūzų gamybos am-
fibinių puolamųjų laivų pardavimo
Rusijai. Tai būtų pirmasis toks san-
doris dėl ginkluotės, sudarytas tarp
Rusijos ir NATO narės. Žinia apie
Maskvos planus įsigyti ,,Mistral” kla-
sės karo laivų sukėlė didelį nerimą
Gruzijai, taip pat Baltijos valstybėms.

N. Sarkozy pasistengė išsklaidyti
bet kokias abejones dėl šio parda-
vimo. ,,Ar galime prezidentui D. Med-
vedev ryte sakyti: ‘Mes pasitikime
jumis, balsuokite drauge su mumis
Saugumo Taryboje, renkite drauge su
mumis rezoliuciją dėl Irano bran-
duolinės programos’, o popiet pa-
reikšti jam: ‘Ne, atleiskite mums,
mes nesiųsime jums laivo ‘Mistral’,
nes nepasitikime jumis ir nedirbame
drauge?”, – klausė jis.

Senkant Vakarų šalių kantrybei
dėl Teherano branduolinių ambicijų,
D. Medvedev Paryžiuje pareiškė, kad
Maskva pasirengusi svarstyti galimy-
bę skelbti šiai šiitiškai respublikai
tikslinius apribojimus.

Maskva, kovo 1 d. (BNS) – Rusi-
jos užsienio reikalų ministerija
(URM) oficialaus Talino reakciją į ru-
sų valdžios sprendimą pasiūlyti Es-
tijos generaliniam konsului Sankt
Peterburge palikti Rusijos teritoriją
laiko nekonstruktyvia. ,,Nuostabą
kelia oficialaus Talino reakcija į šią
atsakomąją priemonę”, – tvirtinama
paskelbtame Rusijos URM pareiški-
me.

Dokumente pažymima, ,,kad
anksčiau mes siūlėme Estijos valdžiai
peržiūrėti sprendimą dėl Rusijos
kandidato, nelaukiant, kol susiklos-
tys konfliktinė padėtis”. ,,Apgailes-
taujame, kad Estijos valdžia vėl pa-
sirinko nekonstruktyvią liniją, didin-
dama įtampą mūsų tarpusavio san-
tykiuose. Akivaizdu, kad atsakomybė
už tai tenka Estijai”, – pabrėžia
Rusijos URM.

Dokumente pažymima, kad kovo
1 d. į Rusijos URM buvo iškviestas
Estijos ambasadorius Rusijoje. Jam
,,buvo pareikšta, kad dėl nedraugiš-
kos Estijos valdžios akcijos nelei-
džiant paskirti naujo generalinio

Rusijos konsulo Narvoje, mes buvo-
me priversti imtis atsakomųjų žings-
nių dėl Estijos generalinio konsulo
Sankt Peterburge”.

Anksčiau Estijos UR ministerija
pranešė, kad šios šalies užsienio rei-
kalų ministerija pareiškė protestą
Rusijos užsienio politikos žinybai dėl
sprendimo išsiųsti iš Sankt Peter-
burgo Estijos generalinį konsulą
Rasmus Lumi. Estijos UR ministerija
išsikvietė Rusijos ambasadorių Niko-
laj Uspenski ir išsakė savo apgailesta-
vimą ir protestą dėl šio Rusijos UR
ministerijos reikalavimo R. Lumi iš-
vykti iš šalies. Pasak Estijos UR mi-
nisterijos, Rusijos UR ministerija
paaiškino, kad šis sprendimas yra
atsakomasis žingsnis Estijos valdžiai,
nepritarusiai į Rusijos generalinio
konsulo Narvoje pareigas siūlomai
kandidatūrai.

Estijos generalinis konsulatas
Sankt Peterburge pranešė, kad ge-
neralinis konsulas R. Lumi eis savo
pareigas, kol pasibaigs jam skirtas
dviejų savaičių laikas.

Anot Maskvos, Estija didina îtampâ
santykiuose su Rusija

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV

EUROPA

RUSIJA

Rusijos (k.) ir Prancūzijos prezidentų susitikimas Paryžiuje.     SCANPIX nuotr.
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* Moteris brangiai perka gerai ap-
mokamą darbą. Dirba ir pakeiti-
muose. Tel. 708-691-0103.

* Maloni, ramaus būdo moteris
ieško senelių slaugos darbo su gyve-
nimu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje
valstijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško papildomo darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Floridoje ieškau vaikų ir vyresnių
žmonių priežiūros darbo. Vairuoju,
turiu patirties ir rekomendacijas. Tel.
954-734-3982, Joana.

* Moteris ieško bet kokio darbo.
Turi įvairiapusę patirtį. Gali pakeisti
ar išleisti atostogų bet kurią savaitės
dieną. Vairuoja. Tel. 630-863-0958
arba 630-701-0788.

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

IEÍKO DARBO

VIOLETA RUTKAUSKIENÈ

Jau kuris laikas „Drauge” seku
ir skaitau spausdinamus Leono Čerš-
kaus įdomius „Lietuvos kario atsi-
minimus” – istorinės praeities apra-
šymus (paskutinė L. Čerškaus atsi-
minimų dalis pasirodė š. m. kovo 2 d.
– Redakcija). „Draugo” 2009 m. lie-
pos 28 d. laidoje, autoriui rašant apie
Červenės žudynių įvykius ir juos iš-
gyvenusius žmones, buvo paminėtas
Povilas Lašas – Lietuvos Saugumo
darbuotojas, vienas iš nedaugelio
lietuvių, likusių gyvų ir sugrįžusių į
Lietuvą po NKVD žudynių prie Čer-
venės. Toliau pasakojime pastebima,
kad tolimesnis P. Lašo likimas neži-
nomas. Šiame straipsnyje noriu pa-
teikti keletą faktų, galinčių papildyti
L. Čerškaus prisiminimus apie Čer-
venės įvykius išgyvenusį Lietuvos
Saugumo pareigūną P. Lašą ir to-
limesnį jo tragišką likimą.

Buvo žmogus ir neliko

Iš tiesų, P. Lašo likimas iki šiol
nedaug kam yra žinomas. Jo gyveni-
mas, jo likimas ir jo darbai, kuriant
Lietuvos saugumo tarnybas, bei pasi-
aukojimas laisvai Lietuvai iki šiol yra
nepelnytai užmiršti, jo skaudus liki-
mas pokaryje gal dėl tam tikrų
priežasčių ir specialiai nutylimas.
Net ir artimieji nežino visų jo žiau-
raus likimo detalių. Iki šiol nėra žino-
ma jo kapo ir palaidojimo vieta. Tuo
pasirūpino sovietų valdžia, KGB ir
jos parankiniai bei dabar valdžios
viršūnėse tebesėdintys tų parankinių
palikuonys. 

Apie šio žmogaus likimą ilgą lai-
ką sovietiniais metais nebuvo leista
kalbėti, faktai, tragiško likimo de-
talės griežtai slepiamos. „Neklausi-
nėkit, jei norite likti gyvi”, – taip pa-
grąsinta laišku iš KGB dar praeito
amžiaus 7-tame dešimtmetyje, kai
šeima raštu pasiteiravo apie P. Lašo
likimą, paprašė nurodyti nors žūties
vietą ir kapą. Buvo žmogus ir neliko.
Rodos, visa atmintis iki mažiausių
smulkmenų bandyta ištrinti, pasis-
tengta, kad ir kaulelių nebūtų įma-
noma surasti. Čia jau toks „sovietinio
rojaus” Lietuvoje braižas.

