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(BNS) — Keturių Seimo opozi
cinių partijų — Lietuvos libe
ralų sąjungos, Centro są
jungos, Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) ir Moder
niųjų krikščionių demokratų
sąjungos — atstovai siūlo Sei
mui
atmesti kitų metų
biudžeto projektą ir grąžinti jį
vyriausybei tobulinti.
„Mes parengėme ir siūly
sime Seimui priimti rezoliu
ciją, kurioje nepritariama kitų
metų valstybės biudžeto pro
jektui. Manau, tą patį galima
pasakyti ir apie valstybės in
vesticijų programą”, Seime an
tradienį teigė modernusis
krikščionis demokratas Artū
ras Vazbys.
Opozicijos nuomone, val
dančiosios daugumos atstovai
užmiršo per rinkimus skelbtus
tikslus.
„Aš niekaip negaliu to pava
dinti socialdemokratų ir so
cialliberalų koalicinės vyriau
sybės projektu. Tai yra Fi
nansų ministerijos parengtas
biudžetas”, teigė spaudos kon
ferencijoje dalyvavęs konser
vatorių frakcijos seniūnas An
drius Kubilius.
„Kaip galima pastebėti iš
Seimui pateiktų projektų, šios
vyriausybės strateginis tikslas
yra paversti Lietuvą kles
tinčios valdininkijos ir nesi
baigiančių amžiaus statybų
šalimi”, ironizavo A. Vazbys.
„Viena ranka mažinant finan* Europos Komisija (EK)
antradienį paskelbė ilgai

lauktą savo metinę plėtros
ataskaitą, kurioje dešimčiai
Rytų ir Vidurio Europos bei
Viduržemio jūros valstybių,
tarp jų ir Lietuvai, nurodoma,
kad jos yra teisingame integ
racijos į Europos Sąjungą ke
lyje ir gali tikėtis įstoti į ją
2004-aisiais. Priėmusi visas
kandidates, ES beveik padvi
gubėtų, o jos 28 valstybės su
darytų didžiausią pasaulyje
500 mln. žmonių rinką, besi
driekiančią nuo Iberijos pusia
salio iki Ukrainos sienos, ibnsi
* Lietuva yra veikiančios
rinkos ekonomikos valstybė

ir artimoje ateityje galės atlai
kyti
rinkos konkurencinį
spaudimą, jei toliau dės dide
les pastangas vykdyti savo
struktūrinių reformų progra
mą, rašoma ataskaitoje apie
narystės Europos Sąjungoje
(ES)
siekiančių
valstybių
pažangą, kuri buvo paskelbta
Europos Komisijos posėdyje
Strasbūre antradienį. Lietu
vos užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis pareiškė,
kad ataskaita parodo kelią,
kuriuo valstybė toliau eis link
narystės ES. Ši ataskaita yra
kasmetinis dokumentas, ku
riame vertinamos vykdomos
reformos bei pasirengimas na
rystei ES.
iBNS)
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas žada bent iš dalies

išspręsti didesnio, nei supla
nuotas, finansavimo kitąmet
reikalaujančių teisėsaugos pa
reigūnų problemas. Tačiau
premjeras neatsakė, iš kur vy
riausybė paims daugiau, nei
planuota kitų metų biudžete,
pinigų teisėsaugai. Antradienį
Lietuvos vadovai buvo susirin
kę Prezidentūroje ir išklausė
prokuratūros, policijos, teis
mų, specialiųjų tarnybų vado
vų gąsdinančias spėliones dėl
kitąmet planuojamo mažesnio,
nei šiemet, jų sistemų finansa
vimo.
(BNSl

* Iš Krašto apsaugos mi
nisterijos biudžeto švietimo

reikmėms kitais metais keti
nama skirti apie 1 proc. lėšų,
pirmadienį sakė krašto apsau
gos viceministras Povilas Ma
lakauskas, dalyvavęs Seimo
švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto (ŠMKK) posėdyje,
kuriame buvo svarstomas
2002 metų valstybės biudžeto
projektas bei švietimo finansa
vimo galimybės. P. Malakaus
kas teigė, kad šiais metais iš
krašto apsaugai skiriamų lėšų
4.5mln. litų buvo skirta
mokslo centrams, be to, šiais
metais kompiuterizuota 310
mokyklų. „Tačiau aš nema
nau, kad viską reikėtų finan
suoti per Krašto apsaugos
ministeriją”, pažymėjo jis.
* Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) atstovai teigia
mai vertina vyriausybės vyk
domą ekonominę politiką bei
kitų metų biudžeto projektą,
antradienį susitikime su pre
zidentu Valdu Adamkumi pa
reiškė Vilniuje dirbanti TVF
misija, vadovaujama TVF
2-ojo Europos departamento
misijos vadovės Patricia Alonso-Gamo. Ji sakė, kad jeigu
2002 m. biudžetas atitiks
tarptautinius Lietuvos įsipa
reigojimus bei TVF reikalavi
mus, fondas teigiamai įvertins
vyriausybės ekonominę poli
tiką.
* Lietuvos ūkis per šiuos
metus tapo gerokai laisves
nis, teigia JAV žinovai. JAV
ekonominių tyrimų grupė
„Heritage Foundation” ir vers
lo leidinys „Wall Street Jour
nal” aštuntus metus iš eilės
paskelbė pasaulio ekonomikų
laisvės indeksus („Index of
Economic Freedom”). Palygin-
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Opozicija siūlys atmesti kitų
metų biudžeto projektą
savimą švietimui, kultūrai,
sveikatos priežiūrai, socia
linėms reikmėms ir visuo
menės apsaugai, kita yra didi
namos valstybės valdymo iš
laidos”, pažymėjo jis.
Pasak A. Vazbio, „ne mažiau
iškalbingas” yra ir valstybės
investicijų projektas. .Atme
tus krašto apsaugą, dvi la
biausiai finansuojamos sritys
yra transportas ir ryšiai —
320 mln. litų ir aplinkos
sauga — 94 mln. litų. Vals
tybės valdymas taip pat yra
tarp tų labiausiai finansuo
jamų sričių”, teigė jis. „Tuo
tarpu mažiausiai investicijų
yra numatoma skirti viešajai
tvarkai — 7 mln. litų, sociali
nei apsaugai — 16 mln. litų,
visuomenės apsaugai — 18
mln. litų ir kultūrai — 29 mln.
litų”, pažymėjo parlamenta
ras.
Pasak A. Vazbio, net 349
mln. litų valstybės biudžete
sudaro išlaidos įvairaus pobū
džio statyboms.
Opozicijos nuomone, lėšų
sumažėjimas kai kurioms sri
tims gali turėti neigiamų pa
sekmių. „Jeigu sveikatos ap
saugos biudžetas liks kitais
metais toks, koks buvo su
planuotas, sveikatos apsaugos
laukia labai sunkus laikotar
pis”, teigė A. Kubilius.
Biudžeto projekte sveikatos
apsaugai numatyta skirti 3,9
proc. BVP, kai pagal įstatymą
turėtų būti skiriama ne
mažiau kaip 5 proc. BVP.
Tačiau, A. Kubiliaus nuo
mone, „A- Brazausko autori
tetas ir jo balsas nulems, kad
valdanti koalicija balsuos už šį
biudžetą”.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP. InlertaM, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų praneSimais)

Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas lapkričio 9 d. priėmė Lietuvą savo pergalėmis garsinančias dvirati
ninkes be; jų trenerius. Sportininkėms, kurias premjeras pavadino tautos didvyrėmis, ir jų treneriams buvo
įteiktos pinigines premijos Pasaulio čempionato grupinėse lenktynėse Portugalijoje auksą laimėjusiai Rasai
Polikevičiūtei atiteko 50,000 litų, jos treneriams Valerijui Konovalovui bei Maurizio Fabretto — po 18,730 Lt.
Šių metų pasaulio pirmenybių grupinėse lenktynėse sidabrą laimėjusiai Editai Pučinskaitei buvo paskirta
25,000 Lt. Premjeras pasveikino prie šių pergalių prisidėjusią Dianą Žiliūtę bei pasaulio čempionato jaunių (1718 metų) lenktynių bronzos medalio laimėtoją Dianą Elmentaitę.
Nuotr.: (Iš kairės) Diana Elmentaitę, Diana Žiliūtė, su dviratininkių dovanotais nugalėtojų marškinėliais
premjeras Algirdas Brazauskas ir Rasa Polikevičiūtė.
Kęstručio Vanago (Elta) nuotr

Tėvynėje pasižvalgius
* Seimo vadovybė neišlei

do Seimo nario Vytauto
Landsbergio į Vokietiją, kur
konservatorių vadovas ketino
dalyvauti politikų šachmatų
turnyre. „Lietuvos rytas” rašo,
kad pirmadienį V. Landsber
gio prašymą dėl komandi
ruotės į Berlyną svarsčiusi
Seimo valdyba nusprendė, jog
konservatoriaus nurodyti ke
lionės motyvai nėra pakanka
mai rimti. Dažnai keliaujantis
ir
šachmatais mėgstantis
pažaisti politikas teigė negalįs
prieštarauti tokiam Seimo
vadovybės
sprendimui
ir
svarsto galimybę į Vokietiją
nuvykti savo sąskaita. V.
Landsbergis apgailestavo, jog
bus nepasinaudota ir gera pro
ga pabendrauti su garsiais po
litikais, ministrais.
iLR. BNSl
* Didybės manijos kaina
— 100 milijonų. Lietuvos
valstybės įkūrėjo Mindaugo
karūnavimo 750 metų jubilie
jaus proga vyriausybė užsi
mojo išleisti per 100 mln. litų
mokesčių mokėtojų pinigų. Už
juos ketinama pastatyti tiltą,
atnaujinti Vilniaus Gedimino
prospektą, išleisti įvairių kny
gų, surengti keletą parodų bei
konferencijų. Anot premjero
patarėjo Arvydo Juozaičio,
„valstybė turi žinoti, jog ji eg
zistuoja”.
(R.Elta)
* Kauno marių regioni
niame parke Dubravos eks
perimentinės
mokomosios
urėdijos salėje atidaryta Gam
tos mokykla, skirta Kauno
moksleiviams. Jos įkūrimą
parėmė Vestfoldo (Norvegija)
grafystė.
(KD.Elta)
ti su prieš metus skelbta len
tele, Lietuva pakilo i 29-ąją
iš 42-osios šio sąrašo eilutės ir
pagal šį rodiklį nutolo nuo
Latvijos, kuri šiame sąra
še
pasistūmėjo aukštyn iš
46-osios į 38-ąją vietą. Di
džiausią pažangą padarė Esti
ja, kuri šiemet sąraše net ket
virta (pernai — 14-ta) ir seka
po trijų laisviausių pasaulyje
ekonomikų — Hong Kongo,
Singapūro ir Naujosios Zelan
dijos. Estija pagal šį rodiklį
aplenkė Airiją (5 vieta), Liuk
semburgą (6), Nyderlandus (7)
ir JAV (8).
(BNS)

* Seimas antradienį pri

ėmė Alkoholio kontrolės įsta
tymo pataisą, kuria įteisino
prekybą alkoholiniais gėri
mais degalinėse. Pataisas pa
siūlę Naujosios sąjungos (NS,
socialliberalų) frakcijos atsto
vai teigė, jog tokia pataisa
padės kovoti su namine deg
tine ir surinkti papildomai
pajamų į biudžetą. Pataisai
pritarė ne tik valdančiosios
daugumos, bet ir opozicinės
Liberalų frakcijos nariai. Sei
mas taip pat legalizavo pre
kybą alkoholiu sporto įstai
gose, sanatorijose ir prie mal
dos namų savivaldybės tary
bos nustatytu atstumu. Patai
somis panaikintas reikala
vimas savivaldybei suderinti
tokį sprendimą su religinėmis
bendruomenėmis. „Sveikinu
Seimą priėmus vieną kultū
ringesnių įstatymų. Šitas įsta
tymas priartina mus prie Eu
ropos
arčiau
negu
kiti
įstatymai”, teigė liberalas Do
mininkas Velička.
(BNS)
* Atsižvelgdamas į žem
dirbių skundus dėl didžiųjų

prekybos tinklų vėlavimo at
siskaitant už pateiktą produk
ciją, Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas artimiausiu
metu ketina parengti Atsis
kaitymų už žemės ūkio pro
dukciją įstatymo pataisas, ku
riose būtų numatytos konk
rečios nuobaudos už vėluojan
čius atsiskaitymus.
ibnsi
* Lietuvoje patvirtinti
aplinkai nepavojingų gami
nių ženklo (ANGŽ) suteikimo
reikalavimai. ANGŽ grafinis
simbolis yra vandens lelija po
stogu. Jis pasirinktas dėl itin
didelio šio augalo jautrumo
vandens teršalams. Kol kas nė
vienam Lietuvos gaminiui nė
ra suteiktas ANGŽ. Numatyta
jį suteikti 16 gaminių grupių,
tarp jų — buitiniams elektri
niams šaldytuvams ir šaldik
liams, tekstilės gaminiams,
kilimams, indų plovikliams
bei skalbimo priemonėms, ko
pijavimo popieriui, patalpų vi
daus apdailos dažams ir la
kams bei išdirbtai gyvulių
odai, indų plovimo mašinoms
bei dirvožemio savybes geri
nančioms medžiagoms, elekt
ros lempoms.
ieiui

*
Prezidentas
Valdas
Adamkus nusiuntė užuojau

tos telegramą JAV prezidentui
George W. Bush dėl pirma
dienį Nevv Yorke įvykusios ke
leivinio lėktuvo nelaimės.
„Su giliu liūdesiu sužinojome
apie keleivinio lėktuvo avariją
Nevv Yorke ir jos aukas. Visa
Lietuva nuoširdžiai užjaučia
Amerikos žmones šią sunkią
valandą. Taip pat norėčiau
išreikšti
savo
užuojautą
žuvusiųjų šeimoms ir artimie
siems”, rašoma telegramoje.
* Lietuvos karo medikams
pasiūlyta Čekijos karo lauko

ligoninės sudėtyje dalyvauti
tarptautinėje antiteroristinėje
kampanijoje. Su darbo vizitu
Praboje viešintis krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius susitiko su Čekijos gy
nybos ministru Jaroslav Tvrdik ir kalbėjo apie tolesnes
Lietuvos ir Čekijos bendradar
biavimo perspektyvas. J. Tvrdik palankiai įvertino dviejų
valstybių karo medikų darbą
NATO vadovaujamoje operaci
joje Albanijoje 1999 m. L. Lin
kevičius priėmė pasiūlymą ir
pažadėjo, kad jis bus apsvars
tytas. Sprendinius dėl kariš
kių siuntimo į tarptautines
operacijas priima Seimas,
ibnsi

* Artimiausiu metu prieš
teismą turėtų stoti beveik

visa Molėtų rajono policijos
vadovybė. Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) pareigūnai
baigė tirti ir teismui perdavė
vieną skandalingiausių pasta
rojo meto baudžiamųjų bylų.
Įtarimai dėl aukštųjų polici
jos pareigūnų nusikalstamos
veiklos iškilo viešumon po
„Respublikoje”
išspausdinto
žurnalistinio tvrimo. (R,Elta)
* Du mėnesius iš eilės didėjusios, Lietuvos gamintojų

