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„Mažeikiu naftos” veikla — vėl 
visuomenės dėmesio centre
„Mažeikių naftos” 
vadovai turėtų būti

atšaukti
Vilnius, lapkričio 28 id. 

(BNS) — Seimo narys Lietu
vos liberalų sąjungos vicepir
mininkas Rolandas Paksas ra
gina-vyriausybę kreiptis į JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional” vadovybę, jog ši at
šauktų jos valdomos „Mažei
kių naftos” vadovus, neužtik
rinančius pelningos įmonės 
veiklos. Tai Seime surengto
je spaudos konferencijoje sa
kė buvęs premjeras, kuris 
1999-ųjų rudenį atsisakė pasi
rašyti sutartis su „Williams” 
ir atsistatydino iš premjero 
posto.

R. Paksas piktinosi susivie
nijimo vadovybės sprendimu 
nebemokėti palūkanų už vy
riausybės suteiktas daugiau 
kaip 1 mlrd. litų paskolas.

„Susidaro įspūdis, jog ben
drovė tiesiog provokuoja vy
riausybę žengti vieną ar kitą 
ryžtingesnį žingsnį, jog paskui 
galėtų sakyti Lietuvos pusę 
sugadinus bendradarbiavimo 
sutartį”, sakė jis.

„Mažeikių naftos” vadovai 
savo sprendimą nemokėti pa
lūkanų aiškino tuo, esą vy
riausybė nevykdo tarpusavio 
įsipareigojimų, vienas kurių 
— įvykdyti Konstitucinio teis
mo sprendimą ir pakeisti įsta
tymą dėl „Mažeikių naftos” 
privatizavimo. Be šio sprendi
mo, pasak „Williams” atstovų, 
negalima užbaigti sandorio su 
Rusijos bendrove „Jukos” dėl 
ilgalaikio naftos tiekimo.

Pasak R. Pakso, sandoris su 
„Jukos” greičiausiai stringa 
dėl to, jog Rusijos bendrovė 
pamatė, kaip „neefektyviai 
‘Mažeikių naftą’ valdo dabarti
niai jos vadovai”.

Seimo vadovas neskuba 
smerkti JAV bendrovės

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, priešingai negu 
premjeras Algirdas Brazaus
kas ir Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) frakcijos nariai,

Žudikus sučiupti sutrukdė
lėšų stygius ir žiniasklaida

Vilnius, lapkričio 28 d. 
(BNS) — Buvusio bendrovės 
„Mažeikių nafta” vadovo Gedi- 
mino Kiesaus, jo sūnaus ir 
vairuotojo pagrobimas ir nu
žudymas „operatyvine pras
me” buvo atskleistas per 4 
mėnesius po nusikaltimo, ta
čiau sučiupti žudikus su
trukdė pinigų trūkumas ir 
žiniasklaida, sakoma trečia
dienį išplatintame Policijos 
departamento pranešime 
spaudai, kuris yra pirmasis 
oficialus patvirtinimas, jog 
Kiesų nužudymas atskleistas.

Anot pranešimo, pareigū
nams nustačius įtariamųjų 
ratą, kėli dienraščiai paskelbė 
informaciją apie kai kurių 
įtariamųjų asmenų paiešką, 
išspausdino jų nuotraukas. 
Manoma, kad po šių pra
nešimų įtariamieji sugebėjo 
pasislėpti nuo teisėsaugos pa
reigūnų, o Panevėžio „tulpi- 
nių” gauja nužudė kai kuriuos 
su Kiesų nužudymu susijusius 
„tulpinius”.

Pasak Policijos departamen
to, „tulpinių” gaujos nariai 
jautėsi nebaudžiami ir nesi
tikėjo, kad jų padaryti nusi
kaltimai bus atskleisti. Už
trukusį Panevėžio „tulpinių” 
gaujos padarytų nusikaltimų 
atskleidimą sunkino tai, kad

nesiima kategoriškai smerkti 
„Mažeikių naftos” dėl šios ben
drovės finansinių problemų ir 
paaštrėjusių santykių su vy
riausybe.

Komentuodamas prenyero ir 
savo partijos kolegų pareiški
mus, A. Paulauskas išreiškė 
susirūpinimą dėl „Mažeikių 
naftos” vienašališko sprendi
mo nemokėti palūkanų už vy
riausybės suteiktą paskolą, 
tačiau pažymėjo, jog ir vyriau
sybė padarė ne viską, kad 
įmonei būtų sudarytos palan
kios sąlygos dirbti.

Pastaruoju metu „Mažeikių 
naftos” veiklą kritikavo tiek 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, tiek socialliberalų frakci
jos nariai.

Partijos ragina nevilkinti 
reikalingu pataisų

Opozicinės vidurio dešinįpjo 
sparno partijos ragina social
demokrato Algirdo Brazausko 
vadovaujamą vyriausybę bei 
socialdemokratų ir sociallibe
ralų daugumą Seime nedel
siant priimti įstatymo dėl 
„Mažeikių naftos” privatizavi
mo pataisas ir kviečia premje
rą pokalbiui apie šias proble
mas.

Politinio bendradarbiavimo 
taryba (PBT), vienijanti ketu
rių opozicinių parlamentinių 
vidurio dešinės partijų — Cen
tro sąjungos, Liberalų sąjun
gos, Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungos bei Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių atstovai — trečia
dienį paskelbė pareiškimą, ku
riame vyriausybė kaltinama 
tyčia delsianti priimti reika
lingus sprendimus.

Pareiškime taip pat tvirtina
ma, jog dėl vyriausybės delsi
mo atsirado įtampa tarp „Ma
žeikių naftos” ir vyriausybės, 
o nesureguliuoti teisiniai san
tykiai kenkia Lietuvos įmonės 
komercinei veiklai, negali būti 
baigtos sutartys su „Jukos” 
verslove, įmonė negauna mo
dernizavimui reikalingų pa
skolų.

nusikalstamo pasaulio atsto
vai žinojo apie ribotas policijos 
pareigūnų technines ir mate
rialines galimybes.-

„Kruopščiai suplanuoto ir 
įvykdyto Gedimino Kiesaus, jo 
bendrakeleivių pagrobimo bei 
nužudymo atskleidimas įrodė 
Lietuvos policiją turint poten
cialo tirti sudėtingus nusikal
timus. Tačiau apmaudu, kad 
labai dažnai nepakankamai 
greitą ir kokybišką nusikal
timų tyrimą lemia nepakanka
mas policijos finansavimas”, 
sakoma pranešime.

Anot „Respublikos”, mažei
kiškiai buvo pagrobti ir kan
kinti ne apiplėšimo tikslais, o 
dėl Londono banke saugomų 
dokumentų. Tiriama prielai
da, kad tikruosius nusikalti
mo užsakovus galėjo dominti 
G. Kiesaus laikomi dokumen
tai viename Londone banko 
seife. Kol kas nesakoma, koks 
tų dokumentų turinys. Taip 
pat neskelbiama, ar nusikalti
mo užsakovai galėjo paimti 
šiuos dokumentus iš Londono.

Praėjusį sekmadienį maž
daug už 20 kilometrų nuo Pa
nevėžio, netoli kelio Panevė- 
žys-Krekenava-Kėdainiai, at
kasti trijų žmonių, kaip mano
ma, pernai liepos 6 d. dingu
sių mažeikiškių, palaikai. Ar

Šilutės rajone pakilęs vanduo lapkričio 26 d. apsėmė nedidelius penkių regioninių kelių ruožus. Klaipėdos ap
skrities civilinės saugos departamento duomenimis, kelyje Rusnė-Plaškiai apsemtas 300 metrų ruožas, vandens 
gylis apie 20 centimetrų, kelyje Juknaičiai-Tatamiškės apsemta 100 m, vandens gylis siekia 15-20 cm. Tarp Už
lieknių ir Šakuonėlių po vandeniu yra 100 metrų kelio, vandens gylis siekia nuo 5 iki 10 cm. Kelyje Saugos- 
Mingė užlieta 300 metrų kelio, vandens gylis apie 20 cm, o kelyje Sausgalviai-Žalgiriai apsemta 200 metrų, van
dens gylis siekia 10-15 cm. Departamento duomenimis, apsemtų sodybų Šilutės rajone nėra, visi keliai prava
žiuojami. Eltos nuotr.

n Tėvynėje pasižvalgius
♦ Vašingtone viešintis 

krašto apsaugos viceminis
tras Povilas Malakauskas bei 
jį lydintis KAM NATO depar
tamento direktorius pulkinin
kas leitenantas Romualdas 
Petkevičius pirmadienį susiti
ko su JAV gynybos sekreto
riaus padėjėju tarptautinei 
saugumo politikai J. D. 
Crouch. Pokalbyje P. Mala
kauskas padėkojo JAV admi
nistracijai už NATO plėtros 
palaikymą bei supažindino J. 
D. Crouch su Lietuvos pasi
rengimu narystei NATO, 
ginkluotųjų pajėgų reforma 
bei Lietuvos kariuomenės 
struktūrų peržiūra. J. D. 
Crouch teigiamai įvertino Lie
tuvos pažangą bei paragino 
tęsti pasiruošimo NATO na
rystei darbus. (BNS)

* Jau dabar aišku, kad 
Lietuvos pensijų reformos 
sparta ir apimtis bus gerokai 
menkesnė, nei buvo planuota. 
Sistemos pertvarka prasidės 
nuo 2004 metų, o ne nuo 
2003-ųjų, kaip buvo manyta 
anksčiau. Reforma baigsis po 
35 metų, kai dabartiniai tris
dešimtmečiai gaus pensijas iš 
kaupiamųjų fbndų. Pirmieji 
kaupiamosios sistemos vaisiai 
bus skinami po 15 metų, kai 
dabartiniai penkiasdešimtme
čiai sulauks pensijos ir prie 
„Sodros” pensijos prisidurs 
fonduose sukauptą savo dalį.

(LR,Elta)
* Iki šiol iš privačių me

dicinos įstaigų bene bran
giausias paslaugas teikusi vil
niškė UAB „Baltijos ir Ameri
kos terapijos ir chirurgijos 
klinika” vidutiniškai ketvirta
daliu mažina jų kainas. Klini
kos vadovai tikisi, jog taip pa
vyks pritraukti daugiau vietos 
pacientų ir uždirbti daugiau 
pelno. (VŽ, Elta)

tai iš tikrųjų yra Kiesų ir vai
ruotojo kūnai, nustatys spe
cialistai. Pirmadienį netoli Pa
nevėžio nuotekų valymo 
įrenginių buvo atkasti dar du 
lavonai. Spėjama, jog tai yra 
mažeikiškių žudikų palaikai. 
Manoma, kad iš viso yra nu
žudyti 4 asmenys, susiję su 
buvusio „Mažeikių naftos” va
dovo, jo sūnaus ir vairuotojo 
pagrobimu bei nužudymu. 
Taip norėta paslėpti šio nusi
kaltimo pėdsakus.

* Baltijos Asamblėjos sek
retoriatas sutiko apmokėti 
Lietuvos Seimo vicepirmi
ninkų socialdemokratų Česlo
vo Juršėno ir Vytenio Andriu
kaičio kelionę limuzinu į 
Asamblėjos šventinius rengi
nius Rygoje, tačiau teigia ne
prisimenąs kito tokio atvejo, 
kad delegacijos vadovai vyktų 
limuzinu, atskirai nuo kitų 
parlamentarų. (LŽ.Elta)

* Vilniaus meras Artūras 
Zuokas pareiškė, kad miesto 
šilumos tinklų nuomos kon
kursą laimėjusiai Prancūzijos 
bendrovei „Dalkia” daromas 
spaudimas, kad ji pasitrauktų 
iš derybų su Vilniaus savival
dybe. Meras tvirtino turįs tele
fono pokalbių įrašų, kuriuose 
girdisi, kaip Seimo nario Egi
dijaus Klumbio atstovais pa
sivadinę Tautos pažangos par
tijos nariai Aleksandras Amb
razevičius ir Kęstutis Grinius 
šantažavo „Dalkia” atstovus.

