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Šiame 
numeryje: 
K e l i o n ė \ k u k u r ū z ų 
k r a š t ą , k u r i s k a ž k a d a 
p a v e r g ė C h r u š č i o v ą ; 
D e t r o i t o n a u j i e n o s . 

2psl. 

K a u k a z o k r u v i n o j i 
d r a m a t e b e s i t ę s i a , -
D a n u t ė s B i n d o k i e n ė s 
v e d a m o j o t e m a ; 
V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t o 
a t s t o v a s L R a m b a s a d o j e 
p r i s t a t ė N A T O p l ė t i m ą . 

3psl. 

G r a n d u p ė s p a k r a n č i ų 
l i e t u v i u s 1 9 2 6 m . l a n k ė 
a r k i v y s k u p a s J u r g i s 
M a t u l a i t i s , o C h a r l e s 
A n t h o n y i r M a r y S a l a t k a 
š e i m o j e u ž a u g o i r s a v a s 
a r k i v y s k u p a s ; Č i k a g o s 
r e n g i n i ų k a l e n d o r i u s ; 
dr. S t a s i o T u m ė n o m i s i j a . 

4 psl. 

P o e z i j o s k o n k u r s a s 
j a u n i m u i ; g a m t o s 
s t e b u k l o a k i v a i z d o j e . 

6 psl. 

Sportas 
* T a r p t a u t i n i a m e j a u 

nių (14-15 met M ) b o k s o tur
nyre Noibrandenburge (Vo
kietija) Lietuvos a ts tovai iš
kovojo 1 aukso ir S bronzos 
medalius. Iš Lietuvai a ts tova
vusiu devynių boks in inkų 
sėkmingiausiai pasirodė vilnie
tis Maksimas Dolguševas 
(svorio kategorija iki 63 kg). 
Jis laimėjo tr is kovas ir tapo 
šių varžybų nugalėtoju. Bron
zos medalius iškovojo kau
niečiai: Audrius L e s k a u s k a s 
(iki 51 kg), Darius Kazakaus -
kas (iki 63,5 kg), Rimvydas Ži
linskas (iki 69 kg), Edga ras 
Kovalenkinas (iki 72 kg) ir kė
dainiškis Tadas Bobinas (per 
81 kg). 

* S lovėni joje v y k s t a n 
č ios 35 -os io s š a c h m a t ų 
o l i m p i a d o s 10-ajame r a t e 
antradienį Lietuvos šachmat i 
ninkai 4:0 su t r iušk ino Aust
ralijos atstovus, o šachmat i 
ninkės 1:2 nusileido Kirgizijos 
komandai. 

* Antrąją p e r g a l ę ke t 
virtose JAV N B A reguliario
jo sezono rungtynėse iškovojo 
Žydrūno Ilgauskp Clevelando 
„Cavaliers" k lubas , an t rad ie 
nį namie 89:70 įveikęs trejų 
pastarųjų sezonų lygos čem
pionus Los Angeles „Lakers" 
krepšininkus. Lietuvis per 32 
žaidimo m i n u t e s nuga lė to 
jams pelnė 23 t a škus . 

Naujausios 
žinios ' 

* L ie tuva m a t o p a ž a n g a 
derybose su Bal tarus i ja dėl 
kelionių tvarkos. 

* Viešųjų p i r k i m ų tar
nyboje bus a t l ik tas pat ikr ini 
mas. 

* Dėl ž m o n o s p a s k o l o s 
vidaus reikalų minis t rui teks 
aiškintis Seime. 

* Par t i jo s r e g i s t r u o j a 
savo pajėgas prieš muš) del 
savivaldybių tarybų. 

* P r e m j e r a s v e n g i a 
pažadų padidint i aukš tų jų 
mokyklų finansavimą. 

Lietuva gali gauti papildomų ES lėšų Ignalinos AE uždarymui 
V i l n i u s , lapkričio 5 d. 

(BNS) — Europos Sąjungai 
(ES) p r i s ta tęs Lietuvos spe
cia l is tų parengtą Ignal inos 
a tominės elektrinės (IAE) už
darymo kaš tų pagrindimą, Eu
ropos komiteto generalinis di
rektor ius P e t r a s Auštrevičius 
teigia, kad pirminė E S reakci

j a „leidžia tikėtis" palankaus 
Lietuvai sprendimo dėl papil
domo jėgainės uždarymo fi
nansavimo. 

Kaip pranešė Europos ko
mitetas, svarbūs energetikos, 
žemės ūkio ir finansinių bei 
biudžetinių nuostatų derybi
niai klausimai buvo antradie

nį Briuselyje aptart i jungtinės 
ES ir Lietuvos energetikos 
darbo grupes susitikime, ei
liniame Lietuvos stojimo dery
bų su E S rate bei atskiruose P. 
Auštrevičiaus susi t ikimuose 
su Europos komisijas Plėtros 
ir Biudžeto direktoratų parei
gūnais. 

Andalūzijoje vertėjai 
vengia lietuvių 

nusikaltėlių bylu 
Pie tų Ispanijoje s t r inga 

nus ika l t u s ių lietuvių bylos, 
nes bijodami nusikaltėl ių, 
vertėjai iš Lietuvos bei Rytų 
Europos a ts isako versti ap
klausose ir teismuose. 

Ka ip p ranešė Ispani jos 
nauj ienų agentūra „Europa 
Press" , P ie tų Ispanijos An
dalūzi jos regiono admin i s t 
racija yra susirūpinusi , jog dėl 
lietuvių kalbos vertėjų t rūku
mo nebuvo galima išklausyti 
nus ika l t imais įtariamų Lie
tuvos piliečių parodymų. 
Anot valdžios pareigūnų 
dauge l i s vertėjų a t s i sako 
dirbti su imtų tautiečių vertė
ja is vietos teismuose. 

Be to , vėluojama a t s i 
skaityt i *su kai kuriais Mala
gos t e i smuose dirbančiais 
vertėjais, tačiau valdžios a ts 
tovai pat ikino, kad iki metų 
pabaigos skolos vertėjams bus 
panaik in tos . Nuke l ta į 5 psl . 

Žurnalistai atskleidė 
nelegalios lietuviu 
migracijos tinklą 
B e l f a s t a s - V i l n i u s , l ap 

kričio 6 d. (BNS) — Du lietu
vių ir v ienas airių žurnalistas 
atskleidė nelegalios migraci
jos tinklą, apimanti darbinin
kų judėjimą t a r p Lietuvos ir 
Š iaurės Airijos. 

Kaip pranešė Prancūzijos 
naujienų agentūra AFP, an t 
rad ien io v a k a r ą repor tažas 
buvo parodytas per Šiaurės 
Airijos BBC televizijos kana
lą. Laidų cikle, pavadintame 
„Žmonės pardavimui" , a t 
sk le idž iama vieno Vi ln iaus 
gyventojo nusikals tama veik
la. J i s rengdavo nelegalias ke
liones lietuvių darbininkams, 
kur i e d i rbdavo vergiškomis 
sąlygomis Š iaurės Airijos fer
mose ir gamyklose. 

Žurnal is t inis tyrimas pra
dėtas šių metų gegužę, kai 
v iename miestelyje netoli Ai
rijos sienos Nukel ta į 5 ps l . 

ES yra patvirtinusi savo 
pasiryžimą iki 2006 metų 
Ignalinos AE uždarymui kas
met skirti po 70 mln. eurų 
(daugiau nei 241 mln. litųj. 
Tačiau, Lietuvos manymu, 
šiam procesui prireiks papil
domų Europos Sąjungos lėšų. 

Pasak P. Auštrevičiaus, 

kuris yra ir vyriausiasis dery
bininkas su ES, galima viltis, 
kad galutiniame ES sprendi
me dėl papildom'.; lėšų ato
mines elektrines sustabdymui 
bus atsižvelgia į pate iktus 
Lietuvos ekspertų at l iktus 
uždarymo kaštų skaičiavimus. 

Šis klausimas dar bus 

aptartas lapkritį įvyksiančia
me tarpiniame ES ir Lietuvos 
derybininkų susitikime. 

Galutinis sprendimas, 
t i k i m a i , bus priimtas gruo
džio 12-13 dienomis Kopenha
goje įvyksiančiame ES valsty
bių ir vyriausybių vadovu susi
tikime. 

Gedimino Žilinsko 'Elta? nuotr 

Pagerbti pasaulio sporto veteranų žaidynių 
nugalėtojai 

V i ln iu s , lapkričio 6 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį priėmė 
Lietuvos sportininkus vetera
nus, kurie sėkmingai pasirodė 
penktosiose pasaulio sporto 
veteranų žaidynėse. 

Spalio 3-13 d. Melbeurne 
vykusiose žaidynėse Lietuvos 
sporto veteranai laimėjo 20 
aukso, 11 sidabro ir 7 bronzos 
medalius. Iš viso žaidynėse 
dalyvavo 102 Lietuvos sporti
ninkai veteranai. 

Lietuva sudarinėja 
nepageidaujamų užsieniečių surašą 

Vi ln ius , lapkričio 6 d. 
(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį posėdyje patvirtino už
sieniečių, kuriems draudžia
ma atvykti į Lietuvą, sąrašo 
sudarymo, tvarkymo ir naudo
jimo tvarką. 

Vyriausybė numatė , kad į 
sąrašą, kurį sudaro ir tvarko 
Migracijos departamentas, už
sieniečiai gali būti įtraukiami, 
jeigu užsieniečio buvimas ar 
gyvenimas Lietuvoje grėstų 
jos saugumui ar viešajai tvar
kai, užsieniečiui atsisakyta iš
duoti Lietuvos vizą, užsienie
tis išsiunčiamas iš Lietuvos 
arba jis buvo neįleistas į Lie
tuvą. 

Numatyta, kad šiame są
raše turi būti nurodomi užsie
niečio vardas ir pavardė, gimi
mo data ir vieta, lytis, piliety
bė, užsieniečio paso ar jį ati

tinkančio keliones dokumento 
rūšis, serija, numeris, įtrauki
mo į sąrašą pagrindas, data , 
iki kurios siūloma uždrausti 
užsieniečiui atvykti į Lietuvą. 

Duomenis dėl įtraukimo į 
sąrašą turi teisę pateikt i 
Migracijos depar tamentas , 
Policijos departamentas ir te
ritorinės policijos įstaigos, 
Valstybės sienos apsaugos tar
nyba, Vadovybės apsaugos de
partamentas, kt. įstaigos. 

Migracijos depar tamento 
direktorius tarnautojas, gavęs 
institucijų ar įstaigų duome
nis apie užsienietį, nedelsda
mas pri ima sprendimą už
drausti ar neuždrausti užsie
niečiui atvykti į Lietuvą. 

Numatyta, kad šio sąrašo 
duomenys viešai neskelbiami, 
jais galės naudotis tik atitin
kamos institucijos. 

Aukso medalius laimėjo 
moterų krepšinio komanda 
„Kamanė" 45-49 metų am
žiaus grupėje, taip pat „Sva-
ja-Politechnika", kovojusi 35-
39 metų amžiaus grupėje. Auk
są parsivežė ir vyrų krepši
nio komanda „Žalgiris", kovo
jusi 40-44 metų amžiaus gru
pėje. Šioje komandoje žaidė 
garsūs Lietuvos krepšininkai 
Vitoldas Masalskis, Mindau
gas Arlauskas, Virginijus 
Jankauskas ir kiti. 

Aukso medalius taip pat 
pasivežė ieties metikės Dacė 
Juršienė, Birutė Kaldienė, ru
tulio stūmike ir metimų pen-
kiakovininkė Valda Morkū
nienė, disko metikas ir dau-
giakovininkas Saulius Svilai-
nis, šaulė Elvyra Luošytė, 
šuolininkai į vandenį Asta 
Girdauskienė, Jo lanta Railie
nė, Kostas Karpavičius ir Egi
dijus Matuzevičius. 

Visiems iškovojusiems 
aukso medalius prezidentas 
įteikė padėkos raštus. 

Ceremonijoje Prezidentū
roje V. Adamkus dėkojo spor
tininkams už jų pasiaukojimą 
bei prasmingą veiklą, tęsiant 
senas ir kur ian t naujas 
Lietuvos sporto tradicijas. 

JAV respublikonams pavyko 
perimti Kongreso kontrolę 

Vašingtonas , lapkričio 6 
d. (Reuters-BNS) — Respub
likonams antradienį pavyko 
užsit ikrinti Jungtinių Vals
tijų Kongreso kontrolę, susi
grąžinus dauguma Senate bei 
padidinus persvara Atstovų 
rūmuose . Tokie prezidento 
kadencijos viduryje vykstan

čių rinkimų rezultatai neabe
jotinai laikomi didele George 
W. Bush pergale. 

Šis laimėjimas suteikia G. 
W. Bush tvirtesnį pagrindą 
p radė t i karinę kampaniją 
prieš Iraką bei siūlyti Kong
resui savo iniciatyvas dėl mo
kesčių ir naujojo Teritorinio 
saugumo departamento, taip 
pat teikti federalinės valdžios 
kandidatus į teisėjus. 

latinis Kongreso paralyžius, 
— televizijai CNN pareiškė 
Atstovų rūmų pirmininkas 
Dennis Hastert. pridūręs, kad 
respublikonai savo daugumą 
gali padidinti da r keliomis 
vietomis. — Jie norėtų Kong
rese matyti teigiamų poky-

George W. Bush 

Rinkimuose antradienį 
buvo kovojama dėl visų 435 
vietų Atstovų rūmuose, 34 iš 
100 vietų Senate bei 36 valsti
jų gubernatorių postų. 

Respublikonams išlaikius 
daugumą Atstovų rūmuose, 
G. W. Bush tapo tik trečiuoju 
prezidentu JAV istorijoje, ku
rio kadencijos viduryje Ats
tovų rūmuose pergalę pasiekė 
jo partija. Anksčiau tai pavy
ko tik demokratams Franklin 
Roosevelt 1934 metais ir Bill 
Clinton 1998 metais. 

G. W. Bush taip pat tapo 
pirmuoju prezidentu nuo 
1982 metų, kurio partija per 
kadencijos vidurio rinkimus 
užsitikrino kontrolę Senate. 
1982 m. tai pavyko respub
likonui Ronaid Reagan. 

..Žmonėms nusibodo nuo-

Illinois valstijos gubernatoriaus 
rinkimus laimėjęs demokratas 
Rod Blagojevich. 

Demokratų viltys laimėti 
daugumą gubernatorių rinki
muose iš dalies tampa tikrove. 
Demokratams pavyko nuga
lėti respublikonų gubernato
rius Illinois, Pennsylvania, 
Kansas. Michigan, Wisconsin 
ir New Mexico. 

Lietuvos bičiulis, senato
rius demokratas Diek Durbin 
nesunkiai (61 proc.) įveikė 
savo varžovą Jim Durkin (38 
proc.) ir buvo perrinktas sena
toriumi nuo Illinois valstijos. 

Diek Durbin 

^Įy 
Pasaulio naujienos 

{ftamoa* m?<įjmm AP. MMrin, tTAft-TASS, BNS 
JJrtų »gefi«fcų pranešimais;i 

dėl žalingos veiklos Jungtinių 
Valstijų atžvilgiu", sakė 
pareigūnė, greičiausiai taip 
apibūdindama šnipinėjimą. 

EUROPA 
JAV 

J u n g t i n ė s Tautos . JAV 
trečiadienį pateikė Jungt in ių 
Tautų Saugumo Tarybai pa
taisytą rezoliucijos Irako nu
s iginklavimo klausimu pro
jektą , k u r i a m e numatoma 
Bagdadui suteikti „paskutinę 
galimybę" vykdyti savo įsipa
reigojimus, tačiau taip pat pa
l iekama galimybė imtis prieš 
jį karinių veiksmų. 

V a š i n g t o n a s . I r akas , 
Š i au rės Korėja, Rusija ir 
Prancūzija turi s laptas raupų 
sukėlėjų a t s a rgas , sakoma 
slaptoje žvalgybinėje JAV vy
riausybės apžvalgoje, apie ku
rią antradienį pranešė laik
raš t i s . .The Washington 
Post" Tuo tarpu atskirai pa

rengtoje slaptoje ataskaitoje 
buvo te ig iama, kad Osama 
bin Laden teroristų t inklas 
,.al Q a e d a " bandė įsigyti 

raupų sukėlėjų. Tačiau vienas 
dienraščio cituojamas JAV7 

atstovas ramino, jog ..nėra 
pagrindo" baimintis, kad ..ai 
Qaeda" gavo šių sukėlėjų. 