P. Lašo likimas tam tikra prasme
susipynė su mano šeimos likimu, to-
dėl dabar, kiek įmanoma, jaučiu pa-
reigą priminti apie šį žmogų ir jo
gyvenimo akimirkas. Šio žmogaus
neteko sutikti, jis į mano gyvenimą

atėjo netikėtai, o jo tragišką likimą
pažinau pirmiausiai iš jo artimųjų
pasakojimų. Vėliau iš to, kas buvo
prieinama ir įmanoma, atskirus fak-
tus, gyvenimo akimirkas pavyko
atgaminti ir surinkti iš istorinių
knygų, prisiminimų, ypač leistų išei-
vijoje JAV, paskiau jau ir laisvoje
Lietuvoje. 

P. Lašas kitų žmonių 
atsiminimuose, knygose

Nemažai svarbių ir įdomių faktų
liko artimųjų atmintyje, tačiau iki
KGB archyve esančios asmens bylos
taip ir nepavyko prisikasti. Kaip
žinote, priėjimas prie KGB bylų yra
ribojamas, yra įvairiausių apsunki-
nimų, kad artimieji kuo mažiau su-
žinotų apie to meto NKVD budelių
darbelius ir kuo mažiau juos pavie-
šintų. Tačiau jau ir turima savaran-
kiškai surinkta medžiaga leidžia
patikslinti bei papildyti kai kuriuos
„Drauge” išspausdintus L. Čerškaus
atsiminimuose minėtus P. Lašo liki-
mo faktus. 

Epizodiškai P. Lašo gyvenimo ir
likimo akimirkos yra atspindėtos
pulkininko V. Petruičio knygoje „Kaip
jie mus šaudė”, čia, JAV išeivijoje,
išleistoje L. Kerulio, J. Prunskio, M.
Valiukėno knygoje „Lietuviai tau-
tininkai – komunistų kankiniai” (p.
177) – buvusio Vidaus reikalų mi-
nistro Silvestro Leono prisiminimuo-
se. Trumpai apie P. Lašą buvo užsimi-
nusi Jadvyga Damušienė viename
savo atsiminimų pasakojime, rodos,
senokai spausdintame dienraščio
„Draugas” puslapiuose. Tačiau bene
daugiausiai faktų yra istoriko A.
Anušausko (dabar Seimo narys, Na-
cionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirm.) leistoje istorinėje doku-
mentinėje knygoje „Lietuvos slapto-
sios tarnybos”. Ši knyga pasirodė
1993 m. nepriklausomybę atgavusio-
je Lietuvoje, iš jos ir sužinojome P.
Lašo mirties datą ir sąlyginai žūties
vietą – KGB kalėjimą.

Istorijai pažįstamas kaip 
Povilas Lašas-Spiridonovas

Povilas Lašas – nepriklausomos
Lietuvos (1918–1940) laikotarpiu dir-
bo Lietuvos valstybinio Saugumo tar-
nyboje (1919–1938) Agentūros sky-
riuje, daugiausiai besirūpinusia reiš-
kiniais, susijusiais su kylančiais pa-
vojais Lietuvos saugumui. Buvo žval-

Neklausinėkit, jei norite likti gyvi

Accounting
Income TAX Consulting

gybos, vėliau – kovos su komunistų
partija padalinio vedėjas ir labiausiai
patyręs šios srities saugumo darbuo-
tojas. P. Lašas gimė carinės okupaci-
jos laikais, 1879 metais, Kaune, Lie-
tuvoje. Baigė Kauno gimnazijos 6 kla-
ses. 

Šeimai ir artimiesiems jis buvo
žinomas tik P. Lašo vardu ir pavarde,
buvo lietuvis patriotas, giliai mylėjęs
Lietuvą. Tačiau istorijai jis labiau  pa-
žįstamas kaip Povilas Lašas-Spirido-
novas. Sovietų vedamuose tardymo
dokumentuose jis įvardijamas kaip
Pavlas Prokofjevičius Lašas-Spirido-
novas. Šeimos nariai bent aiškina, jog
toji antroji pavardė buvusi viena iš
daugelio jo turėtų slapyvardžių.
Keista, bet būtent toji nelietuviška
pavardė pokaryje, sovietmečiu, pagel-
bėjo artimiesiems išlikti, nebūti su-
naikintiems. Tačiau dėl jos būta ir
nepatogumų, ir įvairių nesusiprati-
mų. Šeimos nariams pokaryje pasiė-
mus Spiridonovo pavardę, lietuviai
ne kartą pasiųsdavo atgal į „Rosėją”,
nes laikė okupantais, atėjūnais iš
Rusijos. Dėl tos pavardės buvo sunku
darbe, mokykloje, visur lietuviškoje
aplinkoje toji pavardė kliuvo.

Darbas Lietuvos saugumo 
tarnybose

Po 1918 metų Nepriklausomybės
paskelbimo beatsikurianti Lietuvos
valstybė jau nuo pat pradžios jautė
pavojų savo saugumui ir išlikimui.
Aplinkui tiek ir šalies viduje buvo
nemažai priešiškai nusiteikusių jėgų,
kurios savo veikla siekė Lietuvos
sunaikinimo. Tad jau nuo 1918-ųjų
rudens imta rūpintis Lietuvos saugu-
mo tarnybų sukūrimu. P. Lašas į
Lietuvos saugumo darbą įsijungė nuo
1919-ųjų, dirbo žvalgyboje, jam pa-
tikėtas darbas sekti komunistų orga-
nizacijų veiklą Lietuvoje. Nuo 1934
m. jis buvo agentūros skyriaus komu-
nistinių organizacijų dalies vadovas.
Tokiais vadovais tapti tegalėjo tik la-
biausiai patyrę, ilgus metus saugumo
tarnyboje išdirbę pareigūnai, todėl
ilgą laiką jis buvo nepakeičiamas
VSD antikomunistinės agentūros
vedėjas. Tai jo – P. Lašo-Spiridonovo
agentas „Kaliatka” 1928–1929 m.
teikė žinias tiesiai iš Lietuvos socia-
listų revoliucionierių (maksimalistų)
CK, o agentė Baltrušaitienė-„Daug-
vardis” – iš komunistų trockininkų
sekretoriato. P. Lašas turėjo agentą,
perdavinėjusį žinias tiesiogiai iš
LKP(b) sekretoriato. Iki pat 1940-ųjų
iš šio agento buvo gaunamos visos
LKP(b) direktyvos ir Kominterno
nurodymai. 