(BNS)
* Seimo vicepirmininkas 

Vytenis Andriukaitis tesi 
vasarą duotą pažadą „kovoti 
iki galo” su JAV bendrove 
„Williams International”, val
dančia „Mažeikių naftą”. Lon
dono arbitraže šis politikas 
teigė, jog „Williams” pavogė 
Lietuvos naftos ūkį, o šios 
bendrovės atėjimą į Mažeikius 
lėmė ir tai, kad ji galėjo įsi
traukti į Lietuvos politiką Sei
mo rinkimų kampanijos metu 

*1996 metų rudenį. (LR,Elta)
* Nusikaltėlių karo aukos 

laidotuvėmis susirūpino 
Lietuvos sporto vadovas. Ga
vusi Kūno kultūros ir sporto 
departamento direktoriaus 
Vyto Nėniaus prašymą leisti, 
palaidoti anksčiau už reketą 
teistą žinomą Kauno nusi
kaltėlių grupuotės „daškinių” 
vadą Remigijų Daškevičių 
Petrašiūnų kapinėse, Kauno 
savivaldybė tam nepriešta
ravo. Sekmadienio naktį Vil
niuje nušautas R. Daškevičius 
buvo Lietuvos bokso federaci
jos prezidentas. (LR, Elta)

* Šiaulių ligoninėje atida
rytas daugiau kaip per pus
metį kapitališkai atnaujintas 
kardiologinės reanimacijos 
skyrius. Avarinės būklės pa
talpoms remontuoti ir medici
nos aparatūrai pirkti šiai 
įstaigai 80,000 dol. skyrė JAV 
ambasada Lietuvoje. (LR,Elta)

* Lapkričio viduryje au
dringa jūra vėl nuplovė da
lį kopų, kurios buvo sutvarky
tos po .Anatolijaus” uragano. 
Po šio uragano Palangos 
pajūris buvo labai stipriai nu
niokotas, kopoms atstatyti ir 
sutvarkyti miesto savivaldybė 
skyrė apie 80,000 litų. Specia
listų teigimu, po paskutinės 
audros paplūdimys sutrum
pėjo maždaug 30 metrų, o 
smėlio sluoksnis suplonėjo 
pusmetriu, atsivėrė seni medi
niai poliai. Kopas greičiausiai 
bus bandoma tvarkyti tik pa
vasarį, kai bus palankesni 
orai, nurims audros. Lėšų tam 
tikimasi gauti iš Aplinkos 
ministerijos. (Elta)

* Lietuvos radijui ir te
levizijai kiekvienas namų 
ūkis kas mėnesį jau dabar 
moka po pustrečio lito. Jei bus 
įvestas abonentinis mokestis, 
nuo kitų metų liepos LRT gy
ventojai-mokės žymiai dau
giau. Ir ne 6, kaip dabar skel
biama, o beveik 10 litų.

* Prasidėjus šildymo se
zonui, didelį nerimą gyvento
jams kelia didėjančios pas
laugų kainos. Pranešama, kad 
pabrangs butų šildymas, van
duo ir vandens pašildymas, 
elektra, dujos ir kt. „Teleko- 
mas” nustato net kainų kė
limo datas. Vyriausybininkai 
aiškina, kad, stojant į Europos 
Sąjungą, būtina didinti kai
nas, norint prisitaikyti prie 
„europinių standartų”. Deja, 
prie „europinių standartų” ne
taikomas pensijų išmokėji
mas, švietimo, medicinos ir 
kitų mažai apmokamų tarnau
tojų algos. (K,Elta)

* Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento ge
neralinis direktorius Remigi
jus Motuzas jo paties prašymu 
atleidžiamas iš pareigų. Prem
jeras Algirdas Brazauskas pa
tenkino departamento vadovo 
prašymą. Nuo gruodžio 3 die
nos šias pareigas laikinai eis 
departamento generalinio di
rektoriaus pavaduotojas.

* Vyriausybiniuose Sve
čių namuose Vilniuje Seimo 
narys Viktoras Uspaskich pir
madienio vakarą surengė teat
ralizuotą marinuotų agurkų 
„Geras vaizdelis” pristatymą. 
Į pokylį rinkosi svečiai — par
lamento, vyriausybės nariai, 
verslo, pramogų, sporto, tele
vizijos pasaulio atstovai. Po
būvis prabanga galėjo lygintis 
net su iškilminga prezidento 
vakariene aukštiems užsienio 
svečiams. (R,LR,Elta)

New Yorkas. Jungtinės Tautos (JT) nurodė savo 189 narėms 
įšaldyti lėšas,- priklausančias 152 Talibano pareigūnams — iš es
mės visiems, kurie Afganistane valdant talibams, užėmė valstybi
nius postus. Sąrašas, kurį antradienį išplatino JT Saugumo Tary
bos sankcijų komitetas, nurodo 127 naujas rugsėjo 11-osios teroru 
įtariamų asmenų, organizacijų ar firmų pavadinimus ir pavardes. 
Šie asmenys ir organizacijos siejami su Talibanu ar Saudi Arabi
joje gimusiu Osama bin Laden bei jo kovotojų tinklu „ai Qaeda”.

Bona. Vokietijoje vykstančiose derybose dėl politinės Afganista
no ateities Šiaurės sąjungos delegacijos vadovas Yunis Qanuni 
trečiadienį pakartojo, kad jo grupė nesutinka su tarptautinių sau
gumo pajėgų dislokavimu Afganistane. Šiaurės sąjunga, koalicija, 
kurioje vyrauja tadžikų, uzbekų ir chazarų etninės mažumos, pa
sirengusi bendradarbiauti su kitomis afganistaniečių grupėmis, 
kad būtų sudaryta plati koalicinė vyriausybė, atstovausianti visus 
Afganistano gyventojus. Tačiau jos atstovai ne kartą pabrėžė, kad 
visi svarbiausi sprendimai turi būti priimami Afganistane, todėl 
po Bonos derybų panašus susitikimas turi būti surengtas Kabule.

Vašingtonas. Dėl rugsėjo 11-osios teroro federaliniai kriminali
niai kaltinimai arba kaltinimai imigracijos įstątymų pažeidimais 
JAV pateikti daugiau kaip 650-čiai žmonių, tarp jų — įtariamiems 
teroristams ir įtariamiems Osama bin Laden kovotojų tinklo „ai 
Qaeda” nariams, antradienį sakė JAV teisingumo ministras John 
Ashcroft. Jis nurodė, kad federaliniai kriminaliniai kaltinimai pa
teikti daugiau kaip 100 žmonių ir kad dar beveik 550 asmenų te
bėra sulaikyti dėl kaltinimų imigracijos įstatymų pažeidimu. J. 
Ashcroft teisino savo sprendimą neskelbti dėl imigracijos įstatymų 
pažeidimų sulaikytų 548 žmonių pavardžių. Tai esą galėtų padėti 
O. bin Laden ir „ai Qaeda” nariams.

Tampa, Florida. JAV nustatė daugiau kaip 40 vietų Afganista
ne, kuriose gali būti cheminių ir biologinių ginklų ir jų bandomųjų 
pavyzdžių. JAV centrinės vadovybės, kuri vykdo operacijas Afga
nistane, vadas armijos generolas Tommy Franks sakė, kad kol kas 
įrodymų apie tokių ginklų buvimą nėra, tačiau šiuo metu tiriami 
rasti popieriai ir chemikalai. Generolas paneigė JAV žiniasklaidos 
pranešimus, jog buvo rasta mirtinų zarino dujų ir pridūrė, kad vi
sos įtartinos vietos bus nuodugniai apieškotos ir kad Afganistane 
nebus palikta jokių biologinių ar cheminių ginklų.

New Yorkas. Nors JAV nepavyko įtikinti Rusijos išsyk pritarti 
naujoms „išmintingoms sankcijoms” prieš Iraką, antradienį jos iš
gavo Maskvos įsipareigojimą per pusmetį peržiūrėti šiai valstybei 
taikomus draudimus. Dabartinė JT „naftos už maistą” programa, 
kurioje yra ir bausmių sąlygos, penktadienį nustos galiojusi, bet 
bus atnaujinta su tomis pačiomis sąlygomis. Kai JAV ir Rusija pa
siekė kompromisą, diplomatai pareiškė, jog kitos trys nuolatinės 
JT Saugumo Tarybos narės — Didžioji Britanija, Prancūzija ir Ki
nija — pritarė šiam susitarimui, kurį dar turės patvirtinti jų vy
riausybės. Artima Irako sąjungininkė Rusija nenori pritarti JAV 
pageidaujam nutarimui, kuriuo siekiama leisti laisviau įvežti į 
Iraką civilines prekes, tačiau griežčiau kontroliuoti įvežimą pre
kių, kurias galima panaudoti kariniais tikslais.

Londonas. Didžioji Britanija antradienį pareiškė, jog nepritaria 
galimam JAV karo operacijos išplėtimui už Afganistano ribų be 
konkrečių įrodymų, kad ir kita valstybė yra susijusi su rugsėjo 11- 
osios teroro išpuoliais Amerikoje. „Ši karo operacija yra nukreipta 
konkrečiai prieš tuos, kurie yra atsakingi už rugsėjo 11-osios ma
sines žudynes. Nėra jokių įrodomų, kad kuri nors valstybė būtų su 
jais susijusi, ir nesant tokių įrodymų, karinės operacijos tikslai 
lieka tokie patys, kokie buvo iki šiol”, parlamentui sakė užsienio 
reikalų sekretoriaus pavaduotojas Ben Bradshavv.

Vašingtonas. JAV prezidento George W. Bush pastabos, kurio
se Irakas buvo susietas su JAV vadovaujamu karu prieš teroriz
mą, gali ateityje pastūmėti į nesutarimus dėl ginklų patikrinimų 
bei karinės jėgos panaudojimą, teigia politikos žinovai. Sunaiki
nus Afganistaną valdžiusio Talibano vadovybę ir tinklą „ai Qae- 
da”, vėliau Irakas gali susidurti su JAV siekiais sunaikinti valsty
bės galimybes terorizuoti pasaulį masinio naikinimo ginklais. 
Konfrontacija gali prasidėti per 6 mėnesius. Artėjančiu veiksmų 
ženklu gali būti sprendimas palikti JAV karinio jūrų laivyno lėk
tuvnešius regione, nurimus mūšiams Afganistane.

New Yorkas. Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja pri
ėmė nutarimą, kuris ragina visas valstybes nebepaklusti jau 38 
metus JAV vykdomai Kubos blokadai. Tokį nutarimą JT Generali
nė Asamblėja priima jau 10-tus metus iš eilės. Jame išreiškiamas 
susirūpinimas, kad JT narės ir toliau priima įstatymus, atsi
žvelgdamos į 1996 m. JAV Kongreso priimtą Helms-Burton aktą, 
kuris numato sankcijas Kuboje investuojančioms trečiosioms vals
tybėms. JT nutarime sakoma, kad JAV vykdoma blokada, kuri tę
siasi nuo pat Fidel Castro įvykdytos komunistinės revoliucijos, pa
žeidžia kitų valstybių suverenumą ir teisėtus siekius, taip pat su
varžo prekybos ir laivybos laisvę.

Praha. Čekijos prezidentas Vaclav Havel pareiškė esąs prieš 
bet kokius bandymus priimti Rusiją į NATO ir įspėjo, jog*tokia in
tegracija pakenks pačiam sąjungos įvaizdžiui ir pavers ją dar vie
na „neturinčia ribų” organizacija, panašia į Jungtines Tautas. Sa
vo kalboje Čekijos Senatui V. Havel pareiškė, kad „sąjunga negali 
nerūpestingai pasiūlyti jos narystę kuriai nors valstybei, su ku-, 
ria tą akimirką palaiko darnius santykius”.

Londonas. Teisėsaugos pareigūnai, tiriantys vaikų pornografi
jos platinimą Internetu, pradėjo operacijas 19-oje pasaulio valsty
bių, o Didžiojoje Britanijoje jau suėmė 7 žmones. Iš 1,500 Inter-

net’o „naujienų grupių” ir po
kalbių svetainių ieškoma 130 
įtariamųjų, kurie kaltinami tuo, 
kad naudojosi Internetu vaikų 
pornografijai užsisakyti, tiekti 
ir keistis.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

KALENDORIUS
Lapkričio 29 d.: Budvydė, Dau

jotas, Iluminata, Satuminas, Vėla.
Lapkričio 30 d.: Andriejus (And

rius), Dovainė, Justina, Linksmuolė,
Saudargas, Vytartė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
STROLIŲ KVARTETAS TORONTE

Lapkričio 11 d. Toronto Lie
tuvių namuose įvyko ypatin
gas koncertas, kurį atliko 
Faustas Strolia, Herkulis 
Strolia ir vaikaičiai — Povilas 
Kęstutis ir Tomas Algirdas.

Pavarčius „Muzikos istori
jos” puslapius, pasikaro su
prantama, kodėl visa šeima 
siekia ir eina muzikos keliais 
iš kartos į kartą.