Vaš ingtonas . JAV sau
sumos kariuomene didelio ga
lingumo lazeriu antradienį 
numušė skriejantį artilerijos 
sviedinį. Šis sėkmingas ban
dymas yra naujas reikšmin
gas JAV gynybos pramonės 
žingsnis plėtojant modernias 
technologijas. 

J u n g t i n ė s Valst ijos nu
rodė išvykti iš valstybės ke
turiems Kubos diplomatams. 
Pavardės nenorėjusi skelbti 
pareigūnė sakė. kad diplo
matų išsiuntimas yra atsakas 
j buvusios JAV slaptųjų tar
nybų pareigūnes Anos B( len 
Montes, spalį nuteis tos 25 
metus kalėti už šnipinėjimą 
Kubos naudai, veiksmus. Jie 
..privalo išvykti iš valstybes 

P r a h a . Čekijos užsienio 
reikalų ministerijos vadovas 
Cyril Svoboda daro prielaidą, 
kad Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka gali ne
gauti Čekijos vizos, kurios pa
prašė, norėdamas dalyvauti 
lapkričio 21-22 d. Prahoje 
vyksiančiame NATO v i r šūnų 
susitikime. Baltarusija yra 
NATO Euroatlantinio bend
radarbiavimo tarybos narė. 

RUSIJA 

S l e p c o v s k o j ė Rus i j a . 
Pažymėdamas šventojo mi. 
sulmonų pasninku mėnesn 
Ramadano pradžia. Cečenijo.-
separatistų prezidentas Aslan 
Maschadov paraf ino savo 
tautą priešintis Rusijos val
džiai. ..Mes jau r.^einome ir 
toliau raginame Rusijos va
dovybe nutraukti -į karą ir 

sėsti prie derybų stalo. Tačiau 
čečėnų pasipriešinimo kovoto
jai ir jų vadai turi pakanka
mai stiprybės ir išteklių, kad 
išvaduotų savo žemę", sakė A. 
Maschadov. 

Maskva. Norvegijos ko
miteto Čečėnijai remti akty
vistai padavė policijai pareiš
kimą su reikalavimu teisti 
Rusijos prezidentą. Kaip rašo 
dienraštis ..Novyje Izvestija". 
šio komiteto nariai mano. kad 
Vladimir Put m. kaip vyriau
siajam Rusijos armijos vadui, 
tenka atsakomybe už žmo
gaus teisių pažeidimus Čečė
nijoje. Pasak čečėnų, jie buvo 
kankinamai elektros srove, 
mušami automatų buožėmis, 
taip pat laikomi duobėse, pil
nose vandens. Visus juos vė
liau išpirko giminaičiai — jų 
net nebuvo rengiama--; teisti, 
kariškiai reikalavo tik išpir
kos. 

K r a s n o H a r a s . i 'adėtis 
Krasnodaro krašte masiškai 
apsinuodijus žmonėm.- spar
čiai blogojo. Trečiadienio pa
vakare į ligonines d>-
žarnyno infekcijos pa.. .' : | 

žmonių padaugėjo iki 516, 
tarp jų — 401 vaikas. Visi li
goniai karščiuoja, vemia, 
skundžiasi pilvo skausmais. 
Tačiau geriausi krašto epide
miologai, pasidaliję i 20 ko
mandų, iki šio: negali nuro
dyti tikslios masinio apsinuo
dijimo priežasties. Del masi
nio žmonių apsinuodijimo iš
kelta baudžiamoji byia. 

M a s k v a . S •• metu Ru
sijos sostinės ligoninėse gali 9 
..Alfa" būrio kariai, šturmavę 
Maskvos teatro pastatą, ku
riame čečėnu separatistai be
veik 3 paras laikė per 800 
įkaitų. Kariškiai prastai pasi
ju to dėl dujų. kurios buvo 
naudojamos šturmo metu už
puolikams neutralizuoti. Šių 
dujų sudėties iki šiol nežino 
nei žiniasklaida. nei gydyto-
jai . Po šturmo visi išlaisvinti 
įkaitai buvo paguldyti Į ligoni
nes. 120 jų mirė Agrarinėse, 
nor< ' -
m , kad .-
rejus lėtinėm; i it oms, o ne dėl 
š turmo metu pan ludotų dujų 
Lil • :• 
kus ; • 

tačiau kai kuriems teko 
pakartotinai kreiptis į gvdyto-
jus del tų pačių simptomų, 
kaip ir pirmąjį kartą. 

GRUZIJA 

Tbi l i s is . Gruzija lapkričio 
21-22 d. vyksiančiame NATO 

• -tybių vadovų susitikime 
Prahoje įteiks oficialų prašy-

t dėl narystes NATO. pa-
eiškė prezidentas Fduard Še

vardnadzė. Prezidentas pa-
Saugumo tarybą ir jė-

eos struktūras laiku parengti 
prezidento pranešimą apie 
karinę reformą. 

Tbilisis. Gruzijos kariai 
trečiadienį per specialią ope
raciją Pankisio tarpukalnėje 
išlaisvino daugiau nei prieš 
keturis mėnesius nežinomų 

pu " >agrobtą Didžio
sios Britanijos pilietį 59 meti} 

• 'įjos ..Agrobusinessbank" 
Hl r : direktorių Peter 

v. Jis buvo pagrobtas Tbi-
i.-yje birželio 17 dieną, likus 

vienai dienai iki jo planuoto 
• i Didžiąją Britam-
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
RUDENS SAVAITGALIS 

LIETUVIŲ OMAHOJE (1) 
Nikita Chruščiovas ir Iowa 

kukurūzai 

Spalio 19-20 d. savaitgalį 
laimingo atsitiktinumo dėka 
susipažinau su Omaha (Ne-
braskos valstijai - ir miestu, ir 
jo l ietuviais . Aušrele Saka-
laitė, omahiške, pastaruosius 
keletą metų gyvenanti Čika
goje, vyko i savo bičiulių Re
ginos ir Vytauto Arnauskų auk
sines vedybų sukakties pokylį 
ir prisiminė mano seną sva
jonę pamatyt i tą bažnyčią, kur 
jos vaikystes metais klebona
vo šventas kun. Juozas Juse -
vičius, vienas iš labiausiai 
pokario imigrantais besirūpi
nusių žmonių. (Apie jį norė
čiau pakalbėti atskirai.) Svar
biausia, kad bažnyčią ne tik 
pamačiau, bet ir dalyvavau 
dviejose šv. Mišiose - Ar
nauskų auksinių vedybų ir 
sekmadieninėse, kurias auko
jo naujas, lietuvių kilmės kun. 
Peter M. J . Stravinskas. 

Švente buvo šauni - jai 
ruošėsi visa Omahos lietu
viškoji bendruomene (stalai 
buvo padengt i 150 svečių), 
prieš šešetą metų tapusi oma
hiške Biru tė Pr išmant ienė 
apie sukaktuvininkus jau bu
vo paskelbusi s t raipsnį 
„Draugo" šeimų skyriuje. Su
važiavo seni draugai oma-
hiškiai iš visų Amerikos kraš
tų. Susir inko visos penkios 
Kovaitės - Reginos Arnaus-
kienės seserys. Dar kelionėje 
Aušrelė papasakojo fantas
tišką istoriją, kaip jų tėvas 
P ranas Kovas iš Chruščiovo 
dukterį atgavo. (Kadangi vie
na iš dukterų knygoje apie 
Omahą, išleistoje 1984 m., yra 
pas i raš ius i Kaval iauskai tė , 
manyčiau, kad šeima Lie
tuvoje buvo Kavaliauskai.) 

Šeimos istorija tokia (kaip 
rašoma jau minėtoje knygoje 
„Mes lietuviai", kuri irgi verta 
atskiro paminėjimo). P r a n a s 
Kavaliauskas gimė 1908 m. 
Genčių kaime, Kėdainių aps
krityje, lankė Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijampolėje. 
1933 m. vedė Oną Malinaus
kaitę ir užaugino šešias duk
teris. Štai čia ir prasideda ta 
įdomioji istorijos dalis (žino
ma, pašaliečiui, nes Kava
liauskams visa tai reikėjo iš
gyventi). 1944 m. šeima t rau
kėsi nuo rusų armijos su ketu
riomis dukromis, mažiausiąją, 
kuriai tebuvo keli mėnesiai, 
palikę pas senelius. Kaip ir vi
si, mane. kad po kelių savaičių 
grįš. Kadangi tos viltys ne
išsipildė, šeima taip ir liko 
perskelta. Visi bandymai duk
rą susigrąžinti buvo bergždi. 
Pagaliau 1960 m. į Ameriką 
turėjo atvykti Sovietų Sąjun
gos vadas Nikita Chruščiovas, 
ir Pranas Kovas nutarė dar 
kartą išbandyti laimę. nes. lai
mingai susiklosčius aplinky
bėms, Sovietų Sąjungos vadas 
turėjo lankytis pas vieną gre
timos lovos valstijos fermerį. 

Be kita ko. čia. sako. geriausi 
Amerikoje kukurūzai . Ne
nuostabu, kad po šio apsilan
kymo Chruščiovui susisuko 
galva, ir jis tiesiog susirgo ku
kurūzų liga. Tos ligos pasek
mes mes. pusamžiai Lietuvos 
žmones, labai gerai prisime
name. Visa geriausia žemė 
Lietuvyje (deja. tos direktyvos 
galiojo ir visoje Sovietų Są
jungoje) turėjo būti apsėta 
kukurūzais, kurie mūsų pla
tumoje netiko, nes per trumpa 
ir per vesi vasara. Augalai 
nespėdavo subręsti , grūdai 
pasiekdavo tik vadinamąją 
pieninę brandą. Galima buvo 
panaudoti tik žaliąją masę -
lapus ir stiebus. Todėl visi 
kukurūzai būdavo rudenį nu
pjaunami, sukapojami ir su
dedami į silosą. Gal jie tiko 
Chruščiovo gimtojoje Ukrai
noje, kur šiltesnis klimatas, 
tik ne Lietuvoje (bet kas lietu
vių klausė), todėl šiandien šią 
kultūrą labai retai kur pa
matysi. Vargšai seni Lietuvos 
gaspadoriai. kurių dar buvo 
užsilikę nuo tremčių, jie 
Chruščiovo laikais (nors šiaip 
šis laikotarpis vadinamas 
..politiniu atšilimu") apie do
bilus turėjo pamiršti, ši kul
tūra tapo vos ne antitarybinė. 
Prieškario laikais gero Lie
tuvos ūkininko supratimu do
bilas buvo pažangaus ūki
ninkavimo ženklas. O kolūkio 
agronomas ar kolūkio pirmi
ninkas, pasėjęs dobilų, galėjo 
išlėkti iš darbo, jeigu rajono (o 
ta rp kitko, dėl kukurūzų 
važinėjo ir iš Maskvos) kon
trolieriai būtų a t radėjų lauką. 
Bet. jeigu teisybę pasakius, 
dobilai neišnyko - j u o s vis tiek 
sėdavo, tik kur nors pašaliuo
se, pamiškėse, kur neužklys
davo valdžia, nes kaip tu 
išsiversi žiemą be įprastinio 
sauso gyvulių pašaro - šieno! 
Vien kukurūzų silosu šeria
mos karvės nusividuriuodavo. 
Bet ar tai rūpėjo Maskvai, iš 
kur ėjo direktyvos. Dėl to apie 
kukurūzus ir Chruščiovą tais 
laikais gimė daug anekdotų. 

Na. bet grįžkime į Ame
riką. Pranas Kovas pasitarė 
su pažįstamu advokatu ame
rikiečiu, kuris sutiko parašyti 
prašymą Chruščiovui. Kai 
kurie omahiškiai kalba, kad 
reikėjo papirkti fermerį, pas 
kurį lankėsi Sovietų Sąjungos 
vadovas, kad šis laišką per
duotų, bet greičiausiai teisus 
Kovo žentas Gediminas Reš-
kevičius. kuris sako, kad šis 
laiškas komunistų vadui pa
teko oficialiu keliu - per ad
vokatą. Ir Chruščiovas jau 
neturėjo kito kelio, tik uždėti 
sankciją, kad Kavaliauskaitę 
atiduoti tėvams į Ameriką. 
Pasakoja liudininkai, kad at
važiavo paauglė mergaičiukė 
su mokykline uniforma, o į oro 
uostą sugriuvo visos Amerikos 
žiniasklaida, kuri ir po to 
keletą metų šeimai nedavė ra
mybes. 

Į K e p n o ^ auksinio vedybų jubiliejaus švente susir inko visos sese rv -
Dale. Kle ir Kita. 

Kovai tes i.- ka i r Regina , G r a ž i n a . Vida. 

Į Reginos ir Vytauto Ar
nauskų auksines jungtuves 
suvažiavo visos penkios Re
ginos seses: Gražina. Vida. 
Dale. Elė ir Rita. gimusi jau 
Amerikoje. Atvažiavo Reginos 
dukra Dalia bei sūnus Ričar
das su vaikais. Suėjo visų Oma
hos lietuviškų organizacijų ir 
visų kartų lietuviai. Tai buvo 
pilna to žodžio prasme Ar
nauskų diena lietuvių Omahoje. 

Omaha - ryškių ir tem
peramentingų asmenybių 
k raš tas - čia vyksta gana 
aštrios tarpusavio diskusijos. 
bet Arnauskai visus sujungė, 
ir nepasidalintos teritorijos 
buvo pamirštos. Moterys den
gė stalus, naujai atvykusieji 
lietuvaičiai, kurie čia stebuk
lingu būdu pritapo, ir Omahos 
universitetuose besimokantys 
Lietuvos studentai patarnavo 
prie stalų, nepamainomasis 
muzikantas (irgi iš naujųjų) 
Ar tū ras Bereiša grojo šo
kiams. 

Arnauskų iškilmės prasi
dėjo toje padoje bažnyčioje, 
kur jie prieš 50 metų prisiekė vie
nas kitą mylėti varge ir džiaugs
me. Auksinėms vestuvėms 
daugelio nuostabai jie pa
sirinko irgi tą pačią parapijos 
salę, kurioje kažkada šoko ves
tuvinį valsą. Parapijos klebo

nas P. M. J . S t rav inskas pa
moksle priminė, kad šis jų 
darnaus gyvenimo pavyzdys 
yra gana retas , kad dažniau 
šiais laikais matys i kitokių 
pavyzdžių: ne i š t ik imybės i r 
skyrybų. . .Žmonės š iandien 
daugiau cemesio skir ia savo 
karjerai, ne žmogiškiems san
tykiams, todėl vedybos daž
niausiai baigiasi skyrybomis. 
- sakė klebonas. - Kaip nieka
da mūsų visuomenėje daug 
savižudybių, d a u g žmonių 
lankosi pas psichiatrus , mažė
ja Bažnyčios į taka žmonių gy
venime. Regina ir Vy tau ta s 
niekada neapleido bažnyčios, 
jie liko ištikimi ir šioje Baž
nyčioje duotai savo pr iesaikai . 
Jie gali būti pavyzdys m u m s 
visiems. Šis jungtuvių a tnau 
jinimas yra dar vienas Dievo 
malonės įrodymas", - kalbėjo 
suteikdamas pa l a imin imą 
kun. P. M. J. S t rav inskas . 

Atvykę 1950 m., nemokė
dami kalbos, Arnauska i čia 
baigė mokslus, įsigijo profesi
ją, buvo aktyvūs lietuviškosios 
bendruomenės na r i a i . Vytas 
Arnauskas tarnavo JAV ka
riuomenėje, pradžioje laikė 
karčiamą. ka ip buvo išsireikš
ta vedančiojo, dabar j is turi 
kopijavimo įmonę. Pr ie mikro
fono išėjusi buvusi vestuvių 

pokylio vedėja Jadvyga Povi-
laitiene pakvietė atsistoti bu
vusias pamerges , ir jų pakilo 
dar nemažai . Jaun ies iems bu-
vt, užriš ta juosta , kurią do
vanų a ts iuntė giminaičiai iš 
Lietuvos. 

Pasibaigus oficialioms cere-
m o n r o m s . prasidėjo pokylio 
da ly \ ių p r iva tūs pokalbia i . 
Laba: įdomu, kad šių eilučių 
autorę per s ta lą l ie tuviškai 
pakalbino amer ik ie t i s , kurį, 
pasirodo, pramokė uošvė Lie
tuve je. Tai buvo Birutes Reš-
kev:čiūtės-Lake vyras . Gedi
minas Murauskas . JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
narys ir Omahos-Šiaulių su
sigiminiavusių miestų organi
zacijos vicepirmininkas, papa
sakojo, kad jo darbovietėje yra 
a r a b a s Nadž ib iš Bei ru to , 
kuris laisvai kalba lietuviškai, 
mat Kaune , Medicinos univer
sitete, baigė mokslus. Arabas 
giria Lietuvos aukštąjį mokslą 
- už nedidel į mokestį Lie
tuvoje gal ima gauti gerą pro
duktą, sako j is . Iš tiesų. Lie
tuvos universi tetuose mokosi 
daug Rytų kraš tų jaunimo, ir 
tie jų už mokslą mokami pini
gai sudaro nemažą dalį aukš
tųjų mokyklų iždo. 