Išėjęs į pensiją neliko pasyviu
įvykių stebėtoju

1938 m. šešiasdešimtmetis P. La-

šas paliko agentūros vedėjo postą ir
išėjo į pensiją. Kaip rašo A. Anušaus-
kas knygoje „Lietuvos slaptosios
tarnybos” (p. 216), tokio patyrusio
darbuotojo pasitraukimas iš karto
atsiliepė VSD agentūros skyriaus
darbui. Nors ir  pasitraukė iš tarny-
bos, P. Lašas neliko vien pasyviu įvy-
kių stebėtoju. Tačiau, nepaisant gerai
atliktų pareigų ir ilgai sąžiningai
išdirbtų Lietuvai metų, P. Lašas, išei-
damas į pensiją, neužsitarnavo nei
pulkininko, nei generolo laipsnio,
neapsikartė ordinais ir medaliais,
neįsigijo jokių didelių privilegijų iš
valstybės, nesusikrovė valstybės sąs-
kaita didelių turtų, negavo nemo-
kamų butų, kaip taip mėgsta apsi-
dovanoti dabartiniai šios tarnybos
veikėjai. Tada ir tokios mados nebu-
vo. Gal ir žmonių požiūris į savo
pareigas buvo kitoks.

Tad visai nenuostabu, kad So-
vietų Sąjungai okupavus Lietuvą, bet
dar net oficialiai nepaskelbus Lietu-
vos Tarybų respublika ar Lietuvos –
sovietų dalimi, 1940 m. prasidėjęs
komunistinis teroras ir Lietuvai išti-
kimai tarnavusių valsybės pareigūnų
suėmimai, pirmiausiai buvo nukreip-
ti prieš VSD tarnautojus, be jokios
abejonės, gerai pažinojusius sovietinę
sistemą ir tai sistemai įsipareigoju-
sius veikėjus. P. Lašas buvo tarp pir-
mųjų suimtųjų, prieš kuriuos buvo
nukreipta visa sovietų ir komunis-
tinio rėžimo neapykanta. 

Červenės įvykių liudininkas

Jau 1940 m. liepos 23 d. kartu su
K. Skuču, S. Povilaičiu, S. Leonu,
pulk. K. Dulskiu, gen. J. Čapliku ir
kt. Nepriklausomos Lietuvos tarnau-
tojais jis buvo išvežtas į Maskvos
kalėjimus: Butyrkas ir Lubianką, vė-
liau grąžintas į Kauno kalėjimą papil-
domiems tardymams tęsti. Čia 1941-
ųjų naktį iš birželio 22 į 23-ją kartu
su kitais Kauno kalėjime buvusiais
kaliniais autobusais pervežtas į Mins-
ko kalėjimą. Tačiau bijantis sparčiai
besivejančių Vermachto dalinių ir
NKVD skubant atsikratyti belaisvių,
juos ėmus naikinti šaudant, P. Lašui
teko išgyventi Červenės įvykius. Liki-
mas lėmė būti pačiame NKVD kali-
nių žudynių prie Červenės centre,
daug matyti ir stebuklingai išgyventi.
Červenės įvykiai buvo aprašyti ir
„Drauge” spausdinamuose L. Čerš-
kaus prisiminimuose, o taip pat ir ki-
toje istorinėje, memuarinėje litera-
tūroje, tad prie jų plačiau ir nesusto-
siu. Įdomiau yra tai, kas vyko vėliau.

Stebuklingai išgyvenus Červenės
žudynes, gyvieji, išsigelbėjusieji (to-
kių buvo apie 40), tarp jų ir P. Lašas,
Lietuvą pasiekė jau karui prasidėjus,
maždaug po savaitės. Kelionė iš Čer-
venės į Lietuvą buvo ne mažiau pavo-
jinga. Išsigelbėjusieji, pasiskirstę gru-

St. Casimir Cemetery –

2 burial plots together. 

Call at: 832-259-2233.

PARDUODA
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Margumynai

pelėmis po 5–6 žmones, slapstyda-
miesi, eidami miškais, pelkėmis ir
kitomis mažiau matomomis vietomis,
sėkmingai pasiekė namus. P. Lašas,
nualintas, iškankintas, nusilpęs, pa-
siekė namus Kaune. Duris atidariu-
sieji namiškiai neatpažino tėvo, vyro
– taip buvo neatpažįstamai pasikei-
tęs, išsekęs, suluošintas po žiauriaus-
sių kankinimų ir išgyvento NKVD
žiaurumo. Žinant, kad prieš suėmimą
P. Lašas buvęs stiprus, atletiškas ir
užsigrūdinęs vyras, nepaisant pensi-
nio amžiaus – 62 metų (žiemą mau-
dydavosi Nemune), tenka stebėtis ir
tik stebuklu paaiškinti atlaikytus
sunkius gyvenimo išbandymus. 

Červenės įvykių liudytojų 
prisiminimai į knygą nepateko

Kiek atgavęs jėgas ir susitaręs su
likusiais kitais Červenės įvykius iš-
gyvenusiais liudininkais, ėmėsi rašyti
prisiminimus ir ketino juos paskelbti
Lietuvai ir pasauliui – aprašyti tai, ką
jie išgyvenę ir patyrę NKVD kalėjime
ir sovietijos rojuje. Paruoštų prisimi-
nimų ir išgyventų baisumų aprašy-
mai, rankraščiai ir jų redagavimas
buvo patikėti pulk.  Jonui Petruičiui.
Deja, 1942 m. išėjus knygai „Kaip jie
mums šaudė”, paaiškėjo, kad dauge-
lio rašiusiųjų Červenės įvykių liudy-
tojų prisiminimai į knygą nepateko.
Knygoje tebuvo tik paties pulk. J.
Petruičio prisiminimai. Kilo didelis
nepasitenkinimas iš prisiminimus
rašiusiųjų. Rašytų rankraščių liki-
mas taip pat liko neaiškus, lyg tai
pulk. Petruitis aiškinęs ir teisinęsis
juos dingus ar pasimetus. Gal buvo
kokios kitos priežastys, dėl kurių
likusieji Červenės įvykių liudytojų
prisiminimai nebuvo tuo metu iš-
spausdinti. Įdomumo dėlei reikia
pasakyti, kad vėlesniais laikais, jau
po karo, Červenės įvykiai ir jų daly-
viai nebuvo pamiršti. Vakarų šalyse,
ypač JAV, gyvenantieji lietuviai tai
istorijai neleido pasimiršti. Apie pa-
ties P. Lašo rašytų atsiminimų rank-
raštį nėra jokių žinių, greičiausiai jis
dingo, dar tada ruošiant leidimui
pulk. Petruičio redaguotą knygą
„Kaip jie mus šaudė”.

Mirė NKVD kalėjime

Baigiantis karui, nors ir būda-
mas pajėgus pasitraukti į Vakarus, P.
Lašas liko Lietuvoje. Iki šiol nėra su-
prantama, kodėl žiauriausius sovietų
kankinimus patyręs nuo jų neskubėjo
trauktis, nebandė išlikti. Artimieji
kalba, jog P. Lašas visų pirmiausiai ti-
kėjosi, jog, būdamas senyvo amžiaus,
sovietams jau nebus „įdomus”. Gal-
būt dar turėjo kokią svarbią užduotį,
kurią vykdė Lietuvoje? 