Jų tėvai ir seneliai — Juo
zas Strolia (1897-1969) — mi
nimas šimtmečio laikotarpis 
nuo jo gimimo ir Žentą Stro- 
lienė (1902-1951) — buvo pro
fesionalūs muzikai.

Juozas Strolia — smuikinin
kas, chorvedys, kompozitorius, 
mokytojas. Gyvenęs ir žino
mas Lietuvoje, Vokietijoje, 
Amerikoje, Brazilijoje ne vien 
lietuviams, bet ir kitatau
čiams. Laimėjęs įvairių pre
mijų už savo kūrybą. Sukūręs 
per keletą šimtų dainų ir gies
mių. Kantatą „Tvanas”. Para
šęs taip pat pedagoginės muzi
kos literatūros: „Solfedžio”, 
„Muzikos teorija”, „Trumpa 
muzikos istorija” ir kt. Reikš
davosi spaudoje. Žentą Stro- 
lienė, baigusi akademinius 
mokslus, buvo žinoma kaip 
solistė ir mokytoja.

Gimę ir augę tokioje atmos
feroje, dažniausiai paveldi tė
vų talentus. Šiuo atveju, visi 
Strolių vaikai sekė tėvų pė
domis, pasiekdami muzikos 
aukštumų.

Faustas Strolia — chorve
dys, smuikininkas, kompozi
torius, vargonininkas, mokyto
jas. Muzikos mokslus pradėjo 
pas tėvą Lietuvoje ir vėliau 
tęsė studijas Dresdene. Religi
nę muziką mokėsi Romoje. 
Neįmanoma suminėti visos 
Fausto muzikinės ir visuome
ninės veiklos.

Didelis įnašas jo darbo su 
jaunimo chorais ir šokiais. Pa
ruošimas ir dalyvavimas šokių 
bei dainų šventėse. 1980 VI 
Tautinių šokių šventės muzi
kos vadovas. Vienas dirigentų 
1994 m. Pirmojoje pasaulio 
lietuvių dainų šventėje. 1959- 
1965 m. Čikagos lituanistinių 
m-lų vaikų ansamblių vedėjas.

LOS ANGELES, CA

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA

Jau nusistovėjusi daugia
metė tradicija, kad Los An
geles Lietuvos Dukterys ren
gia du metinius pokylius. Šių 
metų rudens pokylis vyko lap
kričio 11 d. Šio skyriaus pir
mininkė Lionė Vilimienė pra
dėjo renginį atitinkamai gra
žiais žodžiais.

Pokylio programoje koncer
tas, pietūs, laimėjimai, malo
nūs svečių susitikimai.

Koncertą atliko žymus muzi
kos piano virtuozas Rudolfas 
Budginas ir solistė — mezzo 
sopranas Viskontaitė.

Jos atliktas liaudies dainos: 
„Išaus pavasaris”, — muziko

Dail. Rasos Arbaitės darbų parodos ruošėjai, Los Angeles Ateitininkų sendraugių valdyba, su dail. ir jos tėvais 
spalio 28 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje. Iš kairės: Stasys Kungys, Dalilė Polikaitienė, Alė Rūta Arbienė, 
Pranas Visvydas, Rasa Arbaitė, Edmundas Arbas, Dalia Jesiukonienė ir Raimonda Kontrimienė.

Antano Polikaičio nuotrauka.

1959-1993 m. Čikagos aukš
tesniosios, Dariaus ir Girėno 
bei Maironio lituanistinių mo
kyklų dainų mokytojas. Vado
vauja Lietuvos Vyčių chorui ir 
turi daug kitų įsipareigojimų.

F. Strolia yra parašęs Mi-* 
šias, daug dainų ir giesmių. 
Apdovanotas pelnytais žyme
nimis, premijomis, diplomais. 
Šio vakaro jconcerte grojo 
akordeonu ir fortepijonu.

Herkulis Strolia — smuiki
ninkas, mokytojas. Muzikos 
mokslus pradėjo taip pat pas 
tėvą. 1955-1958 m. studijos 
Bostono New England Conser- 
vatory of Music. Grojo Metro
politan operos, Bostono operos 
ir Harkness Ballet orkestruo
se. Grojo taip pat Santa Clara 
kameriniame orkestre. Groja 
ir Čikagos Lietuvių operos 
pastatymuose. Hollywood fil
me „The Godfather” pasirodė 
orkestro vadovo rolėje. Šio va
karo koncerte grojo smuiku.

Programoje girdėjome jau
nos kartos muzikus: vokalis
tas Povilas Kęstutis Strolia ir 
Tomas Algirdas Strolia — 
kontrabasas.

Pirmoje programos dalyje 
girdėjome lietuvių kompozito
rių — Bražinsko, Juozapavi
čiaus kūrybos ir Kačanausko 
įdomią dainą „Siuntė mane 
motinėlė” (Vytauto Strolios 
pritaikytos variacijos), taip 
pat klausėmės Schubert, Mo- 
zart, Elgar ir kt. kūrinių.

Antroje programos dalyje 
Povilas padainavę keletą dai
nų ir giesmių, kai kurioms 
pats pritardamas gitara. Abu 
jaunieji atlikėjai — muzikalūs 
ir turi daug galimybių tęsti 
Strolių muzikinį kelią.

Taip pat antroje programos 
dalyje išklausėme Rogers, Do- 
nizetti, Berlin, Gluck, F. Stro
lios kūrinių.

Koncertas gerai atliktas: 
lengvesnio žanro muzika su
teikė klausytojams daug malo
numo.

Šį puikų Strolių koncertą 
Vytauto Kulnio vadovaujami 
surengė Toronto Lietuvių na
mų kultūros būrelis.

Slava Žiemelytė

Broniaus Budriūno, „Tykiai, 
tykiai”, — muzika Aleksandro 
Kačanausko ir pabaigai — So
nata No. 4, — Skrebino, buvo 
atliktos jausmingai.

Pianistas Rudolfas Budgi
nas, muzikas iš Lietuvos, pasi
ruošęs Amerikos universiteto 
piano klasės koncertmeisteris, 
paskambino: Deh Vieni Nūn 
Tardar, muzika Mozarto, O 
mio babbino Caro, muzika 
Puccini ir „Rožinis gyvenimas”, 
muzika Louiguy, žodžiai Edith 
Piaf.

Jo skambinami Mozarto, 
Puccini ir Louguy kūrinių 
švarūs piano akordai drebino 
visą salę.

Abiejų muzikų koncertas, 
dalyvių buvo palydėtas entu
ziastiškais plojimais.

Po kun. St. Anužio invokaci-
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Strolių kvartetas koncerto metu. Iš kairės: Faustas, Povilas, Herkulis ir Tomas

jos, buvo patiekti šeimininkės 
J. Plukienės paruošti skanūs 
pietūs, po jų — laimėjimai, 
varžytinės ir kitos linksmy
bės.

Laimėjimus įdomiai vedė B. 
Seliukas ir talkininkės.

Pobūvio metu pirm. L. Vili
mienė perskaitė aukotojų pa
vardes ir gautų aukų sumas, 
padėti vargstantiems Lietuvos 
žmonėms.

Pirm. L. Vilimienės cfėka 
Lietuvos Dukterų rudeninis 
pokylis buvo sėkmingas.

Vytautas Šeštokas

IŠ LOS ANGELES 
ŠAULIŲ KUOPOS

VEIKLOS

Lapkričio 4 d. „Trakų” viloje, 
Šaulių būstinėje, vyko Juozo 
Daumanto šaulių kuopos susi
rinkimas, kurį vedė kuopos 
vadas K. Karuža, sekretoriavo 
E. Ginotienė. Susikaupimo 
minute pagerbta spalio 11 d. 
mirusi amžiumi vyriausia 
šaulė (sulaukusi 102 m.) Dana 
Mickutė-Mitkienė.

Kuopos vadas K. Karuža 
pranešė apie kuopos veiklą: 
rugsėjo mėn. buvo numatyta 
suruošti tradicinį pokylį, bet 
dėl teroristų veiksmų žuvus 
daugybei žmonių New Yorke, 
Pentagone ir Pennsylvanijoje, 
renginys tapo atšauktas. Sek
retoriavusi E. Ginotienė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Pataisų nebuvo 
įnešta. K. Karuža sakė, kad 
numatoma išleisti šaulių kuo
pos istoriją. Jau susitarta su 
prof. dr. D. Kuiziniene, sutiku
sia istoriją parašyti už 1,000 
dol. honorarą.

Kuopos vado pavaduotojas 
ltn. V. Vidugiris perskaitė 
kuopai atsiųstus su įvairiais 
prašymais raštus. Tada kape
lionas kun. St. Anužis prisaik
dino dvi naujai priimtas šau
les — Erdviją Ginotienę ir 
Danguolę Gustaitienę.

Kuopos vadas dar ragino 
prenumeruoti šaulių laikraštį 
„Trimitą” ir priminė, kad šau
liai organizuotai dalyvaus ka
riuomenės sukakties minėjime 
lapkričio 25 d., o gruodžio 9 d.

Šv. Kazimiero parapijos salėje’ 
bus šaulių rengiamos Kūčios.

Susirinkimas buvo baigtas 
kun. St. Anužio malda. Paskui 
vyko vaišės ir pabendravimas.

Pažymėtina, kad nepaisant 
šaulių kuopos narių sumažė
jimo dėl mirties ar išvykimo į 
Lietuvą ar kitur, kuopos va
das K. Karuža sugeba į šau
lius įtraukti naujai čia iš Lie
tuvos atvykusius nuolatiniam 
apsigyvenimui tautiečius. To
kiu būdu kuopos veikla nesilp
nėja.

Ig.M.

A. MARKEVIČIAUS 
DOVANA ŠAKIEČIAMS

Daugelis Lietuvos žmonių 
ne kartą patyrė JAV lietu
vio Albino Markevičiaus, gy
venančio Santa Monikoje, ge
rumą ir nųpširdžią paramą. 
Šiomis dienomis A. Marke
vičius nudžiugino šakiečius: 
net dvidešimt keturioms Ša
kių rajono mokykloms (gim
nazijai, vidurinėms, pagrindi
nėms ir Gelgaudiškio specia
liajai internatinei mokyklai) 
dovanojo pusmetinę „Vals
tiečių laikraščio” prenumera
tą.

„Valstiečių laikraštį” gaus 
ir Šakių rajono viešoji biblio
teka bei Kudirkos Naumies
čio, Sintautų ir Gelgaudiškio 
bibliotekos. Šakių rajono 
Švietimo skyrius nuoširdžiai 
dėkoja geradariui Albinui 
Markevičiui už „Valstiečių 
laikraščio” prenumeratą. Jau 
nuo šių metų sausio mėnesio 
„Valstiečių laikraštis” pradė
jo leisti priedą, skirtą mo
kykloms. Jis išeina du kartus 
per mėnesį. Vieną priedą re
mia Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerija, o kitą — 
Tautos fondas. Priede daug 
įdomios medžiagos apie mo
kyklas. Tautos fondo remia
mame priede pateikiama ži
nių apie išeivijos bei užribio 
lituanistines mokyklas.
Spausdinami Tautos fondo ta
rybos pirmininko Jurgio Va
laičio įvadiniai straipsniai, su
siję su švietimu.

Albino Markevičiaus dova
na padės Lietuvos mokyto
jams gilinti dalykines žinias 
ir plėsti akiratį. Už šią do
vaną mokytojų vardu nuošir
dų „ačiū” taria ir „Valstiečių 
laikraščio” redakcija bei jo fon
das „Kaimo vaikai”.

Regina Švobienė 
„Valstiečių laikraščio”

labdaros fondo 
„Kaimo vaikai” vadovė

WAUKEGAN, IL
TRADICINIS RUDENS 

POKYLIS

Mūsų tradicinis Bendruome
nės rudens pokylis įvyko šeš
tadienį, lapkričio 10 dieną 
„Country Sąuire” pokylių salė
je, Grayslake, Illinois. Esant

gražiam rudens vakarui, su
laukėme gausių svečių. Ka
dangi pradžia 6 vai., tai anks
čiau atvykusių prie baro vyko 
naujos pažintys, linksmi pa
šnekesiai.

Erdvią salę puošė gražiai 
padengti apvalūs stalai, o vi
durį nemaža platforma šo
kiams. Nesunku buvo surasti 
numeruotą stalą ir susipažinti 
su šalia sėdinčiais svečiais.