Audronė V. Škiudai tė 

TRUMPOS ŽINUTĖS IŠ 
OMAHOS 

Š.xn. spalio 26 d. vyko jau
nimo kaukių vakaras , kurį 
surengė „Aušros" tautinių 
šokių grupės mokytoja Ra
minta Urbonavičienė savo jau
niems šokėjams ir lietuviškos 
mokyklos vaikučiams. Vaikai 
laukė tos dienos, nes vakaras 
buvo tikrai įdomus. Jie di
džiavosi savo apsirengimu, 
galvodami, kad jų niekas neat
pažins. 

Vakaras buvo labai gražiai 

pravestas, mokytojos ir jaunų 
mamyčių dėka . Mais tą pa
ruošė mamytės . P r a v e s t a s 
gražus kaukių paradas ; pirmą 
vietą laimėjęs j a u n i a u s i a s 
Mikis, drąsiai žengė atsiimti 
savo dovaną. Nebuvo pamiršt i 
ir kiti vaikai — visi gavo po 
dovanėlę. Tam vakaru i mu
ziką pritaikė Arvydas Urbo
navičius. Labai gaila, kad į 
kaukių vakarą maža i a t s i 
lankė „Aušros" šokėjų vetera
nų. Tikėkime, kad ateityje vėl 
bus toks vakaras . 

Š.m. spalio 20 d. Lietuvių 

B e n d r u o m e n ė s valdyba su
šaukė visų organizacijų pirmi
ninkų ir atstovų posėdį, kur ia
me buvo pateikta ir iškelta ke
letas klausimų, kad būtų su
der in ta organizacijų tolimesnė 
veikla. Susir inkimas vyko la
bai sklandžiai ir visi su ta rė , 
kad tik, vieningai dirbant , ga
lime išlaikyti l ietuvybę vi
duryje Amerikos . LB pir
mininkė pranešė, kad 2003 m. 
Omahoje įvyks JAV LB tary
bos suvažiavimas. 

A. Antanėlis 

PADĖKA DIEVO APVAIZDOS PARAPIJAI 

Reginos ir Vyl.nito Arnauskų viduryje 
K,'- i- kaire> dukra Dalia, iš de š ine s 

.•mk-:riin vedybų jubiliejaus poky-
Min:i> Ričardas 

Likimas taip lėmė. kad 
auginu 10 metų dukrą Linutę 
su Apert sindromu. Tai gana 
reta genetine negalė. Lietu
voje, kiek žinoma, yra keturi 
vaikai, tame tarpe ir Linutė. 
Kas yra būdinga tai negalei? 
Tai yra daugybiniai kūno apsi
gimimai: rankų ir kojų pirštų 
suaugimai, veido defektai, kie
tojo ir minkštojo gomurio 
nesuaugi mai. 

Mano dukrai Linutei rei
kėjo didinti smegenų dėžutę, 
nes kaukuolės kaulai spaudė 
smegenis. Tokios operacijos 
Lietuvoje iki šiol nėra daro
mos. Po šešerių metų laukimo, 
mums nusišypsojo laimė at
vykti į Detroitą, kur „Cranio-
facial and Reconstructive Sur-
gery" institutas, priklausantis 
Providence ligoninei, sutiko 
padengti operacijos išlaidas, o 
inst i tuto direktorius žymus 
chirurgas, dr. Ian Jackson or
ganizavo gydytojų štabą ir bu
vo pats vyriausias specialistas 
sudėtingos operacijos metu. 

Linos operacija nepapras
tai gerai pasisekė, bet už sa
vaites susidarė komplikacijų, 
kurios privedė dar prie dviejų 
operaciją. Nors gydytojai vi

sais atvejais tuoj pat žinojo, 
kaip spręsti padėtį. Linutei tai 
buvo didelis fizinis krūvis ir 
emocinė t rauma. Pagaliau po 
trečios operacijos ir penkių 
savaičių intensyvios medici
ninės priežiūros, po t ruput į 
dukrelė sust iprėjo ir d a b a r 
rengiamės po trijų mėnesių 
grįžti namo pas savuosius. 

Už kelionę į Detroitą, šir
dingai dėkoju „Vaikų vilties" 
Los Angeles skyriaus vedėjai 
Danguolei Navickienei. Dėko
ju Dievo Apvaizdos parapijos 
tarybai, kur i ryžosi organi
zuoti man visokeriopą pas
laugą, čia atvykus Ačiū t iems, 
kurie davė pinigines a u k a s 
„Craniofacial" ins t i tu tu i , už 
dovanas Linutei ir man . ir su
teikimą še imyninės globos, 
moralinės pa ramos . Nuošir
džiai dėkoju tiems žmonėms, 
kurie, negailėdami savo bran
gaus laiko, priimdavo mus į 
savo šeimas laisvalaikį pra
leisti ir tiems, kurie lankė mus 
ligoninėje per tą ilgą laiko
tarpį. J ie yra: B. ir A. Bubliai, 
A. ir A. Butkonai . R. Giedrai
tiene. D. Gilvydienė, D. ir J . 
Jurgučiai, R. ir K. Karveliai , I. 
ir R. Korsakai. R. ir J . Mi

kai la i , dr. Stefa Miškinienė 
(kuri dalyvavo pirmoje opera
cijoje), D. ir K. Navasaičiai, R. 
ir V. Petruševičiai , D. Rac-
kienė, E. ir V. Raguckai, V. 
Rauckienė, K. Reinhardt . J . 
Širkienė. A. Sventickienė, J . ir 
N. Udria i ir J . Zaparackienė. 

Labiaus ia i noriu išskir t i 
mums patį brangiausią žmo
gų, tai Valentiną Rauckienę, 
kuri vedžiojo mus pas daugybę 
dak ta rų , vertėjavo, kad aiš
kiau viską supras tume, orga
nizavo sklandų Linutės lan
kymą ir niekad neleido m u m s 
pulti į neviltį. Taip pat didelė 
padėka jos rūpes t inga i pa
vaduotoja i . Daliai Navasa i -
tienei ir Jan ina i bei Nar iman
tui U d r i a m s už s u r u o š t a s 
popietes, kuriose supažindino 
mus su š ios p a r a p i j o s g e r a i 
s i a i s „samariečiais" ir padėjo 
s u r i n k t i a u k ų L i n u t ė s gy
d y m u i . 

Mieli Dievo Apvaizdos pa
rapijos l ie tuviai , da r k a r t ą 
nuoširdus ačiū J u m s už viską 
ką da rė te mūsų gerovei. 

Irena Sipavičienė su 
dukra Linute 

Pakruojo rajonas. Lietuva 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietlL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D.. S.C. 
VIDAUS LlGU GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. 9s. 5 *6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

V1DASJ.NEMKXAS,M.D. 
KAHDOLOGAS-ŠIRDeS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kairą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260 

D E T R O I T , M I 

RYŽTUI, DARBUI IR IŠRADINGUMUI 
NĖRA RIBŲ 

Sekmadienį, spalio 20-tą 
dieną, Dievo Apvaizdos kultū
rinio centro salėje Lietuvos 
dukterys surengė tradicinį 
rudens pokylį. Rodos, nebėra 
kam dirbti, rodos, nebėra kam 
dainuoti ir, rodos, nebėra likę 
kam klausytis ir džiaugtis... 
Geriems norams , t ikslams, 
darbui ir išradingumui nėra 
ribų. Detroito Lietuvos Duk
terys surado naujai susibūrusį 
dainos vienetą „Daina" To
ronte, kuriam vadovauja nuo
taikingoji Lilija Turūtai tė . 
Choras nedidelis ir pradėjęs 
dainuoti tik prieš keletą metų. 
Dainos paprastos, glostančios 
širdį ir j ausmus . Lilija Tu
rūtaitė naudojo net keturias 
r ankas . Viena buvo skirta 
„Dainos" vienetui , dvi pia
ninui ir ke tv i r ta atsilan
kiusiems svečiams. J i pati bu
vo atidavusi visą širdį, juo
kėsi, galva mojo ir net akimis 
merkė, kad t ik pr i t rauktų 
pokylio svečius bendram dai
navimui. Gal tai pasisekė, ir 
gal ne, bet ji ir „Dainos" daini
ninkai, dainininkės nepasi
metė ir jautėsi laimingi, ga
lėję šauniame pokylyje dai
nuoti. 

Ko niekas gal nebesvajojo 
ir nebesitikėjo, visa tai suge
bėjo suruošti Detroito Lietu
vos darbščiosios Dukterys. 
Kiek buvo planuota ir rūpin
tasi rudens pokylio pasise
kimu, tai gali pasakyti pačios 
Lietuvos Dukterys. Kai, pasi
baigus koncertui, atsidarė pla
čiosios svetainės durys, sto
vėjo pilnas gėrybių pokylio 
stalas. . . Tik t rūko gulbės 
pieno. Kas nors koncerto metu 
tą vaišingąjį rudens pokylio 
stalą turėjo paruošti. Ir tai 
atliko Lietuvos Dukterys. 
Lietuviškas balsas sako jums, 
Lietuvos Dukterys, širdies gel
mių padėkos žodžius už 

puikaus ir nuotaikingo kon
certo surengimą ir įvairiausio, 
skaniausio vaišių stalo maisto 
paruošimą. Lietuvos Dukterų 
darbštumu ir darbštumo vai
siais mes ne vieni džiaugia
mus. Lietuvos Dukterų darbš
čių rankų išradingumu ir dos
numu džiaugiasi ne vienas 
Lietuvos neįgalusis ar į vargą 
patekę sesės ir broliai Lie
tuvoje. Jūs, Detroito Lietuvos 
Dukterys, galite drąsiai pa
sakyti: „O, tėviškė, koks mie
las kraštas, kurio netekome 
taip ūmai. To neišsakys nei 
vienas raštas, tai išsakys 
mūsų darbai". 

Kazys Gogelis 

********* 

Ateitininkų sendraugių 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 10 
d., 11:45 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos klasėse. Bus renka
ma nauja skyriaus valdyba. 
Dabartinę valdybą sudarė: 
Pranas Zaranka — pir
mininkas, Nijolė Lapšienė — 
sekretorė ir Benediktas Ne-
verauskas — iždininkas. 

Sekmadienį, lapkričio 10 
dieną, 12:30 vai. p.p., Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro 
kavinėje visuomenė kviečiama 
pasiklausyti prezidento Adam
kaus rėmėjų komiteto praneši
mo apie artėjančius Lietuvos 
prezidento rinkimus gruodžio 
22 d. Kalbės Algis Zaparackas. 

Lapkričio 20 dieną Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre 
įvyks Krikščioniškos tarnybos 
komiteto rengiami pietūs, ku
rių metu kalbės prof. dr. 
Vainutis Vaitkevičius apie vė
žį. Registruotis iki lapkričio 18 
d. pas Kęstutį Černių, Da
nutę Jankienę ar Dalią Na-
vasaitienę. 

fan 

• 
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JAV VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO PAREIGŪNAS 

PRISTATĖ NATO PLĖTIMĄ 
Šių metų rudenį Jungtinių 

Amerikos Valstijų Valstybes 
departamentas įvairiuose Ame
rikos miestuose rengia pa
skaitas apie NATO plėtimu. 
Skaitomų paskaitų ciklas yra 
skirtas visuomenės informavi
mui bei supaž ind in imui su 
užsienio polit ika, ypatingą 
dėmesį skiriant Šiaurės sąjun
gos plėtimo svarbai. 

2002 metų spalio 24 d. 
Baltimorės Užsienio reikalų 
taryba, kar tu su JAV Vals
tybės depar tamentu , surengė 
vieną šio ciklo paskaitų: 
„NATO plė t imas ir J A V -
Europos santykiai". Paskaitą 
skaitė JAV Valstybės sekreto
riaus pavaduotojo padėjėjas 
Europos re ika lams Robert 
Bradtke. 

JAV Lietuvių Bendruo
menei šiame renginyje atsto
vavo Visuomeninių reikalų 
tarybos narys Algimantas Gu-
reckas ir JAV Lietuvių Ben
druomenės įstaigos darbuoto
ja Jū ra t e Mikšėnienė. 

Paskaitą lėkt orius oradėfO 
trumpai pr is ta tydamas NATO 
įkūrimo istoriją. Šiaurės At
lanto su ta r t i e s organizacija 
buvo įkurta 1949 m. balandžio 
4 dieną, pagrindinis tikslas 
buvo išsaugoti taiką ir garan
tuoti pastovumą Šiaurės At
lanto regione. Sąjunga buvo 
sukurta, remiantis Jungtinių 
tautų chartijos 51 straipsniu, 
kuris patvirt ina, kad neprik
lausomos valstybes turi teisę 
individualiai a rba kolekty
vinei gynybai. Daugeliui, po II 
pasaulinio karo nukentėjusių, 
valstybių NATO buvo ne tik 
apsauga, bet ir kar tu galimy
bę, atstatyti karo nuniokotus 
kraštus, teikianti organizaci
ja. Vienas pagrindinių Sąjun
gos įkūrimo motyvų buvo su
stabdyti Sovietų Sąjungos plė
timąsi bei įtakos grėsmę Šiau
rės Atlanto regione. Pirmos 
valstybės, įkūrusios Sąjungą, 
buvo: Belgija. Aanada, Danija, 
Prancūzija. I landija, Italija, 
L iuksemburgas , Olandija. 
Norvegija, Por tugal i ja . Di
džioji Britanija ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Per pas
kutinius 53 Sąjungos gyvavi
mo metus organizacija buvo 
plečiama keturis kar tus : 1952 
metais į NATO buvo priimtos 
Graikija ir Turkija: 1955 me
tais — Vokietijos Federacine 
Respublika: 1982 metais — 
Ispanija, 1999 meta i s 
Lenkija, Vengrija ir Čekija. 

Iš šių dienų vienas NATO 
kertinių akmenų yra kolek
tyvinė gynyba arba Sąjungos 
sutarties 5-asis straipsnis, ku 
ris teigia, jei yra užpulta bent 
viena šal is-narė , Sąjunga 

reaguoja, tarytum būtų užpul
tos visos nares, t.y. kiekviena 
šal is-narė imasi reikiamų 
priemonių saugumui atstatyti. 

Toliau paskaitoje buvo 
kalbama apie Šiaurės Atlanto 
sutart ies organizacijos keiti
mąsi. Buvo prisiminta 2001 
metų birželio mėnesį Var
šuvoje prezidento George W. 
Bush pasakyta kalba, kuri pa
dare didelę įtaką ir atnešė 
naujus organizacijos sudėties 
pasikeitimo vėjus. Varšuvoje 
JAV prezidentas kalbėjo, nor
intis Europą matyti taikią, 
laisvą ir nedalomą. Jis taip 
pat pareiškė, kad Sąjunga yra 
pasiryžusi priimti visas val
stybes, kurios nori tapti 
saugumo garan to dalimi ir 
dalijasi tomis pačiomis verty
bėmis, kaip ir NATO narės. 
Savo kalba prez. G. W. Bush 
padrąsino Vakarų Europos 
vadovus, kurie iki to laiko į 
NATO plėtimą žvelgė gana 
skeptiškai. 

Pagrindiniai punktai, ku
riuos NATO aukšti pareigūnai 
ap tarė numatomo Sąjungos 
plėtimo išvakarėse, susirinkę 
ankstyvą rudenį, yra: 

1. nauji pajėgumai; 
2. naujos narės; 
3. nauji santykiai. 
Robert Bradtke prisiminė 

2001 metų rugsėjo 11-osios 
baisius įvykius, kurie atsklei
dė nemažus Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacijos trūku
mus ir taip įrodė būtinybę 
organizacijos keitimuisi. Rug
sėjo 11-osios teroristinių iš
puolių prieš JAV įtakotas, ka
ras Afganistane parodė, kad 
šiandieninei Sąjungai netinka 
senoji išlikusi organizacijos 
s truktūra: karinėms pajėgoms 
trūksta judrumo, ne isos ša-
lys-narės apsirūpinusios pa
kankamomis šiuolaikinėmis 
technologijomis, t rūksta spe
cializacijos. 