Sovietams sugrįžus, kurį laiką
slapstėsi pas savo tolimus giminai-
čius kaime. Kalbama, kad tai jie, no-
rėdami užvaldyti kažkokį P. Lašo tu-
rėtą turtą – kalbėta apie auksinį
laikrodį, įskundė sovietams. Bet ši
versija nėra patikrinta. KGB archyve

turėtų būti daugiau medžiagos, bet ji
kol kas artimiesiems sunkiai yra
pasiekiama. Aišku tik tai, kad P. La-
šas 1945 m. sovietų NKVD buvo su-
imtas ir vėl įkištas į NKVD kalėjimą,
tardytas ir karo tribunolo nuteistas 8
metams kalėti. 1945 m. gegužės 5 d.
mirė kalėjime, jo palaidojimo vieta
nėra žinoma, apie jo mirtį nepranešta
artimiesiems. Dar labiau keista, kad
iki šiol P. Lašas nėra iki galo reabili-
tuotas ir išteisintas – jam panaikintas
tik tribunolo teistumas. Lietuvai
sąžiningai tarnavęs ir savo gyvybę už
Lietuvos saugumą paaukojęs P. Lašas
ir toliau jau dabartinėje Nepriklauso-
moje Lietuvoje lieka labiausiai ne-
kenčiamu komunistų priešu.

KGB dėmesio neišvengė ir
šeimos nariai

Šeimos nariai, nors ir nepatyrė
tokių didelių žiaurumų, neišvengė
KGB dėmesio. Jiems nebuvo leidžia-
ma mokytis ir siekti aukštojo mokslo,
jie negalėjo gauti ir dirbti jokio va-
dovaujamo darbo, jiems nuolat buvo
primenamas tėvas ir jo biografiniai
faktai. Nebuvo leidžiama iki pat
Nepriklausomybės atkūrimo išvykti į
užsienį, visa korespondencija nuo-
latos buvo tikrinama. Šalia, greti-
mame name apgyvendinti KGB
skundikai stebėjo kiekvieną šeimos
narių žingsnį, judesį. Namuose buvo
įtaisyta pasiklausymo aparatūra. Tą
išsiaiškinome jau po Kovo 11-sios,
Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
Ne kartą nuskambėdavo pagrąsini-
mai: „Mes apie jus pranešime (...)”
Keista, kad net ir dabar buvusieji
KGB parankiniai bando tuo pačiu kai
kada pagąsdinti.

Gyvenimą paskyrė, 
kad Lietuva išliktų laisva 

Lietuvos saugumo pareigūno P.
Lašo likimas – vienas iš daugelio Lie-
tuvą visa širdimi mylėjusių ir jai
ištikimai tarnavusių žmonių, sovietų
režimo nulemtas ir žiauriai nutrauk-
tas gyvenimas. Šis žmogus, kaip ir
daugelis jo bendražygių, dirbo ir
kovojo už laisvą Lietuvą, kūrė Lietu-
vos Saugumo tarnybą, rūpinosi, kad
Lietuva išliktų laisva ir nepriklauso-
ma. Jis visa savo esybe kovojo prieš į
Lietuvą slenkančią komunizmo
šmėklą, geriau nei kas kitas suprato
tos sistemos pavojų tėvynei. Tai, kad
Lietuva 1990 m. atgavo Nepriklauso-
mybę, nemaža dalimi yra prisidėjęs ir
Lietuvos saugumo pareigūnas P. La-
šas. Žmogus neužgyveno didelių tur-
tų, neužsitarnavo generolo antpečių,
neišsipuošė ordinais, medaliais, tie-
siog savo gyvenimą paskyrė tam, kad
Lietuva išliktų laisva ir iš naujo at-
gimtų. Gaila tik, kad žmonės, rūpi-
nęsi Lietuvos saugumu, žuvę nuo
NKVD budelių rankų, šiandieninėje
Lietuvoje yra nepelnytai pamiršti,
mažai žinomi Lietuvos istorijai ir jos
tyrinėtojams.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Čekai įkūrė žaislų kelionių agentūrą
Neseniai įsikūrusi turizmo agen-

tūra Čekijoje siūlo keliones pliuši-
niams žaislams.

Nusiuntus mylimiausią meškį,
jis galės mėgauti kvapą gniaužian-
čiais vaizdais: Prahos pilimi ar Čarlio
tiltu, – skelbiama neįprastą sumany-
mą pristatančios bendrovės reklamo-
je.

Ne paslaptis, kad žaislų turizmo

agentūrą įkvėpė filmas „Amelija iš
Monmartro”, kuriame keliaujantis
sodo nykštukas buvo įamžintas prie
žymiausių pasaulio vietų. Praneša-
ma, kad bendrovės tinklalapis sendy-
ourdarling.com jau sulaukė daugiau
nei 15,000 lankytojų.

Žaislų atostogų kaina svyruoja
nuo 90-ies iki 150 eurų.

Balsas.lt

Lenkijoje meškos bunda iš žiemos miego
Lenkijoje apie artėjantį pavasarį

liudija Beščadų kalnuose aptikti
lokių pėdsakai.

Šiltos dienos, tirpstantis sniegas
žadina miegančius lokius, sakė Len-
kijos naujienų agentūrai PAP Re-
gioninių valstybinių miškų direkcijos
Krosno mieste atstovas Edward
Marszalek. Tik per pastarąsias keletą
dienų girininkai aptiko nemažai šių
žvėrių pėdsakų. Miškų darbuotojai
netgi sako matę mešką su jaunikliu.

Šių žvėrių pėdsakus dažniausiai
galima užtikti prie gyvulių žiemos

šėryklų. Paprastai, lokiai išrankioja
visus kukurūzus. Girininkai įspėja,
jog iš žiemos miego pabudę lokiai gali
būti pavojingi. Po susitikimų su lo-
kiais, keliems turistams teko pagulėti
ligoninėje.

Pakarpatės miškuose, daugiau-
siai Beščaduose ir Beskiduose, gyve-
na apie 100 rudųjų lokių – daugiau-
siai Lenkijoje. Suaugę žvėrys sveria
iki 300 kilogramų ir gyvena iki 50
metų. Jie – vieni pavojingiausių plėš-
rūnų Europoje.

BNS

Utenoje dygsta nameliai katėms
Utenoje planuojama pastatyti

keliasdešimt namelių, skirtų katėms.
Trijuose jau glaudžiasi keturkojės
gyventojos. Tuo metu Panevėžyje ža-
dama įrengti specialų vagonėlį beglo-
biams šunims.

Utenos gyvūnų mylėtojų draugi-
jos pastangomis du kačių nameliai
jau radosi prie Aukštakalnio mikro-
rajono daugiabučių, trečiasis stovi
Dauniškio mikrorajone. Iš viso Ute-
noje žadama pastatyti bent 30 tokių
namelių. Šio sumanymo autoriai tiki-
na Uteną tapus pirmuoju Lietuvos
miestu, tokiu išskirtiniu būdu pasi-
rūpinusiu keturkojėmis rainėmis.

Iš išorės kačių nameliai primena

šuns būdą, tačiau jų statytojas Euge-
nijus Patalauskas teigė, kad namelių
vidus pritaikytas būtent katėms. (...)
Utenos gyvūnų mylėtojų draugijos
prezidentė Jolanta Tarnauskienė
tvirtino, kad kačių nameliai pastatyti
siekiant padėti ir daugiabučių gyven-
tojams, nenorintiems įsileisti šių
gyvūnų į savo namus. (...) Nesnau-
džia ir Panevėžio gyvūnų mylėtojai.
Jiems vadovaujanti Rūta Liberienė
puoselėja idėją beglobiams šunims
pastatydinti specialų vagonėlį. To-
kiam sumanymui pritaria ir Panevė-
žio vicemerė Gema Umbrasienė.