Pirmas įspūdis — buvo leng
va spėti, kad šis vakaras gau
bus svečiais. Vėliau sužinojau, 
kad jų buvo arti 240 — dar ki
biems pritrūko vietos. Kaip ir 
kasmet, daug darbo ir rūpes
čio tenka Elenai Skališienei ir 
visoms pokylio ruošimo komi- 

, teto narėms.
, Laikas bėga greitai, valdy
bos pirmininkui nesiseka su
kviesti svečius prie stalų, nes 
prie baro ir salėje vyksta dide
lis ūžimas, klegesys. Pagaliau, 
kiek aprimus, Bendruomenės 
pirmininkas Valdas Aksami- 
tauskas pasveikina visus susi
rinkusius ir palinki linksmo 
vakaro. Staiga gražiai lietu
viška tarme aktorė Jūratė 
Dzementaitė kviečia politinių 
reikalų vedėją Eduardą Ska- 
lišių, nors trumpai apibūdinti 
Waukegano ir apylinkės 
Bendruomenės veiklą. Kalboje 
buvo paminėta, kad Waukega- 
no Lietuvių Bendruomenė bu
vo įsteigta maždaug prieš 50 
metų (gal metus vėliau) ir kad 
archyvuose patikrinus tikrą 
datą būtų gerai paminėti jos 
50 metų jubiliejų, kaip tai bu
vo padarę ALB Krašto valdy
ba ir seimas, minint visos 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės jubiliejų praėjusį mė
nesį Čikagoje. Tai, be abejo, 
bus netolimoje ateityje disku
tuojama.

Prie skanios vakarienės bu
vo pilstomas šampanas ir vy
nas. Prie stalų matėsi ALB 
Krašto tarybos pirmininkė Re
gina Narušienė su vyru Ber
nardu, atvykę su savo sve
čiais, LR garbės konsulas Vac
lovas Kleiza su žmona Asta, 
Ramūnas Astrauskas su žmo
na iš LR konsulato Čikagoje, 
dabartinės apylinkės valdybos 
nariai, ilgametė buvusių val
dybų veteranė Aldona Kava- 
liūnienė ir daug kitų žymių 
asmenų.

Po vakarienės prasidėjo 
linksmoji dalis — šokiai. Šo
kiams grojo Virginijaus Švabo 
muzika. Prie gražios muzikos 
svečiai šoko ir linksminosi su 
ritminiais naujoviškais šo
kiais. Buvo smagu ir nešo
kantiems stebėti jaunimą. Šis 
pokylis buvo gausus jaunimu 
atvykusiu iš Lietuvos, kurie 
sudrebino „Country Sųuire” 
grindis gal pirmą, bet tikrai 
nepaskutinį sykį.

Vėliau vyko laimėjimai, ku
riuos vedė valdybos sekretorė 
Nijolė Poplevičienė. Laimikių 
buvo net du ilgi stalai, tai aiš
ku, kad daug džiaugėsi lai
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mėję. Laimikiai buvo suaukoti 
visų svečių. Po laimėjimų dar 
laiko buvo ir toliau pasilinks
minti, o kiti pilni naujų įspū
džių laimingi grįžome namo. 
Tikiu, kad ateinančiais metais 
ir vėl visi planuos atvykti į LB 
Waukegan/Lake County apy
linkės rudens pokylį.

Justina Pronskutė 
Skališienė

DETROIT, MI

PRISIMINTAS VYSK. 
VALANČIAUS 200-SIS

GIMTADIENIS

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
200 m. gimimo minėjimas vy
ko Šv. Antano parapijos patal
pose. Sekmadienį, lapkričio 25 
d., šv. Mišias už vysk. Valan
čių aukojo parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Mišių 
metu įspūdingai vargonais 
grojo muz. Stasys Sližys ir 
gražiai skambėjo maestro va
dovaujamas parapijos choras.

Po Mišių parapijos salėje su
sirinko gražus būrelis parapi
jiečių, svečių ir šaulių. Salę 
puošė specialiai šiam minėji
mui Mykolo Abariaus sukur
tas plakatas su vysk. M. Va
lančiaus portretu. Akademiją 
pradėjo Stasio Butkaus šaulių 
kuopos vadė Danutė Petro
nienė, pakviesdama kun. Al
fonsą Baboną sukalbėti mal
dą prieš vaišes. Po gardžių 
vaišių vadė Petronienė pa
kvietė kun. Baboną sukalbėti 
invokaciją. Stasio Butkaus 
šaulių kuopos kultūros rei
kalų pirmininkė, istorikė ir 
mokytoja Stefanija Kaunelie- 
nė, apibūdino vysk. Valan
čiaus gyvenimą. Motiejus gi
mė 1801 m. ir buvo trečias iš 
penkių vaikų. Tėvai buvo tur
tingi valstiečiai. Motiejus dir
bo tėvo ūkyje 15 metų. Jis bu
vo gabus ir darbštus jaunuo
lis. Tėvai pasiryžo šį vaiką iš
leisti į vienuolyną mokytis. 
1828 m. Motiejus Vilniaus ka
tedroje buvo įšventintas į ku
nigus. Jis pasižymėjo dideliais 
proto gabumais ir darbštumu 
— visados veiklus, užimtas. 
Jis buvo paskirtas Vilniaus 
vyskupijoje Moziriaus apskr. 
mokykloje tikybos mokytoju. 
1834 m. kun. Valančius grįžo į 
Žemaitiją ir buvo paskirtas 
Kražių gimnazijos kapelionu. 
Išbuvo 6 metus. Valančius tu
rėjo gabumus ir gerus santy
kius su jaunimu. Jis pradėjo 
.reikštis kaip istorikas — rinko 
medžiagą Žemaičių vyskupi
jai, kuri vėliau buvo išleista. 
1840 m. Valančius buvo iš
rinktas profesorium adjunktu 
Vilniaus seminarijoje pastora
linei teologijai ir Šv. Rašto ar
cheologijai. 1845 m. paskirtas 
profesorium. 1850 m. buvo 
konsekruotas Žemaičių vysku-
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pu. Vysk. Valančius pasirodė 
puikus ir planingas administ
ratorius. Jis skatino kunigus 
skaityti ir rašyti knygas, 
steigdamas bibliotekas ir tar
pininkavo jas gauti iš leidėjų. 
Vysk. daug rašė, išleido tiky
bos vadovėlius, lankė vyskupi
jos parapijas, mokė tikybos ir 
prašė kunigus steigti lietu
viškas mokyklas. Ragino kuni
gus lankyti jų parapijiečius ir 
mokyti jaunimą lietuvių kal
bos. Vysk. Valančiaus laikais 
buvo pastatytos 25 bažnyčios 
ir atnaujinta net 20 bažnyčių. 
Vysk. Valančius už savo vys
kupijos ribų pagarsėjo blai
vybės draugijos steigimu, blai
vybės platinimu ir šia tema 
paruošė knygelę. 1875 m. mirė 
Kaune ir buvo palaidotas ka
tedroje. Vysk. Valančius buvo 
rašytojas, istorikas ir etnogra
fas. Jis buvo malonaus ir ra
maus būdo. Buvo gabus, 
darbštus ir dirbo tyliai. Lietu
vos istorijoje yra daug poetų ir 
rašytojų, bet vysk. Valančiaus 
paprastumas ir gabumas pa
darė jį populiariausiu asme
niu.

Nukelta į 5 psl.
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PABALTIJO VALSTYBĖS 
PAKELIUI Į NATO

Š.m. lapkričio 7 d. Vals
tybės departamente, Washing- 
ton, D.C., įvyko susitikimas 
tarp JAV valstybės pareigūnų 
ir JAV-Baltijos tautų organi
zacijų atstovų. Susitikimą or
ganizavo Bendras JAV-Bal
tijos šalių komitetas (JBANC).

Susitikime dalyvavo — 
Valstybės departamento atsto
vai: Kathleen Fitzpatrick,
Šiaurės ir Pabaltijo šalių biu
ro direktorė ryšiams su visuo
mene (Director, Office of Nor- 
dic and Baltic Affairs); Conrad 
Tribble, Šiaurės Europos pro
jekto koordinatorius (North
ern Europe Initiative Coor- 
dina-tor); Joseph De Thomas, 
JAV ambasadorius Estijoje 
(Ambassador to Estonia); 
Brian Carlson, JAV ambasa
dorius Latvijoje (Ambassador 
to Latvia); Carrie Schenkel, 
Pabaltijo šalių atsakingoji 
sekretorė (Baltics Desk Offi-
cer);

Bendro JAV-Baltijos šalių 
komiteto (JBANC) ir kitų 
Pabaltijo organizacijų atsto
vai: Algirdas Rimas, Bendro 
JAV-Baltijos šalių komiteto 
(JBANC) pirmininkas, JAV 
LB (LAC Ine.) Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas, 
Amerikos Latvių tarybos 
(ALT) atstovas; Jūratė Mik- 
šėnienė, JAV LB įstaigos 
(LAC Ine.) stažuotoja; Kari Al- 
tau, Bendro JAV-Baltijos šalių 
komiteto (JBANC) įstaigos 
vedėjas; Simonas Girdzijaus
kas, Bendro JAV-Baltijos ša
lių komiteto (JBANC) pro
jektų asistentas; Rojs Bau- 
burs, tinklapio „Expand NA- 
TO.org” redaktorius; Raits 
Eglitis, JAV Latvių asociacijos 
(ALA) projektų vadovas; Kari
na Donnelly, JAV Pabaltijo 
fondo (USBF) atstovė; Ilmars 
Dambergs, JAV Latvių aso- 
ciajos (ALA) atstovas; Vello 
Ederma, Bendro JAV-Baltijos 
šalių komiteto (JBANC/ 
EANC) atstovas; Mati Koiva, 
Bendro JAV-Baltijos šalių 
komiteto (JBANC/EANC) at
stovas.

Valstybės departamente vy
kusiame susitikime daugiau
sia buvo kalbama ir diskutuo
jama apie NATO plėtimo klau
simą ir Baltijos valstybių, po
tencialių kandidačių gali
mybes. Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai atstovaujanti komanda 
Valstybės departamento atsto
vams uždavė nemažai klau
simų, vienas kurių buvo: kaip 
pasikeitė NATO .pareigūnų 
nuotaikos ir pozicijos sąjungos 
plėtimo atžvilgiu po tragiš
kųjų rugsėjo 11-osios įvykių.

Kathleen Fitzpatrick, Šiau
rės ir Baltįjos šalių biuro di
rektorė ryšiams su visuomene,

gana išsamiai atsakė į šį klau
simą.

Ji akcentavo, kad mūsų 
valstybės, išreikšdamos gilią 
užuojautą ir visapusišką pa
laikymą JAV atžvilgiu, pa
sielgė labai teigiamai ir svei
kintinai, į ką bus atsi
žvelgiama, sprendžiant NATO 
plėtimo klausimą. Buvo bir
želio mėnesį pasakytos kalbos 
Varšuvoje, kad NATO plėtimo 
vizija yra paremta Amerikos 
ir Europos saugumu. Šis po
žiūris tapo dar aktualesnis po 
minėtų baisiųjų įvykių. Da
bartinėje situacijoje svarbu ne 
tik išpildyti narystės darbų 
planą (MAP), bet ir atitikti są
jungos narių etikos bei moralės 
kodekso reikalavimus. Kitaip 
tariant, į pirmą vietą keliamos 
valstybės, potencialios kandi
datės, ne karinis pasirengi
mas, ar politinis ir ekonominis 
pastovumas, bet greičiau jos 
visuomenės vertybės ir jų ska
lė. Kaip pavyzdį galima būtų 
paminėti etninių mažumų tei
sių išsaugojimą ir antisemiti- 
nių^atvejų nagrinėjimą bei at
siskaitymą už juos.

Dabar yra laikas, kuomet 
kandidatuojančios valstybės 
turėtų padaryti daugiau nei 
manančios galį. Ypač svarbu, į 
ką reikėtų atkreipti dėmesį, 
kas daroma ir bus padaryta 
ateity. JAV Valstybės pa
reigūnai pasisako už NATO 
plėtimą, tačiau šalys, poten
cialios kandidatės, turi 
įrodyti, kad yra vertos gauti 
teigiamą atsakymą.