Atskleisti NATO struk
tūros t rūkumai sukūrė terpę 
ir organizacijos esmės keiti
muisi. Nuo šiol naujos sąjun
gos narės turės galimybę ne 
vien tik karinėmis pajėgomis, 
bet ir kitokiais būdais įsilieti į 
organizaciją. Buvo paminėtas 
Čekijos pavyzdys. Nors ji, ne
turi galingos kariuomenės, 
tačiau turi iaba; reikalingas 
spec. pajėgas — biologinių ir 
cheminių ginklų identifika
vimui bei kovai su jais. 

Kalbant apie naujas nares 
ir laukiamą Atlanto sutarties 
organizacijos plėtimą, buvo 
paminėtas 1999 metais sukur
tas Narystės veiksmų planas. 
Ši programa buvo sukurta , 
s iekiant padėti valstybėms 
kandida tėms t inkamai pa-

D RAUGAS. 2002 m. lapkričio 7 d., ketvir tadienis 

Danutė Bindokienė 

Kruvinoji drama 
tebesitęsia 

m. rugsėjo 2S-29 d. VVashington, DC. susitikę Lietu.-,- bankininkai apsilankė į pirmąsias lietuviškas Mišias 
Vašingtono lietuviu misijoje Georgetown, DC. Iš kaires: Stasys Kropas, šiaurės Baltijos valstybių vykdomojo 
direktoriaus patarėjas Tarptautiniame valiutos fonde; Reinoldijus Šarkinas. Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas, Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas, Arvydas Kregždė. Lietuvos Banko pirmininko 
pavaduotojas. Elvyros Vodopalienėe nuotr. 

simošti NATO narystei. Pas
kutinius ketverius metus de
vynios šalys: Albanija. Bul
garija. Estija. Latvija, Lietu
va. Makedonija, Rumunija, 
Slovakija ir Slovėnija dalyva
vo Narystės veiksmų plano 
programoje, rodydamos, kad 
yra vertos tapti naujomis są
jungos narėmis. Svarbu pami
nėti, kad dalyvavimai Narys
tės veiksmų plano programoje 
nėra ga r an t a s siekiamai 
narystei. 

Šių netų lapkričio 21-22 
d. Prahoje vykstančiame NATO 
viršūnių susitikime bus pa
kviestos tik tos valstybes, ku
rios yra deramai pasirengu
sios tapti Šiaurės Atianto su
tarties organizacijos narėmis. 

Paskai tos metu JAV 
Valstybės departamento pa
reigūnas atkreipė demesj į pa
grindinius naujų nariu rei
kalavimus: šalys kandidates 
turi būti demokratinėmis vals
tybėmis; taip pat turi būti ne 
vien tik saugumo naudoto
jomis, bet kartu ir. kūrėjomis. 
Pasak Robert Bradtke, šalys 
kandidatės, jau dabar reaguo
damos ir veikdamos, kaip „de 
facto" narės, žengė teigiamą 
žingsnį narys tės link. Čia 
buvo prisiminta ir Lietuva, 
kuri nusiuntė 40 specialių ka
rinių pajėgu karių į Afga
nistaną, siekiant paremti JAV 
pajėgas vykdant operaciją — 
.Laisvės išlaikymas". 

Šalia valstybinių gynybom 
reikalavimų, svarbu paminėt: 
valstybių socialinius ir ekono
minius požymius. Paskaitos 
metu holokausto ignoravimas 
ir korupcija buvo įvardintos, 
kaip pagrindinės naujų valsty
bių narystės grėsmes. Korup
cija buvo pristatyta, kaip sena 
visuomenės blogybe, tur in t i 
griaunamąjį efektą ir pa

s i re iškiant i įvairiose srityse, 
pavyzdžiui veikianti, kaip eko
nominio vystymosi stabdis. Jei 
korupcija būtų išsišakojusi 
kurioje nors vienoje šalies 
kandida tės valstybinėje siste
moje, d idelė t ikimybė, kad 
NATO bijotų tokią valstybę 
priimti į savo narių ratą, nes 
egzistuotų nemaža tikimybė, 
kad Sąjungos vidaus informa
cija galėtų patekti t iems, kam 
nederėtų. 

Ka lban t apie naujus san
tykius , paskai t in inkas prisi
minė t a r p JAV ir Rusijos atsi
r a d u s i u s glaudžius bendra
darbiavimo ryšius. 2002 metų 
gegužes mėnesį Romoje buvo 
sukur ta NATO-Rusijos tary
ba. Ši ta ryba buvo sukurta , 
s iekiant bendrai kovoti prieš 
teror izmą, kontroliuoti ir 
užkirsti kelią masinių ginklų 
gamybai bei kar tu dirbti prie 
įvairių civilinių projektų. 
Svarbu paminėti , kad NATO 
va l s tybėms balsuojant dėl 
naujų nar ių priėmimo, Rusija 
netur i „veto" balso teisės. Ru
sija, ilgą laiką buvusi grėsmin
ga Baltijos šalių priešininkė, 
š ioms s iek ian t narys tės 
NATO, daugiau nėra kliūtis. 

Po paska i tos klausytojai 
turėjo gal imybę prelegentui 
užduot i k laus imus . Tarp 
klausimų nuskambėjo vienas 
k r i t i škas komen ta ra s apie 
NATO plėtimą — ar ir toliau, 
NATO pr i imant sprendimus, 
bus a ts ik lausiama visų narių? 
Jei Kosovo karą vedė 19 narių 
komitetas, tai ateityje gal net 
t eks vadovaut i 26 narių 
komitetui , ir ar tai neatsilieps 
Šiaurės Sąjungos operatyvu
mui? Brad tke a t s akydamas 
patikino, kad Kosovo sunku
mai yra perdėti , kartais gene
rolams būdavo kur kas sun
kiau savo veiksmus derinti su 

Vašingtonu, nei su NATO 
sąjungininkais. Kiti klausimai 
daugiausia buvo apie Iraką ir 
Šiaurės Korėją. 

Baigiant, norėčiau prisi
minti. Robert Bradtke žodžius, 
kuriais jis paminėjo, kad šalys 
kandidatės yra labai drau
giškos Amerikos atžvilgiu. 
ypač Baltijos valstybės ir Ru
munija. Jos labai sunkiai dir
bo, bandydamos įvykdyti savo 
užsibrėžtus planus ir yra ver
tos būti naujomis narėmis. 
Konkretaus skaičiaus JAV 
Valstybes departamento parei
gūnas neįvardijo, tad beliko 
laukti lapkričio 22 dienos, ku
rios metu. tikėkimės, bus išr
inkti ir apdovanoti pažan
giausieji. 

Parengė: Jūratė 
Mikšėnienė 

JAV I B įstaigos darbuotoja 

* Spali nežymiai pagau
sėjo gyventojų, palaikančių 
Lietuvos siekį įstoti į Europos 
Sąjungą, rodo visuomenės 
nuomonės tyrimas. Kaip pra
nešė Europos komitetas, jeigu 
vyktų referendumas, už Lietu
vos narystę ES balsuotų 54.5 
proc. apklaustųjų. Rugsėjį 
tokią nuostatą palaikė 52.8 
proc. tyrimo dalyvių. Prieš 
Lietuvos narystę referendume 
balsuotų 22.3 proc. (BNS) 

* Atidarę naują kompak
tinių plokšteliu gamyklą 
Vilniuje „Baltic Optical Disc" 
(BOD) vadovai žada mesti 
rimtą iššūkį muzikos įrašų 
piratams Baltijos valstybėse. 
BOD vadovai tvirtino, kad 
naujienas pristatyti gali grei
čiau, negu jos prekyboje atsi
randa nelegaliai. Tačiau ne
mažas legalios ir piratinės 
produkcijos kainų skirtumas 
kol kas tebebus. (LŽ, Elta, 

Kiek kartų per pastaruo
sius trejus metus Maskva kar
tojo, kad karas Čečėnijoje pa
sibaigė, „čečėnų teroristai ir 
banditai visiškai sutriuškin
ti"', te l ieka atlikti galutinio 
^apvalymo' veiksmus ir rusų 
kar ines pajėgos galės grįžti 
namo. Deja, 75.000 ar net 
80,000 rusų karių ne tik iš 
Čečėnijos dar negrįžo, bet ne
atrodo, kad artimoje ateityje 
tai galės padaryti. Ne dabar, 
po Rusijos prezidento pa
reiškimo, kad jokiu būdu ka
riuomene iš Čečėnijos nebus 
a t i t raukta , o kariniai veiks
mai dar sustiprės. LTžsienio žval
gybos apskaičiavimu ir pačių 
čečėnų duomenimis, su ta mil
žiniška ir iki dantų ginkluota 
Rusijos armija oficialiai kovo
ja apie 2,000 partizanų, nors 
iš esmės į laisvės kovas yra 
įsijungusi visa Čečėnija. 

Po spalio mėnesį įvykusios 
įkaitų dramos Maskvoje nėra 
ko tikėtis, kad bet kokios paliau
bos ar pasitarimai su Čečėnija 
įmanomi. Tą patvir t ino ir 
prez. Put in . Jis dar neseniai 
ketino vėl pradėti derybas su 
pašalintu Čečėnijos preziden
tu Aslan Maschadov, siekiant 
galbūt kažkokios išeities iš ak-
ligatvio, kuriame atsidūrė ir 
Čečėnija, ir Rusija. Dabar jau 
tvir t inama, kad apie bet ko
kias derybas negali būti nei 
kalbos, nes turima Įrodymų. 
kad teroristai, užėmę teatrą 
Maskvoje, palaikę ryšius su 
Maschadov. 

Pasinaudodamas JAV pre
zidento pavyzdžiu. Putin ry
šių su čečėnų teroristais pra
dėjo dairytis užsienyje: Turki
joje, Qua ta r respublikoje, net 
Danijoje, kurią įtikino su
laikyti buvusi Čečėnijos ministrą 
pirmininką, artimą Mascha
dov bendradarbį. Ahmed Za-
kajev. J is buvo nuvykęs į Ko
penhagą dalyvauti ruošia
mame kongrese Čečėnijos 
k laus imais . Vos paskelbus. 
kad toks kongresas įvyks. 
Kremlius pasišiaušė ir apkal
tino Daniją „tarptautinio tero
rizmo rėmimu". Nors Danijos 
valdžia į tuos Maskvos prie
kaištus nekreipė daug dėme
sio, visgi sutiko sulaikyti Za-
kajev, kol vyksta procedūra jį 
perduoti Rusijai. Beje, praė
jusią savaitę Zakajev griežtai 
paneigė bet kokią prez. 
Maschadov a r jo paties sąsają 
su teroristų smurtu Maskvoje 
J is kaip tik kaltino rusų žiau
rumus ir karo veiksmus Če
čėnijoje: ..Kiekviena karo die
na, kiekvienas rusų išpuolis 
prieš civilius čečėnus, gimdo 

tautoje neapykantą okupantui 
ir skatina pavienius žmones 
imtis keršto ve iksmų. Nei 
prez. Maschadov. nei kas kitas 
tų veiksmų sut ramdyt i nebe
gali..." (Panašiai s k a m b a ir 
palestiniečių vado Yesir Ara-
fat tvirtinimai, kad jo neklau
so savižudžiai, pasiryžę pasi
aukoti, kad butų atsilyginta 
už Izraelio skriaudas arabams.) 

Putin neneigia, kad ši 
nauja ..teroristų medžiojimo" 
strategija gali išsiplėsti ir į 
k i tus kraš tus , kur , jo nuo
mone, susispietę čečėnai, pa
bėgę nuo karo veiksmų arba 
išvykę ieškoti užsienio pagal
bos savo kovai prieš Rusijos 
karinius dalinius. Ar užsienio 
valstybės, ypač mažesnės 
(pvz.. Lietuva, k u r Rusijos 
ambasadorius jau pareikalavo 
uždaryti Čečėnijos atstovybę; 
gaiės atsispirti, jeigu Krem
lius pareikalaus išduoti jų te
ritorijoje neseniai prieglobstį 
radusius, ar net iš anksčiau 
įsikūrusius, čečėnus? Ar joms 
bus taikomos sankcijos, jeigu 
nepaklus Maskvos reikalavi
mams? Be abejo, Vašingtono 
užtarimo šiuo atveju neverta 
t ikėtis, nes jam reikal ingas 
Maskvos palankumas karo su 
Iraku ar kitu panašiu atveju. 
Prisimenant, kad lietuviai ne 
kartą pasisakė prieš Rusijos 
karo veiksmus Čečėnijoje ir 
palaikė čečėnų laisvės siekius, 
kyla daug bauginančių prie
laidų. 

Rusija jau pradėjo vykdyti 
savo pažadus sustiprinti ka
r in ius veiksmus Čečėnijoje. 
Tačiau ne be skaudžių pasek
mių ir rusų pusėje. Lapkričio 
3 d. čečėnams vėl pavyko 
netoli sostinės Grozno nušaut i 
rusų karinį MI -8 s ra ig ta 
sparn i . Tai j au penktas i s 
sraigtasparnis, numuštas pas
tarųjų 10 savaičių laikotarpiu. 
Ši nesėkmė stipriai sukrėtė 
Rusijos tvirtinimus, kad oro 
erdvė neabejotinai yra jos kon
troliuojama ir šiuo būdu vyk
doma sėkmingiausia kova su 
kalnuose įs i tvi r t inusiais če
čėnų par t izana is . . ,Dabar 
sraigtasparnių pilotai vis la
biau vengia skristi virš kai 
kurių vietovių, nes tai pavojin
ga, juo labiau, kad sraigta
sparniai turi skr is t i žemai , 
palyginti lėtai ir todėl sudaro 
patogų laikinį pr ieš lėktuvi
nėms raketoms. Šie pasikeiti
mai labai sutrikdo veiksmin
gus čečėnų sukilėlių puolimus 
iš oro", — tvirtino žiniasklai-
dai rusų karinių k laus imų 
žinova« Pave! Felgenhauer. Tad 
kruvinoji drama tebesitęsia... 

IRAKAS — IS KUR, 
KADA IK KAIP? 

A L E K S A S V I T K U S 
Nr.2 

Rusijai pralaimeju> 1904— 
1905 metų karą prieš Japo-
niją, po kurio įvyko pirmoji 
revoliucija, Anglija suprato 
kad ne Rusija bus jos svarbioji 
ekonominė a r karinė konku
rente. Pagal 1907 metų su
tart į , Rusija a t s i sakė savo 
interesų Afganistane, abi di
džiosios valstybės pasidalino 
Persiją, ir anglai, taip .ap
gynę" savo interesus Indijoje, 
ramiai laukė Otomanų impe
rijos, vadinamosios „Europos 
ligonio", sugriuvimo. 

Pat i imperija j au buvo 
gerokai sus i t raukusi , prara
dusi visą šiaurinę Afriką ir 
didelę dalį Balkanų. -los teri
toriją tesudarė dabart ino Tu r 
kija, Izraelis, Libanas. Sirija. 
Irakas ir nemaža dalis Ara
bijos pusiasalio (Saudi Ara

bija). Kraštą valde sultonas, 
laikomas pasauliniu ir reli
giniu pranašo Mohameto įpė
diniu. Buvo spėjama, kad 
imperija turėjo apie 30-40 
milijonų įvairiausių tautybių 
ir religijų gyventojų, nors 
aiškiai dominuojanti religija 
buvo mahometonų, su nemaža 
sunitų grupės persvara. Visos 
tos tautines ir religinės gru
pės, jei t a rp savęs ir nekaria
vo, tai bent viena kitos nemė
go ar net nekentė. Buvo aišku, 
kad imperija baigiasi, ir kils 
naujos grupės, naujos valstybės. 

Dar prieš pat prasidedant 
Didžiajam karui, ten įsivyravo 
nauja energinga Jaunųjų tur
kų, arba vienybės ir pažangos 
partija. Didžiosios Europos 
valstybės buvo tik ką neseniai 
pasidalinusios Afrikos konti

nentą, ir patriotai turkai su
prato, kad jiems reikalingas 
kažkoks galinga^ Europos vals
tybės sąjungininkas. Labiau
siai bijodami savo kaimynes 
Rusijos, jie pasirinko Vokie
tiją. Kai 1914 m. prasidėjo karas. 
Otomanų imperija jstojo į jį 
Vokietijos pusėje. Prie jų pri
sidėjo ir Bulgarija, norėdama 
sau prisijungti MaKcdonijos 
žemių. Arabų gentys, ypač 
įtakingoji Hešemitų grupe, 
kurie save laikė pranašo Moha
meto palikuoniais, gavę iš anglų 
pažadą, kad po karo visos 
arabų žemės bus nepriklauso
mos, stojo i sąjungininkų pusę. 