„Lietuvos žinios”

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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Graži tu mano, brangi tėvyne...
Susirinkę Tėviškės parapijos ti -

kintieji vasario 21 d. paminėjo Lie tu -
vos Nepriklausomybės dieną. Rengi -
nys buvo iškilmingai pradėtas Lie tu -
vos Respublikos himnu.

Mažosios Lietuvos lietuvių drau -
gijos ilgametis pirmininkas Vilius
Trumpjonas pradėjo minėjimą prisi-
mindamas to meto sąlygas. Pabrėžė,
kad turime džiaugtis istorijos dovana
švęsdami tą dieną. V. Trumpjonas
kalbėjo apie didelį lietuvių diplomati-
jos indėlį paskelbiant Npriklauso -
mybę 1918 m. vasario 16 d. Tuo metu
Lietuva pasiskelbė nepriklausoma,
save suvokianti tautine bendrija,
nors tada teritorinis vientisumas
buvo labai neapibrėžtas, ir žengti
tokį žingsnį nebuvo taip paprasta.

Minėjimo metu peržiūrėjome
šiandieninės Lietuvos grožiu stebi-
nančius vaizdus, giedojome skambią
,,Lietuva brangi”. Parapijos pirmi -

ninkė Irena Kleinaitienė dar kartą
pasveikino visus su tautos švente.
Parapijiečiai vaišinosi ir bendravo.

Be švenčių Tėviškės parapijoje
vyksta kasdieniniai darbai. Vasario
mėnesį buvo renkamos aukos pa rem -
ti nukentėjusius nuo žemės drebėji-
mo Haityje. Aukos bus išsiųstos per
ELCA International Disaster Res -
ponse.

Parapijiečiai savanoriškai pri-
si de da pakuojant maistą Čikagos
,,Maisto banke”.  

Prie parapijos veikia sekmadie-
ninė mokyklėlė vaikams.

Pamaldos lietuvių ir anglų kal-
bomis Tėviškės parapijoje vyksta sek-
madieniais 11:30 val. r. Parapijos ad-
resas: 5129 S. Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558. Kviečiame apsi-
lankyti.

Lena Maksimavičienė 

Po minėjimo smagu buvo visiems pabendrauti.
Tėviškės parapijos archyvo nuotraukos

Susirinkusieji Tėviškės parapijoje šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

Poetas Algimantas Mackus
prisimintas Pagėgiuose 

Toli nuo Čikagos ir kaimyninio
Cicero, kur poetas Algimantas Mac -
kus gyveno nuo 1949-ųjų iki savo
žūties autokatastrofoje 1964-ųjų pa -
baigoje, Pagėgiuose 2010 m. vasario
11 d. buvo paminėtas šio kūrėjo 78-
asis gimtadienis.

Minėjimas vyko poeto gimtojo
miesto Algimanto Mackaus gimnazi-
joje. Šis vardas šiai mokslo įstaigai
suteiktas dar neseniai – 2008-siais,
kai tų metų rudenį buvo šios tada at -
naujintos vidurinės mokyklos krikš-
tynos. Dabar ji oficialiai vadinasi
Pagėgių Antano Mackaus gimnazija.

Kalbėjo buvęs čikagietis
Leonas Narbutis

Gana prasminga šio įvykio deta -
lė, kad A. Mackaus pagerbimo šven -
tė je kalbėjo kitas čikagietis, prieš ke -
letą metų persikėlęs gyventi į Vilnių,
buvęs neetatinis Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus patarėjas Leonas
Narbutis. Taip pat įdomus faktas yra
tas, jog L. Narbutis, prieš grįždamas
gyventi į Lietuvą, yra dirbęs toje
pačioje „Margučio” radijo programo-
je, kurioje ilgą laiką darbavosi A.
Mackus (jis kurį laiką redagavo ir tuo
pačiu pavadinimu ėjusį žurnalą).

Kaip mums rašo A. Mackaus pri -
siminimo programos vedėja, gimnazi-
jos literatūros mokytoja Vilma Vai -
vadienė, L. Narbutis ne tik papasako-
jo apie savo buvusį draugą A. Mackų,
bet gimnazijos muziejui padovanojo
A. Mackaus Čikagoje rengtą medžia -
gą „Margučio” radijo laidai bei keletą
istorinio pobūdžio tų laikų nuotrau -
kų. 

Buvęs čikagietis pasidžiaugė
gim nazijos mokinių kūrybiniais dar-
bais. Po renginio L. Narbutis ap žiū rė -
jo A. Mackui skirtą parodą gim na -
zijos muziejuje.

Mokiniai skaitė kūrybą,
kalbėjo gimnazijos direktorius

Pats minėjimas sutraukė nemažą
būrį gimnazistų, kurie domisi A.

Mac kaus kūryba. Mokytoja Vanda
Žuk lijienė pristatė kasmetinį (jau
12-ą) mokinių kūrybos almanachą. Ji
pasidžiaugė kūrinių įvairove, fantazi-
ja, pažymėjo, kad šį kartą almanache
su savo darbais dalyvauja ir keli mo -
kytojai. 

Keletas jaunųjų kūrėjų paskaitė
savo kūrybos eilėraščių ir pagerbė se -
nokai žuvusį išeivijos poetą, kurio
vardu dabar pavadinta gimnazija.

Gražių žodžių apie poetą A. Mac -
kų ir jo idėjų puoselėjimą šioje gim-
nazijoje išsakė gimnazijos direktorius
Vaclovas Navickas. Jis paragino visus
domėtis poeto kūryba ir jo veikla, kad
būtų pateisintas gimnazijai suteiktas
A. Mackaus vardas.

Edvardas Šulaitis

Kovo 1 d. Europos komisijos at -
stovybėje Airijoje atidaryta Tomo
Rim kaus, Gedimino Sagos ir Sabine
Coppier fotografijų ir video darbų pa -
roda „Forget-me-not. Rasos @Eas key”,
atskleidžianti Airijos vakaruose pagal
lietuvių pagonių tradicijas švęstos
Ra sos šventės akimirkas.

Meninių darbų parodą, skirtą
Lie tuvos nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimtmečiui (1990 m. kovo 11 d.)
paminėti, atidarė Europos komisijos
Airijoje direktorius Martin Territt ir
Lietuvos ambasadorius Airijoje, Vid -
mantas Purlys. 

Sveikinimo kalbos metu, Martin
Territt oficialiai atidarė parodą ir pa -
dėkojo lietuviams už indėlį į airių
kul tūrą. ,,Ši paroda – galimybė pasi -
džiaugti trijų nuostabių menininkų
darbais. Tai ir yra viena iš priežasčių,
kodėl mes turime šiuos Europos Są -
jun gos namus, – kad galėtume kartu
prisiminti, kokia turtinga yra lietu-
vių kultūra ir kokį indėlį ji davė Ai -
rijai nuo tada, kai Lietuva įstojo į Eu -
ropos Sąjungą”, – kalbėjo M. Territt. 