Kabulas. Afganistano opozicijos pajėgos, nepaisydamos tarp
tautinio spaudimo nesiveržti į Kabulą, antradienį įžengė į Afga
nistano sostinę, iš kurios naktį pasitraukė valdantysis Talibano
režimas Talibano vyriausybiniai pastatai mieste buvo ištuštėję,
juose grobio ieškojo tik plėšikaujančios gaujos. Sostinės gyventojai
sakė, kad kai kuriems kaliniams pavyko ištrūkti iš kalėjimų, ku
riuos likimo valiai paliko Talibanas. Nedideli Kabulo gyventojų
būriai šiaurinėje miesto dalyje sv tikino Šiaurės sąjungos pajėgų
įžengimų. Antradienį buvo išvaduotas ir Rytų Afganistano Jelalabado miestas. Pirmų kai tų per pastaruosius 5 metus Kabulo radi
juje skambėjo muzika, teigė vietos gyventojai. Pasak jų, pirmoji
opozicijos radijo transliacija prasidėjo malda iš Korano, šventosios
musulmonų knygos.
Dušanbė. Šiaurės sąjunga iki lapkričio 13-osios vakaro paėmė į
savo kontrolę daugiau kaip 60 proc. Afganistano teritorijos. Talibai dabar kontroliuoja tik valstybės pietus — Gaznio, Gardezo,
Nangarhųro, Lagmano ir Kunaro miestus, pranešė Tadžikistano
gynybos ministras Šerai Chairulojev. Minėtuose miestuose daugu
ma gyventojų — puštūnai, iš kurių daugelis tapo savanoriais arba
jėga buvo mobilizuoti į talibų padalinius. Būtent pietuose planuo
jami sunkus kariaujančių pajėgų mūšiai.
Teheranas Talibano karinės pajėgos yra visiškai „išsklaidytos
ir dezorientuotos, o jų karo mašina sunaikinta”, antradienį Irano
valstybinei TV pareiškė vienas Afganistano opozicijos narys Younis Qanooni.
Isiamabadas. Antitalibaniškosioms pajėgoms antradienį neti
kėtai įžengus į Kabulą, tarptautinė bendruomenė, nepasirengusi
tokiai sparčiai įvykių eigai, ėmė nuogąstauti, kad gali kilti grės
me pastangoms sureguliuoti dešimtmečius besitęsiančią Afganis
tano krizę JAV prezidentas George W. Bush buvo paprašęs Šiau
rės sąjungą neįžengti į Kabulą tol, kol nebus susitarta dėl talibus
pakeisiančios vyriausybės politinių pagrindų. Buvusio Afganista
no karaliaus Mohammed Zahir Shah padėjėjas apkaltino opozici
nes Šiaurės sąjungos pajėgas pažeidus svarbiausią susitarimą su
tremtyje gyvenančiu monarchu. Buvęs karalius nerimauja dėl Ka
bulo gyventojų saugumo ir kad jo aplinka labai nustebinta Kabulo
užėmimo. Tačiau opozicija tvirtina, kad ji neketinanti valdyti Af
ganistano ir laužyti susitarimo dėl taikos atkūrimo su buvusiu ka
raliumi.
Vašingtonas JAV džiaugiasi greitomis Afganistano opozicinės
Šiaurės sąjungos pergalėmis, o amerikiečių lėktuvai atakuoja bė
gančius Talibano ir Osama bin Laden teroristų tinklo ,,al Qaeda”
kovotojus. JAV prezidentas George W. Bush „labai patenkintas”
Kabulo užėmimu, tačiau paragino Šiaurės sąjungą nesiekti keršto.
Isiamabadas Aukščiausiasis Talibano vadas, mula Mohammad
Omar antradienį paragino išsisklaidžiusius talibų karius „persi
grupuoti ir kovoti, paklusti savo vadams ir nedezertyruoti”,
pranešė Pakistane įsikūrusi naujienų agentūra „Afghan Islamic
Press” (AIP), kuri citavo mulą M. Omar, puštūnų kalba besikrei
piantį į savo kovotojus, išsisklaidžiusius po visą Afganistano teri
toriją, drąsinant juos stoti į kovą su opozicine Šiaurės sąjunga.
AIP teigimu, mula į talibų kovotojus kreipėsi iš Talibano režimo
citadelės Kandahare. Kiek anksčiau Rusijos informacijos agentūra
„RIA Novosti” pranešė, kad mula M. Omar iš Kandaharo pabėgo į
Pakistaną.
Londonas. Didžioji Britanija antradienį paragino Jungtinių
Tautų (JT) organizaciją ir visą tarptautinę bendruomenę situaciją
Kabule sieti su tikslu sudaryti koalicinę Afganistano vyriausybę.
Maskva. Rusijos karinė žinyba mano, kad Šiaurės sąjungos lai
mėjimų Afganistane nereikia vertinti kaip greitos pergalės. Tai,
kad talibai greitai paliko kai kuriuos svarbiausius Afganistano
miestus rodo tik viena — jie nori išsaugoti savo karius ir kovos
techniką, kad įveltų Šiaurės sąjungos kariuomenę ir Amerikos
specialiosios paskirties grupes į partizanų karą”, pareiškė Rusijos
ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios automobilių ir tankų valdybos
viršininko pavaduotojas, generolas pulkininkas Sergej Majev. Jis
pabrėžė, jog net talibams pasitraukus iš Kabulo, Šiaurės sąjungos
kariuomenei nereikėtų atsipalaiduoti, nes tikrasis karas dar atei
tyje ir Afganistano kalnuose gali „tęstis dar ne vienerius metus”.
Berlynas. Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder pagrasino,
kad jis atsistatydinsiąs, o valdančioji koalicija iširs, jeigu jos dau
guma parlamente nebalsuos už Vokietijos kareivių siuntimą Ame
rikos ir Didžiosios Britanijos kovos su terorizmu operacijos remti.
Vašingtonas. Tyrėjai rado pirmadienį Nevv Yorke, netoli John
F. Kennedy tarptautinio oro uosto, sudužusio „American Airlines”
keleivinio lėktuvo „Airbus A-300” .juodąją dėžę”. Pasak pareigū
nų, iš skrydžio duomenų garso įrašų galima spręsti, jog tai buvo
nelaimingas atsitikimas, nesusijęs su rugsėjo ll-osios teroro ak
tais. 587-uoju skrydžiu į Santo Domingo Dominikos Respublikoje
skridusiame lėktuve iš viso buvo Ž51 keleivis ir 9 įgulos nariai. Be
to, 9 asmenys, gyvenę nelaimės rajone, laikomi dingusiais. Tarp
žuvusių lėktuvo keleivių buvo du žmonės, išvengę mirties rugsėjo
ll-osios teroro metu. 29 metų brokeris Felix Sanches ir 26-metė
parduotuvės darbuotoja Hilda Yolanda Mayor tądien buvo tero
ristų sprogtintuose World Trade Center pastatuose Nevv Yorke.
Vašingtonas. Rusijos prezidentas Vladimir Putin atvyko į Bal
tuosius rūmus, kur ves derybas su JAV prezidentu Georg W.
Bush. Šios derybos yra pirmasis Rusijos prezidento vizito JAV ofi
cialiosios darbotvarkės punktas. Per 3 dienų vizitą Rusijos vado
vas taip pat susitiks su Kongreso vadovybe, visuomenės, politikos

parduotos produkcijos kainos
spalio mėnesį, palyginti su
rugsėju, smuko 1.6 proc. Paly
ginti su praėjusių metų spa
liu, kainos šiemet smuko 5.4
proc., pranešė Statistikos de
partamentas.
'BNSl
* Iš Kauno krepšinio ko
mandos „Žalgiris” atleidus
įžaidėją Kęstutį Marčiulionį ir
puolėją Andrių Jurkūną, ket
ir verslo atstovais. Daugiausia
KALENDORIUS
virtadienį ULEB krepšinio
dėmesio numatoma skirti pa
turnyro rungtynes su Atėnų
Lapkričio 14 d.: Adeodatai, Emi
saulio politikos problemoms, su
„Peristeri” (Graikija) klubu
rasti atsakymus į.naujas grės lis, Gotfridas, Judita, Ramantas,
kauniečių sudėtyje žais 28 me
mes saugumui pasaulyje, derin Saulenė.
tų 198 cm ūgio Vilniaus „Sa
Lapkričio 18 d.: Sv Albertas
ti tarptautinės bendrijos pa
kalų” vidurio puolėjas Rolan
Didysis; Leopoldus, Norda, Vaidila,
stangas kovoje su terorizmu.
das Matulis.
ibnsi
Žadvyde.
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Tik šeštadienio laida:

Prieš 50 metų lietuviai skautai ir skautės pradėjo savo veiklą
prie Ramiojo Vandenyno krantų.
Šįmet švenčiame tą įsikūrimą, ilgą gyvavimą ir žiūrime su
viltimi į ateinančią kartą tikėdami, kad jie tęs tą pradėtą
darbą

DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI!
Kviečiame Jus į Los Angeles Skautavimo 50 metų
Jubiliejaus
ŠVENTĘ
sekmadienį, lapkričio 18 d.
10:30 v.r. Šv. Mišios — Šv. Kazimiero bažnyčioje,
12:00 v. p.p. iškilminga sueiga ir pietūs — parapijos salėje.
2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027
Rengėjai: Ramiojo Vandenyno Rajono
skautai ir skautės

SVEIKINAME
LSS Ramiojo Vandenyno rajone lietuviško skautavimo 50metį švenčiančius mielus Brolius ir Seses sveikiname.
Linkime, kad Jūsų gretos tolydžio gausėtų, lietuviška skau
tiška daina nepaliaujamai skambėtų, o „Rambyne” skaisčiai
liepsnojantys laužai skatintų ryžtą tesėti iškilmingą pažadą
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui dar bent 50 metų.
Danutė Bindokienė

„Draugo” vyr. redaktorė
j.v.s. Irena Regienė

„Skautybės kelio” redaktorė

ĮSIDĖMĖTINA DATA
Čikagos ir apylinkių skautų
ir skaučių 2002 metų vasaros
stovykla Rako stovyklavietėje
Custer, MI, vyks nuo penkta
dienio, liepos 19 d. iki sekma
dienio, liepos 28 d. Stovyklos
viršininkė bus j. ps. Dana Mikužienė. Stovyklos vadovy
bė jau sudaroma ir numatoma
programa. Plačiau pranešime,
kai mums bus suteikta dau
giau žinių. Dabar visi broliai
ir sesės prašomi pasižymėti
šią datą savo kalendoriuose,
kad galėtumėte atitinkamai
planuoti vasaros atostogas ir
derinti su kitais įsipareigoji
mais. Neužmirškite, kad kiek
vienas skautas ir skautė prak
tišką skautavimo patyrimą
įgyja stovykloje.
SIETUVIETĖS KVIEČIA
„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovės sueiga
šeštadienį, lapkričio 17 d.
vyks Ateitininkų namuose,
Lemonte, nuo 1 iki 4 vai. p.p.
Visos sesės prašomos dalyvau
ti. Nuoširdžiai kviečiamos ir
draugovei dar nepriklausan
čios sesės.

SKAUTIŠKI RENGINIAI
Los Angeles
Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė.
Philadelphijoje
Gruodžio 9 d. — Philadel
phijos skautų tradicinės kū
čios 12 vai. Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje.

KANADOJE
„ŠATRIJOS RAGANOS”
BŪRELIO SUEIGA
Žengdamos į ketvirtuosius
veiklos metus, 10 Hamiltono
skautininkių „Šatrijos Raga
nos” būrelio narių spalio 17 d.
susirinko pas sesę M. Kalvaitienę. LSS Seserijos Vyriau
sios skautininkės v.s. fil. R.
Penčylienės įsakymu būrelio
vadovė s. A. Vilimienė buvo
pakelta į vyr. skautininkės
laipsnį. Taip pat buvo pagerb
ta būrelio narė ps. fil. Geno
vaitė Breichmanienė už jos žy
mų ilgametį įnašą į visuome

Dalis Los Angeles Akademikių skaučių draugovės narių „Rambyno” stovyklavietėje, Big Bear Lake , CA, kal
nuose. Iš k.: Jieva Mulokaitė, Laima Baipšienė, Vilija Žemaitaitytė, Teresytė ir Andryte Giedraitytės, Rima ir
Aušra Mulokaitės, Vilija Sekaitė ir Adrija Karaliūtė.

SUSIPAŽINKIME SU SESE
AISTE STONYTE
Vilniuje leidžiamo laikraščio
„Respublika” 8 psl. leidinio
„Brigita” š.m. spalio 27 d. lai
dos pirmąjį psl. puošia rude
nio lapais besidžiaugiančios
merginos nuotrauka ir stambi
antraštė „BTV laidos 'Arbatos
klubas’ vedėja Aistė Stonytė
laisvalaikį leidžia skautų sto
vyklose”. Trečiame šio leidinio
puslapyje pavadintame „Pasi
rinkimas” — Indrės Danazaitės pasikalbėjimas su Aiste
Stonyte, iliustruotas keturio
mis šios įdomios asmenybės
nuotraukomis. Čia pateikiame
minimą pašnekesį.
Pradėdama pokalbį, žurna
listė Indrė Danazaitė šitaip
apibūdina savo pašnekovę:
„Dvidešimt trejų metų Balti
jos televizijos laidos 'Arbatos
ninį darbą ir vadovavimą tau
tiniams šokiams išeivijoje.
Lietuvos prezidentas ją apdo
vanojo DLK Gedimino ordinu
šiemet per Karaliaus Mindau
go dieną Vilniuje. Abiem pa
gerbtoms įteiktos gėlės, sugie
dota „Ilgiausių metų”. Sesė
Genovaitė papasakojo apie
prezidentūroje vykusias ordi
nų įteikimų apeigas.
Pervertėme didelio albumo
lapus su gražių ir įdomių aki
mirkų nuotraukomis. Buvo
aptarta kapinių lankymo die
na. Sesės D. Gutauskienė, I.
Jokubynienė ir A. Pietrantonio pasirūpins žvakių uždegi
mą ant mirusių sesių, brolių
ir skautų rėmėjų kapų. Sesės
O.Jusienė ir I. Zubienė aplan
kys brolį s. A. Tumaitį.
Ši graži sueiga, pasibaigusi
suneštinėmis vaišėmis, sesės
Marytės nuoširdumas ir šiltu
mas mus jungė pakilioje nuo
taikoje. Kita sueiga bus pir
madienį, gruodžio mėn. 10 d., 2
v. p.p. pas sesę I. Jokubynienę. Į ją yra pakviestas mūsų
naujas ir energingas klebonas
kun. Juozapas Žukauskas,
OFM.

Reg. B.
Iš „Tėviškės žiburiai”

„Rambyno" stovyklavietėje vykusiame Akademikų savaitgalyje A.S.D naujų narių kandidačių parašytų temų
įvertinimas Patyrusios A.S D narės sėdi ant kėdučių, o kandidatės — ant spyglių

klubas’ vedėja Aistė Stonytė
jau spėjo pabūti žurnalo apie
inteijerą 'Centras' redaktore
bei Valdo Adamkaus patikė
tine prezidento rinkimuose.
Šiuo metu, be darbo televizi
joje, Aistė dar užsiima žurna
listine veikla, taip pat nepa
miršta vaikystės aistros —
skautų stovyklų.
- Dalį vasaros praleidžia
te skautų stovykloje Ker
navės miškuose. Kaip atsi
tiko, kad miesto žmogų
taip patraukė į miškus?
— Aš papuoliau į tą keistą
etapą, kai visi bėgo iš pionie
rių į kitas organizacijas arba
nebeveikdavo nieko. Buvau iš
tų vaikų, kuriems nuolat trūk
davo veiklos. Taigi, be šešių
būrelių, kuriuos tuomet lanr
kiau, tėtis mane dar nuvedė
pas skautus. Jau dvylikti me
tai, kai kiekvieną vasarą va
žiuoju į skautų stovyklą. Tai
tapo šventa ir nelaužoma tra
dicija. Man patinka nuotykiai,
gyvenimas "miške, atrakcijos,
kurių negali patirti mieste.
Taip pat man artimos skautų
puoselėjamos vertybės: geru
mas, meilė artimui, tėvynei.
Paaugusi pasijutau per daug
prisirišusi prie tų žmonių, kad
juos palikčiau. Mes esame tar
si klanas — vienas kitą vadi
name broliais ir seserimis. Da
bar esu vyr. skautė ir jau ket
verius metus stovyklose pri
žiūriu jauniausias stovyklau
tojas — mergaites nuo penke
rių iki vienuolikos metų, va
dinamas paukštytėmis.
— Savaitė, rūpinantis ir
žaidžiant su vaikais, ne
tampa kančia?
— Tirpstu nuo vaikų. Dirbti
su jais yra nerealus malonu
mas. Žinoma, stovykloje būna
visko — verkia tai viena, tai
kita palapinė. Kartais vidury
nakties tenka bėgti prie upelio
skalbti sakais susiklijavusio
pliušinio meškiuko, be kurio
viena „paukštytė” negali už
migti. Tačiau po savaitės vai
kai pasidaro beprotiškai drą
sūs, tik prašo nesakyti ma
moms, kad iš pradžių liejo
ašaras. Vadovams miegoti tek
davo tik po keletą valandų, o
vaikai, kaip tyčia, keliasi labai
anksti. Pavyzdžiui, vieną rytą
pramerkiu akis, o aplink ma
ne jau susėdę dešimt pyplių
tyliai laukia, kol vadovė pra
bus... Beveik tapo tradicija,
kad kiekvienoje stovykloje su
sigraudinu. Tiesiog, matyda
ma vaiką, iškėlusį putlią ran
kytę ir rimtai kartojantį skau
tiškos priesaikos žodžius, nori
nenori susijaudini...