Kad apsaugotu Anglijai 
taip reikalingus Persijos naf
tos laukus, anglai jau 1914 
metų rudenį pasiryžo žygiui į 
Mezopotamiją (dabartinį Ira
ką), ir jau lapkričio 22 anglų-
indų daliniai iš Indijos užėmė 
svarbu uostą — Basr.i. Žiemos 
metu karo veiksmai beveik 
sustojo ir tik 1915 metų 
vasarą anglai vel bandė pa
sistūmėti pirmyn Vyko per

mainingi mūšiai nepapras
tuose karščiuose , dėl kurių 
Amerikos strategai rūpinasi ir 
šiandien. 

Anglų gen. John Nixon 
d a l i n a i buvo priartėję prie 
Bagdado vos tik per 20 mylių, 
bet buvo išs isemę, ir tapo 
a tmušt i . Anglai prade o trauk
tis, ir nu t a r ė gintis j r i e Kut 
miesto, ku r jie heroiškai, 125 
laipsnių karštyje, išsil ūkė net 
146 dienas. Turkų daliniams 
tada vadovavo iš Vokietijos 
a ts iųs tas feldmaršalas von de 
Gcltz, kurį t u r ė tume prisi
minti iš jo vėlesnių žygių Lie
tuvoje. 1919 m. vykstant mū
š iams prieš bermontinir.Ku.^. 

Po didelių nuostoliu 1916 
m., angla i pagaliau užėmė 
Bagdadą tik 1917.(3.11. 
Nes isekė ang lams nei prie 
Dardanelų sąsiaurio. Išlaipin
tos dideles jogos prie Gali-
polio 1915.04.25, po kruvinų 
muš iu ir didelių nuostolių, 
turėjo iš ten pasitraukti be
veik po devynių mėnesių kovų. 
Bandymas atkirst i Otomanų 

imperiją nuo Vokietijos, Aust
ro-Vengrijos ir Bulgarijos 
nepavyko. Čia ypatingai pasi
žymėjo būsimos Turkijos va
das gen. Mustapha Kernai. 

Jau nuo pat karo pradžios 
anglai visokiais būdais sten
gėsi palenkti Otomanų imperi
jos arabus į savo pusę, žadėda
mi jiems laisvę ir nepriklau
somybę, jei jie sukiltų prieš 
turkus. Tokiam sukilimui sėk
mingai vadovavo Feisal al-
Hussein, Mecca valdovo su
nūs. Čia turėčiau skaitytoją 
perspėti, kad Hussein vardas 
arabų pasaulyje yra turbūt 
tiek populiarus kaip Ameri
koje — Smith. Bet bandysime 
nepasimesti. 

Lordas George N. Ourzon, 
Indijos valdytojas, tas pats, 
kuris 1919 m. ambasadorių kon
ferencijoje Paryžiuje nustatė 
Lenkijos rytų sieną, pagal 
kurią Lietuva prarado Su
valkus ir Seinus, ragino anglų 
vyriausybę arabams per daug 
neprižadeti. Derybos tarp ang
lų ir įvairių arabų vadų vyko 

per visą karą. Anglai stengėsi 
pasilaikyti žemes į vakarus 
nuo Jordano upės. leisdami 
arabams svajoti tik apie plotus 
į rytus nuo jos. kaip Bagdado 
ir Basros provincijas. Žinoma, 
nenusileido ir prancūzai. Jų 
diplomatai aiškino, kad beveik 
prieš tūks tan t į metu. Kry
žiaus, kan j metu, laikinai gy
vavusios Sirijos ir Palestinos 
valstybės buvo prancūzų ins
piruotos, ir todėl dabartinė Pran
cūzijos vyriausybe privalėjo 
saugoti savo istorinį paveldą. 
Buvo prisimintas ir nepavykęs 
Napoleono žygis į Siriją. 

Neatsiliko ir žydai. 1897 
m. Bazelyje įvykęs p i rmas 
zionistų kongresas pareiškė 
savo pretenzijas į jų „pa 
žadėtąja žeme". Žydai ir tada 
turėjo nemažą įtaka pasau
linėje politikoje. Bijodami, 
kad. jei žydai, negavę reikia
mų pažadų del jų biblinių 
žemiu, gali prisidėti pro 
Vokietijos ir Otomanų imperi 
jos sparno. Anglijos parlamen
t a r a s Sir Mark Sykes ir 

Prancūzijos atstovas Francois 
Georgės Picot j au 1916 m. 
slaptai sutarė, kad Sirijos ir 
Libano teritorijos teks 
prancūzams, o Pa les t ina — 
ang lams , pn le idž ian t . kad 
anksčiau ar vėliau jie tą žemę 
perleis žydams. 

Anglai . t ęsdami savo 
visuomet gana suktą, pilną 
intrigų, politiką. įsteigė vadi
namąjį Arabų biurą, kur iame 
jie aiškinosi, kaip suderint i 
Otomanų žemių. Egipto ir 
arabų ateitį. Arabai , kur ie 
karo pradžioje bandė likti neu
t ra lus , tikėjosi iš- O tomanų 
sultono šiokios tokios auto
nomijos Jei to negalėtų išsi
derėti, jiems atrodė, kad butų 
gėriau ir toliau vargti valdo
miems turkų negu krikščionių. 

Supratęs, kad karą Oto
manų imperija vis tiek pra
laimės. Hussein. kuris norėjo 
save vadinti visų arabų kara
liumi, pasisuko Britanijos link 
:r pasiskelbė kariausiąs prieš 
Otomanų imperiją. 

Bus daugiau 



• 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
GRAND UPES PAKRASTESE (3) 

Knygoje „Growing Up in 
Old Lithuanian Town" rašo
ma, kad vietos Šv. Petro ir 
Povilo parapija turėjo didelės 
įtakos Grand Rapids lietu
viams. Teigiama, kad parapi
jos bažnyčia buvo dvasinė šer
dis, o parapijos mokykla — 
švietimo centras . Grand Ra
pids lietuviai iš pradžių mels
davosi lenkų ir vokiečių kata
likų bažnyčiose, a kai kurie, 
tikėdami Dievo visapusišku
mu, užeidavo pasimelst i į 
kitatikių bažnyčias. Didėjant 
lietuvių ateivių skaičiui, 
vyskupas Henry J . Richter 
pasisakė už lietuvių katalikų 
parapijos steigimą. Talkinin
kaujant Šv. Adalberto parapi
jos kunigui Simon Ponganis, 
1902 m. buvo įsteigta Šv. 
Petro ir Povilo parapija. Kun. 
S. Ponganis atvykdavo pas 
lietuvius arkl io t r auk i amu 
vežimu. 

1903 m. buvo prakas t i 
bažnyčios-mokykios pamatai . 
Kiek vėliau, apačioje buvo 
įrengtos mokyklos klasės, o 
viršuje bažnyčios patalpos. 
Atliekant laidotuvių apeigas, 
susidarydavo sunkumų, kars
tą užnešti į antrąjį aukštą, o 
paskui jį nunešt i \ apačią. Ne
paisant nepatogumų, šis pas
ta tas 21 metus tarnavo religi
n iams ir švietimo reikalams. 

Ilgainiui iškilo nuosavų 
kapinių reikalingumo klausi
mas . Tam t ikslui buvo 
nupirktas 10 akrų žemės skly-

Naujoji Grand Rapids lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo parapijos bažnyčia, 
pašventinta 1924 m. vasario 24 d. 

pas. Kapinės buvo pašventin
tos 1915 m. Reikia paminėti, 
kad 1989 m. minint Lietuvos 
kr ikšto 600 metų sukaktį , 
kapinėse buvo pastatytas 21 
pėdos aukščio lietuviškas 
kryžius. Beje, šiose kapinėse 
buvo išimtinai laidojami para
pijiečiai. Todėl 1917 m., greta 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
kapinių, privačių asmenų 
pastangomis, buvo įsteigtos 
dar vienos kapines, kurios 
buvo skirtos parapijai neprik
lausančių asmenų laidojimui. 
Šios kapinės anglų kalba va
dinamos Lithuanian Freedom 
Cemetery. 

Grand Rapids lietuvių 
prieauglis daugiausia mokėsi 
parapijos mokykloje Nema
žas lietuviukų skaičius mo
kėsi Lietuvių sūnų ir dukterų 
draugijos įsteigtoje šeštadie
ninėje mokykloje. Joje nefor
maliai buvo dėstoma lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija ir 
lietuvių tradicijos. Lituanis
tinis švietimas nutrūko, pra
sidėjus Didžiajai depresijai. 
Lietuvių Bendruomenės švie
t imo tarybos pastangomis, 
1950 m. buvo atnaujintos šeš
tad ien inės mokyklos veiki
mas. 

Knygos autoriaus E. V. 
Gillis teigimu. 1912 m. Grand 
Rapids lietuvių skaičius buvo 
pakilęs iki maždaug 1.000. 
Gerokai buvo padidėjęs ir 
parapijai priklausančių žmo
nių skaičius. Kilo reikalas įsi
gyti erdvesnę bažnyčią. 1922 
m. prasidėjo naujos bažnyčios 
statybos darbai. Statyba pa
reikalavo 96,000 dol. išlaidų. 
Šv. Petro ir Povilo parapija 
tapo stambiu religiniu centru. 
1979 m. buvo iškilmingai pa
minėta Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčios 75 metų 
sukaktis . 

Grand Rapids lietuvių 
telkinyje (Old Li thuanian 
Town), Charles Anthony ir 
Mary Salatka šeimoje, augo 
penketas vaikų. Salatkai bu
vo sutuokti 1918 m. rugsėjo 
13 d. Šv. Petro ir Povilo 

Grand Rapids lietuviai 1926 m. liepos men. geležinkelio stotyje sutinka iš Lietuvos atvykus} arkivysk. Jurgį 
Matulaiti. Priekyje — mergaites su gėlėmis (S Gngaliunaite ir L. Reklaciūte). Pirmoje eilėje iš kaires: kun. J. 
Mačiuhonis. kun J. Lipkus. arkivysk. J. Matulaitis, A. Vaivada. J. Kaman. J. Savickas. J. Kvietkauskas. Antroje 
eil.: J. Kurant ir A. Blaškus Visos trys nuotraukos iš knygos ..Grovving Up in Old lithuanian Town". 

bažnyčioj. Ten pat buvo 
pakrikštyti ir jų vaikai. 
Vienas jų. Charles A. Salatka 
tapo kunigu, o praslinkus 17 
metų. buvo konsekruotas vys
kupu. Šv. Tėvas Jonas XXIII 
1977 m. gruodžio 15 d. vys
kupą Charles A. Salatka 
paskyrė Oklahoma arkivyskupu. 

1964 m. duomen mis. 
Grand Rapids lietuvių Šv. Pe
ro ir Povilo parapijai pri
klausė 1.574 suaugę asmenys 
ir 906 vaikai. Dabar bažnyčio
je meldžiasi ne tik pirmieji 
lietuvių ateiviai, bet jų 
palikuonys, karo metais išvie-
tinti lietuviai, o taip pat ir va
dinamieji trečiabangininkai. 
Grand Rapids lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo parapija 2004 
m. minės 100 metų sukaktį. 

Petras Petrutis 
1 Kitą savaitę bus daugiau) 

KILNI DR. STASIO TUMĖNO MISIJA 

Pirmoji Grand Rapids lietuvių pas
tatyta (1904-1905) Šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčia. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

2002 METŲ 
LAPKRIČIO MĖN 

7 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. 

8 d., penktadienį — ALTo 
suvažiavimo svečių sutikimas 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Road. 
Čikagoje. 

9 d., ieitadienį — Lie
tuvių fondo 40 metų sukaktu
vinis pokylis Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. 

— ALTo suvažiavimas 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. 6500 S. Pulaski Road. 
Čikagoje. 

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje suvažiavimas Bal
zeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Road, 
Čikagoje. 

— Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje suvažiavimų 
bendras pokylis Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. 6500 
S. Pulaski Road. Čikagoje. 

10 d., sekmadienį — JAV 
LB Lemonto apylinkes iškil
mingi pietūs 12 vai. p.p. PLC, 
Lemonte 

16 d., Šeštadienį — ..Sietu
vos" skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 vai. p.p. 

16 ir 17 d., savaitgalį -
Amerikos Lietuvių taut ines 
sąjungos Darbo konferencija 

Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski, 
Čikagoje. 

17 d., sekmadienį — PLC 
Madų paroda 12 vai. p.p. di
džiojoje salėje, PLC, Lemonte. 

— Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugijos narių su
sirinkimas ir pietūs 12:30 vai. 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 

23 d., šeštadienį — Lie
tuvių operos metinis pokylis-
koncertas. Pradžia 7 vai. vak. 

— Lithuanian Mercy Lift 
metinis pokylis .Ateities šyp
senos" Westin Michigan Ave 
viešbutyje. 900 N. Michigan 
Ave. 

23 d., šeitadienį, dail . 
Liucijos Kryževičienės perso
nal inė dailės darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. 

24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės švente 
Šaulių namuose. 

— Kanklių koncertas PLC. 
Lemonte. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

27 d., trečiadienį — Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus rinkimų pa
ramos komiteto ruošiamas 
pokylis VVjllovvbrook pokylių 
salėje. 8900 S. Archer Rd.. 
Willow Springs IL. Pradžia 7 
v. v. 

GRUODŽIO MĖN. 

1 d., sekmadienį Mažo 
šios Lietuvos Rezistencinio są

jūdžio ruošiamas Tilžės Akto 
paskelbimo 84-sios sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulm 
narnose, Čikagoje. 

— Jaunimo centro 45-sis 
sukaktuvinis pokylis 3 vai. 
p.p. J.C. didžiojoje salėje. 

6 d., penktadienį — ..Lie
tuvos Vaikų vilties" Šampano 
vakaras. Rengia Gražina ir 
Jim Liautaud. 

7 d., Šeštadienį - Labda
ros vakaras ..Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba. 

7 ir 8 d. savaitgalį — Ka
lėdine mugė PLC didžiojoje 
salėje. 

14 d., šeštadienį — „Sie
tuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių dr-vės sueiga Atei
tininkų namuose nuo 1-4 vai. 
p.p. 

15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

Gruodžio 21 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p., ateitininkų 
Kūčių šventė Jaunimo centre. 

31 d., antradienį — Lie
tuvių operos Naujųjų metų 
sutikimo pokylis Jaunimo 
centre. — Naujųjų metų 
ąutikimas Šaulių namuose. 

— Naujųjų metų sutiki
mas PLC didžiojoje salėje, 
Lemont. 

2003 METAI 

Sausio 12 d., sekmadienį 

Jeigu gana didelė dalis mūsų 
tautiečių iš Lietuvos į Dėdes 
Šamo žemę atvažiuoja, turė
dami tikslą kaip galima dau
giau iš čia dolerių parsivežti, 
tai šiaulietis dr. Stasys Tumėnas 
tikrai nėra vienas tokių. 

Šis dar jaunas (gim. 1958). 
s tambaus sudėjimo mokslo 
vyras, spalio 3 d. atvyko į Či
kagą kaip Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro svečias ir 
viena pagrindinių misijų čia 
yra sociolingvistinės apklausos 
tęsimas užsienio lietuvių tarpe. 

Praėjusią žiemą specialiai 
tuo reikalu paruoštą anketą 
dr. S. Tumėnas platino Cleve-
lando lietuvių telkinio gyven
tojams, nes tame mieste j is il
gėliau viešėjo. 

Beje, šis jo jau šeštasis vi
zitas JAV ir kiekvieną kartą 
čia vis dirba, ne dolerius ža
dančius, bet mokslinius darbus. 

J is šiuo metu yra Šiaulių 
universiteto Lietuvių kalbos 
didaktikos katedros asoc. pro
fesorius, prieš tai 9 metus 
išbuvęs Šiaulių universiteto 
Pedagogikos fakulteto dekanu 
(pagal nuostatus tose parei
gose jis daugiausia galėjo tar
nauti tik du terminus*. 

Be abejo, skaitytojams įdo
mu plačiau sužinoti, ką konkre
čiai jo p la t inama apklausa 
stengiasi patirti . Jos pradžioje 
taip sakoma: 

^Daugelyje pasaulio vals
tybių kultūros plėtros poli
tikos programose svarbi vieta 
skiriama senosios (tradicines; 
kultūros, kurios sudėtinė dalis 
yra tarmes, puoselėjimui ir 
saugojimui. Lietuviu — viena 
seniausių kalbų pasaulyje, 
taigi ypač svarbi kalbos mok
slui. Dar senesnę kalbos si
tuaciją atspindi mūsų tarmės. 
Šia anketa norima ištirti lietu
vių, kurie dėl jvair.ų prie
žasčių atsidūrė toli nuo tė

vynės Lietuvos ir pateko j kitą 
kalbinę aplinką, požiūrį ir 
nuosta tas į t a rmes , dvikal-
bystę I bilinguizmą)". 