Lietuvos ambasadorius, Vidman -

tas Purlys, padėkojo menininkams ir
kitiems, prisidėjusiems prie parodos
organizavimo, ir pabrėžė, kokią svar-
bą 1990-ųjų Kovo 11-tosios įvykiai
turi lietuviams visame pasaulyje. „Ši
paroda – tai teigiamas modernios Eu -
ropos atspindys: Europos šalių ir kitų
tautų atstovai šventė Rasas pagal se -
nąsias baltų tradicijas. Tai nebūtų
bu vę įmanoma be prieš 20 metų  bu -
vu sios Kovo 11-tosios”, – kalbėjo am -
ba sadorius.

,,Forget-me-not. Rasos @Easkey”
meninės instaliacijos atspindi lietu-
vių tradicinės kultūros sąsajas su ki -
tomis Europos kultūromis, žmogaus
ir gamtos harmoniją. Šia paroda sie -
kiama pagerbti Europos ir viso pa -
sau lio kultūrų įvairovę ir pakviesti
tautas tvirtai saugoti savąsias tradi-
cijas bei būti atviriems ir smalsiems,
dalinantis patirtimi su kitais.

2009-ųjų vasarą, Easkey mieste-
lyje, Airijos vakaruose, lietuviškas dai-
nas dainavo, šokius šoko, saulę pa si-
tiko ir rytą rasa veidus prausė ne tik
lietuviai, bet ir airiai, australai, italai,
prancūzai ir kitų tautų atstovai.

Lietuvių ir prancūzės darbų paroda Airijoje  atskleidžia 
lietuviškos Rasų šventės akimirkas

Sabine Coppier ,,Vyras su vainiku”. 

Paroda adresu: European Union
House, 18 Dawson Street, Dublin 2,
Airija veiks iki kovo 12 d. Dėl papil-
domos informacijos, kreiptis į Rūtą

Palšauskaitę el. pašto adresu:
ruta.palsauskaite@gmail.com 

LR ambasados Airijoje info

Buvęs čikagietis Leonas Narbutis
kalba jo buvusio draugo poeto Al-
gimanto Mackaus 78-jo gimtadienio
minėjime poeto vardu pavadintoje
gimnazijoje Pagėgiuose.

L. Narbučios asmeninio 
albumo nuotr.
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Skambinti tel.: 
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Atkelta iš 3 psl.     bet vis dėlto
nemanau, kad prižiūrėti VSD būtų
svarbiausias jos užsiėmimas. VSD
galėtų būti pavaldi Vyriausybei, bet ir
ten šiuo metu nėra, kas ir kokiu būdu
tokią tarnybą galėtų kontroliuoti.

Norint palikti VSD pavaldų pre-
zidentui, galima pateikti gerų argu-
mentų, vienas jų – penkerių metų
kadencijos laikas, o gali būti ir visi
dešimt, tad dėl VSD tarnybos stabilu-
mo ir veiklos tęstinumo nereikėtų rū-
pintis. Vyriausybės Lietuvoje dažnai
keičiasi ir tai galėtų turėti įtakos
VSD darbui. Pavaldumo klausimą
Seimui, prezidentui ir Vyriausybei
reikėtų rimtai aptarti ir apmąstyti.
Net ir priėmus tam tikrą sprendimą,
būtų reikalaujama, kad valstybės
institucija, atsakinga už VSD, su-
kurtų šio departamento priežiūros
komisiją. Tokia komisija galėtų būti
pavaldi prezidentui arba ministrui
pirmininkui, taip pat atstovauti Sei-
mui. Komisijos uždaviniai būtų tokie:
tikrinti, vertinti bei analizuoti VSD
darbą ir apie tai nuolat informuoti
valstybės valdžios institucijas. Komi-
sijos nariai galėtų būti paskirti at-
sižvelgiant į jų kompetenciją, pa-
sitikėjimą ir įstatymų numatyta tvar-
ka turėtų teisę tikrinti visą VSD veik-
lą. Ta pati komisija kartu su VSD
vadovybe galėtų suderinti VSD veik-
los užduotis su prezidentu, Vyriau-
sybe ir Seimo NSGK.

Būtina atskirti žvalgybą nuo
kontržvalgybos. Kas yra dirbęs
žvalgybos tarnybose, gerai žino, kad
žvalgyba mažai ką bendro turi su
kontržvalgyba. Vieni renka žvalgybos
informaciją, rengia analitinę me-
džiagą ir teikia ją valstybės instituci-
jomis. O kontržvalgyba užtikrina,
kad Lietuvos žmonės būtų apsaugoti
nuo užsienio valstybių iniciatyvų ver-
buoti juos dėl šnipinėjimo. Pavyz-
džiui, JAV kontržvalgybos darbą
atlieka Federalinis tyrimų biuras
(FTB), o žvalgybos informaciją renka
kitos žinybos. Lietuva galbūt nėra
finansiškai pajėgi sukurti visiškai
naują instituciją, bet būtų tikrai ne-
sunku atskirti šias dvi funkcijas toje
pačioje VSD tarnyboje. Reikėtų skirti
atskirus žvalgybos ir kontržvalgybos
direktorius bei pertvarkyti jau esantį
personalą. Kontržvalgybos vadovas
irgi būtų pavaldus prezidentui ar
Vyriausybei ir jo darbas taip pat būtų
tikrinamas priežiūros komisijos.
Taigi, turėtų būti dvi skirtingos orga-
nizacijos. Beje, kontržvalgybos tarny-
ba taikos metu galėtų teikti informa-
ciją ir apie Lietuvos kariuomenę, jei
būtų toks poreikis.

Depolitizacija. Ne mažiau
svarbus reikalas – iš visų žvalgybos
tarnautojų ir vadovų reikalauti pri-
imti priesaiką, pagal kurią būtų pa-
sižadama atsisakyti politinių in-
teresų. Kiekvienas valstybės pilietis
turi teisę turėti savo politinę nuo-
monę, žvalgybos tarnyboje visi priva-
lo būti ištikimi Lietuvos interesams,
o ne kokios nors partijos ar oligarchų
organizacijoms. Tie, kurie šį reikala-
vimą pažeistų, turėtų būti tuoj pat
atleisti iš pareigų ir prarastų teisę
dirbti su slapta informacija. Dar dau-
giau, jie turėtų prarasti teisę dirbti ir
bet kokioje valstybės tarnyboje. Deja,
dabar Lietuvoje to nėra.

VSD Generalinis inspekto-
rius. Tikrinti VSD darbą ypač svar-

bus uždavinys, kurio negalima palik-
ti vien tik VSD direktoriaus atsa-
komybei. Būtina įsisąmoninti, kad
tokia tarnyba negali dirbti neprižiū-
rima. VSD generalinis inspektorius
turėtų teisę ir galimybių tikrinti
visus vidinius bei išorinius skundus,
kurių dabar tikrai netrūksta. Lietuva
sukaupė pakankamai patirties steig-
dama generalinio inspektoriaus tar-
nybą KAM ir kitose institucijose. Mi-
nėta tarnyba reikalinga ir VSD.