JAV

$60.00

$45.00

$33.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65.00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500.00

$250.00

Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu

$100.00

$55.00

$160.00

$85.00

Užsakant į Lietuvą:

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

$55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadjeniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

MARIUS KATILIUS, M.D.

miškas — kitokias. Daug
CHIRURGAS
skautų dirba pramogų versle,
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
toje pačioje Prezidentūroje, ir
laparoskopinė chirurgija.
niekas net neįtaria, kad jie
300 Barney Dr., Suite A
priklauso šiai organizacijai.
Joliet, IL 60435
— Minėjote ankstesnį sa
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
vo darbą su Valdu Adam
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
kumi. Ar tiesa, kad viena iš
pirmųjų sužinojote, jog
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuva turi naują prezi
Lietuviams sutvarkys dantis už
dentą?
prieinamą kainą. Pacientai priimami
— Buvau antro kurso žur
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
nalistikos studentė, preziden
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
to rinkimų kompanijojeValdui
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Populiari žurnalistė, vyr. skautė Adamkui reikėjo patikėtinio,
Tel. 708-422-8260
Aistė Stonytė.
kuris derintų štabo ir kandi
Nuotr. Renato Neverbicko
DR. JOVITA KERELIS
dato veiklą. Mano pareiga bu
DANTŲ GYDYTOJA
vo
žinoti,
kada
ir
kuriai
žiniačiaus dukra, LNK žinių vedėjo
Edmundo Jakilaičio brolis, bu sklaidos priemonei V. Adam
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
vusios laidos „Ties forma” ve kus duos interviu, kokio kos
Tel. (708) 598-8101
dėjos Aistės Mažutytės dukra. tiumo ir kaklaraiščio jam
Valandos pagal susitarimą
Taip be jokių skelbimų šiemet reiks... Stengiausi užtikrinti,
į stovyklą susirinko 110 vai kad kandidatui dėl nieko ne
VIDAS J. NEMICKASt M.D.
kų.
skaudėtų galvos. Antrojo rin KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
—
Stovyklaujant
miš kimų turo naktį buvome
7722 S. Kedzie Avė.
kuose, maistą tenka ruoš „Freskų” restorane, iš štabo
Chicago, IL 60652
tis patiems?
atvažiavo atstovas spaudai
Kab. tel. 773-471-3300
— Ruošti maistą — mano Darius Tarasevičius, įėjęs jis
silpnoji vieta. Turiu tik kelis pagavo mano žvilgsnį ir mirk
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
patikrintus patiekalus, ku telėjo. Tą minutę supratau,
9055
S.Roberts
Rd., Hickory Hills, IL
riais apstulbinu per vakarė kad stoviu jau ne šalia kandi
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.
lius. Kaip sako kolega Jogaila dato, o prezidento.
Tel. (708) 598-4055
Morkūnas, iš manęs nebus ge
— Antrame kurse jau bu
Valandos pagal susitarimą
ros namų šeimininkės. Tarp vote ir žurnalo redaktore.
kitko, pirmą kartą skusti bul Turbūt dažnai girdite sa
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
ves man teko skautų stovyk kant, kad esate labai su
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
loje — iki tol buvau klaikiai brendusi?
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
— Retkarčiais susimąstau,
išlepintas vaikas. Galiu pasa
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
kyti kelis skautiškų patiekalų kad skubu gyventi. Galima sa
Valandos pagal susitarimą
receptus. Pavyzdžiui, apelsinų kyti, neturėjau studentiško
pyragėliai kepami ant laužo. gyvenimo, alaus gėrimo ba
ARAS ŽLIOBA, M.D.
Reikia išskaptuoti apelsiną ir ruose... Daug kas mano gyve
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
į jį supilti sausainių tešlą, ta nime atsitinka ekspromtu, nu
219 N. Hammes Avenue
da kepti. Pyragėlis nesudega, trūktgalviškai. Kad ir darbą
Joliet, IL 60435
bet sugeria visą apelsino aro televizijoje pradėjau nuo tie
Tel. 815-741-3220
matą. Tai netradicinis valgis.
sioginio eterio, kai kiti iš pra
DR. PETRAS KISIELIUS
Tikram skautų patiekalui džių įgauna patirties dirbdami
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS
reikia žalios išdorotos vištos ir reporteriais. Kartais būna
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
lauže įkaitintų akmenų. Šitais skaudu, kad dėl savo skubėji
Center for Health,
akmenimis reikia įdaryti viš mo, noro būti visur neskiriu
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
tą: prikimšti į vidų, po spar pakankamai dėmesio arti
630-941-2609
nais. Tuomet standžiai suvy miems draugams, broliui.
BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
nioti į rankšluosčius, supakuo
— Be to, kad esate vado
Fellow: American Academy of
ti į kuprinę ir, kaip mes juo vė, jums nesvetimos ir hu
Family Practice
kaujame, su kuprine leistis į manistinės idėjos. Ar tai
ŠEIMOS GYDYTOJA
dešimties kilometrų žygį. Po skautų organizacijos įta
320 W. 61st Ava.
a 947-5279
dviejų valandų višta bus iške ka?
Hobart, IN 46342
Fax
947-6236
— Manau, kad kažką pana
pusi. Tačiau šis patiekalas jau
priklauso „aukštojo pilotažo” šaus jaučiau ir anksčiau. Bū TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
dama trylikos metų įkūriau
kategorijai.
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
— Skautų organizacija lėlės Barbės klubą, jame buvo
Tel. 708-349-0887.
asocijuojasi ne tik su patie apie 600 narių. Tai buvo noras
Priklauso Palos ir Christ
kalais iš laužo, bet ir su suburti vaikus į organizaciją.
ligoninėms.
asketišku gyvenimu būdu. Tada pirmą kartą susidūriau
Dr. Rimas Novickis
Kaip suderinate savo po su kitokia aplinka nei mano,
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
mėgį su civilizuota, dažnai . tėvų meilės apgaubti namai.
galvos skausmų (ir migrenos),
oficialia darbo
aplinka Kilo noras dalytis. Nors tai
sportinių traumų specialistas
mieste?
skamba banaliai, tačiau jei tu 6645W. Stanley Ava., Berwyn, IL
— Teko girdėti, kad ne — Prieš keletą metų po ofi rėčiau milijoną — dalį skir
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais
mažai televizininkų savo cialaus minėjimo Prezidentū čiau vaikų namams.
susitarus. Kalbame lietuviškai.
atžalas taip pat leidžia į roje tą pačią naktį turėjau iš — Kaip, gyvendama tokį
skautų stovyklas?
vykti į stovyklą. Paprasčiau intensyvų gyvenimą, suge
— Viskas labai paprasta, siai išlindau iš vakarinės suk bate nepavargti?
siu, kai ką nors veikiu, kai
mes neplatiname jokių skel nelės, aukštakulnių batelių,
— Aš beprotiškai pavargstu niekur nespėju, kai svajoju
bimų, nes geriausia reklama nusivaliau makiažą, nusikir nuo atostogų. Nekenčiu šešta bent minutei prisėsti, tačiau
— įspūdžiai, sklindantys iš pau lakuotus nagus ir išvažia dienių ir sekmadienių — pati valandą pasėdėjusi su drauge
lūpų į lūpas. Šiemet kartu su vau į mišką. Į skautų organi neturiu darbo ir mane erzina, prie puodelio kavos, atsipalai
manimi stovyklavo Lietuvos zaciją reikia žiūrėti be fanatiz kad kiti nedirba. Nedirba par davusi ir vėl noriu kur nors
televizijos žurnalistės Lolitos mo — tai lyg žaidimas. O visi duotuvės, nedirba kolegos, visi bėgti...”.
Sutkaitienės
sūnus, sporto žaidimai turi savas taisykles: važiuoja prie ežerų... Galima
Iš „Respublikos” leidinio
žurnalisto Vytaro Radzevi- Prezidentūra — vienokias, sakyti, esu darboholikė. Pail„Brigita” 2001.10.27 d. laidos
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RUGSĖJO ĮVYKIAI
GREIČIAUSIAI NEPAKENKĖ

Danutė Bindokienė

ALTo atstovo Vašingtone metinė ataskaita (1)

Tai vis tą ilgą iešmą
bedrožiant...

ALGIRDAS RIMAS

Nuo praėjusių metų ALTo ko keletas JAV ir Rusijos
suvažiavimo iki šių metų aukštų pareigūnų susitikimų.
rugsėjo ll-osios Lietuva ir ki Bush buvo susitikęs su Putin
tos Baltijos valstybės, ruoš- Šanchajuje spalio gale ir kitą
damosios NATO narystei, pa savaitę su juo vėl susitiks
darė daug pažangos. Tačiau Texase.
Greitai žiniasklaidoje pasi
dar lieka neaišku, ar teroristi
niai išpuoliai Niujorke, Va rodė reportažai, kad už Rusi
šingtone ir virš Pensylvanijos jos paslaugas JAV turės su
pakenkė šiems tikslams. Grei mokėti. Buvo minima, kad į tą
čiausiai nepakenkė, o gal net kainą galėtų įeiti NATO
plėtimo sulėtėjimas, ypač Bal
padėjo.
valstybių
priėmimo
Aukšti JAV pareigūnai vis tijos
atidėjimas,
Rusijos
laikysenos
tikina, kad nei konfliktas su
bin Ladin, nei juodligės siau Čečėnijos atžvilgiu pripaži
bas JAV nepakenkė Amerikos nimas, JAV priešraketinės ap
sistemos
įvedimo
NATO plėtimo politikai. Ji yra saugos
mums teigiama ir ji buvo atidėjimas ir Rusijos priėmi
išreikšta prez. Bush šių metų mas į Tarptautinę prekybos
birželio mėnesį Varšuvoje. organizaciją, finansinės para
Tada prezidentas Bush kitais mos tiekimas bei atšaukimas
metais žadėjo toliau vykdyti JAV Jackson-Vinc įstatymo,
NATO plėtimą ir pažadėjo, kuris nustato tam tikras baus
kad bus atviros durys visoms mes, jei Rusija bandytų var
narystės siekiančioms valsty žyti laisvą emigraciją iš savo
bėms. Trumpai sakant, sakė, teritorijos.
Kaip kai kurie stebėtojai ir
kad bus priimta bent viena
kandidatė ir kad kuo daugiau, NATO plėtimo priešininkai
tuo geriau. Sakė, kad svarsto (tokie kaip Anatol Lieven ir
ma priimti tinkamai pasi Eisenhover instituto specialis
ruošusias kandidates, nepai tai) rašė, kad Baltijos pri
sant nei jų istorinės, nei geo ėmimas į NATO greičiausiai
grafinės padėties. Tai reiškia, bus atidėtas. Dalis tokių skel
kad Baltijos valstybės nebus bė, kad Amerika ketina veikti
išskirtos iš varžybų vien dėl prieš terorizmą savarankiškai
ir jei jai reikia sąjungininkų,
Rusijos priekaištų.
Paskutinis šios JAV politi tai reikia ne NATO, bet at
kos patvirtinimas buvo prez. skirų valstybių, ypač esančių
Bush laiškas prieš dvi sa netoli Afganistano, kurios gali
vaites vykusiam NATO aspi konkrečiai padėti parklupdyti
rantų suvažiavimui Sofijoje, Talibaną. Tokiame sąraše
Bulgarijoje. NATO generalinis būtų Pakistanas, Rusija, Kini
sekretorius irgi pakartojo, kad ja, net ir Iranas. Europoje
kitais metais NATO bus būtų tinkamos tokios vals
plečiama ir kad jokia NATO tybės kaip Britanija, Vokieti
nepriklausanti valstybė ne ja, Italija ir Prancūzija. Kai
turės veto teisių užkirsti kelią kurie mano, kad NATO turėtų
bet kokiai į NATO kandida mažiau reikšmės negu atski
tuojančiai valstybei. Girdime, ros valstybės, nes NATO savo
kad panašiai Vašingtone tiki procedūromis varžytų Ameri
no ir viceprezidentas Cheney, kai daryti sprendimus ir todėl
kai spalio viduryje jis buvo su sulėtintų ir komplikuotų kovą
sitikęs su Estijos premjeru prieš terorizmą.
Kiti, tokie kaip „VVashing
Mart Laar.
Tačiau akivaizdu, kad rug ton Post” komentatorius Jim
sėjo 11-tą prez. Putin tapo vie Hoagland, rašė atvirkščiai.
nas pirmųjų užsienio valsty Teigė, kad Rusijos nauja poli
bių vadovų, susirišusių su tika pagrįsta supratimu, jog
prez. Bush ir išreiškusių jam jos ateitis yra Vakarų pasau
užuojautą. Greitu laiku Rusija lyje ir kad islamo fundamen
suteikė konkrečią paramą ko talistų pavojus gresia Rusijai
voje prieš bin Laden ir Tali- ne mažiau negu Amerikai.
baną: suteikė perskridimo Buvo rašoma, kad toks suvoki
teises, pritarė idėjai naudotis mas tik paskatins NATO plė
gretimų valstybių - Tadžikis timą, net ir Baltijos link. Rusi
tano ir Uzbekistano - kari jos užsienio ir saugumo taryba
nėmis bazėmis ir suteikė kari paskelbė savo deklaraciją, re
nę paramą šiaurės Afganista miančią Rusijos priartėjimą
no sąjungininkams. Preziden prie Vakarų sąjungininkų. Jo
tas Putin pareiškė, kad jis je buvo vertinama NATO or
nebelinkęs toliau priešintis ganizacija kaip pagrindinė
NATO plėtimui ir kad pati Europos saugumo klausimus
Rusija susidomėjusi giliau veikianti organizacija. Dekla
bendradarbiauti su NATO ir racijoje buvo iškelta, kad Ru
gal net kandidatuoti į NATO, sijai būtų pageidautina svars
aišku, pagal savo sąlygas. Vy tyti, kaip toliau priartėti prie

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano —
lietuvių partizano „Povo" dienoraščio
HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.2
Ilgai ieškojęs, radau
krepšį supelijusios duonos, maišą su priešdujinių prie
taisų dalimis ir šalia miegantį rusą. Nieko valgomo,
išskyrus bulvių lupenas, kuriomis smaguriauti gali tik
ožkos, neradau. Toliau, eidami per mišką, viename
kirtime aptikome automašiną. Tikėjomės, kad joje bus
maisto produktų, bet šios svajonės neišsipildė — ma
šinoje buvo rusai. Mes patys po to stebėjomės, kaip su
gebėjome išsikapstyti iŠ šio miško. Nuolat susidurda
vome su rusų daliniais, ir visi keliai mums buvo at
kirsti. Jautėsi, kad frontas čia pat. Matėme besijuo
kiančių rusų kareivių būrelius. Kad galėtume prasigauti per fronto liniją, nutarėme išsiskirstyti į gru
peles. Vėliau rusai mus pastebėjo ir ėmė vytis kaip
kiškius. Sprukome į krūmus, iš paskos driokstelėjo ke
letas šūvių. Vėl išgyvenimai ir alkis, teko perplaukti
upelį ir apmirti. Ginklus sumėtėme į upelį ir persikėlę
vėl maklinome. Atsitiktinai susitikome su civiliu rusu,
matyt, partizanu, kuris sušvilpė. Mes pabėgome į pel
kėtą mišką. Judėjome jau su lazdomis. Kitą dieną
priėjome gyvenamą partizanų stovyklą, bet čia pavo
jus mūsų netykojo: iš šiaudinio guolio į mus žiūrėjo ke
turių kačiukų tokios pat alkanos, kaip ir mūsų, akys.
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Lapkričio 10 d. Čikagoje vyko 61-asis ALTo suvažiavimas, kuriame buvo surengtos svarstybos „Lietuva ir
NATO”. Jose dalyvavo (iš kairės): Regina Narušienė (JAV LB tarybos pirmininkė). Kari Altau (JBANC - Jung
tinio pabaltiečių komiteto - direktorius), Gildą Karu (Amerikos estų tarybos atstovė), Algirdas Rimas (ALTo at
stovas Vašingtone), Artis Inka (Latvių bendruomenės atstovas, ,,Midwėst Baltic coalition” sekretorius).
Jono Kuprio nuotr.