Kitas, ne mažiau svarbus, 
klausimas, kuris buvo na
grinėjamas susitikime, — Ru
sįjos ir JAV šiltesnių santykių 
atsiradimas ir jų įtaka NATO 
plėtimui bei Baltijos tautų 
kandidatavimui. Jungtinės 
Amerikos Valstijos teigiamai 
žiūri į Rusijos paramą ir visa
pusišką palaikymą kovoje 
prieš terorizmą. Vyrauja nuo
monė, kad labai svarbu Rusiją 
įtraukti, kaip kooperuojančią 
šalį, o ne kaip kandidatę, į 
NATO. Taip pat nemažiau 
svarbu, kad valstybės kandi
datės turėtų gerus santykius 
su savo kaimynais. Taigi, Ru
sijos teigiami pasisakymai 
NATO plėtimo klausimu, atro
do, neturėtų sudaryti kliūčių 
Pabaltijo šalims būti pakvies
toms į NATO. Nors ši mintis 
vis dar išlieka diskutuotina, 
nes didelių valstybių politiką 
ir ypač Rusijos, nėra taip pa
prasta prognozuoti.

Susitikime buvo bandoma 
pažiūrėti į NATO ateities vi
ziją. Pagrindiniai akcentuoti 
momentai: „Vakarai” ir „Ry
tai” (past. atitikmenys: JAV ir 
Rusija) dirbs kartu prie

Po metinio Vašingtono BALFo skyriaus susirinkimo, š. m. spalio 28 d. vykusio Epiphany bažnyčios salėje, 
Georgetown, DC, skyriaus valdyba su lietuvių misijos kunigais. Iš k.: 1 eil. - Genė Vasaitienė, Jūratė Vizbarie- 
nė, Aloyzas Adis, pirm. Gražina Blekaitienė. 2 eil. - kun. Vaidotas Labašauskas, kun. Virgilįjus Poškus, Algi
mantas Landsbergis ir kun. Sigitas Žilys. Nuotr. Elvyros Vodopalienės

bendrų projektų, kurių dėka 
galima bus įgyvendinti taiką 
ir pastovumą visame pasau
lyje. Gvildenant šį klausimą, 
gana plačiai buvo nušviestas 
Siaurės Europos Projektas, 
kurį pristatė Conrad Tribble, 
Šiaurės Europos Projekto, ko
ordinatorius.

Dalyvaudama šiame pro
jekte, JAV Vyriausybė siekia 
užmegzti tamprius bendradar
biavimo ryšius su Šiaurės Eu
ropa, kas leis užtikrinti šios 
zonos saugumą, pastovumą ir 
visapusišką augimą.

Šiaurės Europos Projekto 
pagrindiniai tikslai:

• Integruoti Pabaltijo vals
tybės ir jų kaimynes į regio
nines programas bei padėti 
pasirengti šių šalių Europos ir 
Euro-Atlantinių organizacijų 
narystei;

• Integruoti Šiaurės Rusiją 
ir jos kaimynes į regionines 
programas, propaguojant de
mokratiją ir laisvos rinkos 
modelį, taip patjpadėti sustip
rinti Rusijos ir jos šiaurinių 
kaimynių tarpusavio santy
kius;

• Sustiprinti JAV santykius 
ir regioninius ryšius tarp 
Šiaurės valstybių, Lenkijos, 
Vokietįjos ir kitų Europos 
Sąjungos kraštų.

Siaurės Europos Projektą 
sudaro šešios pagrindinės sri
tys:

1. Verslo ir prekybos skati
nimas. Siekiama vystyti re
gioninės prekybos ryšius ir 
išplėsti JAV verslo galimybes 
Šiaurės Europoje. JAV amba
sados minėtame regione yra 
parengusios ir remia daugelį 
projektų, kurių dėka bandoma 
pritraukti Amerikos firmas in
vestuoti į Šaurės Europos ša
lių ekonomiką.

2. Teisinės sistemos stiprini
mas. Kuriama įstatyminė ba
zė, kurios dėka galima būtų 
užtikrinti politinį stabilumą ir 
ekonominį augimą, tiek vals
tybiniame, tiek privačiame 
sektoriuose. Šiaurės Europos

Projektas padeda įdiegti dau
gelį programų, įgalinančių ko
voti su korupcija bei pinigų 
plovimu.

3. Pilietinės visuomenės ug
dymas. Šiaurės Europos Pro
jektas kuria specialias progra
mas, padedančias vystyti vi
suomenės pilietinę savimonę, 
aktyviau dalyvauti politi
niame gyvenime, kas padėtų 
garantuoti valstybės vidinį 
pastovumą ir ekonominį au
gimą. Ypač tai aktualu, Estijai 
ir Latvijai integruojant į vi
suomeninį gyvenimą rusiškai 
kalbančius gyventojus.

4. Energetika, Energetikos 
reformų programos yra vienos 
esminių programų, siekiant 
garantuoti Siaurės Europos 
kraštų ekonominį augimą. Pa
grindinis dėmesys kreipiamas 
į elektros energijos pertvarky
mo programą, vystant efekty
vią kainų reguliavimo politiką 
ir privatizavimo modelį, kas 
ateity galėtų pritraukti inves
tuotojus. Energetikos rinkos 
reformos ypač aktualios Lietu
vai, kuri dėl saugumo sume
timų įsipareigojo uždaryti Ig
nalinos atominę elektrinę ir šį 
įsipareigojimą žadama įvyk
dyti iki 2005 metų.

5. Aplinkosauga. Mus su
panti aplinka kasdien susidu
ria su daugeliu grėsmingų 
sąlygų ir iššūkių, su kuriais 
valstybės turėtų kovoti bend
rai. Siaurės Europos Projektas 
remia specialias programas, 
kurios reikalauja regioninio 
požiūrio. Regioninė aplinkos 
apsauga yra vykdoma per 
Aplinkos apsaugos agentūras, 
kurioms yra skiriami spec. 
fondai regiono didžiųjų ežerų 
ir Baltijos jūros apsaugos 
užtikrinimui. Dar vienas iš la
bai svarbių klausimų aplinko
saugoje yra atominio kuro at
liekų saugojimas, kuriam taip 
pat yra rengiamos spec. pro
gramos.

6. Visuomenės sveikata. Tu
berkuliozė ir ŽIV yra pagrin
dinės sveikatos apsaugos

problemos Šiaurės Europos re
gione. JAV Vyriausybė yra pa
rengusi eilę programų, kurias 
siekia įgyvendinti Šiaurės Eu
ropos Projekto dėka. Šios pro
gramos padės gerokai su
mažinti sergančiųjų skaičių ir 
užkirs kelią šių ligų plitimui.

Daugiau informacijos apie 
Šiaurės Europos Projektą gali
ma rasti internete, adresu: 
http://www.state.gOv/p/eur/rt/ 
nei/

Paskutinis, tačiau nė kiek 
ne mažiau svarbus, tik gal 
kiek netikėtą atsakymą atne
šęs, klausimas buvo: „Kada 
bus nuspręsta, kurios šalys 
bus pakviestos į NATO?”

Atsakymas buvo pateiktas, 
palikus vietos spėliojimams. 
Vis dar nėra aiškios datos ir 
procedūros, kaip tai bus daro
ma. NATO numatoma plėsti, 
bet detalaus modelio dar nėra. 
Yra keletas abstrakčių alter
natyvų, tačiau nieko konkre
taus.

Gal nevertėtų per daug 
stebėtis ir nerimauti, juk iki 
2002 metų lapkričio yra laiko 
ir netolimoje ateityje dar vyks 
keletas NATO valstybių aukš
tų pareigūnų susitikimų, ku
riuos viršūnės tarsis dar vyks 
didatuojančių valstybių ir jų 
tinkamumo standartų. Tuo 
tarpu mums belieka nenuleis
ti rankų ir ryžtingai siekti 
užsibrėžto tikslo!

Parengė: 
Jūratė Mikšėnienė

* Lietuvos krašto apsau
gos viceministras Povilas 
Malakauskas ir NATO depar
tamento direktorius pulkinin
kas leitenantas Romualdas 
Petkevičius išvyko vizito į 
JAV. Vizito tikslas — supažin
dinti JAV Gynybos departa
mento, nevyriausybinių orga
nizacijų atstovus bei Kongreso 
patarėjus su Lietuvos pasiren
gimu narystei NATO, gink
luotųjų pajėgų reforma bei 
Lietuvos kariuomenės struk
tūrų peržiūra. <bns>
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Danutė Bindokienė

Pavojingi mainai
Pagal lietuvišką patarlę — 

„ranka ranką mazgoja”. Tai, 
atrodo, taisyklė — vadinkime 
ją mainų procedūra — kurią 
galima pritaikyti bet kokiai si
tuacijai, net ir susirėmus 
tarptautinėje politinėje are
noje. Štai šią savaitę Čikagos 
meras Richard M. Daley pa
žadėjo Illinois gubernatoriui 
neuždaryti Michigan ežero 
pakrantėje, kone pačiame 
miesto centre veikiantį Meigs 
oro uostą, jeigu George Ryan 
nusileistų dėl O’Hare pertvar
kymo, ištiesiant naują taką 
lėktuvams bei atliekant kai 
kuriuos kitus pagerinimus.

Galbūt tas mero pasiūlymas 
ir padės rasti išėjimą iš seniai 
įstrigusių derybų Čikagos oro 
uostų ateities klausimu. Gu
bernatorius, spaudžiamas kai 
kurių valstijos atstovų sos
tinėje Springfleld, o taip pat 
įtakingų verslininkų bei na
mų savininkų priemiesčiuose, 
kuriuos užkliudytų O’Hare 
praplėtimas, linksta į visai 
naujo oro uosto statybą, bet 
mero dėmesys sutelktas į jau 
turimąjį, kurį verkiant reikia 
padidinti, kad sutalpintų vis 
gausėjančius skrydžius. Jeigu 
pavyktų įgyvendinti šį pro
jektą, Daley pamirštų numa
tytą parką Čikagos paežerėje- 
ir toleruotų nedidelius lėk
tuvėlius (daugiausia privačių 
bendrovių bei įmonių), nuolat 
besisukiojančius Meigs oro 
uoste. Žinoma, užkulisiuose 
dar vis stovi pavojus, kad ir 
nedidelis lėktuvas Čikagos 
miestui gali padaryti nemažai 
žalos, jeigu juo pasinaudotų 
teroristai, bet rizikuoti juk 
galima.

Gubernatoriaus Ryan ir me
ro Daley derybos dėl oro uostų 
gali būti alegoriškas pavyzdys 
ir tarptautinėms problemoms 
spręsti. Amerikai įsivėlus į 
teroristų medžioklę Afganis
tane, viena pirmųjų valstybių, 
parodžiusi palankumą, prita
rimą ir pasiūliusi pagalbą 
buvo Didžioji Britanija. Tuo 
niekas nesistebėjo, nes Londo
nas ir Vašingtonas visuomet 
palaikė gerus santykius, net 
ir tuomet, kai kitos sąjun
gininkės vilko kojas ir neno
rėjo paremti JAV-ių spren
dimų tarptautiniais reikalais.

Visai kita medalio pusė — 
greita ir labai teigiama Mask
vos reakcija. „Teroristus rei
kia nedelsiant sutvarkyti”, — 
tvirtino prezidentas Putin, 
dar nei išpuolių dulkėms New 
Yorke nenusėdus. Maskva ža
dėjo visokeriopą pagalbą — be 
jokių sąlygų ir kabučių, tik 
šiaip, iš draugiškumo Ameri
kos prezidentui bei užuo

jautos nukentėjusiems krašto 
gyventojams... Jeigu kam toks 
buvusio priešo geraširdišku
mas ir sukėlė klausimų ar 
abejonių, tuo kritišku metu 
prezidentas George W. Bush 
būtų griebęsis ir už šiaudo, 
kad išgelbėtų valstybę nuo to
limesnių teroristų išpuolių ir 
galėtų sunaikinti jų peryklas.

Vis tik blaivesnio galvojimo 
politikai pradėjo spėlioti, ko 
už tai pareikalaus Rusija? 
Vieniems atrodė, kad nuken
tės NATO plėtros eiga, kiti 
manė, kad Čečėnijos laisvės 
kovotojai bus paaukoti ant 
„draugiškos pagalbos auku
ro”. O dar tretieji teigė, kad 
greičiausiai Putin palankumo 
kaina bus ir NATO, ir če
čėnai.

Apie Čečėniją Vašingtonas 
dar kol kas garsiai nepasi
sakė, nors yra užuominų, kad 
„teroristai yra teroristai, kur 
jie bebūtų — su visais reikia 
negailestingai susitvarkyti”... 
O kadangi Maskva jau ne 
kartą čečėnus kovotojus pava
dino teroristais, tą įvaizdi 
pradėjo visai nesivaržydama 
naudoti ir amerikiečių 
žiniasklaida. Jeigu kas pasi
sako priešingai, tai išimtis, ne 
taisyklė.