Karinė žvalgyba ir kontržval-
gyba. Kariuomenė be žvalgybos –
kaip karys be akių. Nėra nė vienos
valstybės, kurios kariuomenė netu-
rėtų savo žvalgybos ir kontržvalgybos
tarnybų. Lietuvoje ši funkcija buvo
paskirta Antrajam operatyvinių tar-
nybų departamentui (AOTD). Turiu
prisipažinti, nors, kai dirbau Krašto
apsaugos ministerijoje (KAM), man
buvo pavesta šį departamentą ku-
ruoti, niekada nesupratau, kodėl jis
skyrėsi nuo kitų karinių dalinių. Ne
kartą klausiau, kodėl AOTD, o ne
Karinė žvalgyba. Niekada negavau
atsakymo ir dabar vis dar neaišku,
kodėl AOTD. Taip pat sunku su-
prasti, kodėl AOTD yra pavaldi kraš-
to apsaugos ministrui, o ne kariuo-
menės vadui? Ar ministras turi laiko
kontroliuoti karinės žvalgybos ir kon-
tržvalgybos darbą? Ar jis turi laiko
rengti informacijos užduotis? Ar jis
kartu su savo pavaduotojais pajėgtų
įvertinti AOTD darbą? Manau, kad
ne. Karinė žvalgyba ne ministro, o
kariuomenės vado kompetencija. Ka-
riuomenės štabo žvalgybos tarnyba
(J-2) taikos metu privalo rengti už-
davinius ir įvertinti gautą informaci-
ją, o karinės žvalgybos vadovas priva-
lo vykdyti kariuomenės vado reika-
lavimus. Jokio politinio vertinimo čia
neturėtų būti, tik profesionalus kari-
nis grėsmių vertinimas ir informaci-
jos apsauga. Kaip jau minėjau, kon-
tržvalgybinė informacija, susijusi su
kariuomene, turėtų būti gaunama iš
VSD. Taip pat neturi būti sekami sa-
vieji, kaip dabar daroma Lietuvoje,
nes gaunama subjektyvi kontržvalgų
nuomonė ir tai yra viena priežasčių,

KAS SUTVARKYS LIETUVOS
ŽVALGYBOS TARNYBAS?

dėl ko kariuomenėje kyla nepasi-
tikėjimas vienas kitu.

Ar AOTD pavadinimas yra svar-
bus dalykas? Manau, kad taip. At-
rodo, kad vien jau šio departamento
paslaptingas pavadinimas kelia abe-
jonių dėl jo tikslo ir uždavinių. Pame-
nu, kaip vienas Seimo narys per ži-
niasklaidą apkaltino AOTD, neva jis
yra persekiojamas šios įstaigos dar-
buotojų. Jis žurnalistams rodė laga-
miną, kuris neva buvo pilnas įrody-
mų dėl AOTD persekiojimo. Toks
persekiojimas būtų tikrai neteisėtas
ir skandalingas. Tąkart paprašiau
Seimo nario parodyti įrodymus, kad
būtų galima viską ištirti. Raštu jam
pažadėjau atsistatydinti iš pareigų,
jeigu iš tikrųjų pasitvirtintų, kad
AOTD jį neteisėtai sekė. Seimo narys
parašė laišką, kad nieko nerodys ir
pasiūlė man... nusišauti! Po kiek lai-
ko minėtas asmuo tariamus įrody-
mus nunešė į prokuratūrą, kur pa-
aiškėjo, kad tai viso labo buvo tik
laikraščių iškarpos. Nemanau, kad
kiltų tokių ar panašių kontroversiškų

atvejų, jeigu ši tarnyba būtų visuo-
menei žinoma kaip karinė žvalgyba ir
kontržvalgyba, kurios vienintelė
užduotis – vykdyti karinius uždavi-
nius.

Taigi, sprendžiant VSD kontrolės
mechanizmo klausimą, būtų galima
pakeisti AOTD pavadinimą ir šios
tarnybos pavaldumą perduoti kariuo-
menės vadui. Viskas vyktų skaidriau
ir aiškiau, o KAM vadovybei nerei-
kėtų rūpintis šios tarnybos reputaci-
ja. Čia tarnauja aukštos klasės profe-
sionalai, kurie atlieka labai svarbią
Lietuvos kariuomenės užduotį, ir
nereikia suteikti galimybių juos kal-
tinti neteisėtais veiksmais.

Lietuvos valstybei, žengiančiai į
trečiąjį atkurtos nepriklausomybės
dešimtmetį, palinkėčiau peržiūrėti
visas savo saugumo užtikrinimo
tarnybas, kad ji būtų visapusiškai
pasirengusi saugoti savo tautos
laisvę. Jau pats laikas tai daryti.

„Lietuvos žinios”

Romas Kilikauskas – Lietuvos
politikas, JAV karininkas, JAV karo
aviacijos pulkininkas. 1967–1992 m.
tarnavo JAV aviacijos žvalgyboje,
1980–1983 m. dirbo Pentagono ana-
litiku, 1989–1992 m. Pasaulinės įspė-
jimo sistemos centro (Worldwide Indi-
cations and Warning Center) direkto-
rius. Per 1991 m. Persijos įlankos karą
Tarptautinio karinės žvalgybos centro
direktorius. 1992–1994 m. – JAV am-
basados Vilniuje konsultantas kari-
niais klausimais. 1997–1998 m. LR vi-
daus reikalų, 1999–2001 m. LR kraš-
to apsaugos viceministras. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

MARIJA STRUNGIENĖ

Šv.  Mišios už a. a. Marijos sielą bus aukojamos sekmadienį, kovo
7 d. 10 v. ryto. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio-
je,  Brighton Park.

Artimuosius prašom Ją prisiminti savo maldoje.

Liūdinti duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu,
anūkės Vilija ir Lina

A † A
Dr. JUSTINAS DĖDINAS

Mirė 2010 m. kovo 1 d., sulaukęs garbaus 91 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šakių apsk., Sintautų parapijoje, Vaitekių

upės kaime. Gyveno Lemont, IL.
Giliame liūdesyje liko: artima draugė Genovaitė Juodikienė,

daug sūnėnų ir dukterėčių Anglijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Ka-
nadoje ir Amerikoje bei kiti giminės ir artimieji.

Priklausė: ateitininkams, medikų korp. „Gaja”, Lietuvių
Fondui ir Lietuvių Bendruomenei.

A. a. dr. Justinas bus pašarvotas penktadienį, kovo 5 d. nuo 3
v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer  Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. dr. Justinas bus palydė-
tas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti šv. Mišioms arba „Ateitis” fondui.
Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvau-

ti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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



12                               DRAUGAS, 2010 m. kovo 3 d., trečiadienis  

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�A. a. Buvusi kybartietė Regina
Puodžiūnaitė-Pasčekas, gimusi 1933
m., Anapilin iškeliavo vasario 5 d. Li -
ko nuliūdusi dukra Angelė su šei ma.
Regina buvo sesuo a. a. Kęstučio ir
Jaunučio, gyv. Čikagoje.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Ma rija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai -
mintąja. Šv. Mišios bus aukojamos
šeštadienį, kovo 6 d., 9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Thomas McCarthy, OSA, Švč.
Ri tos aukštesniosios mokyklos prezi-
dentas. Po Mišių – ka vutė. 