NATO. Vienas variantas būtų
- siekti narystės Šiaurės At
lanto taryboje, o ne pačioje ap
saugos koordinavimo organi
zacijoje.
Kai kurie Amerikos stebė
tojai rašė, kad Amerika visiš
kai supranta, jog ji nepajėgs
pati viena susidoroti su tero
ristais ir kad jai reikia sustip
rinti sąjungininkų tinklą. NA
TO lieka pagrindinė Amerikos
apsaugos sąjunga. Ji net buvo
pareiškusi pagal sutarties 5-tą
straipsnį, kad visiems NATO
nariams įsigaliojo prievolė
konkrečiai padėti JAV šiame
konflikte. Pademonstruoti to
kią paramą NATO perskraidino iš Vokietijos į JAV penkis
stebėjimo ir kontrolės AWAC
lėktuvus, kad Amerikos avia
cija galėtų geriau saugoti savo
oro zoną.
Atsirado ir siūlymų, kaip
išplėsti NATO nesukėlus Ru
sijos pasipriešinimo. Vienas
toks būdas, siūlomas kai
kurių akademikų, ragina 2002
m. priimti sprendimą išplėsti
NATO ir pakviesti daugumą
dabartinių aspirantų tapti tik
raisiais kandidatais. Tačiau
pats įvedimo į narystę proce
sas būtų ištęstas ir būtų
užduoti papildomi reikalavi
mai tapti pilnateisiais nariais.
Kaip žinome, šis variantas
nėra prigijęs nei JAV vyriau
sybėje, nei Kongrese. Įdomu,
kad pagrindiniai JAV vyriau
sybės patarėjai, kurie šiuo
klausimu rūpinasi, atmeta
tokį principą kaip paneigiantį
JAV politiką kitais metais
praplėsti NATO. Jų nuomonė
sutampa su buvusios Clintono
vyriausybės patarėjais ir pa
reigūnais, tokiais kaip mums
žinomas buvęs Valstybės de
partamento pąsekretorius Strobe Talbott ir sekretorės padė
jėjas Europos reikalais Ron
Asmus.
Taigi akivaizdu, kad JAV
pareigūnai vis mus ramina,
kad su Rusija nebuvo ir nebus
tariamasi dėl to, kas bus
• priimtas į NATO ir kada. Iš
vada susidaro tokia, kad Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių
galimybes patekti į šią sąjun

gą galima laikyti nesumažė
jusias. Tik reikia pridėti, kad
jei JAV santykiai su Rusija vis
gerės, o su Europos sąjun
gininkais Europos Sąjungoje
dėl įvairių priežasčių - blogės,
pati NATO gali pasikeisti. Ta
da NATO gali netekti savo
vaidmens kaip savo narių ap
saugos sąjunga, bet pasidaryti
lyg bendru saugumo'diskusijų
klubu.
Kalbėjau apie JAV vyk
domąją valdžią. O kas vyksta
Kongrese? Prieš rugsėjo 11-tą
Kongreso požiūris dėl Baltijo.
valstybių priėmimo j NATO
atrodė vis labiau teigiamas.
Daugiau kaip trečdalis senato
rių, daugelis iš vidurinių va
karų ir rytinių valstijų, jau
buvo pasisakę už NATO plė
timą. Įtakingam senatoriui
Lugar atrodė, kad jau buvo
galima surinkti tuos reikia
mus 67 baisus, kad nauji
NATO nariai, įskaitant visas
Baltijos valstybes, būtų priim
ti. Po rugsėjo 11-tosios visas
Kongreso dėmesys iš karto
tapo nukreiptas svetur, į kovą
su teroristais. Kai viena latvių
grupė lankėsi pas šen. Chuck
Hegel iš Nebraskos, senato
rius, kuris prijautė mūsų sie
kiams ir galėjo būti kitais
metais išrinktas užsienio ko
miteto pirmininku, jei respub
likonai
perimtų
Senatą,
pabrėžė, kad jis šiais laikais
neturi kantrybės kalbėti apie
jam neaktualius klausimus,
tokius kaip NATO plėtra, ir
kad jam rūpi tik laimėti da
bartinę kovjį.
Panašiai reiškiasi ir kiti.po
litikai. Pavyzdžiui, šen. Hillary Clintort, kuri anksčiau
palankiai kalbėjo apie Baltijos
valstybių priėmimą į NATO,
pastaruoju metu atrašė JAV
LB, kad ji dabar užsiėmusi
išimtinai reikalais, kurie pa
dėtų jos valstybei, Niujorkui ir
kovai prieš terorizmą. Kitiems
reikalams nėra laiko suteikti
dėmesio. Taigi, ALTo, JBANC
ir kitų organizacijų tiesiogi
niai santykiai su Kongreso at
stovais laikinai atslūgo po
rugsėjo ll-osios. Yra apsiribo
jama pokalbiais su jų pa

Kačiukus mes iškepėme ir suvalgėme. Ar jie buvo gar
dūs, negaliu pasakyti, nes juos godžiai prarijome.
Šios kančios tęsėsi jau tris savaites, nežinojome, nei
kuri diena, nei valanda, visas tris savaites badmiriavome. Frontas, matyt, vėl buvo toli, ir mes negalėjome
jo pasiekti. Vakare įsmukome į ūkininko namą, kur aš
godžiai ieškojau bulvių ir grabinėjau ranka, bet ją nu
tvilkė lyg elektra. Kampuose buvo girdėti kvėpuojant,
ir aš supratau, kad daržinė pilna rusų. Nemačiomis
iššliaužiau, paėmiau už rankų draugus, ir mes nepas
tebėti tyliai išsmukome. Bet Petrą užmatė šeiminin
kas, pranešė sargybiniui, buvo sukeltas aliarmas. Mes
ėmėme laukuose ieškoti ir kasti senas, pavandeniju
sias, beveik supuvusias bulves, kurios taip pat buvo
skanios. Buvome nepaprastai nusikamavę ir išsekę.
Ypač bloga ir sunku buvo Viliui. Jis atrodė kaip sena
moteris ir «jš silpnumo svirduliavo. Paskui pasitaikė
laiminga diena, už kurią mes pasimeldėme: miške ra
dome žemuogių bei mėlynių ir valandomis šliaužio
jome ant kelių, rinkdami gardžias uogas.
Kartais virš medžių viršūnių pasigirsdavo burzgi
mas „kavos malūnėlio” (rusų žvalgomojo lėktuvo), ku
ris nuo pat Vitebsko buvo nuolatinis mūsų palydovas,
periodiškai praskrisdamas ir sukdamasis virš mūsą,
ieškodavo vokiečių kareivių.
Miškinga vietovė leido judėti naktį ir dieną. Noras
patekti į tėvynę ir užvalgyti duonos nugalėdavo mus.
Naktį pabandėme prasmukti į kaimą, kur buvo ne
įprastai tylu. Per vieno namo langą mergaitė padavė
mums kepalą duonos, kurią mes godžiai pasidalijome

tarėjais.
Tai nereiškia, kad Kongrese
nieko nepasiekta. Šiais metais
buvo pasiekta nemažai. Pen
sylvanijos senatorius Arlen
Specter, kuris anksčiau prie
šinosi tolimesniam NATO plė
timui, dabar yra pažadėjęs jį
remti. New Yorko senatorius
Shumer, kuris anksčiau at
rodė abejingas, yra užtikrinęs
savo balsą tolimesnei NATO
plėtrai. JAV lietuviai smarkiai
prisidėjo prie šių senatorių
„atsivertimo” į mums palan
kią politiką.
Pavasarį 17 senatorių, veda
mi tokių kaip Jesse Helms,
Gordon Smith iš Oregon ir Illi
nois
senatoriaus
Durbin,
prieš prez. Bush kelionę į Eu
ropą pasirašė laišką, raginantį
jį imtis iniciatyvos, kad NATO
būtų išplėsta. Šis Senato pa
tarimas paskatino priimti pre
zidento sprendimą aiškiai
remti NATO plėtimą, pa
skelbtą Varšuvoje. Šių metų
aprūpinimo įstatyme Kongre
sas balsavo pateikti daugiau
kaip 20 min. dolerių Baltijos
valstybėms pasiruošti į NATO
ir dar 5 min. ekonominei para
mai. Kongreso nario Shimkaus
iniciatyva buvo pateikta At
stovų Rūmų rezoliucija, ku
rioje remiamas Baltijos valsty
bių pakvietimas į NATO. šiai
rezoliucijai pritaria 56 Kong
reso atstovai, tačiau ji dar
nėra priimta užsienio reikalų
komiteto, kad būtų pervesta
svarstyti visiems Atstovų
Rūmams. Analogiškos rezoliu
cijos Senate nėra, nes, atrodo
prieštarauja senatorius Biden
ir kiti demokratai, gal tik dė
taktinių priežasčių.
Reikšmingiausias įstatyme
projektas šiais metais buve
nateiktas spalio viduryje. Tai
vadinamas „Laisvės sutvirti
nimo aktas 2001" (Freedorr
Consolidation Act 2001, HF
3167, S 1572), kurį Atstovi,
Rūmuose pasiūlė Kongreso atsto
vas Bereuter iš Nebraskos ii
Senate - senatorius Helms iš
North Carolina.
Nukelta į 5 psl

Sakoma, kad pati skau
džiausia žmogaus vieta yra
ušenė. Ne vien eilinio žmo
gaus, bet ir biurokratijos. No
rint kažką nubausti, reikia
smogti į kišenę, tuomet baus
mė pasieks savo tikslą. Tad ir
nusikaltėlius teismai dažnai
baudžia piniginėmis baudo
mis, kurios nemažiau veiks
mingos, kaip uždarymas už
grotų.
Kad nepriklausoma Lietuva
pasižymi sodriu biurokratijos
klestėjimu, daugeliui tautie
čių, su jos veikla — arba, ge
riau sakant, „neveikia” — su
sidūrusių, labai aišku. (Tik
pamėginkite greitai atlikti
reikalingų dokumentų sutvar
kymą, gauti leidimus verslo
ar paslaugų pradžiai, sutvar
kyti kitus reikalus valdiškose
įstaigose...) Įsitikina tuo ir už
sieniečiai, kaip girdime nusiskundžiant įvairias bendroves
ar įmones, pareiškusias norą
Lietuvoje investuoti, pradėti
verslą ar kurią kitą tolygią
akciją. Deja, dėl tokio „ilgo
iešmo drožimo” nukenčia pati
valstybė, nes ne visi užsie
niečiai pratę prie tokio rei
kalų atlikimo, todėl numoja
ranka ir „savo biznį” nuneša
imlesniems. Žinoma, tokie da
lykai šalies gero vardo skry
bėlę margomis plunksnomis
neapkaišo.
Nepasitarnavo Lietuvos ge
ram vardui ir pagaliau Starsbūre užsibaigusi buvusio mi
nistro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus byla. Ne vien dėl
Europos Žmogaus teisių teis
me Lietuvai priteisto su
mokėti 30,000 litų žalos atly
ginimo bei 70,000 litų advo
katų išlaidų. Čia kaip tik ir
tas minėtasis „smūgis per
kišenę”, nes Lietuvos iždas
nuolat skundžiasi įplaukų sto
ka, neišgali laiku atsilyginti
valdiškus darbus dirbantiems
tarnautojams, už žemės ūkio
produktus ūkininkams, skirti
lėšų švietimo reikalams ir
pan. O štai 1993-1996 metais
buvusiam LDDP Vyriausybės
vadovui A. Šleževičiui, kuris
nuo pat savo kadencijos pabai
gos, be kitų dalykų, buvo kal
tinamas Akcinio inovacinio
banko sužlugdymu, kyšinin
kavimu, iš nežinomų šaltinių
turtų sužvejojimu ir pan., Lie
tuvos Generalinė prokuratūra
1996 m. užvedė baudžiamąją
bylą.
Užvedė ir, atrodo, pamir
šo... A. Šleževičius, pasirodo,
— nepėsčias. Jis padavė Lie
tuvos valstybę į Europos Žmo
gaus teisių teismą, veikiantį

ir prarijome. Mergaitė papasakojo, kad šiam kaime
rusų nėra, o kaimyniniame jų yra. Ji pasakė, kad čia
jau Lenkija. Mes pasinaudojome palankia padėtimi
(nėra rusų): ėjome pro visus namelius ir beldėmės į
langus, prašydami maisto produktų. Sočiai prisivalgėme, pasiėmėme maisto į kelionę. Miške užšoko
me ant užmaskuoto oro uosto su lėktuvais. Pamatėme
ir dienų dienas mus medžiojusį žvalgą. Nuo oro uosto
pasitraukėme į šalį, nes prie lėktuvo kažkas iš rusų
krapštėsi.
Paskui sunegalavau ir aš, tapau Vilio partneriu.
Mes abu eidavome į kaimą prašyti maisto. Žmonės
mums duodavo, ir kai mes sakydavome, jog miške yra
mūsų draugų, kai kurios moterys nunešdavo maisto
produktų jiems į mišką.
Vietovė, kurioje apsistojome, buvo arti vokiečių sie
nos, o rusai jau stovėjo prie pat jos, ir dėl to mums bu
vo daugiau nei liūdna.
Vilis vis silpo. Atsitiktinai susidūrėme su pistoletais
ginkluotais partizanais, kurių buvo daugiau nei mūsų,
o mums nėra kuo pasipriešinti, nes visi teturėjome
vieną šautuvą, kuris jau netiko šaudyti. Mums beliko
bėgti. Bėgant pasigirdo kulkosvaidžio serija. Iš pra
džių buvo nukautas Petras, paskui — Arnoldas. Aš
bėgti jau negalėjau, suglumęs puoliau atgal, priešais
rusų partizanus, ir šią akimirką pamačiau gulinčius
negyvus Petrą ir Arnoldą bei pakeltomis rankomis
Otą, kuris jau neturėjo kitos išeities. Tai buvo paskuti
nis mano bičiulis, pakeltomis rankomis stovintis prieš
besiartinančius rusus. Bet aš visgi pabėgau ir pasislė

Strasbūre, reikalaudamas mi
lijono litų žalos atlyginimo n
dar priedo 280,000 Lt išlai
dums (už advokatų paslaugas
ir pan.). Gerai, kad teismas
ieškinį sumažino, bet ir tai
netvirtas valstybės biudžetas
skaudžiai pajus.
Kokiu pagrindu buvusio
ministro pirmininko byla at
sidūrė Strasbūre9 Nagi kaip
tik dėl to „ilgo iešmo drožimo”
— įsisenėjimo, nes daugiau
kaip ketverius metus byla ne
buvo nagrinėta nei viename
Lietuvos teisme. Tačiau tai
nereiškia, kad nebuvo mėgin
ta. Pvz., trejus metus bylą
išnagrinėti bandė Vilniaus
apygardos teismas. Byla porą
kartų grąžinta papildyti, at
sidūrusi net Konstituciniame
teisme, kol 2000 m. balandžio
18 d. buvo nutraukta.
Buvusio premjero A. Šleže
vičiaus byla Strasbūre nebuvo
vienintelė, iškelta prieš Lie
tuvą. Nuo 1995 m. birželio 20
d., kai Lietuvoje įsigaliojo Eu
ropos Žmogaus teisių konven
cija, Strasbūre atsidūrė dau
giau kaip 300 skundų. Vieni
buvo nagrinėti, kiti iš esmės
atmesti. Prieš šią A. Šleže
vičiaus bylą, Lietuva jau buvo
pralaimėjusi kitas penkias, o
viena baigėsi bendru susitari
mu, kuomet Lietuva nuken
tėjusiam (Sigitui Raišeliui i
sutiko mokėti kompensaciją.
Iki šių metų pabaigos bus na
grinėjamos dar šešios bylos
lietuvių-prieš Lietuvą. O kiek
jų bus ateityje?
Nežinant kitų Strasburui
pateiktų Lietuvos piliečių by
lų turinio, neįmanoma pasa
kyti, ar jas tiek pat veiksmin
gai galėjo išspręsti vietiniai
teismai, nekabinant, kaip sa
koma „nešvarių baltinių ant
tvoros, kad visas pasaulis ma
tytų”. Tačiau pas lietuvius jau
tas įprasta. Juk ne kartą ir
čia, Amerikoje, mūsų tau
tiečiai, susikivirčiję dėl būtų
ar nebūtų „nuoskaudų ir
principų”, papildė amerikie
čių advokatų kišenes, su
priešindami lietuviškąją vi
suomenę, nei kiek nepasitar
naudami visų bendriems tiks
lams. Tad neturėtume pirštu
badyti į Lietuvos pusę. O vis
tik pikta, kad biurokratijos
nepareigingumas ar vangu
mas nukentėjusiuosius prive
da prie tokių žygių ir su sa
vais nesutarimais išeinama
kautis į tarptautinę areną.
Kiek dar reikės nepriklau
somo gyvenimo metų, kad
įvyktų teigiami pasikeitimai?

piau krūmuose.

Rusai — drąsūs, budrių akių ir su pistoletais ran
kose. Aš prigludau prie žemės, šalimais praėjo rusas
partizanas, manęs nepastebėjo, pamatė nukautą drau
gą ir praėjo pro mane. Vėliau pabėgau ir likau vienas.
Žuvęs Petias Fonkinsas buvo iš Faseinchaino netoli
nuo Hedenbergo.
(Toliau dienoraščio autorius prisimena, kaip vienas
eidamas kartą vos nepakliuvo į rusų kareivio, prisileidusiojį visai arti, rankas... (vert. past.)
Kareivis staiga šūktelėjo, suriko ir antras sargybi
nis, bet man pavyko slapčiomis dingti. Taip tęsėsi ke
letą valandų. Sykį kareivis atidengė ugnį, bet nepa
taikė. Rusas iššaudė visą diską ir kai ėmė iš naujo
užtaisinėti, man pavyko pasprukti.
Taip ir klaidžiojau be žemėlapio, be kompaso, be
draugų, svetimoje tolimoje šalyje, bijojau net paukš
čių.
Kiekvieną vakarą išlįsdavau iš savo slėptuvės, ku
rioje tūnodavau dieną, ir prisėlindavau prie atokių
kaimo namelių, tikėdamasis gauti būtiniausių maisto
produktų. Vietos gyventojai lenkai padėdavo ir paro
dydavo, kaip man keliauti ir nepatekti į rusų rankas.
Vėliau ilgai slėpiausi po egle, iš šakų įsirengiau slėp
tuvę ir guolį. Kartą po lietaus smarkiai sušalau, ir vie
na moteris davė man kepurę ir sudriskusį, skylėtą
švarką. Ši dovana ne tik šildė, bet išgelbėjo gyvybę
Vienas lenkas, važiavęs į lauką, parodė kelią ir per
spėjo, kad vaikšto partizanai, ir aš pamačiau tris gink
luotus civilius.
(B.d.)