Šioje anketoje yra 24 klau
simai. į kariuos atsakymai pa
dės tyrinėtojui padaryti vieno
kias ar kitokias išvadas čia 
minimu Klausimu. 

Dr. S. Tumėnas Lietuvoje 
turi nemažai ir kitų pareigų. 
J i s „Žiemgalos" draugijos 
Šiau.ių skyriaus pirmininkas, 
„Šiaurės Lietuvos" almanacho 
redaktorius. „Šiaurės Lietuva" 
leidyklos savininkas. 

Anksčiau yra d' es vaikų 
bei kitoje spaudoje. Taip pat 
darbavosi ir „Šiaulių krašto" 
dienraščio redakcijoje. Ir da
bar šiame dienraštyje po savo 
viešnagių JAV rašo įspūdžius 
iš šio kontinento, juos, pava
dindamas „Užrašais iš Ame
rikos". Dabar norėtų šiuos ap
rašymus pertvarkyti ir išleisti 
atskira knyga, nes medžiagos 
susikaupė gana daug. 

Taip pat rūpinsis išleisti 
neseniai Lietuvoje surasto 
rašyt. Manaus Katiliškio no
velių rinkinio „Seno kareivio 
sugrįžimas" rankraš t į . Tuo 
reikalu jis Čikagoje pasirašė 
sutartį su M. Katiliškio našle, 
poete Liūne Sutema. 

Iš jo sužinojome, kad buvo 
susitikęs su vienu iš seniausių 
amžiumi deivių rašytoju — 
Alfonsu Tyruoliu. Iš jo gautas 
pluoštas laiškų, rašytų poeto 
Bernardo Brazdžionio. 

Jis paminėjo ir kitą įdomų 
faktą: netrukus Čikagoje vie
šės Šiaulių universiteto folk
lorine grupė (4 studentai ir 4 
profesoriai). Ši grupė lankėsi 
Omahoje 'Šiaulių ir Omahos 
universi tetai y ra susigimi
niavę;, o pakeliui į namus, 
praleis porą dienų Čikagoje. 

Edvardas Šulaitis 
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Prieš 40 metų dr. Antano Razmos iškelta 
milijoninio fondo mintia tapo finansine Jėgaine 
lietuvybės misijos darbams išeMJoje! 

Sveikiname Lietuvių fondo vadovybe 
brandžios sukakties proga. 

Linkime Lietuvių fondui augti ir stiprėti! 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 

BiiaaaaaaiBiaaaagaagaaBfiaffMPPffųaagiB^^ 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUITJNraraNA\i;SVUK\IT.KR 
CAVVrfSURAIMVIAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mer. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas... 

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 
VENCIUS 

contractor 
ZiL 

CONSTRUCTlOtt 

312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-8088 

SIŪLO DARBA 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800. 

Tel. 901-218-7481. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 creus. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enelish. 
L.A. McMahon Window Wasn~ing. 

Chicaeo and Milwaukee area. 
1 9 . 800-820-6155. 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14811 127*1 SSMft. Lemont, IL 60439 
Phone: 706-839-9022 Fax 706-830-9070 E-mail: attvOattbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
ga.ite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengirnių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos j ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

Rudena lėšų tsHmo vajus tssJasfl ALTV reikalinga Jūsų, 
gerbiami žiūros, paramai 

Artimiausiu laiku ALTV savo programose rodys pasakojimus 
apie žymaus lietuvių menininko Prano Domšaičio parodą, 
skirtą Lietuvių fondo 40-meciui, patį Lietuvių fondą, 
fotomenininko Algimanto Kezio organizuotą 31-ąją kas
metine Budrio foto archyvo fotografijos parodą. Taip pat 
žiūrovų lauikia pasakojimai išeivijos grįžimo į Lietuvą tema: 
Lietuvos archyvai, išeivijos grįžimo į tėvyne centras, naujoji 
„amerikietiškojo" tipo gyvenvietė Bendorėliuose, Lietuvoje ir 
kiti. J 

— ..Vaiko vartų j mokslą'' 
veiklos Lietuvoje pranešimas 
12 vai. p.p. „Bočių menėje". 
PLC. Lemonte. 

Sausio 19 d., sekmadienį 
— „Dainavos" ansamblio re
liginis koncertas Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijoj- bažny
čioje Marquette Parke. 

Vasario 2 d., sekmadienį 
— Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio apygardos 42-sis „Lie
tuvos atsiminimų" vakaras , 5 
vai.p.p.. Martiniųue pokylių 
salėje, 500 West 95th St., 
Evergreen Park. IL. 

Vasario 15 d., Šeštadienį — 
Vasario 16-tos pokylis 6:30 
vai. vak. PLC didž. salėjo, Le
monte. 

Vasario 16 d., sekmadie
nį— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas 2 vai. p.p. Ma 
ria mokyklos auditorijoje. 

Kovo 1 d., šeštadienį — 
Užgavėnių šiupinį Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski Rd. rengia Mažosios 
I,i< ' m o s h'-tuvr.i dr;iumj;i 

Kovo 2 d., sekmadienį 

Čikagos skau tų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė. 

Kovo 23 d., sekmadieni — 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
vienuolijos rėmėjų metinė va
kariene. 2 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. 3 vai. p.p. minėjimas ir 
meninė programa Jaun imo 
centro didž. salėje. 

Balandžio 6 d., šeštadieni 
— „Draugo" koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje. 

Balandžio 27 d., sekma
dienį — „Kaukių balius", tri
jų veiksmų operą 3 vai. p.p. 
Morton auditorijoje, Cicero, 
IL, stato Lietuvių opera Čika
goje. 

Gegužės 3 d., šeštadieni 7 
vai. vak.. Poezijos vakaras 
Jaunimo centre, ruošia JAV 
LB Kultūros taryba. 

Gegužės 4 d., sekma
dieni— Pooperinis koncertas 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių opera Čikagoje. 

— Pal J Matulaičio misi-
jns Motinos dienos pietūs PLC, 

Lemonte. 
Gegužės 18 d. „Žaltvyks

lės" teatro spektaklis Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

Birželio 8 d., —kmarfamj 
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų bū
relio metinis narių susirinki
mas: 8 v.r. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje; tuoj po Mišių parapi
jos salėje narių susirinkimas, 
naujos valdybos rinkimai ir 
pabendravimas. 

l i epos 13 d., sekmadienį 
— Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Prasidėjimo M. Ma
rijos seserų rėmėjų rengiama 
šventė-minėjima8: 10:30 v.r. 
šv. Mišios 4vč . M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Po Mišių parapijos salėje vyks 
minėjimas ir meninė progra
ma. 

Rugsėjo 21 d., sekmadie
ni — Didysis koncertas. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

Spalio 5 <L, sekaadtsnį — 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 

pabendravimo pietūs 12 vai. 
p.p. PLC, Lemonte. 

SVARBŪS 2003 METŲ 
RENGINIAI RTTUR 

Kovo 25 d., antradieni 
ŠALFAS s-gos kalnų (alpinis
tinio) slidinėjimo pirmenybės 
Park City, Utah. Jei reiktų 
dviejų dienų — prasidėtų kovo 
24 d. Varžybos vyktų Ame
rikos Lietuvių gydytojų me
tinės iškylos apimtyje. 

Liepos 11-13 d. — Atei
tininkų federacijos XTV kon
gresas Kaune. 

Rugpjūčio mėn. — 
Lietuvos Vyčių 90-sis suva
žiavimas/seimas Brockton, 
MA. Tiksli data dar nenu
statyta. 

RutfpjuCio 4-16 d. — LSS 
Jubiliejinė stovykla „Karalius 
Mindaugas" St. Bernardino 
Big Bear, CA, kalnuose. BSA 
stovyklavietėje. 

http://attvOattbi.com
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* Valdančiosios Naujo
sios sąjungos Garbės komi
sija Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko prašymu vertins, 
ar partijos pirmininko pava
duotojo Gedimino Jakavonio 
elgesys neprieštarauja NS na
riams keliamoms „etikos ir 
moralės normoms". Garbės ko
misija paprašyta įvertinti G. 
Jakavonio elgesį Antikorup
cinėje komisijoje, svarstant 
klausimą dėl pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) sugrąžinimo 
bendrovei „VP Market". Bal
suojant dėl kreipimosi į gene
ralinį prokurorą ištirti, ar „VP 
Market" sandoriai dėl nekil
nojamojo turto ir su tuo susi
jusio PVM susigrąžinimo ne
buvo sudaryti siekiant pasi
pelnyti valstybės sąskaita, G. 
Jakavonis susilaikė, paragi
nęs kitus komisijos narius at
sisakyti kreipimosi. Parla
mentas komisijos narių nein
formavo ir bandė slėpti nuo 
žurnalistų, jog prieš posėdį 
buvo susitikęs su „VP Market" 
atstovais. Be to, „VP Market" 
dirba G. Jakavonio žmona. 

* Seimo nariui, Valstiečiu 
ir naujosios demokratijos 
sąjungos vicepirmininkui Ra
mūnui Karbauskiui gali būti 
sumažintas atlyginimas už vi
suotinių posėdžių nelankymą. 
R. Karbauskis rugsėjo mėnesį 
be pateisinamos priežasties 
praleido daugiau kaip ketvir
tadalį visuotinių Seimo posė
džių, o Seimo nariai social
liberalas Rimas Valčiukas, li-
beraldemokratas Rolandas 
Paksas, liberalas Virginijus 
Martišauskas ir Julius Vesel
ka rugsėJD mėnesį be pateisi
namos priežasties praleido 
daugiau kaip ketvirtadalį ko-

' mitetų ir komisijų posėdžių. 

* Lietuva kitą pavasarį 
vėl įsives sezoninį laiką, 
kaip tai jau padarė narystės 
Europos Sąjungoje siekiančios 
kaimynės Latvija, Estija ir 
Lenkija. Vyriausybė priėmė 
nutarimą, kuriuo siūloma 
įvesti vasaros laiką kasmet 
kovo mėnesio paskutinįjį sek
madienį trečią valandą nak
ties, pasukant laikrodžio ro
dyklę viena valanda į priekį. 
Nutarime numatoma, kad va
saros laikas bus atšaukiamas 
kasmet spalio mėnesio pasku
tinįjį sekmadienį ketvirtą va
landą nakties, pasukant laik
rodžio rodyklę viena valanda 
atgal. (BNS) 

* Seimas tęsia tradiciją 
už istorinius nuopelnus at
lyginti žemės sklypais. Parla
mentas išplėtė sąrašą as
menų, kurie šiuo pagrindu 
galės lengvatinėmis sąlygomis 
įsigyti žemės sklypus pagei
daujamose vietose. (R, Bta) 

* Nedarbo lygis Lietuvoje 
spalio mėnesį vėl mažėjo — 
dėl didėjančios darbo jėgos 
paklausos per mėnesį jis su
mažėjo 0.1 punkto iki 10.4 
procento. Lapkričio 1-ąją buvo 
užregistruota 182,300 bedar
bių — 14.6 proc. (31,200) ma
žiau nei pernai tuo pat metu, 
pranešė Lietuvos darbo birža. 
Nuo metų pradžios darbo 
biržos įdarbino 115,000 as
menų, į aktyvias darbo rinkos 
programas nukreipė 110 ,000. 

* „Nordea Bank Lietuva" 
paskelbė apie pirmąją Lie
tuvoje mobiliosios bankinin
kystės paslaugą, leidžiančią 
klientams banko operacijas at
likti naudojantis mobiliuoju 
telefonu. Tokios paslaugos 
Lietuvoje dar neteikia nė vie-
aas bankas. (LŽ, Elta; 

* Klaipėdos vaikų ligo
ninėje atidarytas Diagnosti
kos skyrius. Šiame skyriuje 
laikinai bus tiriami ir gydomi 
vaikai, kurių negalavimo prie
žastis medikams iš karto nėra 
aiški. Skyriuje įrengta mecha
ninė ištraukiamojo vėdinimo 
sistema, neturinti nieko bend
ra su kitais skyriais. Kapitali
nis skyriaus remontas kaina
vo per 100,000 litų. (K, Elta) 

* Sėkmingai veikianti 
Birštono sanatorija „Vers
mė" netrukus pasitiks naują 
savininką. Kelerius metus ne
sėkmingai pardavinėjama sa
natorija susidomėjo Lietuvos 
invalidų sporto draugija, pa
siryžusi sumokėti prašomą 
sumą — 2,7 mln. litų bei dar 
panašiai tiek pat investuoti 
vėliau. Invalidų sporto draugi
joje įtakingiausiu asmeniu lai
komas liūdnai pagarsėjęs Kau
no verslininkas Arvydas Sta
šaitis. Nepaisant to, kad teis
mai dėl turto pasisavinimo ir 
sukčiavimo stambiu mastu 
dar nesibaigė, buvęs kapitalis
tas tvirtino su bankais beveik 
susitaręs dėl paskobs, pa
dengsiančios sanatorijos kai
ną. (KD, Elta) 

* Kauno policiją aplankė 
ilgai laukta sėkmė. Pagaliau 
sulaikyti pirmieji sukčiai, kel-
davę iš miegų kauniečius ir, 
spekuliuodami jų jautrumu 
bei sumišimu, išviliodavę ne
mažas pinigų sumas u: neva 
artimiausių žmonių padarytas 
autoavarijas. Lemtinga* suk
čiams tapo skambutis vienai 
Žaliakalnyje gyvenančia pen
sininkei. (KD, Elta) 

* Klaipėdos parduotuvė
se galima nevaržomai nusi
pirkti įtaisų narkotikam! var
toti. Nors marichuanos ar 
hašišo pardavimas Lietuvoje 
griežtai baudžiamas, tačiau 
šiems narkotikams rūkyti 
skirtus įtaisus, pavadintus su
venyrais, Klaipėdos prekybi

ninkai pardavinėja nesislėp
dami. Klaipėdos kriminalinės 
policijos Narkotikų kontrolės 
skyriaus komisaras inspekto-

nežinojęs, kad uostamiestyje 
taip paprasta įsigyti įtaisų 
narkotikams vartoti, ir tikino 
suprantąs, jog šios situacijos 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis 

PRIE NAUJAI SUPILTO AA. J. LTN. JUOZO 
KATILIAUS KAPO 

Juozas Katilius 

Spalio 10 d. vakarą, sveik
damas po širdies operacijos, 
staiga mirė Juozas Katilius, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
karininkas ir lietuvių organi
zacijų veikėjas. Spalio 17 d. jo 
žemiškieji palaikai karste 
atvežti į Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčią, kur už jo sielą 
buvo sukalbėtas rožinis. 
Spalio 18 d. šioje bažnyčioje 
buvo gedulinės Mišios, kurias 
aukojo kun. Stasys Anužis. 
Lekcijas skaitė Alfonsą 
Pažiūrienė. Abi dienas giedojo 
Sv. Kazimiero parapijos cho
ras ir solistas Antanas Po-
likaitis, vargonuojant mu
zikui Viktorui Raliui. 

Po Mišių apie velionį 
kalbėjo jo bendražygis An
tanas Mažeika, mirusiojo 
duktė Giedrė Katiliūtė-
Stropienė, filmų aktore Rūta 
Lee-Kilmonytė ir jos vyras 
Webb Lowe. Laidotuvių Mi
šiose dalyvavo daug žmonių, 
nes daugelis jį pažinojo, kaip 
visuomenininką ir malonų 

žmogų. Laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į parapijos salę 
vaišėms, kurių metu su velio
niu atsisveikino: Vladas Gilys 
— Pensininkų klubo vardu, 
Alfonsą Pažiūrienė — biru-
tiečių, Kazys Karuža — šaulių 
kuopos, Marytė Šepikaitė — 
vyčių, Viktoras Ralys — LB-
nės ir choro vardu; dar kalbėjo 
Antanas Mikalajūnas, Danutė 
Kaškelienė ir Genė Plukienė. 
Po to mirusiojo kūnas buvo 
išvežtas į Holy Cross kapines, 
Culver City, ir palaidotas 
šalia pirmosios jo žmonos. Per 
laidotuves, šeimos pagei
davimu, buvo renkamos aukos 
Partizanų globos fondui. 