�Kovo 7 d., sekmadienį, Gied rės
Žumbakienės meno pa rodos ati da  -
rymas Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre 12:30 val. p.
p. Ruošia atei tininkių korporacija
,,Giedra”.

�Kovo 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Ateiti ninkų šalpos fondo meti nė va -
ka rienė Ateitininkų namuo se, Le -
mon te. Kaina 60 dol. AŠF va ka rienei
kvietimus gau site, paskam binę Pra -
nutei Do mans kienei 708-246-0049
arba parašę el. paštu:  FLD85@aol.com.

�Kovo 11-osios šventė ir premijų
literatūrinio konkurso laureatams,
,,Dirvos” laikraščio 95-mečio ir Ame -
rikos lietuvių tautinės sąjungos
(ALTS) 60-mečio paminė jimas vyks
ko vo 21 d. 3 val. p. p. Jau nimo cent ro
didžiojoje salėje, 5620 S. Clare mont
Ave., Chicago, IL. Programoje: svečio
iš Lietuvos pasisakymas, lau rea tų pa -
skelbimas, laureato žodis. Me ninę
programą atliks ansamblio ,,Daina -
va” vyrų vienetas. Programą ves Da -
lia Sokienė. Premijų mecena tas –
ALTS. Vaišins ,,Kunigaikščių už  ei -
ga”. Vietas užsisakyti galima tel.:
708-422-6514 arba 708-408-8352
(Ire  na Dirdienė).

�Vytauto Didžiojo šaulių rink -
tinė kviečia dalyvauti Lietuvos šaulių

sąjungos įkūrėjo Vl. Putvio (Put vins -
kio) minėjime, kuris prasidės 10 val.
r. šv. Mišiomis, dalyvaujant šauliams,
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijos bažnyčioje. Po
Mišių minė jimas vyks Šaulių namuo -
se, 2147 W. 43rd St., Chicago. Gros
pučiamųjų orkestras ,,Gintaras”, bus
pietūs, veiks baras.

�Šeštadienį, kovo 13 d., nuo 7:30
val. v. iki 11 val. v. So. Boston Lie -
tuvių piliečių klube, 368 W. Broad -
way, So. Boston, šokėjų profesionalų,
Boston lietuvių šokėjų, MIT ir ,,Sal -
sa” šokėjų pasi rodymai. Ruošia Bos -
ton pramoginių šokių šokėjai. Dau  -
giau informacijos el. paš tu: Rita.Dan
ceSport@gmail.com

�JAV LB Grand Rapids apylin -
kės valdyba kviečia vakarinės Mi -
chigan valstijos dalies lietuvius ir  jų
draugus dalyvauti linksmame ir
džiaugsmingame Lietuvos Nepri k -
lau  so my bės švenčių – Vasario 16-o -
sios ir Kovo 11-osios – minėjime sek -
ma dienį, kovo 14 d., lietuvių Šv. Pet -
ro ir Povilo parapijoje, 1433 Hamil ton
Ave., NW, Grand Rapids, MI 49504.
9:30 val. r. Šv. Mišios, ku rias atna -
šaus lietuvių kilmės klebonas Dennis
Morrow. 11 val. r. – minėjimas ir vai -
šės parapijos mokyklos salėje. Muzi -
kinę prog ramą atliks muzikinė grupė
,,Biru Bar” (vadovė Adrija Be lec kie -
nė) iš Indianapolis, IN. 

�Lietuvos Nepriklausomybės
mi nė jimas Beverly Shores Šv. Onos
bažnyčioje Beverly Shores Lietuvių
klubas minės sekmadienį, kovo 21 d.
1 val. p. p. Šv. Mišias atnašaus An-
tanas Gražulis, SJ.  Minėjimo pra džia
2 val. p. p. Pagrindinis kalbėtojas –
dr. Robertas Vitas. Klubo valdyba pri -
mena klubo nariams bei naujiems ir
seniems draugams, kad Bever ly Sho -
res jūsų lauks gera nuotaika, o po
minėjimo – klubo moterų suruoštas
gausus vaišių stalas.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Pasaulio lietuvių centre vasario 28 d. vyko koncertas ,,Šviesyn ir šviesyn”, skirtas paremti Jaunimo rūmų scenos apšvietimo projektą. Programoje dalyvavo
vaikų choras ,,Vy tu rys” (nuotraukoje), Čikagos jaunimo choras, an samblis ,,Dainava”, tautinių šokių gru pės ,,Grandis”, Lie tuvos Vyčiai ir ,,Spindulys”, dainų ir
šokio teatras ,,Pa saka” ir vaikų estrados studija ,,Tu ir Aš”.                                                                                                 Vytenio Lietuvninko nuotr.

Kviečiame registruotis į Dainų šventės išvyką autobusu. Planuo-
jama iš vykti penktadienį, liepos 2 d., ir grįžti pirmadienį, liepos 5 d. Išvyką
organizuoja JAV LB Hartford apylinkė. Informaciją teikia D. Grajauskienė
tel.: 860-657-9067.

Autobusas išvyks nuo Šv. Trejybės parapijos bažnyčios, 53 Capitol Ave.,
Hartford, CT. Užsiregistruoti ir 100 dol. užstatą prašome atsiųsti iki š. m.
balandžio 1 d. adresu 53 Canione Rd., Glastonbury, CT. 06033. Kviečiame vi -
sus paremti Toronte vykstančią Dainų šventę savo dalyva vimu.

Hartford apylinkės valdyba

The Metropolitan Opera prane-
ša, kad šį šeštadienį, kovo 6 d., 12 val.
p. p. Čikagos laiku bus transliuoja-
mas Giuseppe Verdi ope ros „Attila”
spektaklis tiesiogiai iš Met ro politan
Opera, New York. 

Opera apie didžiojo hunų genties
karaliaus Attila kovas Italijoje. „Atti -
la” – tai antroji Verdi opera, kurioje
ryõkus italų laisvės mo tyvas, lydėjęs
kūrėją beveik per visą jo kūrybos
laikotarpį.

Pagrindinę  Attilos partiją atliks
bosas Ildar Abdrazakov, vienin  telę
operoje moters partiją – mū sų sop-
ranas Violeta Urmana. Te noro parti-
ją dainuos Ramon Vargas. Romos
popiežiaus Leono vaidmenyje gir -
dėsime Samuel Ramey. Daini ninkai

šią operą yra dainavę La  Scala, Mila -
ne. Tada operai dirigavo garsusis Ric-
cardo Mutti.

Illinois valstijoje operas kiek-
vieną šeštadienį perduoda WFMT
radijo stotis, banga 98.7 FM. Šios
operos spektaklį radijo bangomis ga -
lės girdėti ne tik Amerikoje ir Ka -
nadoje, bet ir Europoje. 

Spektakliui diriguoja Riccardo
Mutti, kuris po „Attilos” operos
premjeros „The New York Times”
recenzentui Tomassini pareiškė, jog
Violeta Ur mana Odabellos vaidmenį
dainavo teisingai, visas gaidas ir visą
vaidmenį išdainavo didingai, kaip ir
reikia Verdi muzikoje.

Paruošė V. R.

Kviečiame pasiklausyti 
V. Urmanos dainavimo