DRAl'GAS, 2001 m. lapkričio 14 d., trečiadienis
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Dirbu užmiesty. Dirbu‘greitai,
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773-779-3313
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■veik menuo, kai pyk-

įniršusi, JAV Lietuvių Bend-

'.cii'jv sportininkai Čikagoje ruomenė. Nežinau, ar daug
priekaištauja JAV LB Krašto kas prisimena 1967 metų va
valdybai, nesuprasdami, kodėl sarą, tada labai didelį dėmesį
jie buvo aplenkti, kai per šį LB patraukusius JAV LB tarybos
i lenkias t šimtmečio minėjimą rinkimus, kai dar ir partijos
lokei > u didino dovanas lietu kovėsi dėl įtakos Lietuvių
vių ;no urną ugdančioms or- Bendruomenėje, ir jaunų vy
eam/aeijoms. Apie sportinin rų, „Lituanicos” klubo narių,
kų sul.akitives rašyti prašyda sumanytą kelionę į okupuotą
mi. „Lituanicos" ir „Liths” klu
Lietuvą pažaisti krepšinio. Ir
bų vadovai pakiniai reikalavo kaip Lietuvių Bendruomenė
skriaudų priminti ir paklaus tada prieš juos sukilo. Kaden
ti, kodėl, dovanas bei padėkas ciją baigiančios ir naujai iš
gavę ateitininkai, skautai ir rinktos JAV LB tarybos nariai
! aetuvos vyčiai yra vertesni už buvom sukviesti į dr. Kazio
^portiniiikus'1 Ir ilgai pavyz Bobelio namus ir visą naktį
džiais įrodinėjo didelę sporto dėl tos išvykos kovėmės. Už
naudą, buriant jaunimą ir lai drausti, griežtai smerkti, —
kant p išeivijos lietuviškame kietai laikėsi vieni. Kiti abejo
pasaulyje. Prieštarauti nesiry jo, galvojo: verta neverta jau
žau. jų pastabos tikslios. Šie laisvėje mūsų brandintam jau
teigimai buvo patvirtinti spa nimui nuskristi pas okupuo
lio
pabaigoje
„Lituanicos” tus brolius ir su jais spOrto
sporto klubo, taip pat penkias aikštėje, o gal ir už jos, pa
dešimtmeti mininčiame, poky bendrauti, pasidomėti jų gyve
ly te Lemonte. Pasaulio lietu nimu, galvosena, gal laisvės
vių centre, kuriame bent troškimo žiežirbėlę sustiprin
stambnienomis buvo priminti ti, o, jeigu jos nebėra, gal ir iš
ir jų nuopelnai lietuvių jauni naujo įdiegti. Kietieji sakė ne:
mui. taigi ir lietuvybei. Ojų — bolševikai juos tik sukompro
mituos, gali ir užverbuoti,
daug
Sportininkų kartėlį supran KGB agentais paversti. Šalia
tu. tačiau strėlėms laidyti tai to — ir politika: 4okia kelionė
kinių jie turėtų dar ir kitur bus tik okupacijos nepripaži
pasidairyti, nes, aplamai sun nimo politikos atsisakymas,
ku suvokti, kodėl lietuviškas akibrokštas aneksijos nepri
gyvenomis bei visa lietuviška pažįstančiai Amerikai. O taip
veikla sportininkus laiko lyg pat, koks iš viso gali būti
už tvoros 1 vidų įsileidžia, bendravimas su komunistais,
jiems uk ypatingais laimėji griežtai išvyka smerkė, dabar
mais mspindejus, ir tik trum su buvusiu Lietuvos preziden
pam laikui. Tiesa, neužmiršta tu, dabartiniu premjeru Algir
ne už pralaimėjimus, pro šalį du Brazausku, dažnai medžio
praeidami, pagrūmoti. Tai jantis dr. Kazys Bobelis.
matėm anksčiau, matom ir da
Nepasmerkėm, nes keli ta
bar. ypač Lietuvoje. Su meda rybos nariai smerkti griežtai
liais iš Sidm y grįžusius olim atsisakė, abejodami, ar iš viso
piečius auksu apibėrė, o, Tur JAV LB taryba turi teisę kiš
kijoje pralaimėjusius ir į Vil tis į tokį privačių žmonių pri
nių parskridusius, tuos pačius vatų užmojį, nes išvyka buvo
krepšininkus pomidorais taš organizuojama ne kurio nors
ke Taigi ir čia, tikiu, JAV LB sporto klubo, bet privačių
vadovai pro sportininkus pras sportininkų iniciatyva. Bet
lydo ne iš blogos valios, bet... visgi išvykai nepritariantį do
dėl tokios nuolatinės mados.
kumentą surašėm. Negelbėjo.
J PLC, pačių sportininkų Krepšinio komanda buvo su
pastangomis ir Lietuvių fondo daryta, į okupuotą Lietuvą
parama, prieš trejus metus nuskrido, žaidė kelias rung
įrengtą sporto salę „Lituani tynes, bendravo. Tarp organi
cos” veiklos paminėti spalio 20 d. zatorių bei vadovų buvo Ri
susirinkę svečiai išskirtinai mantas Dirvonis, Vytautas
pagerbė vieną šio sporto klubo Germanas, dabartinis Lietu
steigėjų ir visus 50 metų jo vos prezidento pagrindinis pa
dvasia kvėpavusį Rimantą tarėjas Raimundas Mieželis —
Dtrvonį. Tikrai užtarnauta pa jis buvo išvykos vadovas (beje,
garba ir padėka, nes be jojau dabartinis jo viršininkas Val
seniai to klubo nebebūtų buvę, das Adamkus nepritarė). Nors
kaip nebėra nė kitų penkių, nė vieno grįžusio ant laužo nemaždaug tuo pačiu laiku sudeginom, bet kreivų žvilgs
įsteigtų. Čikagos lietuvių spor nių į juos, ir jų nesmerkian
to vienetų Ir prisiminiau... Su čius, buvo. Vėliau sužinojom,
juo juk ir man teko turėti rei kad ne tik mes okupuotos Lie
kalu, taip čia mes mėgstam tuvos lietuvių, bet ir jie mūsų
sakyti, ir ne tik dabar, kai jau jaunimo bijojo ir įsileisti ne
esame draugai bet ir tuo lai norėjo. Kažkokie ČIA agentai
ku. kai dar mažai pažįstami atvyksta, sakė. Lėmė tik
buvom Tada. kai lietuviais Sniečkaus įsikišimas.
Tačiau nei dėl išvykos
sportininkais buvo išskirtinai
susidomėjusi, dahar juos pa- triukšmą kėlusi JAV Lietuvių
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RIMAS L.STANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
■ •Perkame ir parduodame namus
■ Pensininkams nuolaida

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; “sidings",
“soffits”, “decks”, “gutters“, plokšti
ir “shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

Š.m. spalio 26 d. Vasario 16-osios gimnazijoje lankėsi pietų Hesseno apygardos preziaentas Gerold Dieke. Nuo
traukoje— gimnazijos ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės vadovai su svečiu (antras iš kairės).

Bendruomenes taryba, nei pa
ti LB nesugriuvo. Tą rudenį
naujoji taryba vadovybę su
darė iš nuosaikiau galvojusių
ir krepšininkus smerkti atsi
sakiusių žmonių. Nežuvo nei
vienas išvykos dalyvis sporti
ninkas, nei išvykai organiza
torius davusi „Lituanica”.
Sportininkai darbavosi toliau,
nurimusi Bendruomenė spor
tininkų atžvilgiu grįžo jų už
marštin, nors kurį laiką ben
dradarbio su okupantu etiketė
vienam ar kitam, progai pasi
taikius, buvo prisegama. Bet
„Lituanicos” minėjime apie tai
nekalbėjom. Gal ir gerai, tokia
proga kryžminėmis nuotaiko
mis dalintis gal ir nedera. Ta
čiau pati įvykio istorija yra la
bai įdomi, būdinga anam lai
kotarpiui, ir būtų gerai ją ra
miai bei objektyviai išnagri
nėti. Lietuvos spaudoje ji buvo
aprašyta, berods, ano laikotar
pio žurnalisto, todėl ten gali
atsispindėti kitoks negu mū
sų požiūris. Reikėtų ir tos
pusės žvilgsnio. Gal kas nors
tai padarys? Bet šiandien mes
„Lituanicos”, tai pat ir kitų
sporto sambūrių, veiklą turim
vertinti tik dalykiškai, tokią
„politiką” iš jų visu šimtu
nuošimčių išjungdami. Neteis
tom nė Lietuvių Bendruome
nės vadovų už per mažą dė
mesį sportui, nes tarp jų yra
daug šią kultūros šaką mylin
čių, gerbiančių bei remiančių
žmonių. „Lituanicos” sukaktu
viniam pokylyje buvo perskai
tytas ir JAV LB Krašto valdy
bos pirmininko Algimanto Ge
čio sveikinimas. Tačiau dides
nio dėmesio iš LB vadovų rei
kalauti visgi reikia. Gal dau
giau negu sveikinimų. Tai užmirštantiems ir priminti ne
pro šalį. „Lituanicos” sukaktu
viniame pokylyje buvo išryškinti šio klubo darbai, nuopel
nai, įvertinti bei pagerbti va
dovai, ypač tokio įvertinimo
bei pagarbos nusipelnęs Ri
mantas Dirvonis. Gražu, kad
specialiu laišku jį prisiminė ir
asmeniškas Rimanto draugas,
prezidentas Valdas Adamkus.
Tikrai įspūdingai paminėta
laimėjimais turtinga šio spor
to klubo praeitis.
Tačiau daugiau už praeitį
mums turi rūpėti ateitis. „Li
tuanica” į ją žengia tvirtais
žingsniais.
Sukaktuviniame
pokylyje matyti jaunų vadovų
veidai nuteikia maloniai. Apie
16 jų yra subūrę daugiau kaip
300 vaikų ir jaunimo, paskirs
tę į daugiau kaip 20 grupių
bei komandų, juos moko, lavi
na,
treniruoja.
Sudarytas
rinktines skraidina į Lietuvą,
iš ten kviečiasi bendraamžius,
ir taip sporto aikštėse, o ir už
jų, bendrauja. Argi ne puikus
50 metų klubo darbo paliki
mas? O šalia PLC esančioje
aikštėje sekmadieniais futbolą
žaidžia, praėjusiais metais to
kias pat sukaktuves šventusio
„Liths" sporto klubo komanda,
kurioje dabar jau iš Lietuvos
atvykę
lietuviai
vyrauja.
„Liths" — irgi beveik užmiršti
sukaktuvininkai. Girdėti, kad
usilike 'iŠ kairės) ..Lithuanica" klubo pirminin
luinu .lesinskaitp ir žurn Edvardas bulaitis
kažkas kėsinasi iŠ jų aikštę
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Nekilnojamasis turtas

Paslaugos

M. Šmitienės nuotrauka.

S.Benetis,
tel. 630-241-1912.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 SL
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

V VIZOS
LIFE įstatymo aktas nuro
do, kad V-vizos prašytojams
nėra draudžiama jos prašyti
dėl dokumentų trūkumo ar
nelegalaus buvimo šalyje. Be
V-vizos
to, 3 ar 10 metų draudimas at
vykti į JAV jiems netaikomas,
Naujas V-vizas gauti turi
tad V vizos prašytojams, kurie
teisę imigrantai, priklausan
išbuvo JAV daugiau nei 180
tys 2A kategorijai, t.y. nuolati
dienų nelegaliai, nėra drau
nių gyventojų (resident allien)
džiama atvykti su V-viza. 3 ar
vyrai, žmonos ar nepilname
10 metų draudimas atvykti į
čiai vaikai, jaunesni nei 21
JAV jiems bus taikomas, jei Vmetų ir nevedę. V-viza leidžia
vizos savininkas prašys statu
būti JAV teisėtai, susijungti
so pakeitimo ar imigranto vi
su JAV nuolatiniai gyve
nančiu vyru/žmona ar tėvu/ zos.
Prašymai užsienio
motina ir dirbti, kol pasibaigs
„žaliosios kortelės” gavimo
konsulatuose
procesas.
Imigrantai gali prašyti VKas gali gauti vizą
vizos užsienio konsulatuose,
Norint turėti teisę gauti V jei tik jie kvalifikuoja tokiam
prašymui. Prašytojas užpildo
tipo vizą, reikia būti pralau
DS-156 Nonimigrant Visa Ap
kus ne mažiau 3 metus „žalio
sios kortelės” gavimo procese, plication kartu su DS-3032
Nonimigrant V Visa Applica
t.y. prašymas-peticija forma I130 šeimų susijungimui turėjo tion. Prašytojas privalo leisti,
būti pateikta iki 2000 m. gruo kad jam būtų patikrinta svei
kata (skiepai nebūtini). Prašy
džio 21 d.
Šiuo metu „žaliosios korte tojas turi pateikti dokumen
lės” laukimo laikas 2A katego tus iš policijos, o FBI įstaigai
pateikti savo vardus ir pavar
rijos žmonėms yra 5 metai.
Sponsoriuojama žmona ar des patikrinimui. Prašymas
vyras gauna V-l vizą, o vaikai turi būti nusiųstas „consular
— V-2 vizas. Mažamečiai vai post”, kuris peržiūrės prašyto
kai asmenų, turinčių V-l ar V- jo imigracinės vizos prašymą.
Mokestis už V-vizą yra 45
2 vizas, gali gauti V-3 vizas.
dol., dar prisidės mokestis už
medicininį patikrinimą. Gali
būti mokesčių už korespon
denciją ir už pirštų antspau
dus.
Jei prašymas V-vizai paten
kinamas, prašytojas gauna
„multiple-entry” vizą, kuri
galioja 10 m. Mažamečiams
vaikams, kurie yra 11 m. ar
vyresni, duodamos vizos, ku
rios galioja iki kol jiems sueis
21 metai. Atvykstant su V
viza, JAV leidžiama pasilikti
2 metus. Jei vizos savininkas
yra vaikas 19 m. ar vyresnis,
jis gali pasilikti JAV iki kol
sueis 21 m.

Praėjusiais metais LIFE įs
tatymo aktu buvo sukurtas
naujos dviejų tipų vizos — V
ir K.

.

viestas priduoti pirštų anspaudus. Application Support
Center INS taip pat gali pa
prašyti prašytoją pateikti I134 formos įrodymą, kad jis
bus išlaikomas (affidavit of
support).
Jei INS patvirtina prašymą,
prašytojui išduodama 1-797
forma, kuria suteikiamas V vi
zos statusas dviem metams
arba 19 m. ir vyresniems vai
kams — iki kol sueis 21 metai.
Leidimas dirbti

V-vizos savininkai turi teisę
dirbti. 1-765 formos prašymas
dėl darbo leidimo turi būti .
užpildomas ir siunčiamas šiuo
adresu; Box 7216, Chicago, IL
60680-7216. Atsakant į klau
simą Nr. 16 1-765 formoje,
liečiantį „eligibility category”,
V-vizos savininkas turi įrašyti
(a)(15).

Prašymai

Keliavimas

V vizos savininkai gali ke
liauti į užsienį, kol V vizos
statusas galioja. Jei imigran
tas gauna V vizos statusą JAV
ir tada keliauja į užsienį, V vi
zos jis turi paprašyti US kon
sulate užsienyje prieš grįžtant
į JAV. Įspėjimas; Nors 3 ar
10 metų uždraudimai nesaisto
V-vizos gavimo, tie uždraudi
mai galioja iki kol V-vizos tu
rėtojas prašo nuolatinio gy
ventojo statuso. Jei V-vizos tu
rėtojas neteisėtai išbuvo JAV
daugiau nei 180 dienų, jam
atsilieptų šie draudimai, jei jis
išvažiuotų iš JAV. Tad pata
riama, kad bet kuris V-vizos
turėtojas, JAV išbuvęs netei
sėtai ilgiau nei 180 dienų, ne
turėtų keliauti už JAV ribų,
arba,
prieš
išvykdamas,
turėtų pasikalbėti su imigraci
jos advokatu ar kitu atitin
kamu pareigūnu.
Statuso prailginimas

gyvenantiems JAV

Nuolatinis sporto veikėjas
rėmėjas Rimantas Dirvonis

ir

atimti. Mat centre 9tinga vie
tos automobiliams statyti.
Kam tokios mintys gali kilti?
O kai centrą perkant buvo
galima dar dukart tiek že
mės, ir labai pigiai, nupirkti,
tie patys šaukė — kam jos rei
kia. Kažkodėl kritiškais tarps
niais mes vis pasukam ne į tą
pusę. Gal vieną kartą paban
dykim į reikiamą pusę atsi
sukti. Jeigu pirmą penkias
dešimtmetį Bendruomenei ne
visada sekėsi viena gaida
traukti, pabandykim jas sude
rinti kitam tokiam pačiam lai
kotarpiui. Daugiau naudos
bus visiems.