Juozas Katilius gimė 1915 
m. birželio 20 d. Katiliškių 
kaime, Šunskų valsč., Ma
rijampolės apskr. Jo tėvas 
buvo pažangus ūkininkas, 
Steigiamojo Seimo narys. 
Šeimoje augo trys broliai ir dvi 
seserys. Juozas buvo jauniau
sias. 1933 m. baigė Marijonų 
gimnaziją Marijampolėje ir 
įstojo į Vytauto Didžiojo uni
versiteto Technikos fakultetą 
studijuoti technologijos. 1935 
m. priimtas į Karo mokyklą, 
kurią baigė su XIX kadro ka
riūnų laida 1938 m. gegužės 
mėn. ir buvo pakeltas jaunes
niuoju leitenantu. Tarnavo 
ryšių batalione Šančiuose, 
Kauno priemiestyje. 1940 m. 
balandžio 20 d. perkeltas į 
Ginklavimo valdybą, kur jam 
buvo sudarytos sąlygos tęsti 
pradėtas studijas Technikos 
fakultete. Bet viskas pa
sikeitė, kai 1940 m. birželio 15 
d. sovietai okupavo Lietuvą. Iš 
pradžių jis buvo paliktas 
likviduoti Ginklavimo valdy
bą, o lapkričio 1 d., Liaudies 
kariuomenės įsakymu, paleis
tas į atsargą. Gavo tarnybą 

Medžio apdirbimo treste, š 
pradžių Kaune, vėliau per
keltas į Vilnių. 

Antrą kartą sovietams 
veržiantis į Lietuvą, Juozas su 
šeima pasitraukė į Vakarus r 
gyveno Hanau stovykloje, 
dirbdamas UNRRA žiniojt. 
1948 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Waterburyje. Iš ten 
persikėlė į Kaliforniją ir apsi
gyveno Santa Monica prie
miestyje. Čia gyvendamas, įsi
jungė į lietuvišką veiklą, pir
miausia į Lietuvių karių ve
teranų sąjungos „Ramovės' 
Los Angeles skyrių. Jis iš
renkamas vėliavininku, vėliau 
skyriaus iždininku. Ilgą laiką 
Juozas buvo Pensininkų klubo 
vaidyboje iždininku, labai pa
vyzdingai kompiuterine sis
tema vesdamas atskaitomybę. 
Beveik kas sekmadienį jį ma
tydavome Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje arba salėje, 
dalyvaujantį įvairiuose ren
giniuose. Pirmoji jo žmona jau 
prieš daugelį metų mirusi. 
Žengdamas į gyvenimo saulė
lydį, vedė našlę Onutę Vil-
kancienę, aktorės Rūtos Lee 
pusseserę. 

Dėl netikėtos Juozo mir
ties liūdi jo žmona Onutė, 
duktė Giedrė Stropienė su 
septyniais vaikais, sūnus Vy
tautas, pusseserės — Aldona 
Valukonienė, Saulė Jonynie-
nė. Rūta Lee su vyru ir kiti 
giminės JAV bei Lietuvoje. 

Tegul Viešpats priima jo 
sielą į teisiųjų draugystę. 

Ignas Medžiukas 

* „Mažeikų nafta" per 9 
šių metų mėnesius patyrė 
172.8 mln. litų nuostolių. Per
nai tuo pačiu metu įmonės 
nuostoliai buvo 10.5 mln. litų 
mažesni. (LŽ, Elta) 

rius Adrijus Žymančius teigė neįmanoma pakeisti. (K, Elta) 

Andalūzijoje vertėjai vengia l ietuvių 
nusikaltėlių bylų 

Atkelta iš 1 psl. Lietuvos 
ambasados Ispanijoje turi
mais duomenimis, kas mėnesį 
Ispanijos policija sulaiko ke
lias dešimtis Lietuvos piliečių, 
įtariamų sunkesnių ar leng
vesnių nusikaltimų įvykdymu. 
Dar deportuojama keliasde
šimt imigracijos ar buvimo Is
panijoje taisykles pažeidusių 
lietuvių. 

Ispanijoje nusikaltėliai iš 
Lietuvos daugiausia užsiima 
smulkiomis vtgystėmis iš pre
kybos centrų r mažesnių par
duotuvių. Lėtuviai neretai 
pasisavina ir ispanų neapdai
riai automobiliuose paliktus 
daiktus, kiti verčiasi automo
bilių ir motocklų vagystėmis. 
Lietuviai Ispaiijoje dalyvauja 
prostitucijos ir sąvadavimo 
versle, neretai prievartauja 
turtą iš nelegaliai valstybėje 
gyvenančių iruždarbiaujančių 
tautiečių. 

Gana daiiai Lietuvos pi
liečiai Ispanįoje apkaltinami 
neteisėtu gyvenamojo ploto 
užėmimu. Ka kurie imigran

tai įsilaužia į atokiau stovin
čius ispanų vasarnamius a r 
sodybas, kuriose šeimininkai 
nuolatos negyvena, ir ten įsi
kuria ištisomis grupėmis. 

Daugelis sulaikytų lietu
vių nesinešioja jokių asmens 
dokumentų ar netgi policinin
kams pateikia juos suklasto
tus, todėl sunku nustatyti j ų 
asmenybę. Neretai asmens 
dokumentų neturintys sulai
kytieji prisistato svetimomis 
pavardėmis. 

Nors Lietuvos piliečiams 
vykti į Ispaniją nėra reikalin
gos vizos, tačiau šioje valsty
bėje jie gali gyventi ne ilgiau 
kaip tris mėnesius per pusę 
metų. Šiuos imigracijos ir bu
vimo Ispanijoje įstatymus pa 
žeidę lietuviai paprastai p o 
deportacijos bylos svarstymo 
yra išsiunčiami iš valstybės ir 
netenka teisės legaliai s u 
grįžti į Ispaniją 3 metus. J e i 
įrodoma, kad Lietuvos pilietis 
Ispanijoje padarė kriminalinį 
nusikaltimą, šis terminas gali 
pailgėti iki 10 metų. (BNS) 

Žurnalistai atskleidė nelegalios lietuvių 
migracijos tinklą 

Atkelta iš 1 psl. buvo rasti dirbti į Šiaurės Airiją tapo d i -
dviejų nužucytų lietuvių la
vonai. Du Lietuvos piliečiai 
netrukus buvo apkaltinti 
žmogžudyste. Visi keturi nele
galiai dirbo šiaurės Airijoje. 

„Mes nuvažiavome į Lie
tuvą, kad pabandytume su
prasti, kodėl šie vyrai ėmė ne
legaliai dirbti Šiaurės Airi
joje", aiškino žurnalistas Dec-
lan Lawn. „Mus sujaudino tas 
tinklas, kurį mes atskleidėme 
Vilniuje, kur išsiųsti žmones 

deliu verslu. Reklamoje spau
doje buvo giriami Airijos nuo
pelnai, žaliuojančios pievos ir 
žadamas pelningas darbas", 
pažymėjo jis. 

Keturis mėnesius tyrimas 
buvo vykdomas keturiose val
stybėse. 

Du žurnalistai apsimetė 
nelegaliais darbininkais ir fil
mavo slapta kamera, o D . 
Lawn apsimetė darbuotojų 
„pardavėju". 

Mielam broliui 

AatA. 
fil. s. ANTANUI RAUCHUI 

mirus, sesėms skautėms žmonai ALDONAI, 
dukrai LINAI ir visiems artimiesiems, reiškia
me gilią užuojautą. 

Aušros Vartų IKernavės Tuntas 

AafA. 
ANELĖ SLIVTNSKAS 

Mirė 2002 m. lapkričio 4 d. 
Gyveno LaGrange, anksčiau Oakbrook Terrace. 
Nuliūdę liko: sūnus Bruno su žmona Melva, duktė 

Mary Toliušis, anūkai Ellen su vyru Andris Toliusis-
Dokters ir Loretta su vyru Mick Toliusis-Barnes, sesuo 
Brigita ir vyras Povilas Tamošiūnas, svainė Zina. 

Velionė buvo žmona a.a. John, sesuo a.a. Albino, 
uošvė a.a. Bruno. 

A.a. Anelė pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 7 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Hallovvell & James laidojimo 
namuose 1025 W. 55 Str., Countryside, IL. 

Laidotuvės penktadienį, lapkričio 8 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į St. Cletus 
bažnyčią, LaGrange, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių atsiminkite velionę Mišių aukose. 

Nuliūdę artimieji. 

I idot. direkt. Hallowell & James. Tel. 708-352-6500. 

2002 m. rugpjūčio-spalio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą 

„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 
aukojo: 

a.a. brolių Rimo ir Tauro Gaižučių atm.: jų tėvo 
Broniaus Gaižučio bendradarbiai — $300; 

a.a- Alfonso Svotelio atm. (papild.): Dalia ir Jur
gis Anysai — $50. Iš viso — $75; 

a.a. Nijolės Maskaliūnienės atm.: dr. Jonas Va
laitis, Elena ir Stasys Baras, aukotojai paprašę pavar
dės neskelbti — $200; 

a.a- Birutės Židonienės atm.: velionės artimieji 
— $250; 

a.a. Angelą McGowan atm.: Danutė Krivickas — 
$30; 

a.a. Kazio Mykolaičio atm.: Marytė ir Stasys Er-
lingis, Lucille ir Leo Smilgis — $30; 

a.a. Aldžio Končiaus atm.: Gintaras ir Valentina 
Čepas, Adolfas, Ona, Dalia Ščiuka, Vytautas ir Danutė 
Dilba, Kostas ir Donata Burba, Janina Matulaitis, 
Faith ir Nickolas Kornichuk — $195; 

a.a. Kazimiero Ražausko atm.: Mato Baukio 
šeima — $10; 

a.a. Vinco Bazio atm.: Juozas Žygas — $20; 
a.a. dr. Rūtos Baltrukėnas atm.: Jadvyga ir Lai

ma Drobavičius ir Audra Philip — $100; 
a.a. Julijos Lungienės atm.: Izabelė Stončienė — 

$25. 
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 

dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

* Kauno kultūros ir spor
to komplekso „Girstutis" 
likimas atsidūrė miesto poli
tikų rankose. Prieš 27 metus 
pastatyti rūmai dabar pri
klaus* Ūkio bankui. Tačiau 
bankininkai savivaldybei pa
siūlė gana palankiomis sąly
gomis įsigyti šį pastatą. Pir
minė galimo sandorio suma — 
10 mki. litų, kuriuos tektų su
mokėti per aštuonerius metus. 

(KD, Elta) 
* Šių metų pradžioje į 

penkias bendroves reorga
nizuotos „Lietuvos energijos" 
smulkieji akcininkai teigia, 
kad, pertvarkant įmonę, nusi
žengta įstatymams, nes iš 
naujo nebuvo įvertintas jos 
turtas. Kadangi sena balan
sinė vertė neatitinka tikrosios 
turto kainos, nusprendus di
dinti bendrovių kapitalą papil
domais naujai įvertinto turto 
įnašais, bus pažeisti akci
ninkų interesai. (Vž, Elta) 

* Lietuvoje paskelbtas 
saugaus eismo propagan
dos renginys „Atmink", kurio 
metu spalio 31 d. aukščiau
sioje Vilniaus-Klaipėdos greit
kelio vietoje bus uždegtas sim
bolinis atminimo aukuras vi
siems žuvusiesiems keliuose. 
Per pastaruosius 12 metų 
avarijose žuvo beveik 10,000 
žmonių. (LŽ. Elta) 

Chicago 

How easy is it to 
As easy as SAS., m 

From Chicago we offer daity service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can eam mileage credtt 
with Unrted's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ frequent ftyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavian.net 

It's Scandinavian 

http://-Naudm.-mu.-i
http://diMio.i-.KUi
http://www.scandlnavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

R a s t a s L i e t u v o s R e s p u b 
likos- p i l ieč io p a s a s i šduo
t a s R ū t a i Š a u č i ū n i e n e i . Tei
rautis Lietuvos generaliniame 
konsulate Čikagoje, telefonu 
312-397-0382. 

K a l ė d i n ė m u g e Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, di
džiojoje salėje, gruodžio 7, 8 d. 
9 vai. r .-3 vai. p.p. Norintys 
prekiauti, s talus gali užsisa
kyti pas Aldoną Peleckienę 
tel. 708-448-7436. Visus malo
niai kviečiame dalyvauti. 

A m e r i k o s L i e t u v i ų t a r y 
ba , apjungianti 15 centrinių 
organizacijų kviečia visuome
nę dalyvauti 62-ame suvažia
vime, kuris vyks šeštadieni, 
lapkričio 9 d., Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. Re
gistracijos pradžia 8:30 vai. r. 
Suvažiavimo metu bus ap
žvelgti nuveikti darbai, vyks 
svarstybos ir bus patvirtintos 
ateit ies darbų gairės. Daugiau 
informacijos ALTo raštinėje 
telefonu 773-735-6677. 

L i e t u v i u f o n d o v a l d y b a 
p r a n e š a , kad Valstybinio Vil
niaus kvarteto koncertas bus 
t i k LF p o k y l i o d a l y v i a m s . 
Koncertas vyks Lietuvių fon
do salėje. PLC. šeštadienį, 
lapkričio 9 d.. 5:30 vai. vak. 
Koncertui prasidėjus, pavėla
vusieji į salę nebus įleidžiami. 
Po koncerto visi dalyviai rink
sis į didžiąją PLC salę poky
liui. Pabendravimas 6:30 v.v., 
vakariene — 7 vai vak. J po-
kylj jau visos vietos užpil
dytos. 

P r e z i d e n t o V a l d o A d a m 
k a u s R ė m ė j u k o m i t e t a s 
ruošia šaunų pokylį š.m. lapk
ričio 27 d.. 7 vai. vak.. Willow-
brook didžiojoje salėje. Nors 
rengėjai dar prašo neskelbti, 
bet sužinojome, kad programą 
atl iks vienas populiariausių 
Lietuvos muzikos žvaigždžių. 
Pokylio pelnas skir iamas V. 
Adamkaus rinkiminei kampa
nijai paremti . Vietas užsisa
kyti galima j a u dabar, skam
binant Willo\vbrook telefonu: 
708-839-1000. 

JAV LB Clevelando apylin
kės valdyba ir mecenato — ra
šytojo, poeto Balio Gaižiūno — 
tes tamento vykdytojas Jonas 
Kazlauskas rengia lietuviškos 
patr iot inės poezijos konkursą 
išeivijos lietuvių jaunimui. 

Konkurse gali dalyvauti 
gimnazis ta i nuo 13 iki 18 me
tų amžiaus ir baigusieji gim
naziją iki 25 metų amžiaus. 

Premijos: gimnazistams I 
prem. 150.00 dol; II prem. 
100.00 dol.; vyresniesiems U8-
25 m.) 250.00 dol. 

Vertinimo komisiją sudaro: 
dr. Jol i ta Kavaliūnaitė, Aldo
na Miškinienė ir Rita Balytė. 

ANDRIUS MAMONTOVAS ATVYKSTA 
KONCERTUOTI I JAV 

J a u šią savaitę populiariau- tone. Per tris savaites taip pat 
šios Andriaus Mamontovo dai
nos ir albumo „O, meile!" 
įrašai skambės anapus Atlan
to. Ketvirtadienį Andrius Ma
montovas išskrenda į JAV, 
kur lapkričio mėnesį kar tu su 
muzikantais Arnoldu Luko
šiumi ir Eimantu Belicku su
rengs penkis koncertus. And
rius Mamontovas lankysis 
tiek rytinėje, tiek vakarinėje 
JAV pakrantėje. 

Tai yra jau šeštoji Andriaus 
Mamontovo koncertinė kelio
nė į JAV, 1990 m. grupė „Fo
je", kurios vadovu buvo And
rius Mamontovas, viena pir
mųjų iš Lietuvos atlikėjų su
rengė savo gastroles Šiaurės 
Amerikoje ir ten atliko 14 kon
certų. Paskutinį kartą And
rius Mamontovas su savo kon
certine programa JAV lan
kėsi 2000-aisiais metais, kai 
pristatė albumą „Visi langai 
žiūri į dangų". Iš viso Andrius 
Mamontovas JAV yra suren
gęs per 50 koncertų. 

„Koncertai Amerikoje visuo
met pasižymi gera atmosfera. 
Ši kelionė buvo su ta r t a dar 
metų pradžioje, jai ruošiausi 
nuo balandžio mėnesio. Taigi, 
nekantr ia i laukiu artėjančių 
koncertų ir susitikimo su savo 
gerbėjais", — teigė Andrius 
Mamontovas. 

JAV koncertuose Andrius 
Mamontovas, kar tu su gar
siausiais savo kūriniais, atliks 
ir naujausias dainas: „O, mei
le!", „Moteris" bei „Ufonautai". 
Pirmasis Andriaus Mamonto
vo koncertas lapkričio 8 d. — 
Lietuvos ambasadoje Vašing-

bus surengti koncertai New 
Yorke, Čikagoje, Los Angeles, 
Čikagoje įvyks du Andriaus 
Mamontovo pasirodymai — 
lapkričio 16 ir 27 d. 