Lieka klausimas dėl NATO. 
Bet ir tas jau pradeda aiškėti. 
Telieka tikėtis, kad palanku
mas ir nuolaidžiavimas Mask
vai nenueis per toli ir. ne
sužlugdys Lietuvos bei kitų 
Baltijos tautų viltis patekti į 
NATO globa. (O jeigu Rusija 
turės tiek įtakos pačioje 
NATO struktūroje, ar ta globa 
dar bus ko verta?) „

Praėjusios savaitės ketvirta
dienį NATO generalinis sek
retorius lordas Robertson pa
siūlė Rusijai kone tas pačias 
teises, kurias turi kitos NATO 
narės. Maskva turės vienodą 
balsą NATO asemblejos disku
sijose dėl terorizmo sustabdy
mo, bet taip pat kai kuriais ki
tais svarbiais klausimais. 
Pasiūlymą remia Didžiosios 
Britanijos premjeras Tony 
Blair, JAV prezidentas Geor
ge W. Bush ir kitų NATO 
narių vadovai, nepaisant, kad 
Rusijai būtų suteikta net veto 
teisė terorizmo bei kai kuriais 
kitais klausimais** ar spren
dimų atžvilgiu.

Bet koks žingsnis, padė
siantis įvesti Rusiją demokra
tinių valstybių tarpą, kaip ly
giateisę narę, yra sveikinti
nas. Kai iš priešų pasidaro 
draugai, pasaulis visuomet 
tampa saugesnis. Tik svarbu, 
kad kaina už tą draugystę 
nebūtų per aukšta...

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.ll

Po to sugiedojo bažnytinę giesmę ir 
Lietuvos himną. Vėliau įėjo keturios merginos, per
tvarkė kambarį, padengė stalą, ir prasidėjo šventė. Šį 
kartą buvo net keli buteliai likerio.

1947 m. rugsėjo 30-oji. Anupras išėjo į savo vietovę, 
aš pasilikau su Žvirbliu. Mūsų bunkeryje nuobodu, ir 
mes, pasiėmę du buteliukus degtinės, nuėjome pas 
savo draugus. Pakeliui susitikome su vietos partizanų 
vadu Vyteniu. Kadangi buvo šalta, sutikome su pa
siūlymu užeiti į jo bunkerį. Dar nespėjus su visais pa
sisveikinti, viršuje pasigirdo šautuvų ir automatų 
šūviai. Šaudė vis arčiau. Vedanas(?) iššliaužė į viršų ir 
išgirdo, kad šaudo už 300-400 metrų, kur yra Lapino, 
Beržo ir Broliuko bunkeris. Išlindome į lauką ir nu
skubėjome padėti draugams, bet kai pribėgome, buvo 
jau vėlu. Rusai pasitraukė, o bunkeris buvo nugriau
tas. Žvirblis nusileido į bunkerį paimti ginklų, bet jų 
jau nerado. Juos pasiėmė rusai. Taip žuvo trys mūsų 
draugai.

Prasidėjo šalčiai. J senąjį žiemos butą eiti negalėjo
me, nes susirgo vaikas, žmona labai bijojo. Jei atėję

rusai pamatys išsigandusius veidus, iš karto supras, 
kad čia kažkas negerai. Mums reikalingi stiprių nervų 
žmonės ir vieta, kur nebūtų artimų kaimynų. Tačiau 
nebuvo nei to, nei ano. Taip prasidėjo mūsų trankyma- 
sis. Vieną dvi naktis pernakvodavome daržinėje ir ei
davome toliau. Viename name aš sutikau gal 45 metų 
vokietę, kuri pabėgo iš Kenigsbergo (Karaliaučiaus) ir 
elgetaudama vaikščiojo po Lietuvą. Ji man papasako
jo, kaip žiauriai Kenigsberge šeimininkavo rusai, kaip 
daugybę žmonių išvarydavo į gatvę, ir jie mirdavo iš 
bado. Jei ji nebūtų paskutinę akimirką išsigelbėjusi 
Lietuvoje, irgi būtų mirusi badu. Jos vyras Amerikoje, 
o kur vaikai, nežino. Viskas sunaikinta ir sugriauta, 
vaikai nežino, kur jų tėvai, o tėvai nežino, ar gyvi jų 
vaikai. Dabar ši moteris turi duoneliauti Lietuvoje ir 
būti laiminga, jei pavyks rasti vietą, kurioje ji galės 
keletą dieną pabūti ir padirbėti. Aš su ja būčiau kal
bėjęs ilgiau, bet Žvirblis liepė eiti toliau. Kai neturime 
kur pailsėti, einame į „Valstybės” bunkerį. Prieš tris 
dienas į bunkerį atvedėme Žvirblio ir Anupro tėvą. Jis 
nenorėjo sų mumis eiti, nes bijojo būti šioje vietovėje, 
ypač bunkeryje, bet labai norėjo pažiūrėti, kaip dabar 
gyvena jo sūnūs. Priprato ir jam ėmė patikti, ypač 
šiandien, kai jo sūnūs grįžo iš kaimo ir parsinešė deg
tinės butelį, kurį mes su juo dviese išgėrėme.

Sekmadienis. 1947 m. spalio 12-oji. Anupras ir 
Žvirblis apsirengė civiliais drabužiais. Jie nori miške 
su kažkuo truputį išgerti. Pasiėmė po vienodą aštunto 
kalibro vokišką pistoletą. Mes su tėvu lošėme korto
mis, paskui paruošėme vakarienę. Vakare pirmas grį

žo išgėręs Žvirblis ir papasakojo, kad jie su Anupru 
miške susimušė. Anupras netgi šaudė į jį. Per šias 
peštynes Žvirblis pametė savo pistoletą. Vėliau grįžo 
Anupras, ir bunkeryje vėl kilo muštynės. Aš išlindau 
iš bunkerio. Kai ten viskas nutilo, tėvas pastukseno, 
kad galiu įeiti. Aš ir Žvirblis pasiėmėme savo ginklus 
ir nuėjome į mišką. Tėvas apie kažką dar pasikalbėjo 
su Anupru ir taip pat išėjo. Žvirblis uždarė bunkerio 
dangtį, kad rytoj rytą rusai nerastų jo brolio. Užėjome 
pas vieną ūkininką, išgėrėme, paskui nuėjome pas 
kitą, kur šeimininkė pasakė, kad jų daržinėje miega 
pagyvenęs vokietis. Įsakėme atvesti jį į kambarį, bet 
jis nėjo, nes nesuprato lietuviškai. Tada nuėjau į dar
žinę ir atvedžiau jį į kambarį. Tai buvo maždaug 65 
metų vokietis iš Rytų Prūsijos. Jis atrodė žvalus ir, ne
paisant savo Šimkaus gyvenimo, linksmas. Baigiantis 
karui jis buvo amerikiečių pusėje. Į Rytų Prūsįją grįžo 
ieškoti savo žmonos, bet, deja, nerado. Ji žuvo per 
bombardavimą. Jo vaikai — anglų zonoje, o jis pats, 
bado genamas, atėjo į Lietuvą. Toks mano žemiečių 
likimas, o ir mano dalia labai panaši į jo. Truputį ap
girtę išėjome į lauką, bet nežinojome, kur mums eiti. 
Pas Anuprą nenorėjome, o į „Imperiją” eiti bijojome, 
nes ten galėjo būti rusų. Pernakvojome ir kitą dieną 
praleidome pas draugą, pas kurį išgėrinėjome. Kitą 
naktį nuėjome į naują „Imperijos” bunkerį prie storos 
eglės, kur praleidome visą naktį ir kitą dieną. Naktį 
persikėlėme per Mėmelį ir visą naktį slampinėjome, 
kol pakliuvome pas ūkininką, pas kurį mes prieš sa
vaitę vieną naktį nakvojome. Ryte Žvirblis su šeimi

ninku susitarė, kad mes gyvensime jo daržinėje. Prie 
sienos pastatėme dvejas kopėčias, o iš viršaus ap
krovėme šiaudais. Šeimininko maisto produktais mai
tintis nenorėjome, nes buvo patenkinti ir tuo, kad jis 
leido pas save gyventi, todėl ėmėme kaupti mėsos, 
duonos ir daržovių atsargas. Visa tai įsigydavome pi
giai, t.y. nemokamai gaudavome iš kitų ūkininkų. 
Šeimoje, kurioje mes apsigyvenome, buvo trys nariai, 
kuriuos vadinau lietuviškai: šeimininką — šeimi
ninku, šeimininkę — šeimininke ir aštuoniolikmetį 
sūnų — Pranuku. Čia išbuvome dvi savaites. Norėjosi 
padirbėti, todėl ėmėme šiaudapjūve pjauti šiaudus, o 
vakare nuėjome į kambarį, kur šeimininkė pavalgydi
no mus karšta vakariene. Vėliau, prisiuvę poapykak- 
lius ir nusiskutę, persikėlėme į kitą Mėmelio pusę ir 
nuėjome į partizanų susirinkimą. Žvirblis apie mūsų 
atvykimą pranešė naujam mūsų dalinio vadui leite
nantui Vėjui. Mes pasveikinome naująjį vadą ir pa
davėme jam rankas. Be Vėjo, aš susipažinau dar su 
trimis naujais partizanais: Mindaugu ir kito dalinio 
atstovais Lakštingala bei Ėgliu. Su visais pasisveiki
nome, ir visi manęs klausė, kaip aš gyvenu. Anupras 
vėl iš manęs pasišaipė, pavadinęs Hitlerio sūnumi, ir 
visi nusijuokė. Susirinkime kalbėjęs Vėjas išsakė savo 
pageidavimus ir numatė pagrindines veiklos kryptis, 
taip pat apžiūrėjo visų uniformas. Susirinkimas ūki
ninko ūkyje „Gintaras” baigėsi, ir „Dainavos” dalinio 
partizanai Lakštingala ir Ėglis pakvietė mus į pobūvį 
kitame Mėmelio krante. Praėjome du kaimus, mišką, 
plaustu persikėlėme per upę ir priėjome namą. B.d.
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TURIME PAREIGĄ VIENAS 
KITAM IR LIETUVOS ATEIČIAI

Į „Draugo” klausimus atsako Amerikos lietuvių 
tarybos pirmininkas Saulius Kuprys

S K E A ]

- Nors iš naujosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
valdybos, vadovaujamos 
Algimanto Gečio, vedamos 
politikos galima suprasti, 
kad kovos kirviai su ALTu 
užkasti, bet štai ką tik 
išėjusioje Broniaus Nainio 
knygoje „Lietuvai ir lietu
vybei” keletą kartų pa
minėta, kad ALTas skriau
dė Lietuvių Bendruomenę, 
tik lieka neaišku kodėl. 
Gal Jūs pakomentuotumė
te, kur ALT o ir JAV LB is
torinių ginčų, kurie neduo
da ramybės ir šiandien, es
mė?
- Dar nesu baigęs skaityti 

minėtos knygos. Nemanau, 
kad Bendruomenė turėtų 
sverti savo sėkmę ar nesėkmę 
ant ALTo svarstyklių ar at
virkščiai. Subjektyvi analizė 
gal ir yra įdomi, bet ją laikyti 
visapusiška irgi būtų netikslu. 
Iš tikrųjų tie įvykiai mums 
yra per arti, kad juos galė
tume objektyviai vertinti. Ver
tinga ir gan dalykiška yra 
Leonardo Šimučio parašyta 
Amerikos Lietuvių tarybos is
torijos apžvalga. Gal abi kny
gas reikėtų skaityti kartu.

Apie praeitį tegul sprendžia 
istorikai ir ateities kartos. Ne
manau, kad yra prasminga 
grįžti į senus kovos laikus, tuo 
labiau kovoti dėl pirmenybės 
ar kokios ten garbės. Svarbu, 
kad darbas būtų vykdomas, ir 
kaip galima greičiau ir geriau. 
Dabar visos mūsų jėgos,turėtų 
būti telkiamos remti Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių kraš
tų,, stojimą į NATO. Šiais me
tais ALTas turi sutelkti apie 
40,000 dol. vien išlaikyti savo 
atstovybę Jungtiniame pabal- 
tiečių komitete, Vašingtone. 
Kai kam gali atrodyti, kad tai 
yra didelė suma, tačiau, ąnot 
Paul Goble, „Laisvosios Euro
pos” radijo vedėjo ir lietuvių 
draugo, Rusijos Dūma yra 
paskyrusi net 5 milijonus rub
lių kovoti prieš NATO plėtrą.