Imigrantai, esantys JAV,
gali gauti V-vizos statusą,
prašydami jos INS įstaigoje.
Prašytojas užpildo 1-539 for
mos prašymą (Application to
Extend Change Nonimmi- ,
grant Status) kartu su 1-693'
medicininio patikrinimo pra
nešimu. Mokestis už 1-539
prašymą dabar yra 120«dol.
14-75 m. amžiaus prašytojai
turi užsimokėti už pirštų ant
spaudus. Prašytojas turi pa
teikti įrodymą, kad 1-130 for
ma buvo dėl jos/jo užpildyta.
Vis prašymai užpildomi ir
siunčiami šiuo adresu: Immigration and Naturalization
Service; Box 7216 Chicago, IL
60680-7216.
Po to, kai INS įstaiga gauna
prašymą, prašytojas bus pak-

V-vizos savininkas gali pra
šyti pratęsti vizos galiojimo
statusą, užpildydamas 1-539
formą per 120 dienų, iki statu
sas pasibaigs. Prašantiems
pratęsimo, nereikia pateikti
medicininės pažymos ar pirštų
antspaudų.
1-539
formos
prašymas turi būti siunčiamas
adresu: Box 7216, Chicago, IL
60680-7216.
INS suteikia prailginimą 2
metams, 19 metų ar vyres
niems vaikams — iki jiems
sueis 21 metai.
Apie K tipo vizas — kitą
kartą.
Dėkojame JAV LB Sociali
nių reikalų tarybai ir jos vado
vei Birutei Jasaitienei, sutei
kusiai infonjtacįją.
Skyrelį rengia
Dalia Badarienė

Siūlo išnuomoti
Summit rajone
išnuomojamas 2 miegamųjų
butas, I aukšte. Kaina $675
per mėn. Tel. 708-594-1184.

Siūlo darba
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.
Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportatioh Mušt be fluent in English.

L.A. McMahon W,ndow Washing.
Tel. 800-820-6155. »

KOVOTI SU BADU
Popiežius Jonas Paulius II
priminė ekonomiškai stiprių
valstybių vadovams jų pažadą
kovoti su badu ir paragino
stengtis įgyvendinti globalinį
teisingumą. Pasak popiežiaus,
daugiau negu 800 mln. badau
jančių ar nepakankamai besi
maitinančių žmonių, iš kurių
apie 200 mln. vaikai, yra mū
sų laikų viena baisiausių
problemų. Spalio 16 d. Vatika
ne paskelbtame popiežiaus
laiške Jungtinių Tautų mity
bos bei žemės ūkio organizaci
jos (FAO) prezidentui rašoma,
jog teroro aktai Jungtinėse
Valstijose padarė „taikai ir
civilizuotam tautų sugyveni
mui didelę žaizdą”. Šie drama
tiški įvykiai akina išvien imtis
veiklos vargšų labui. Valdan
tieji ir visi geros valios žmonės
privalo tinkamai atsiliepti į
teisingumo trokštančiųjų lū
kesčius.
POLITIKĄ ORIENTUOTI
Į ŠEIMĄ
Jonas Paulius II ragina iš
pagrindų pakeisti politiką šei
mos atžvilgiu. Spalio 16 d.
Vatikane paskelbtoje popie
žiaus žinioje apaštališkojo laiš
ko Familiaris consortio dvi
dešimtųjų metinių proga ra
šoma, jog šeima traktuotina
ne kaip atskira sritis, bet turi
tapti „visos politinės veiklos
matu”. Nė vienas visuomeni
nio gyvenimo matmuo neatsie
jamas nuo šeimos. Paskiras
pilietis negali būti vienintelis
matas nei sprendžiant darbo
klausimus, nei priiminėjant
su mokesčiais susįjusius nu
tarimus, nes kitaip nukentės
šeima. Tas pats pasakytina
apie sveikatos apsaugą ar
«miestų statybą. Mokyklinis
auklėjimas irgi turi paisyti
tėvų sprendimo. Sykiu po
piežius vėl patvirtino, kad
šeimos institucija yra vienin
telė skirtingų lyčių bendro gy
venimo forma. Ji nėra indivi
dui ar visuomenei įpiršta iš
išorės; tai viešai išreikštas
santuokinio meilės ryšio vidi
nis reikalavimas.
* Jungtinių Tautų tarp
tautiniame
aplinkosaugos
renginyje „Išvalykime pasau
lį” septintą kartą dalyvavo ir
Vilniaus miestas. Gyventojai
tvarkė aplinką, sodino mede
lius ir krūmus, ta proga buvo
surengti piešinių ir plakatų
konkursai.
(Kitai
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„GRĄŽINK, KĄ PRIVALAI”
Sistemingas Lietuvos ka
riuomenės griovimas ir naiki
nimas pradėtas nė savaitei ne
praėjus nuo faktinės šalies
okupacijos 1940 m. birželio 15
d. „Jam prašant”, „dėl ligos”
formuluočių priedanga iš tik
rosios karo tarnybos pradėti
atleisti generolai, vadovaujan
čias pareigas ėję aukštesnieji
karininkai.
Besidomintiems
Lietuvos kariuomenės istorija,
šių pirmųjų sovietizacijos au
kų vardai daugiau ar mažiau
yra žinomi iš informacinės li
teratūros; biografiniai duome
nys skelbiami kariniuose leidi
niuose, periodikos straipsniuose^ daugiatomėje „Lietuvių en
ciklopedijoje”.
$iame rašinyje norima prisi
minti vieną iš žemesniųjų ka
rininkų grandies atstovų —
jaunesnįjį leitenantą Joną An
tanų Naikelį, Suvalkijos ly
gumų ištikimą Lietuvos sūnų,
9 pėstininkų Kunigaikščio Vy
tenio pulko 5 kuopos būrio va
dą, vieną tų, kuriems naujasis
sovietų režimas iš karto dar
nesiryžo segti „liaudies priešo”
etiketės, kokios urmu kabin
tos aukštesniesiems karinin
kams. Apie šį ryžtingą, pavo
jingą valandą paklususį sąži
nės balsui karininką, įtaigų
jaunosios kartos simbolį, vie
ną iš gausių Tėvynei nusipel
niusių marijampoliečių, deja,
labai nedaug kas žinoma. Jokiąpie rašinyje, kur minimas
1941 m. lapkričio 30 d. Pečiorlage tragiškai baigęs gyveni
mą Jonas Antanas Naikelis,
neaptinkama jo nuotraukų.
Koį tarp mūsų yra žmonių,
kurie su leitenantu Naikeliu
kartu mokėsi, gyveno tuo pa
čiu kareivišku gyvenimu, ma
tė jo paskutines laisvės valan
das, neleiskime užmaršties
dųĮk,ėinsfuždengti šio šviesaus
žmogaus atminimo.

J. A. Naikelis, 9-to Kunigaikščio

Vytenio pėstininkų pulko 5 kuopos
jaun. leitenantas, sovietinio teroro
auka: (Nuotrauka iš 1940.VII.23.).
Skirtingai nuo esamų kari
ninkų sąvadų, leitenantą Nai
kelį pažinusieji vadina jį ne
pirmuoju, bet antruoju vardu
— Antanu. Taip jis ir save va
dina gimnazijos laikų portre
tinėje nuotraukoje, dovanotoje
kraštietei Salomėjai Žiemytei.
Pastarosios pasakojimu, Anta
nas Naikelis gimė 1908 m.
Marijampolės apskr., Šunskų
valsč., Mokolų Naujienos kai
me. Pastebi, kad kai kas
trumpumo dėlei Naikelį klai
dingai kildina iš Mokolų kai
mo, kuris taip pat buvęs Šuns
kų valsčiuje. Mokolų kaime
gyvenę net 3 kartus daugiau
ūkininkų šeimų nei Mokolų
Naujienoje. Abu kaimus skyrė
ir nevienodas atstumas iki
apskrities centro. Be to, Anta
no pavardę linkstama kirčiuo
ti Naik-e-lis, nors jis pats, gy
vas būdamas, tokiam kirčiavi
mui buvo labai priešingas ir
sakėsi esąs niekas kitas, o tik
Naikelis. Ūkininko vidutinio
ko N-a-ikelio šeimoje augo 3
seserys ir 2 broliai, iš kurių
vienas buvęs Antanas (antra
sis, regis, įsikūręs Amerikoje).
Vaikai auklėti religine dvasia.

Mokolų pradinės mokyklos,
kur mokėsi Antanas, mokyto
jas įkalbėjo tėvus darbštų ir
nuovokų berniuką leisti toliau
mokytis. Baigęs Rygiškių Jono
gimnaziją Marijampolėje, įsto
jo į Karo mokyklą. Kartu su
kitais 140 kariūnų 1938 m.
gegužės 12 d. sėkmingai baigė
Karo mokyklos XIX laidą, su
teikiant jaunesniojo leitenanto
laipsnį. Šios laidos kariūnai,
beje, buvo rengiami jau ne pa
gal 2, kaip iki tol, bet 3 metų
mokomąją programą. Antanas
buvo juodrys, garbanotas tankiaplaukis, pamena Salomėja,
ir karinė uniforma jam labai
tikusi.

Jonas Vievesis, Karo mokyklos XV
aspirantų laidos kariūnas aspi
rantas, vienas iš straipsnio „Grą
žink, ką privalai” autorių (Nuotrau
ka iš 1940 m.)
Aš, busimasis agronomas,
ats. leitenantas Jonas Vieve
sis, pora metų anksčiau už
Antaną mokiausi toje pat Ry
giškių Jono gimnazijoje. Nors
ir buvome ne tų pačių klasių,
vienas kitą gerai pažinojome,
kiekviena proga šnektelėdavo
me. Labiau suartino ne visą
mėnesį trukusi bendra tarny
ba 9 Kunigaikščio Vytenio
pėstininkų pulke, Švenčionė
lių poligone 1940 metų liepą.
Tam, kad įspūdis, koks buvo j.
ltn. Antanas Naikelis, būtų
tikresnis, reikia kiek plačiau
apsistoti ties ta nepaprastais
įvykiais persotinta vasara.
1940 m. birželio 15 d. mūsų
XV aspirantų laidos kariūnai,
baigę pratybas, iš Švenčionė
lių poligono grįžo geležinkeliu
į Kauną. Kai traukinys riedėjo
pro Pabradę, mus pasiekė ži
nia, kad Raudonoji armija po
pusiaudienio peržengė Lietuvos
valstybinę sieną. Nepaisant
visų vadų patikinimų, suvokė
me, kad rusų armijų įvedimas
reiškė nieko kita, tik šalies
valstybingumo pabaigą. Tuo
netrukome įsitikinti. Kai trau
kinys vakare pasiekė Kauną,
jį tuojau apsupo svetimomis
uniformomis vilkintys karei
viai. Ginklais grasindami, ver
tė neatidarinėti vagonų durų,
griežtai įspėjo šausią į kiek
vieną, kas bandys iš traukinio
išlipti. Tik rytmetį, apie 4 va
landą, leido iš vagonų išlipti.
Įsakė susirikiuoti ir, supant
gausiems raudonarmiečių sar
gybiniams, krn. A. Juozapavi
čiaus prospektu žengėme į Pa
nemunę, į Karo mokyklą —
savo būstinę. Rusų sargybos
nuo Karo mokyklos nepasiša
lino. Priešingai, kiekvieną die
ną jų radosi vis daugiau. Su
pami svetimųjų, leidome die
ną po dienos nieko neveikda
mi. Tiek kariūnus, tiek kari
ninkus slėgė liūdesys, kad
apie užgriūnančią okupaciją
sužinota tik tada, kai kiek la
biau pasipriešinti tapo nebe
įmanoma.
Po dviejų savaičių tas šmižinėjimas iš kampo į kampą vis
dėlto baigėsi. Išsiuntė kariū
nus stažuotis į pulkus. Su 14
kitų kariūnų aspirantų pate
kau į 9 Kunigaikščio Vytenio
pėstininkų pulką gimtojoje
Marijampolėje.
Tačiau
po
dviejų dienų (VII.3) pulkas,

kaip priešinęsis okupacijai ir
birželio 16-ąją traukęsis Vo
kietijos sienos link, išsiunčia
mas į Švenčionėlius, į buvusį
lenkų poligoną, iš kurio sta
žuotis į pulką atsiųsti kariūnai
aspirantai buvo prieš pusmė
nesį grįžę.
Kadangi su Ant. Naikeliu
buvome seni pažįstami, gyve
nome vienoje palapinėje. Jis
buvo 5 būrio vadas, bet tai nė
kiek netrukdė mums visur ge
rai sutarti. Kartu gulėm ir
kėlėm, kartu ėjom į pratybas,
prie vieno stalo valgėm, drau
ge leidom laisvalaikį, linksmi
nomės. Buvo labai tvarkingas,
nemėgo tinginių ir keikūnų,
nė minutės niekur nevėlavo.
Iš eilinio kareivio ne tik reika
lavo, bet ir pats jam pavyzdys
buvo. Turėjo kantrybės pamo
kyti, parodyti, kaip tą ar aną
reikia daryti, atlikti. Patikė
davo man kai kurias būrio va
do užduotis, kurias stropiai
vykdžiau.
Liepos 18 d. poligone su
rengtas mitingas, kurio tiks
las buvo užsitikrinti karių pa
lankumą sovietiniam režimui
bei paramą po trijų dienų va
dinamo Liaudies seimo pri
imamoms rezoliucijoms: pa
skelbti Lietuvą tarybų socia
listine respublika ir jos įstoji
mą į Sovietų Sąjungą. Vi
siems daugiau nei aišku buvo,
kad tos susuktos frazės reiškė
ne ką kitą, o tik paprasčiausią
Lietuvos prijungimą prie Rusi
jos. Su A. Naikeliu atėję į ka
rių mitingą, pirmiausia išgir
dome , kariuomenės politinės
valdybos atstovo kalbą apie
Stalino konstituciją, apie jos
begalinį rūpestį mažųjų tautų
likimu. Kaip iš kibiro pylėsi
kareivių klausimai kalbėtojui.
Tas nesumodavo ką ir kaip
atsakyti, painiojosi, klydo, po
kelis kartus kartojo tą patį.
Kareiviai ir karininkai, neap
sikentę tokiu kalbėtoju, ėmė
bruzdėti, šaipytis. Klausimai,
vis kandesni, griuvo nauja la
vina. Tribūnoje pasirodęs ka
riūnas aspirantas, naujasis
politvadovas Algirdas Stočkus, ragino skubėti į sovieti
nių socialistinių respublikų
šeimos traukinį. Jo klausian
čiųjų veiduose pasirodė dar at
viresnės šypsenos, pasipylė
įvairiausi šaipokai, balso mėg
džiojimai, pasigirdo kvatoji
mas, švilpimas. Nieko nebeli
ko kaip tik nutraukti mitingą.
Kitą dieną sušaukė kitą. Vėl
dėl tų pačių seimo rezoliucijų.
Vienas, kitas iš tribūnos
liaupsina Lietuvos stojimą į
sovietų sąjungą. Kartoja vaka
rykščio mitingo mintis, kad
mūsų vieta tik didžiosios Rusi
jos motiniškai globojamų tau
tų šeimoje. Kariai prieštaravo,
šūkavo, gestikuliavo, švilpė.
Tada ir nuėjo į tribūną kalbėti
jaun. ltn. Naikelis. Visi nuš
čiuvo. Galėjai girdėti kiekvie
ną leitenanto žodį. O jis kalbė
jo: „Lietuviai esame mes gimę,
lietuviai turime ir būti. Kur
mes padėsime Nežinomojo ka
reivio kapą, kurio antkapyje
įrašyta: ’žuvau, kad jūs laisvi
gyventut!’ Kam klausiate, ar
bus sava kalba, sava kariuo
menė, savi vadai. Paklauskite
savo žilagalvių tėvų ir senelių,
kurie pasakys, kam kareiviui,
tarnaujant Rusijos kariuome
nėje prie vienos kojos buvo ri
šami šiaudai, o prie kitos —
šienas. Tam, kad atskirtų ko
mandas. Ar jiems savi vadai
komandavo, ar ir savo kalba
kalbėjo, ar savo kraštą gynė?
Paklauskit gi čia atvežtų ka
reivių kirgizų ar baškirų, ar
jiems savi vadai komanduoja,
ar jie savo kraštą gina. Mes
turime liaudies vyriausybę,
nepuolimo ir savitarpio pagal
bos sutartį su Rusija, tad kam
to prisijungimo mums berei
kia?”
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GYVŪNŲ ORGANŲ TRANSPLANTACIJA
LEISTINA