Pastaruoju metu Andrius 
Mamontovas ne tik kruopščiai 
rengėsi artėjančioms gastro
lėms, tačiau ta ip pat studijoje 
įrašinėjo visiškai naujas dai
nas . „Kelionė į Ameriką yra 
pačiu laiku — vykstu ne tik 
koncertuoti, tačiau šiek tiek ir 
pailsėti po kelis mėnesius t ru
kusių darbų studijoje, — teigė 
Andrius Mamontovas. — Grį
žęs ketinu pratęst i naujų dai
nų įrašus. Gali būti, kad j a u 
gruodžio mėnesį radijo stotis 
pasieks visiškai naujas mano 
kūrinys". 

Šiuo metu radijo stotys ak
tyviai groja naujausią And
r iaus Mamontovo dainą „Ufo
nautai", kuri dvi savaites iš 
eilės karal iavo „Lietaus Top 
20", o milžinišku vasaros pa
sisekimu tapusi „Moteris" sėk
mingai laikosi šios radijo sto
ties dešimtuke. 

„Lietuvos Top 20" laidoje, 
kuri transliuojama „Radio
centro" bangomis, „Ufonautai" 
šiuo metu yra penktieji. „Ufo
nautų" sėkmę radijo stočių lai
dose įtakojo ir vėl augančius 
albumo „O, meile!" pardavi
mus — praėjusią savaitę šis, 
dar birželio mėnesį išleistas, 
albumas sugrįžo į geriausiai 
perkamų Lietuvoje a lbumų 
sąrašus. 

V a i d a s S t a c k e v i č i u s 
Vilnius 

Savo sukurtą ir niekur ne
spausdintą eilėraštį reikia pa
sirašyti slapyvardžiu ir pažy
mėti grupę — gimnazistų a r 
vyresniųjų. J atskirą užklijuo
tą vokelį įdėti lapelį, kuriame 
užrašytas slapyvardis, t ikra
sis vardas ir pavardė, adresas, 
telefono numer.s ir amžius. 
Ant vokelio užrašyti slapyvar
dį ir jį drauge su eilėraščiu iki 
2002 m. gruodžio 1 d. siųsti 
vertinimo komisijos pirminin
kei dr. Jolitai Kavaliūnaitei, 
3332 Boyne Rd., Barberton, 
OH 44203 

LB Cleveland a p y l i n k ė s 
v a l d y b a 

STEBUKLO AKIVAIZDOJE 
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..Seklyčios" trečiadienio po
piečių lankytojai dažnai su
pažindinami su gražiais Lie
tuvos kampeliais — miestais 
ir gamta . Teko susipažinti su 
Europos miestais. Tačiau tre
čiadienio popiečių renginių 
vadovė Elena Sirutienė nu
sprendė, kad svarbu yra pa
žinti ir tą kraštą, kur iame 
daugumos lankytojų didžioji 
gyvenimo pusė yra praleista 
čia — Amerikoje. 

Kadangi šią vasarą man te
ko pabuvoti viename gražiau
sių ne tik Amerikos, bet ir 
pasaul io kampelių — Niaga
roje ir pasidalinti įspūdžiais 
su E. Sirutiene, ji paprašė 
apie ta i papasakoti ir parodyti 
vaizdajuostę „Niagaros kriok
liai" trečiadienio popiečių lan
kytoj ams . 

Kas nežino, koks svarbus 
yra vanduo žmogaus gyveni
me. J u k ir mūsų kūno sudė
tyje y ra 70 nuoš. vandens. Ži
nome, kad be vandens žmogus 
gali išgyventi — 3-4 dienas, 
ka i tuo ta rpu be maisto — 30-
40 dienų. 

Tačiau aš nusprendžiau pa
kalbėti apie vandens reikšmę 
žmogaus dvasiai ir pačioje po
kalbio pradžioje pasiūliau 
klausytojams prisiminti savo 
gyvenimo momentų, kur van
duo būtų nuskaidrinęs, o gal 
ne t pakylėjęs, žmogaus dva
sią, suteikęs malonių prisimi
nimų, ką siūlau ir jums — 
skaitytojams. 

Kadangi buvau paprašyta 
pasidal int i savo įspūdžiais iš 
kelionės į Niagarą, tur iu šiek 
tiek grįžti į praeitį. Pi rmas 
vaizdas, kuriame svarbų 
vaidmenį atliko vanduo, ap
lankė mane, kai dar buvau 
metų ir išliko visam gyveni
mui . Mat , esu gimusi Palango
j e ir m a m a mane su dvyniu 
broliu dažnai veždavosi prie 
jūros . Jos vaizdas ir išliko vi
sam gyvenimui. Net išvažiuo
d a m a į Ameriką (prieš devy
ner ius metus) specialiai važia
vau atsisveikinti su jūra . 

Ki tas svarbus momentas bu
vo, kai mylimas geografijos 
mokytojas šeštoje klasėje, su
pažindindamas su Amerikos 
žemynu, parodė Niagaros kriok
lio vaizdus. Tai man padarė 
be galo didelį įspūdį ir sukėlė 
begalinį norą juos pamatyt i 
tikrovėje. Ir pagaliau aš ten — 
prie išsvajotų Niagaros kriok
lių. 

Manau , kad jei ir ne visi, tai 
dal is iš jūsų yra buvę, matę ir 
žino apie Niagaros krioklius ir 
tu r i vienokią ar kitokią savo 
pat i r t į . Teiškyla jūsų malonūs 
prisiminimai, beskaitant ma
no pasakojimą apie tą nuosta
bų gamtos, sakykime, Dievo 
stebuklą. Kai kas prieš man 
išvažiuojant bandė sakyti, kad 
nesitikėčiau stebuklo. Gal pa
prasčiausiai jiems nepasisekė 
jo pamatyt i , pajausti, išgyven
ti jį, susijungti su juo. Gal 
j i ems reikia pamatyti jį antrą, 
trečią kartą. O jeigu natūra
l iame gamtos reiškinyje ne
įžvelgsi stebuklo, tai kur tada 
j j pamatys i 0 Kas tada gali pa
liesti žmogaus sielos stygas, 
sujaudinti , suteikti stiprybės, 

neišblėstančių prisiminimų. 
Manau, kad būtent tie, kurie 
išgyvena šį diduigą stebuklą, 
susivienija s u ,uo, vėl ir vėl 
grįžta prie jo . Juk negali ten 
nuvykti 16 karių (buvo ir toks 
klausytojas), j a to nereikia, 
jei tai nieko neduoda. 

Tačiau aš jį pamačiau, paju
tau susivienijiną su juo, gal 
jau vien dėl U, kad išsipildė 
mano viso gyvaiimo svajonė 
— didžiausias troškimas. O 
gal dėl to ir išsbildė, kad buvo 
didžiausias. 

Klausinėjau rovusiųjų Nia
garoje, ar j ie luvo nusileidę 
prie krioklio pjpėdės ir jeigu 
buvo, ką patyiė. Neišgirdau 
nieko panašaus ką patyriau 
aš. Gal mano įspūdžius padi
dino tai, kad nan teko būt i 
ten vėlai vakare 

Tamsus dangis , tamsa ap
link, kas paryškina įvairia
spalviais prožektoriais ap
šviestą galingąją vandens sro
vę; ryški vaivorjkštė, spalvota 
migla, vandens vėsa. Lipi me
diniais laiptais aukštyn, van
duo plaka, stumia atgal, ne
tenki jėgų, atrodo, visas pasi
neri į tą srovę. Silpnumo aki
mirką pajunti, kad kažkas ta
ve stipriai t raukia aukštyn ir 
pastato prie pat galingiausios 
srovės — ta i mūsų vairuoto
jas. Palikęs mane padeda ki
tiems. O aš, lyg maldai sudė
jusi rankas, artėju prie šio ste
buklo. Mane apima pagarbi 
baimė. Bandau tiesti rankas į 
galingąją srovę ir abejoju, ar 
galiu tai daryti . Netoliese sto
vėjęs grupės vadovas — jau
nas studentas — pamatęs ma
no abejonę, ištiesia ranką, ta
rytum paglosto galingąją sro
vę ir šypsodamasis, lyg drą
sindamas, žvelgia į mane. Iš 
drįstu, paneriu rankas 
šniokščiančią srovę ir tar iu 
„Vardan Dievo..." Nežinau 
ką kita būčiau galėjusi padą 
ryti tą akimirką, kai su k a u 
pu išsipildė mano svajonė pa
matyti tą stebuklą. Aš „\ ne til 
pamačiau, o ir pabuvau jame. 

Po šio susitikimo — dar v ie 
na pakopa aukštyn, "v'os-ne 
vos ją pasieki, nes galingoji 
srovė bloškia žemyn, ljc š aky 
dama: „Gana, pasisotina, 
bėk! " Kur t u pabėgsi, jei koja? 
vos paveiki nuo gautas enei-
gijos pertekliaus. Tačiau Ui 
trunka neilgai — kol sutinku 
bendrakeleives, nebtvusias 
ten, pasidalini ta pat i r t in i , at
sigauni. 

Tada iškyla ir žmogtus di
dybė, drąsa ir išradingumas 
siekiant priart inti tave prie to 
stebuklo. J u k laipteliai ir sto
vėjimo aikštelė padarytos 
žmogaus. Negali suprasti, 
kaip tokiomis sąlygomis žmo
gus sugebėjo tai padaryti. O 
gal to ir nereikia. Juk r Šv. 
Rašte pasakyta, kad Dievas 
sukūrė žmogų pagal savo pa
veikslą. Jei j is sukūrė jį tokį 
stebuklą, ta i žmogui suteikė 
galią priartėti prie jo. Manau, 
kad tokio stebuklo akivaizdoje 
visuose išnyksta abejingumas, 
pyktis, neapykanta — visų 
akys žiba džiaugsmu, siela nu
skaidrėja, ta ry tum galingoji 
srovė būtų nuplovusi ne tik 



Žymi išeivijos lietuvių dailininkė, tekstilininkė Janina Monkute Marks Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
bibliotekai padovanojo Lietuvoje ..Baltų lankų" leidyklos neseniai išleistą savo knygą ..Janina Monkute Marks" 
Menotyrininkas Danas Lapkus šioje knygoje pristato dailininkes kūryba. Paminėtina, kad Janina Marks yra 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus moterų gildijos nare, muziejus taip pat yra įsigijęs jos tekstiles darbų. 
Nuotraukoje iš kaires: muziejaus renginių koordinatore Ramune Lapas, muziejaus prez, Stanley Balzekas. J r , 
dail. Janina Marks. LR generalinio konsulato Čikagoje atašė Ramūnas Astrauskas. 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI PIRMOJE VIETOJE 
Nepaisant, kad „Lituanicos" 

futbolininkai praėjusį sekma
dienį lapkričio 3 d.) nežaidė, 
tačiai; jie vis tiek pirmauja 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizįoje. Sekmadienio susiti
kimuose rimčiausias mūsiškių 
varžovas — „Eagles" vienuo-
likė te žaidimo gavo pergalę ir 
3 taškus iš „Sockers" ekipos 
(3-0), „Lightning" supliekė 
„Gre«n-White" 4-0, o „Vi
kingi", sužaidusi lygiomis 1-1 
su piskutinėje lentelės vietoje 
esairiu „Kickers" klubu, pra-
radodu taškus. 

Dabar lietuvių sąskaitoje 
yra 22 taškai, „Eagles" — 16, 
„Lightning" — 14, „Maroons" 
— 13, „Vikings" — 12, „Green-
Wh:te" — 12, „Sockers" — 10, 
,United Serbs" — 10, „Schwa-
Den" — 9, „Kickers" — 2. 

Kadangi lygos ir JAV mė-
jėjų taurės laimėtojai — „Eag

les" komanda yra gerokai at
silikusi nuo lietuvių, ji sugal
vojo, kad reikia „pabaigti" rug
sėjo 22 d. Lemonte teisėjo nu
trauktą susitikimą su „Litua-
nicai" 2-0 rezultatu užskaityta 
pergale. Likusios 30 minučių 
turės būti sužaistos šį ketvir
tadienį, lapkričio 7 dieną 8 va
landą neutralioje aikštėje, ku
rią naudoja „Maroons" klubas. 
Tai Elmvvood Park High 
School stadionas, netoli lst 
Avenue ir Fullerton gatvių. 
Šias rungtynes prieš „Vikings" 
lietuviai žais dešimtyje, o var
žovai — devyniese, nes trims 
žaidėjams tada buvo parody
tos raudonos kortelės. Beje, 
bus varžomasi prie šviesų. 

Jeigu lietuvių komanda žais 
protingai, tai neturėtų būti 
sunkumų išsaugoti pergalę, 
ypač kuomet aikštėje mūsiš
kių bus vienu žaidėju dau

giau. Čia reikėtų labiau kon
centruotis į efektingą gynybą, 
o ne į laisvo stiliaus puolimą. 
Nebent, jeigu lenkų klubo pir
mininko vadovaujama, lyga 
atsiųstų tokį teisėją, kuris bet 
kokia kaina darytų viską, kad 
lietuviai prarastų bent 2 taš
kus. 

Svarbiausias lietuvių ko
mandos susitikimas (jau pas
kutinis šiemet) bus ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 10 d., 2 
valandą p.p., aikštėje prie Pa
saulio lietuvių centro, Lemon
te. Tada kaip tik bus žai
džiamos atidėtos rungtynės 
prieš „Eagles". Būtų gera, kad 
ir tada mūsiškiai iškovotų vi
sus tris taškus ir aiškiai lai
mėtų „Metropolitan" lygos ru
dens ratą, kas būtų nemaža 
sensacija. O jos čia kaip tik 
linkime! 

E. Šulaitis 

cūną, bet ir sielą. 
Po to buvo parodyta vaizda-

.uostė „Niagaros kriokliai", 
cur įvairiapusiškai nufilmuo-
;i Niagaros kriokliai. Galingą 
/andens šniokštimą lydi rami 
muzika, ir pasakotojo balsas. 
Daugelis trečiadienio popiečių 
dalyvių matė tai pirmą kartą, 
kitiems tai priminė matytus 
vaizdus, tačiau abejingų ne
buvo. Vieni dėkojo, kiti dali
nosi savo prisiminimais, kele
tas paprašė vairuotojo ir gru
pės vadovo Kęstučio Ramoš
kos, kuris praėjusią vasarą 
nuvežė daugiau kaip 80 žmo
nių pamatyti to stebuklo, tele
fono, buvo ir tokių, kas pano
ro įsigyti vaizdajuostę ir klau
sinėjo, kur galėtų gauti. 

Dėkojame E. Sirutienei, su
teikusiai galimybę vieniems 
išsakyti savo įspūdžius, ki
tiems — išgirsti ir pamatyti 
nuostabiausius vaizdus. 

Liucija Einikienė 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadit-iį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą. 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptauti
niuose ryšiuose. 

Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT — patikimiausias 
ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

Miaipsnio autore I.iiu M prif didingu N'i įgaros kriokliu 
Kęstučio Ramoškos nuotr 

Dr. Augustinas Laucis, 
gyv. Mt. Olive, IL, Draugo 
fondo pirmojo laipsnio garbės 
narys. Jau antrą kartą 
parėmė šį rudens vajų su 400 
dolerių, pasiekdamas 5.000 
dolerių sumą. Už taip didelę 
paramą Draugo fondas jam 
reiškia nepaprastą padėką. 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos Mišios 
už mirusius vyčius bus auko
jamos lapkričio 10 d., sekma
dienį. 12:15 vai. p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Marąuette Parke. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Zakarauskas. Visi Lietuvos 
Vyčiai ir jų draugai prašomi 
dalyvauti Mišiose ir prisimin
ti savo mirusiuosius. Po Mišių 
bus pietūs „Seklyčioje"'. Vietą 
pietums reikia užsisakyti, 
skambinant Julie Zakarka tel. 
708-425-5015. 

JAV LB Čikagos Pietva
karių apylinkės valdyba kvie
čia visus į cepelinų pietus. 
Lapkričio 10 d., sekmadienį, 
po 10:30 v.r. šv. Mišių ateikite 
į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo (Marąuette Parke) parapi
jos salę pavalgyti skaniu cepe
linų. 

AtA Algirdo Rimo šeimai 
pageidaujant. Tautos fonde 
steigiamas Algio Rimo Švie
timo fondas. Aukas prašo 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
National Foundation, Ine, Al
gio Rimo fondas, 351 High-
land Blvd., Brooklyn, NY 
11207-1910. Tax exempt nr. 
51—0172223. 