Be abejo, esame girdėję pas
taruoju metu nemažai paska
tinančių ir užtikrinančių bal
sų Vašingtone apie Lietuvos 
priėmimą į NATO. Tačiau po
litikos vėjai gali greitai keistis 
ir todėl negalime snausti. Pa
grindinė Kova vyks Senato 
rūmuose, kur reikės sutelkti 
67 senatorių balsus, kad būtų 
pritarta Baltijos valstybių sto
jimui į NATO. Vienas aukštas 
Baltųjų rūmų pareigūnas, 
prašydamas neskelbti jo var
do, yra taip išsireiškęs šiuo 
klausimu: „laimėjimas teks 
paranoikams”. Kitaip sakant, 
negalime sėdėti ant savo 
laurų ir laukti, kad Lietuvos 
pakvietimas į NATO iškristų 
iš dangaus. Dar reikės nema
žai bendro darbo ir pastangų 
įdėti, kad tas pakvietimas 
taptų realybe.
- Kadangi šiandien situa

cija kažkuo panaši - vėl 
dvi (teisingiau - trys) išei
viu kartos. Vadinamąsias 
antrąją ir trečiąją išeivių 
bangas' lydi nepasitikė
jimas vieni kitais (kol kas 
buityje, nes naujieji dar ne
turi organizacijų). Kokias 
Jūs matote istorines pamo
kas? Ar įmanomas skir
tingų išeivių kartų sugy
venimas? O gal racionaliau 
naujiesiems kurti savas or
ganizacijas, kaip darė po
kariniai ateiviai, atsivežę 
iš Europos ir Lietuvių 
Bendruomenę?
- Skirtingos mūsų imigraci

jos bangos skiriasi savo isto
rine patirtimi. Pirmoji nešė 
carinės imperijos naštą, antro
ji pergyveno nepriklausomy
bės aušrą ir žiaurų jos prara

dimą - sovietų ir nacių okupa
cijos terorą. O paskutinioji 
neša 50 metų sovietinio gyve
nimo patirtį. Norėti, kad visi 
bendrai galvotų ir tuo pa<Jju 
žvilgsniu žiūrėtų į gyvenimą, 
būtų nerealu. Manau, kad tu
rim priimti tuos skirtumus 
kaip gyvenimo realybę, tačiau, 
kita vertus, bandyti nepasi
duoti garbės ieškojimo, pavy
do ir nepasitikėjimo gundy
mams. Supraskime, kad vis 
dėlto esame iš bendro kamie
no kilę ir kad turime pareigą 
viens kitam ir Lietuvos atei
čiai. Reikia ieškoti forumų ir 
organizacinių struktūrų, per 
kurias būtų įmanoma integ
ruoti įvairias imigracines ban
gas. Yra tam tikrų prošvaisčių 
šia linkme. Pavyzdžiui, mūsų 
išeivijos spaudą ir radiją 
šiandien reikšmingai papildo 
naujoji banga. Reikia tuo 
džiaugtis, tačiau neturėtų ap
leisti tų lankų ir mūsų spau
dos veteranai.

Manau, kad esamos organi
zacijos - ALTas ir Lietuvių 
Bendruomenė - turėtų dėti di
desnes pastangas įtraukti ir 
integruoti naujai atvykusius. 
Tokia konkurencija yra sveika 
ir suteikia mūsų veiklai nau
jos dinamikos. Be to, gerai, 
kada yra iš ko pasirinkti.

- Kas tos organizacijos, 
kurios šiandien sudaro 
ALTą? Lietuvių Bendruo
menės paskutiniuosiuose 
balsavimuose dalyvavo 4,5 
tūkstančio lietuvių. Ko
kiais skaičiais operuoja 
ALTas? Pvz., suvažiavime 
minėta, kad Vyčiai, di
džiausia ALTo organizaci
ja, turi 50 skyrių. Įdomu, 
kiek senųjų lietuvių jie 
jungia?
- ALTą šiuo metu sudaro 14 

organizacijų. Jos yra įvairaus 
dydžio ir ne iš karto įstojo į 
ALTą. Viena iš pagrindinių 
yra Lietuvos Vyčiai. Vyčių na
riai yra vadovavę ALTui dau
gelį metų - net keturi ALTo 
pirmininkai yra buvę Lietuvos 
Vyčių nariai. Lietuvos Vyčiai 
turi nario mokestį užsimo
kančių narių apie 3,500. Yra 
dar nemaža dalis tų, kurie dėl 
vienų ar kitų priežasčių tos 
prievolės nėra atlikę, bet yra 
prijaučiantys ir palaiko ry
šius. Taigi praktiškai tas skai
čius yra didesnis. Lietuvos 
Vyčiai yra labai tampriai susi
ję su ALTu, ne tik istoriškai, 
bet ir struktūriškai. Jie savo 
konstitucijoje yra įrašę at
skirų paragrafų, kad jie yra 
ALTo nariai ir kad atlieka vi
sas prievoles, kurios yra susi
jusios su ta naryste.

Tautininkų sąjunga yra kita 
organizacija, kuri finansiškai 
pajėgi, turi aktyvių žmonių, 
leidžia savo savaitraštį „Dir
vą” bei kitą spaudą, yra 
išdirbusi gan aktyvią veiklos 
metodiką. Ji gali būti ir pavyz
dys ne vienai organizacijai. 
Taigi dar yra socialdemokra
tai, kurie Lietuvoje dabar yra 
stiprūs, krikščionys demokra
tai, „Sandara”, gimininga 
liaudininkams. Visos šitos 
grupės turi dabar savo atitik
menis Lietuvoje ir jų veikla 
yra įgavusi naujos prasmės. 
Jie gali bendrauti su savo ide
ologiniais kolegomis ir betar
piškai perduoti išeivijos 
požiūrį, patirtį ir įžvalgą Lie
tuvai.

Turim, beje, ir du susivieni
jimus: apdraudos fraternali- 
nes organizacijas, kurios šiuo 
metu yra susijungimo eigoje. 
Jos turi nemaža turto ir dar 
gan gerą skaičių narių, tačiau 
kadangi jų pagrindas buvo ap
draudos planai, kuriuos fak
tiškai nukonkuruoja komer-

Roma, Rima, Petras, Jonas, Edukas, Paulius, Tomas ir Saulius Kupriai.
/

cinės apdraudos, jie neturi tuo 
tarpu daug jaunuomenės. 
Tačiau kaip tokios yra orga
nizacijos, kurios dar gali daug 
ką naudinga nuveikti.

Tarp organizacijų yra ir ka
talikų - šalia Vyčių - Katali
kių moterų sąjunga ir Kata
likų federacija. Į pastarąją 
įeina tokios organizacijos kaip 
ateitininkai. Federacijos juris- 
dikcįjoje taipgi veikia Daina
vos stovykla. Amerikos vys
kupų konferencija pripažįsta 
federaciją kaip lietuvių išeivių 
atstovybę. Federacijai priklau
sančios lietuviškos parapijos 
gan jautriai atsiliepė į pasku
tinį peticijos vajų ir per 
trumpą laiką surinko nemažai 
parašų. Beje, paskutiniu metu 
į ALTą įstojo studentų korpo
racija NeoLithuania.

- Šiųmečiame suvažiavi
me buvo pasiūlymas ALTui 
pereiti prie anglu kalbos, 
kad galima būtu jungti jau 
lietuviškai nebekalbančius 
lietuviu kilmės Amerikos 
piliečius. Kaip Jūs žiūrite į 
idėją dėl sferų pasidaliji
mo: Lietuviu Bendruomenė 
iš principo veikia tarp lie
tuviškai kalbančiu, o Ame
rikos Lietuviu taryba - 
tarp lietuviškai nebekal
bančiu (žinoma, neužkęr- 
tant kelio kiekvienam 
rinktis pagal skonį: gal kas 
nemėgsta ALTo ar LB 
žmonių, ten vyraujančios 
tendencijos ar kt.)?
- Anglų kalbos vartojimas 

yra, be abejo, jautrus klausi
mas. Vienu atžvilgiu daug kas 
į tai žiūri kaip į mūsų tautinės 
prigimties susilpnėjimą. Kita 
vertus, negalime būti akli rea
lybei, kad nemaža dalis Ame
rikoje esančių lietuvių kilmės 
asmenų lietuviškai nesupran
ta, tuo labiau neprenumeruoja 
spaudos, nedalyvauja lietu
viškoje veikloje. Tuo tarpu 
Amerikos Lietuvių taryboje 
lietuvių kalba tebevyrauja. 
Paskutiniame mūsų suvažia
vime buvo bent iš dalies at
kreipta į tai dėmesio ir viena 
iš svarstybų vyko anglų kalba. 
Ateityje teks apie tai plačiau 
galvoti, būtų galima suva
žiavime vartoti lygiagrečiai 
lietuvių ir anglų kalbas svars
tybų metu. Gal tai praplėstų 
ALTo veiklą, bet tai yra klau
simas, kurį turi spręsti ją su
darančios organizacijos. Tai 
nėra klausimas, kurį galime 
vienašališkai išspręsti. Kad 
didelė dalis Amerikos lietuvių 
nepriklauso jokiai lietuviškai 
organizacijai, yra faktas. 
Klausimas yra, kada bus gali
ma praplėsti savo visuome
niškos veiklos bazę, įtraukiant 
tą mitišką milijoną Amerikos 
lietuvių.
- Čikagos lietuviu vi

suomenę žavi Jūsų graži 
šeimynėlė. Prašytume
„Draugo” skaitytojams pri
sistatyti ir pristatyti savo 
šeimą. Jūsų žmoną ir jau
nimą dažnai matome įvai
riuose lietuviškuose rengi
niuose. Kaip Jums sekasi 
Amerikoje gimusius vaikus

išlaikyti lietuviukais?
- Šeimoje kartu su žmona 

Roma bandom palaikyti lietu
viškumą. Visi vaikai tebelan- 
ko ar yra baigę lituanistinę 
mokyklą. Dalyvauja jaunimo 
veikloje - ateitininkų organi
zacijoje, šoka tautinių šokių 
rateliuose ir sportuoja sporto 
klubuose. Šeima priklauso ir 
dalyvauja lietuviškoje parapi
joje. Lietuvybės palaikymas 
yra išties ketvirtojo Dievo 
įsakymo vykdymas: gerbk 
savo tėvus, o tai reiškia gerbti 
savo senelius ir visus tuos, ku
rie istorijos tėkmėje įgalino 
per savo vargą ir auką mūsų 
pačių buvimą čia, šiame istori
jos momente. Du sūnūs - To
mas ir Petras - šiuo metu stu
dijuoja universitete. Duktė 
Rima baigia gimnaziją, sūnus 
Edvardas antrus metus moko
si gimnazijoje ir dar du - Pau
lius ir Jonukas - pradžios mo
kykloje. Kai kada norėtųsi, 
kad vaikai labiau domėtųsi 
lietuviška veikla, kai kada jie 
nudžiugina savo iniciatyva. 
Petras, pavyzdžiui, aną savai
tę pasirinko savo viešos 
iškalbos temą universitete: 
„Pabaltijo stojimas į NATO” ir

REMKIME LIETUVIU 
KATALIKU RELIGINĘ ŠALPĄ

Daugeliui yra girdėtas pava
dinimas Lietuvių katalikų re
liginė šalpa, bet tik nedaugelis 
žino, kokį milžinišką šalpos 
darbą organizacija atlieka. Jos 
buveinė yra New Yorke. Orga
nizacija šelpia šalpos ir pagal
bos reikalingus žmones, kurie 
iš niekur šalpos negauna arba 
jos gauna nepakankamai ar 
nereguliariai. Šalpa teikiama 
tiesiogiai asmeniui ar per šal
pos organizacijas, daugiausia 
— krikščioniškas-katalikiš- 
kas, kurios pasirūpina tikslin
gu šalpos teikimu. Šalpa tei
kiama daugiausia lietuviams 
Lietuvoje, bet šelpiami ir už 
Lietuvos ribų gyvenantieji.