Lietuvis kariūnas sargybinis „Cooperative Nugget ‘97" tarptautinėse
karinėse pratybose, vykusiose Louisiana valstijoje.
Nuotr. Arūno Banionio

niai. Tęsti kalbą nebeleista.
Antrą kartą teko mitingą nu
traukti.
Atviro pasipriešinimo sovie
tizacijai kariuomenėje kibirkš
ties gesinti tuojau puolė kitą
dieną į dalinį atvykęs pats vy
riausias liaudies kariuomenės
politinis vadovas Jonas Maci
jauskas. Pasitelkęs gausius
politinius darbuotojus, karei
vius būriais šaukė į rengia
mus pokalbius, aiškino, kaip
svarbu neįžiebti kariuomenėje
bruzdėjimo ugnies ir tikino
Lietuvos įsijungimo į sovieti
nių respublikų šeimą tikslin
gumu. Kariai, „nevyniodami
daiktų į vatą”, vadino juos tik
raisiais vardais ir sakė, ką
manė: „Veikiau sujungsite
mus su žeme nei su Rusija”.
Šaipėsi iš atėjūnų, kad šie vi
sas prekes iš parduotuvių bai
gia iššluoti, retas kuris turi
laikrodį ir moka važiuoti dvi
račiu.
Kol bruzdesys nepasiekė ki
tų pulkų, jį reikėjo tuojau už
gniaužti. Liepos 24 d. praneš
ta, kad pulkas iš Švenčionėlių
iškeliamas. Vakare į mieste
lyje buvusį štabą pasitarimui
sušaukiami karininkai. Štabo
pastatą šarvuočiais apsupę
raudonarmiečiai areštavo mjr.
Joną Brizgį, kpt. Ant. Mala
kauską, kpt. Viktorą Klimavi
čių, kpt. Petrą Jaruševičių;

plačiai nuskambėjusį „maišti
ninką” jaun. ltn. Ant. Naikelį,
kitus leitenantus — „liaudies
santvarkos priešus”; Joną Vla
dą Sagėną, Vacį Skinderį,
Juozą Kiverį, kariūnus aspi
rantus: Kryževičių, Liaukevičių, Žemaitį, puskarininkį
Gražulį. Trisdešimt vienas bu
vusio 9 Kunigaikščio Vytenio
pėst. pulko karys atsidūrė Vil
niaus ir Kauno kalėjimų ka
merose. Vėliau Maskvos, Gor
kio, Solikamsko kalėjimai. Vos
vienam kitam iš jų po dauge
lio nelaisvės metų pavyko vėl
išvysti gimtąją šalį. Daugelio
to pirmojo aktyvaus pasiprie
šinimo sovietizacijai kariuo
menėje dalyvių kūnai atgulė
Komijos, Uralo, Sibiro lage
riuose. Nežinomi jų kapai. Ne
būtų minėti karininkai patrio
tai, kurių kaulai nežinia kur
ilsisi, per daug pagerbti, jei jų
vardus suteiktume gimtųjų ar
su jų gyvenimu ir veikla susi
jusių miestų gatvėms, mokyk
loms, kariniams daliniams ir
skautų draugovėms, jų atmi
nimą įamžintų pašto ženklai
ir vokai, steigiami prizai.
„Redde, quad debes”! — „Grą
žink, ką privalai” — kaip įra
šyta ant Nežinomojo kareivio
kapo aukuro Karo muziejaus
sodelyje, Kaune.

liaukų. Morališkai priimtini,
griežtai kontroliuojant, geneti
niai gyvūnų keitimai, jei be to
transplantacija negalima. Pa
cientus, kuriems persodinti
nežmogiški transplantai, bū
tina intensyviai — prireikus ir
visą likusį jų gyvenimą
kontroliuoti.

Vatikanas neturi esminių
etinių ar teologinių abejonių
dėl kitų gyvūnų organų, audi
nių ir ląstelių transplantacijos
žmogui. Tačiau, vykdant tyri
mus, būtina atsižvelgti į gau
sius rizikos veiksnius ir kai
kurias sąlygas. Rugsėjo pabai
goje paskelbtame Popiežiško
sios gyvybės akademijos pa
reiškime „Ksenotransplantacijos perspektyvos — moksli
niai aspektai ir etiniai ap
mąstymai” teigiama, jog ksenotransplantacijai galioja tie
patys etiniai kriterijai kaip ir
persodinant transplantus iš
žmogaus žmogui. Tačiau prieš
pradedant tai taikyti medici
nos srityje būtini nuodugnūs
iki klinikiniai tyrimai.
Ksenotransplantacijos pro
blema iškyla dėl žmogiškųjų
organų stygiaus ir ilgos lau
kiančių pacientų eilės. Tad,
norint išgelbėti žmogaus gyvy
bę, visiškai prasminga "ieškoti
etiškai leistinų alternatyvų.
Vis dėlto tyrimais dar būtina
išsiaiškinti daug klausimų:
kiek gyvūnų organai tinkami
žmogui, kaip tai atsilieps imu
ninei sistemai ar atsparumui
infekcijai ar neiškils grėsmė
užkrėsti naujomis ligomis ir
pan.
Žmogus, pasak pareiškimo
autorių, yra „kūrinijos viršū
nė”, jam būdingas nepakarto
jamas kilnumas, iškeliantis jį
virš bet kurio gyvūno. Todėl
ksenotransplantacija iš princi
po neprieštarauja kūrinijos
tvarkai. Tačiau toks „naudoji
mas” ir atitinkami tyrimai
leistini tiktai griežtai apibrėž
tomis sąlygomis žmogaus ge
rovės ir išgyvenimo labui.
Gyvūnams nevalia suteikti ne
reikalingo skausmo, būtina
vengti nekontroliuojamų gene
tinių pokyčių.
Etiškai neleistina transplan
tacija, galinti paveikti gavėjo
tapatybę. Ne visi organai ir ne
visos audinių rūšys vienodai
išreiškia asmenį: vieni yra
daugiau funkcionalūs, kiti la
biau susiję su asmenybės są
ranga. Transplantacijai neva
lia naudoti smegenų ir lytinių
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• Ispanijos policijos atsto

vai teigia, kad lietuvių nusi
kalstamumas šioje šalyje auga
labai sparčiai. 1998 metais
buvo užregistruoti 44 lietuvių
padaryti nusikaltimai, 1999
metais — 166, o 2000-aisiais
— net 298. Didžiąją jų dalį su
daro plėšimai, vagystės, pros
titucijos ir prekybos žmonėmis
organizavimas. Ne paslaptis,
kad daugelis lietuvių Ispani
joje dirba nelegaliai, kad šią
veiklą organizuoja nusikaltė
lių autoritetai, kurie vėliau
savo tautiečius reketuoja ir ki
taip išnaudoja.
• Lietuva pagal parduo
damų naujų transporto prie

monių skaičių tūkstančiui gy
ventojų Europoje užima prieš
paskutinę vietą. Tūkstančiui
lietuvių tenka tik du nauji au
tomobiliai. Lietuva lenkia tik
Bulgariją. Šioje šalyje tūks
tančiui gyventojų tenka tik
vienas naujas automobilis,
Latvijoje parduodami trys
nauji automobliai tūkstančiui
gyventojų, Rumunijoje — ke
turi, Estijoje — devyni, Slova
kijoje - vienuolika, Lenkijoje
— trylika.

RUGSĖJO 11 ĮVYKIAI
NEPAKENKĖ
Atkelta iš 3 psl

Atstovų Rū
muose prie šio projekto rengi
mo prisidėjo 12 narių, o Se
nate aktą parėmė 19. Šis pro
jektas išreiškia paramą NATO
plėtros idėjai ir pritaria ją
įgyvendinti 2002 metų NATO
viršūnių konferencijoje. Pro
jekte yra parūpinta lėšų pa
dėti aspirantams pasiruošti į
NATO. Siūlomas aktas yra
reikalingas, kad vykdomoji vy
Valdemaras Michalauskas
riausybė galėtų įsipareigoti
ir Jonas Vievesis
dovų rūmų atstatymą.
remti NATO plėtrą 2002 me
Nutarta, kad PLB valdybos tais. Jo priėmimas Kongrese
POSĖDŽIAVO PASAULIO LIETUVIŲ
vicepirmininkas kun. E. Putri ,yra labai remtinas. Atstovų
mas 2002 m. sausio pradžioje Rūmai šį projektą priėmė
BENDRUOMENĖS VALDYBA
vyks į P. Ameriką, kur tuo lapkričio 7 d. 372 balsų dau
Lapkričio 3 d. Lemont, IL, Pasaulio lietuvių dainų šventė metu bus to kontinento lietu guma. Tik 44 balsavo prieš.
posėdžiavo PLB valdyba, iš nukelta metais vėliau: ji įvyks vių suvažiavimas.
Senatas dar nebalsavo. Ten
rinkta PLB X seime 2000 m. 2003 m., nes bus sujungta su
Kalbėta ir apie Punsko lietu opozicijos, atrodo, daugiau.
rugpjūčio mėn. viduryje Vil Mindaugo 750 m. minėjimu. vius, kurie turi rūpesčių dėl
Tad ypač svarbu raginti
niuje. Čia buvo susirinkę 7 na Dėl to dabar reikia pertvarky lenkų kariuomenės užkardos mūsų senatorius, kad bal
ti šiai šventei pasirengimo rei tame mieste. Tačiau, kaip at suotų už šį įstatymo projektą.
riai iš 10-ies.
Be pirmininko Vytauto Ka- kalus išeivijoje.
rodo, reikalai ten krypsta į ge Dabartiniu metu už šį Laisvės
Buvo kalbama ir apie Val rą pusę.
manto, posėdyje dalyvavo val
sutvirtinimo aktą yra daugiau
dybos nariai. Regina Kučienė, dovų rūmų statybą, kuri net ir
Pirmininkas V. Kamantas pasirašę kaip rėmėjai Respub
Milda Lenkauskienė, kun. pačioje Lietuvoje dabar susi pasidžiaugė, kad pagerėjo ir likonų
partijos
politikai.
Edis Putrimas, Algis Rugie laukia vis daugiau opozicijos. „Pasaulio lietuvio” žurnalo rei Būtina pritraukti daugiau de
nius, Marytė Šmitienė, Laima Tačiau PLB valdyba nėra lin kalai. Nors valdyba dėl lėšų mokratų, nes Senate demok
Žliobienė. Negalėjo atvykti — kusi keisti X seime priimtą stokos, buvo davusi sugestiją ratai turi daugumą balsų. Vie
dr. Bronius Makauskas (iš nutarimą, pasisakantį už Val- šį žurnalą leisti rečiau (6 kar ninteliai demokratų senato
Lenkijos), Gabrielius Žemkal
tus per metus), tačiau dabar riai, kurie iki šiol pasirašė
nis ir Matas Stanevičius.
vėl yra vilčių per metus spaus kaip rėmėjai to akto. yra: DurBeje, G. Žemkalnis, kuris
dinti 10 numerių, kaip buvo bin iš Illinois, Lieberman iš
kartu yra PLB atstovas Lietu
iki šiolei. Kuomet nemokamai Connecticut ir Mikulskį iš Mavoje, šiuo metu atostogauja
žurnalą sutiko redaguoti Regi ryland. Pritraukti daugiau
savo namuose Australijoje, o
na Kučienė, o Viktoras Kuča^ paramos Kongrese šiam svar
M. Stanevičius iš Kanados,
be atlyginimo administruoti Šį biam įstatymo projektui yra
kuris yra PL jaunimo sąjun
leidinį, finansinė jo padėtis vienas iš pagrindinių mums
gos valdybos pirmininkas, bu
pasitaisė. Nors ir dirbant be iššūkių.
vo susirgęs.
atlyginimo, žurnalas negali
Bandant įtaigoti Kongreso
Po šio posėdžio teko kalbėti
normaliai gyventi, nes jo eg atstovus, reikia priminti, kad
su PLB valdybos pirm. V. Ka
zemplioriai į Lietuvą bei kai prasmingiausią darbą gali at
mantų. Kaip pirmininkas pa
kurias kitas valstybes siunčia likti ne Vašingtone esantys lo
žymėjo, valdyba yra išvysčiusi
mi nemokamai.
bistai, bet eiliniai JAV pi
gana plačią veiklą, kas, žino
V. Kamantas taip pat pra liečiai, balsuotojai. Nors laiš
ma, džiugina visus lietuvius,
nešė žinią, kad pasikeitė Ka kai į Kongresą šiuo metu eina
gyvenančius įvairiuose pasau
nados LB Krašto valdybos pir ilgai dėl pašto priemonių apsi
lio kraštuose. Kaip galima ma
mininkai — vietoje Algirdo ginti nuo juodligės, yra labai
tyti, PLB valdybos nariai au
Vaičiūno atėjo veikli moteris verta susirišti su Kongreso at
koja savo laiką ir pastangas,
Rūta Žilinskienė.
stovais. Patartina rašyti laiš
norint, kad lietuviška veikla ir
Apie PLB valdybos veiklą ir kus į senatorių ir atstovų
toliau klestėtų visur, kur tik
ateityje dažniau informuosi būstines jų rinkimų vietovėse,
lietuviai gyvena, o ten, kur ji
me, nes valdybos pirm. V. Ka siųsti faksus ir bandyti asme
Leitenanto A. Naikelio kal dar nespėjo įleisti daigų —
mantas prašė šių eilučių auto niškai susitikti savo gyven
bą lydėjo pritariantys karių daromi žygiai tai padaryti.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rių talkinti reportažais.
vietėse per vizitus ir įvairius
plojimai, entuziastingi šoks
Pirmininkas paminėjo, kad pirmininkas Vytautas Kamantas
Ed. Šulaitis viešus renginius rinkėjams
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S ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE a

Sveikatos driodi«x> ne
turintis tautiečiai , C<3«;«l
County ligonine gal. kreiptas
t ik t uomet. jei gyvens C v ys
mieste ir kitose Uo.nt v -o-T tj
priklausančiose
v jew*¥se
žemėlapyje nuo Len e.:-.' ;omiesnp kylant Imk Stitaatozzburp Dovvners Grove Daraes.
Whe.aton pnenuesaaa pris .s - so Du Page County N-oreaszr
susižinoti, kur ieškot; zortGinines pagalbos, siost viet.,* ere
gyvenantys lietuviai laarect
kreiptis ) Du Page County sa
vivaldybę

Miuziklą vaikams ir su
augusiems
..Annie’ Oak

La* n Park Distnct Theatre
rūdys ketvirtadieniais, penktadienuiis. šeštadieniais ir
seka ui uais 8 val.v. įsekmaiietiiais dar ir 3 val.p.p. ' Oak• >» Center. 4825 W llOth
St Oak Lawn: Spektaklio,
iurts vyks iki lapkričio 25 d..
Diliems užsisakykite skambin
dami tei 708-857-2200.
Severinas Krutulis iš Da
nes IL. prasitęsė ..Draugo’
prenumerata ir mūsų laikrašti
parėmė 50 dol. auka. Taniame
Kalėdų senelis su savo n-vširdžiausią ačiū’

Lietuvos Vyčiai, viena se
niausių Amerikos lietuvių or
ganizacijų, susikūrė 1913-aisiais. 1916 metais buvo įkur
tas Lietuvos Vyčių choras, ku
ris iki šiol vienija įvairių kar
tų ir imigracinių bangų lietu
vius. Atvykite pasiklausyti,
kaip dainuoja šie lietuviškos
dainos mėgėjai. Renginys, pa
vadintas ,,Liaudies dainos lietuvių siela", lapkričio 17 d.,
šeštadienį, ruošiamas Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje.
Jis vyks du kartus - nuo 12
iki 2 val.p.p. ir nuo 2 iki 4
val.p.p. Registruokitės skam
bindami tel. 312-665-7474.

nykšatukats

Pagal Čikagos turistinių

Jonas Kasciukas, gyve
nantis Chicago, II, prasitęsė
„Draugo’ prenumeratą ir mū
sų laikraštį parėmė 50 dol.
auka. Nuoširdžiausiai dėkoja
me'

apsigyvens specialiame :a~rlyje Dalėj Plaza Clark ar Washington Str. Visa raškau - n
maži. ir dideli - Kiiez.aršiuos svečius aplankyta or su
jais nusifotografuoti Senatas
jūsų lauks kasdien mat IL
vai.r. iki 3 val.p.p tiraoeaant
lapkričio 23-ąia ir rmypimyr
gruodžio 23-ąja diena Kanu
dieną, gruodžio 24-ąia. suse
kimų valandos - nuo 11 latLr
iki 4 val.p.p
Savo grszię:.
Siaurės . elnią Kalėdų senens
maitins kasdien nuo 3 at_ 4
val.p.p Atvykite puš-r.žre't
Be to. visai netikėta. Šiaurės

organizacijų duomenis, tu
ristų. Čikagoje 2000 metais pa
daugėjo 66 proc. lyginant su

Didingas, puošnusis Či
kagos gatvių šviesų festi
valis - „The Magnificent Mile

stebuklingais

svečiai ketina pasirodyt. Pa
dėkos dieną lapsnoc 22-ąjts
nuo 9 va!.r iki 2 val.p.p
Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje .apknmo 26 ažL_
penktadierų. 7:30 vali dantninkas Adofas Klasta, ns pri
statys savo ir dviejų daihrunkų iš Lietuvos - Rime Garėtai;
tapybos ir Beniamm; Jau
čiaus akvareles darbas Adu.
šie kūrėjai šiuo metu gyvenat
ir knria Lietuvon

1999 metais - šiame ..vejų’ Lights Festival” prasidės šį
mieste praėjusiais metais pa- šeštadienį, lapkričio 17 d., 11
dūvojo 32 4 mln. lankytojų. vai. ryto. Michigan Avenue
Čikaga taip pat iškovojo popu linksmybės ruošiamos ir vai
liariausios verslo kelionių su kams, ir suaugusiems. 11 vai.
sitikimų vietos vardą.
r., 1 ir 3 val.p.p. į Pioneer
Court
'401 N. Michigan Avė.)
Vaikų Mišios Tėvų jėzui
atvyks
Walt Disney veikėjai,
tų koplyčioje vyks šį sekmajei
bus
geras oras, žiūrovai
dienų lapkričio Iš d.. 10 vai.r.
Jose kviečiame dalyvauti vi išvys 25 minučių pasirody
sus krikščioniškų šeimų na- mus. Iki 6 val.v. palei Michi
nus Mišių metu giedos Dalios gan Avenue svečius linksmins
Gedvtlienes
vadovaujamas gatves dainininkai. įpuzikanLakštutes’ choras. Po š.-. Mi tai, pardavėjai, o 6 val.v. pra
šru Tėvų jėzuitų namuose dedant Oak Street ir baigiant
vyks religiniai užsiėmimai Čikagos upe bus įžiebtos tūks
.autams. Teveiiai galės pa- tančiai šventinių lempučių, po
□endrauti kavinėje. Iki pasi kiek laiko sugriaudės ir įvai
matymo sekmadieny, lapknčio riaspalvės ugnies salvės. Šį re
Iš ±. Tėvų jėzuitų koplyčioje ginį tą pačią dieną nuo 6 val.v.
transliuos 9 TV kanalas. No
prie Jaunimo centro.
rėdami įsigy ti Čikagos švenčių
Regina Raslavičius. gyve knygelę-vadovą „Holiday Acnanti Eik Grove. IL. prasitęs- tivity Guide”. skambinkite tel.
uama -Draugo’ prenumeratų, 312-642-3570 arba atsivers
aukoja 50 dol. Esame labai kite
interneto
puslapį
dėkingi
u’u u- rnetromix.com.Iights

Didžiuliu Kalėdų medžio,
sumontuoto iš 25 eglučių, už
augintų Tomahavvk miestelyje
(Wisconsin), švieselės bus už
degtos lapkričio 23 d., penkta
dienį, Daley Plaza (Washington ir Dearborn gatvės). Šven
tinės ceremonijos pradžia - 4
val.p.p.
83-ŲJŲ KARIUOMENĖS
METINIŲ PAMINĖJIMAS

Pažymint Lietuvos kariuo
menės 83-ąsias įkūrimo me
tines, šių metų lapkričio 24 d.,
šeštadienį, 4 vai. popiet Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje
įvyks renginys, kurio metu
bus parodytos dvi filmaj uos
tės: „Karvedys Jonas Variakojis” ir „Lietuvos karinės oro
pajėgos”.
Itin reti šių filmų kadrai nu
kelia mus į 1918-1919 metus,
kuomet iš pirmųjų savanorių
kūrėsi Lietuvos kariuomenė.
Susipažinsite su talentingo
Lietuvos karvedžio Jono Variakojo gyvenimu ir kovomis
su Lietuvos priešais, pamaty
site pirmųjų Lietuvos kariuo
menės mūšių ties Kėdainiais
ir Šėta fragmentus, sužinosite
apie 4-ojo pėstininkų Lietuvos
karaliaus Mindaugo pulko ir
karo aviacijos kūrimąsi bei ki
ta. Įžanginį žodį tars Vyčio
Kryžiaus ordino kavalierius
Stasys Ignatavičius.
Kviečiame visus buvusius
Lietuvos kariuomenės kari
ninkus ir karius, ramovėnus,
šaulius, birutietes ir Čikagos
lietuvių visuomenę apsilanky
ti renginyje. Pageidaujame,
kad buvę Lietuvos kariuome
nės karininkai ir kariai atsineštumėte anų metų prisimi
nimų nuotraukas, nes po ren
ginio bus malonus pabendra
vimas.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejus
Lietuvių karių veteranų
sąjunga „Ramovė”

ĮDOMI POPIETE -SEKLYČIOJE’
Į trečiadienio popietes „Sek
lyčioje” jprasta painesz. Ki
mius žmones, tune vmej, ar
kitu klausimu smeiki* rimmspaįvairina programas Sęn—c
31 d. popietėje daJyvai” £?u~
Antanas Saulaite. Laram ar
Latvijos jėzuitu prevuincuas
Po rengimu vadoves E Snnstienes pasveikinimo ir prista
tymo kun, Sauiartas papasat:jo apie jėzuitų veikia Utii:je. jų rūpesti dnejcmis mokyk
lomis: Kaune (606 neiti. , r
Vilniuje i 500 mok
Pasrzo;
kad augant mokime siajdt_
trūksta patalpų T«4fcj sakyk
los plečiamos Taa rekašespi
daug lėšų, kūnų tik daž gau.
skirti Lietuvos- vynansyte La
kusias lėšas mokyklos gauna
iš aukotojų ir palikimu Kur
A. Saulaite j domia- pašakne
apie šių mokyklų moaum. va
saros atostogų stovyklas. ^ry
kas po Lietuva Save pasaa:jimą pajvairine irazanrt sr
skaidrėmis, atsake į teketi pa
teiktų klausimu
Po skanaus „SeLryinnC ietminmkių paruošto kupeu: sau
lėje pasirodė jvaaios Piaytes.

itscrengusios įdomiais rūbais

Nuoširdus didingumo jaus
mas apėmė šių eilučių autorę
agKirengus Amerikos Laisves
statulą vaizduojančiais rūbais.
Po renginių vadoves perspetac „Nesišypsok. juk tu statuLa”. kuo rimčiausiai nusitei
kus teko pasirodyti saieje sėiu-tiems ir plojantiems žiūro
vams.
Po to pasirodė Aldonos Pankienes sukurta Rudens kauke.
Liūdną tamsų rūbą puošė
nuostabiausių spalvų natūra
lūs rudens lapai, dirbtiniai vo
rai ir voratinkliai. Kaukės pa
sirodymą paųvainno Pankienes žaismingas pabendravi
mas su žiūrovais
Netrukus į salę. blizgančiais
sparneliais sviesdamas. {strik
sėjo Indrės Noreikaitės suvai
dintas Jonvabalis. Jo paskirtis
buvo: apšviesti kelią labai gra
žiais
rūbais
apsirengusiai
Raudonkepuraitei, kurią su
vaidino Nijolė Andriuškevidene. neseniai „Vaikų vilties’
metimu atvykusi su sūnumi
Roku iš Lietuvos.
Tamsiai melsvas nakties rū-

..Seklyčioje’ viešėjo kun. Antanas Saulaitis, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provincijolas Kairėje - Laima Vaičiūnienė, dešinėje - renginių vadovė
Elena Sirutienė.
B. Jasaitienės nuotr.
bas buvo papuoštas žibančio
mis žvaigždėmis. Nakčiai pa
slaptingumo suteikė santūrūs
Martha Gudat pasirodymas.
Su Ragana teko susitikti už
siregistruojant vos tik atvykus
į „Seklyčią” Iš po plačiabrylės
juodos skrybėlės besirenkan
čius svečius nuoširdžiai pasiti
ko Laima Vaičiūnienė. O kai
pasirodymui Ragana pasipuo-

šė raudona skraiste, tai pasi
rodė panaši į Gerąją fėją.
Visus rūbus, išskyrus Ru
dens, paruošė „Seklyčios” ren
ginių vadovė Elena Sirutienė.
Ji padėjo apsirengti ir vienu
kitu žodžiu patarė, kaip atlikti
patikėtus vaidmenis. Malonu
buvo matyti, kaip nuoširdžiai
moterys įsijungė į Halloween
šventės žaidimą. Tikimės, kad
lietuviškom Užgavėnėm Elena
Sirutienė turės daugiau pagal
bininkų ir kaukių bus dar
įdomesnių. Gal vertėtų net
kaukių konkursą paskelbti,
įdomiausias apdovanoti? Tada
daugiau dalyvių būtų galima
įtraukti į tokį įdomų žaidimą.
Visi popietės dalyviai buvo
pavaišinti saldainiais, padova
notais JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkės Bi
rutės Jasaitienės.

Kh

..Sek’vtnmr" Knstiantof .CKjfcf“' iė kaires Ruduo - A Pankiene, Naktis - M Gudat, JAV Laisvės statula msor.ene tv Jono vabalėlis - 1 Noreikaitė ir Raudonkepuraitė - N Andriuškevi.hth:,!
B. Jasaitienės nuotr
■čifrif

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS IR GEGUŽINĖ
Kalbama,
kad viščiukus
kaičiuojame rudenį. Jau tapo
iriimta, kad rudenį vyksta
vairių organizacijų metiniai
itaskaitiniai-rinkiminiai susiinkimai, kurių metu išklau
somos vadovų, valdybos narių
r revizijos komisijų ataskai,os, aptariama veikla, numa
rmi ateities darbai, renkami
ir perrenkami pirmininkai ir
valdybos nariai bei kt., kaip
sakoma, — suskaičuojami mė
sų veiklos „viščiukai”.
Spalio 23 d. Šaulių namuose
vyko Čikagos Suvalkiečių
iraugijos visuotinis narių su
sirinkimas, kurį atidarė drau
gijos pirmininkė Dalia Blekielė. Savo pasisakyme ji nuoširižiai padėkojo nariams už ak
tyvią veiklą, džiaugėsi atlik
tais darbais, pateikė pasiūly
mus ateičiai, labai įvertino
valdybos ir kai kurių narių —
V. Utaros, S. Rudokienės, R.
Petrauskienės, J. Krumplio,
M. ir Z. Vieraičių, E. ir S. Juo
džių, E. Balzarienės, M. Naujokienės, V. Balandžio, A. Ra
manauskienės, A. Žako ir kt.
veiklą, pažymėjo, kad Čikagos
Suvalkiečių draugija yra bene
vienintelė Čikagos lietuvių or
ganizacija, kurios veikloje da
lyvauja trijų lietuvių išeivių
bangų atstovai. Draugija dau
giausia užsiima kultūrine-labdaringa veikla. Ji globoja Vil
kaviškio neįgaliųjų vaikų lop
šelį-darželį „Pasaka”, kurio
vienai auklėtinei šiemet drau
gijos pirmininkės ir narių rū
pesčiu Vilniuje buvo atlikta la-.
bai sudėtinga operacija ir yra
vilties, kad ji visiškai pa
sveiks. Šiuo metu mergaitė
visiškai išlaikoma draugijos.
Šio lopšelio-darželio auklėti
niams renkamos aukos, dra
bužėliai, žaislai, vaistai ir kt.
Šiemet draugija „Pasakai” jau
išsiuntė per 40 siuntinių ir
nemažą pinigų sumą. Organi
zavo „Pasakos” auklėtinio E.
Viršilos piešinių parodą-par
davimą ir pinigai, gauti už
parduotus piešinius, perduoti
į tam tikrą fondą Vilkaviškio
savivaldybėje. Draugijos na

riai, viešintys Lietuvoje, ap
lanko „Pasaką” ir visada at
veža dovanų. Labai glaudžiai,
petys petin, bendradarbiauja
ma su Lietuvos Vaikų globos
organizacija „Saulutė” ir nuo
latos padedama jai pakuoti ir
išsiųsti siuntinius į Lietuvą.
Draugijos revizijos komisijos
pirmininkas A. Žakas perskai
tė komisijos aktą — buhalteri
niai dokumentai vedami tvar
kingai, lėšos panaudojamos
tikslingai, pajamų ir išlaidų
dokumentai ir knygos veda
mos pagal įstatymus — finan
sinės veiklos pažeidimų neras
ta.
Apie draugijos finansinę pa
dėtį susirinkimo dalyvius su
pažindino
iždininkas
J.
Krumplys.
Rinkimų neprireikė, nes pir
mininkės ir valdybos darbas
buvo įvertintas labai gerai, ir
pirmininkė su visa valdyba
vienbalsiai buvo perrinkta ki
tai kadencijai. Noriu priminti
jos sudėtį: Dalia Blekienė —
pirmininkė, Vitalijus Utara —
I vicepirmininkas, Stasė Ru
dokienė — II vicepirmininkė,
Regina Petrauskienė — sekre
torė, Jonas Krumplys — iž
dininkas, Zenonas Vieraitis —
valdybos narys, atsakingas už
šalpą Lietuvos vaikams.
Pirmininkė D. Blekienė pa
dėkojo susirinkimo dalyviams
už pasitikėjimą, pareiškė, kad
ji ir valdybos nariai ir toliau
aktyviai dirbs Lietuvos ir
draugijos labui.
Susirinkime buvo pritarta
pirmininkės siūlymui pradėti
globoti neįgaliųjų vaikų darže
lį Šakiuose, nariams užsipre
numeruoti laikraštį „Suvalki
ja” ir rasti galimybę „Pasa
kai” nusiųsti kompiuterį (Gal
kas nors iš skaitytojų galėtų
paaukoti kompiuterį Lietuvos
neįgaliesiems vaikams? Drau
gija būtų labai dėkinga).
Po susirinkimo dalyviai bu
vo pakviesti draugijos moterų
pagamintų gardžių pietų.
Netoli šimto žmonių spalio
28 d. susirinko į Šaulių na
muose organizuotą Čikagos

Suvalkiečių draugijos geguži
nę.
Po sočių ir gardžių A. Rama
nauskienės, E. Balzarienės ir
M. Naujokienės pagamintų
pietų, kad neaugtų riebaliukai, į šokių sūkurį visus pa
kvietė maestro K. Ramanaus
kas. Svečių tarpe, pasirodo,
buvo ir balsingų, nes tik nu
stojus šokių muzikai, salėjfe
skambėdavo gražios lietuviš
kos dainos.
Laikas linksmoje kompani
joje taip nepastebimai greitai
prabėgo, kad sulaukėme „Lai
mės šulinio”, kurio prizai vos
tilpo ant laimėjimų stalo. Šį
žaidimą vesti buvo pakviestas
šių namų šeimininkas, Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės
vadas J. Šidlauskas, kuriam
talkino E. Juodienė ir M. Gu
daitienė.
Po laimėjimų prizų išsidalinimo atėjo ir atsisveikinimo
metas. Draugijos pirmininkė
D. Blekienė padėkojo visiems
už apsilankymą ir draugijos
rėmimą, darbą organizuojant
šią gegužinę.
Gegužinė baigėsi, jos prisi
minimai ilgai išliks, o draugi
jos nariai toliau tęs savo at
sakingą darbą — globoti Lie
tuvos likimo nuskriaustus vai
kus, kurių Lietuvoje tampa
vis daugiau. Tad reikia palin
kėti draugijos nariams sėkmės
šiame kilniame darbe, o skai
tytojus paprašyti paremti šią
draugiją.
Stasys Ignatavičius

Čikagos Suvalkiečių draugijos nariai metiniame susirinkime klausėsi pranešimų
Visos nuotraukos

Romo Eidukevičiaus

Skelbimai
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulasld Rd., Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W 63 Street

Suvalkiečių draugijos gegužinės dalyviai gardžiavosi A. Ramanauskienės,
E. Balzarienės ir M. Naujokienės paruoštais pietumis.

Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
TeL 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir

Po to vyko „Laimės šulinys”,
kuriam įvairių prizų sunešė
patys lankytojai.
Norisi padėkoti trečiadienio
popiečių lankytojams ir rengi
nių vadovei ir tarti žodžius:
„Ačiū, kad jūs esate, malonu
būti su jumis”.

kriminalinės bylos

8247 8. Kedzie Avenue
Chicago, IL 8O82S

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis9aol.com
Ton free 24 br. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v.

Linksmi Čikagos Suvalkiečių draugijos gegužinės dalyvių veidai.

i

Metiniame susirinkime kalbėjo
draugijos pirmininkė Dalia Blekie
nė.

Seitad 8 v.r. iki 1 v.p.p.