Kas yra tie šelpiamieji? Ke
letą jų įvardinsiu: gausios su 
savais ar globon priimtais vai
kais šeimos; alkstantieji mo
kyklų vaikai — maistu, rūbais 
ir reikmenimis; visokio am
žiaus benamiai — maistu (vir
tuvėse), apranga, dažnai ir 
nakvyne; paliegėliai, ligoti ir 
neįgalūs asmenys, ypač se
natvėje — priežiūros ir slau
gos namuose; jaunimo stovyk
los ir jose stovyklautojai, gau
ną bendravimo patirtį, supa
žindinami su dorovės verty
bėmis bei tikėjimu; krikščio- 
niškos-katalikiškos mokyklos 
ir specialios mokyklos, pvz.: 
katechetinės, amatų ir pan.; 
maldos namai, bažnyčios, ypač 
tos, kurios teikia patalpas ir 
vadovybę prasmingiems pa
bendravimams, skatina pagal
bos teikimą jos reikalingiems, 
supažindina su dorovės ir ti
kėjimo kėlimu. Šelpiami stu
dentai, pasiruošę dirbti žmo
nių gyvenimo gerovės kėlime, 
dorovės ugdymo ir tikėjimo

parengė argumentuotą pra
nešimą. Tomas prieš porą 
metų Berčiūnų ateitininkų 
stovykloje Lietuvoje dirbo 
kaip vadovas. Duktė Rima jau 
ketvirtus metus dirba jau
nučių ateitininkų globėja. Ed
vardas dalyvavo Lietuvoje 
sportinėje grupėje, kur konku
ravo su Šarūno Marčiulionio 
mokyklos mokiniais. Turiu vil
ties, kad jie bus ištikimi savo 
prigimčiai ir su laiku atiduos 
tinkamą duoklę lietuviškai 
tautinei šeimai.

Lietuvybės priverstinai ne
galima įskiepyti, turi būti 
noro. Geriausiai, kai susidaro 
draugų grupė, kuri gali palai
kyti lietuvišką dvasią. Dabar 
tačiau turime naujų galimy
bių, kurių nebuvo prieš 15-20 
metų - galime užmegzti tamp
resnius ryšius su giminėmis 
Lietuvoje ir bendrauti ten lie
tuviškuose renginiuose - 
kultūros ir mokslo srityje. Ma
nau, kad ateityje čia bus pa
grindinis lietuvių kalbos atra
mos taškas. Tas vyksmas jau 
dabar prasidėjo ir bus naudin
gas ir išeivijai, ir Lietuvai.

Dėkojame už įdomų po
kalbį.

kėlimo baruose. Šelpiami kū
rėjai ir spauda, kurie skatina 
žmones įsijungti į šalpą ir pa
galbą teikiančiųjų eiles, kelia 
dorovės ir tikėjimo reikalus. 
Šis šelpiamųjų sąrašas yra tik 
dalis šalpos reikalingųjų, bet 
užtenkamas šalpos reikalingu
mo vaizdui sudaryti.

Š.m. spalio 7 d., Putname, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyne, vyko Lie
tuvių Katalikų Religinės Šal
pos vadovybės metinis posė
dis, kuriame dalyvavo vadovy
bės nariai ir keli svečiai. Po
sėdžiui susirinkusieji dalyva
vo šv. Mišiose, kurias konce- 
lebravo vyskupas koadjutorius 
Rimantas Norvilą ir prel. An
tanas Bertašius, vienuolyno 
koplyčioje 11 vai. ryto. Posėdis 
pradėtas 1:30 vai. po pietų, 
jam vadovavo pirmininkas, 
vyskupas išeivijai Paulius 
Baltakis, ir jam padedantis 
prel. Albertas Contons (Kon- 
tautas). Sekretorė buvo Irena 
Ivaškienė, rašiusi paskutinį 
protokolą, nes nauju sekreto
rium tampa Romas Drazdaus- 
kas (putnamietis). Išsamų me
tų veiklos pranešimą padarė 
vysk. Baltakis. Iždininkas 
kun. Kęstutis Volertas atsiun
tė savo pranešimą raštu (pats 
nedalyvavo), kuris trumpai 
pateiktas posėdžiautojams 
(visą galima gauti organizacL 
jos raštinėje). Trumpus pra
nešimus padarė raštinės vado
vė (samdoma) Vida Jankaus
kienė ir E. Laučienė, ryšinin
kė ir inspektorė, kas su teikia
ma pašalpa daroma Lietuvoje 
ir kur pašalpa yra būtina.

Paaiškėjo, kad teikiamų pa
šalpų suma siekia šimtus

Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai* 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS ’
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu (baudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Įvairus

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

PADĖKA

Liaudiškos muzikos kapelos „TĖVIŠKĖ” vardu 
nuoširdžiausiai dėkojame už paramą ir globą JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkei MARIJAI REMIENEI bei jos 1 
pavaduotojui LEONUI NARBUČIUI, padėjusioms išleisti 
audio kasetę ir ją pristatyti, tarpininkavusiems 
akordeono įsigijimui.
Taip pat dėkojame visiems visiems, atsilankiusiems ir 
parėmusiems mūsų veiklą. Jausdami Jūsų globą, tvir
čiau jaučiamės šioje žemėje. Ačiū.

SjKSįŠSž

tūkstančių dolerių, bet tik da
lis pagalbos ir pašalpos reika
lingųjų ją gauna, nes Religinė 
šalpa neturi pakankamai lėšų 
ir priemonių daugiau šelpti
nųjų šelpti. Buvo iškelta, ar 
tikslinga teikti pašalpą dide
lių, stilingų ir brangių bažny
čių statymui nedidelėse gy
venvietėse Lietuvoje. Kauno 
vysk. pagelb. R. Norvilą paaiš
kino: dabar statomų bažnyčių 
planai padaryti jau seniau, 
taip pat ir leidimai joms staty
ti, tai to atsisakyti ir planuoti 
iš naujo kuklesnes bažnyčias 
būtų per brangu, ypač, kad 
statomose jau keičiami planai, 
įrengiant patalpas ir priemo
nes visuomeninio gyvenimo 
reikalų naudojimui.

Religinės šalpos organizacija 
šalpai teikti jokių resursų ne
turi, ji lėšas ir vertybes gauna 
iš aukotojų ir rėmėjų, tiek lie
tuvių, tiek kitataučių. Kai ku
rie aukotojai ir rėmėjai yra 
įsteigę fondus ir juos adminis
truoti pavedę Religinei šalpai. 
Fondų pelnas (palūkanos, di
videndai) naudojamos šalpai. 
Kai kurie fondai yra specifi
niai — nurodo, kam šalpa turi 
būti teikiama. Šiais metais 
fondų nešamas pelnas dėl pa
saulinio ekonominio nuosmū- 
kio sumažėjo — nukentės fon
dų pašaipininkai. Fondų šel
piamųjų pašalpas išlyginti rei
kės imti iš kitų šalpai skirtų 
pajamų.

Šalpos vadovybė kvies dau
giau žmonių ar jų grupių tapti 
šalpos rėmėjais ir aukotojus- 
rėmėjus padidinti aukas ir

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.[773) 229 - S7S1 
HOME (7081425-7160 

MOBIL (7731 590-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo darbų

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Siūlomas darbas prižiūrėti 
paralyžiuotą moterį Mičigane.

Reikia turėti vairuotojo 
pažymėjimą, gerai mokėti anglų

kalbą, kartu gyventi. Darbą 
pradėti sausio mėn. Kalbėti su 

Tami, tel. 734-482-4847.

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Ieško darbo

27 metų studentė, turinti patyrimą 
ir geras rekomendacijas, galėtų 

gruodžio 16-26 dienomis pavaduoti 
ligonių arba vaikų priežiūroje. 

Kalba angliškai, vokiškai, rusiškai, 
lietuviškai. Tel. 773-767-7599.

Stasė Jagminienė

rėmimą.
Nualintoje Lietuvoje val

džia, organizacijos ir žmonės 
teikia šalpą šalpos reikalin
giems, bet tik daliai jų ir ne
pakankamai. To nepakanka
mumo priežastys: nualintas 
kraštas, bedarbė, žmonių 
egoizmas, vogimas, korupcija 
ir kt. Religinės šalpos šalpa 
padeda šelpiamiesiems, ypač 
niekieno kitų nešelpiamiems, 
nugalėti vargą ir neviltį ir 
pasijusti žmonėmis.

Pajuskime, kad ir vargšas 
lietuvis yra mūsų brolis, sten
kimės palengvinti jo gyve
nimą, paremdami darbu ir au
komis Religinę šalpą, kad ji 
galėtų šelpti šalpos reikalin
gus. Aukos vertės sumos at
leidžiamos nuo pajamų mo
kesčių. Aukas teikti ar siųsti 
adresu:

Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid, 351 Highland 
Bouleward, Brooklyn, N.Y. 
11207-1910.

Juozas Kriaučiūnas

* Netrukus Seimas turėtu 
pradėti svarstyti Preziden
tūros parengtus įstatymų pro
jektus, kuriuose, be kita ko, 
numatoma atsisakyti žemės 
sklypų dalybų Vyčio Kryžiaus 
kavalieriams, „atgaivinti” pir
mosios nepriklausomybės me
tais galiojusį aukščiausią civilį 
apdovanojimą — Vytauto Di
džiojo ordiną su aukso gran
dine, panaikinti kai kuriuos 
proginius apdovanojimus, ta
čiau įsteigti naują ordiną.

(KD.Elta)



EUROPIETIŠKOS PABIROS
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje
Vokietijos pasienio policijos 

akys nukreiptos ne tik į Len
kijos ar Čekijos pasienį, bet 
taip pat ir į Olandijos, kadan
gi pastaroji valstybė laikoma 
narkomanų tvirtove Europoje. 
Gražiais vardais pavadintose 
kavinėse ir net įrašytose fi
nansų ministerijos sąrašuose, 
galima laisvai nusipirkti be 
„žolės” taip pat 1,5 gr mari
huanos, sumokant tik 10 dol.

Savo Olandijos „įspūdžius” 
vokiškame dienraštyje aprašė 
Kiolno miesto gyventojas, va
žinėdamas kiekvieną savait
galį su žmona į artimiausią 
Olandijos miestą ir jame pra
leisdamas dvi dienas „svajonė- 
se .

Apie 1,1 mln. narkomanų 
aplanko pvz. Maastrich mies
tą. Kas penktas yra vokietis. 
Nuo jų neatsilieka ir kiti už
sieniečiai, ypač vietos u-to stu
dentai, kurių 40 proc. regulia
riai naudoja narkotikus.

Olandijos finansų min. pra
nešimu, vien tik Maastrich 
miešto „kavinių” apyvarta pe
reitais metais siekė 7,5 mln. 
dol. Be to, prie tos sumos rei
kėtų dar pridėti apie 21 mln. 
dol. parduotų narkotikų slap
tose kavinėse. Pirmoje yietoje 
randami vokiečiai, kurių kiek
vienas narkotikams Olandijoje 
išleidžia apie 25 dol., po jų 
eina prancūzai. Apskaičiuoja
ma, kad visoje Olandijoje nar
kotikų prekyba siekia 7,5 mili
jardus dol.! Iš viso Olandijoje 
priskaifcoraa 840 legalių nar
kotinių -kavinių bei per 1,450 
slaptų.

Kiek iš savo pusės. Olandai 
nemėgsta vokiečių. Drąsiai ga
liu pasakyti, kad abiejose tau
tose jaučiamas stiprus antago
nizmas. Olandai, važiuodami 
atostogų į Austriją, Kiolno- 
Frankfurto, Stuttgart-Miun- 
cheno greitkeliu, niekuomet 
nesustos-nakvynei Vokietijoje, 
retai jie* nueis į vokišką val
gyklą. Sustoję poilsio aikšte
lėje, valgo namuose pagamin
tus sumuštinius, geria nuosa
vą kavą. Be abejo, tai okupaci
jos pasekmės. Ši neapykanta 
išsilieja futbolo rungtynėse, 
baigiant jas dažnai mušty
nėm. 1962 m. viešėdamas 
Amsterdame ir užėjęs į alaus 
barą, tuoj pat buvau kaip 
„german” olandų išprašytas. 
Pasisakęs, kad esu Kanados 
lietuvis, olandai tuoj pat man
dagiai atsiprašė, pasodino net 
prie savo stalo, primindami 
1945 m. Kanados karius.

Nemėgsta olandai, kada vo
kiečiai garsiai kalba vokiškai. 
Tad „laisvas” kavines jie stei
gia čia pat prie Vokietijos sie
nos. Olandų nuomone, vokie
čiai su draugais atvyksta, no
rėdami čia keletą dienų „būti 
stoned” ir visiškai be narko
tikų pervažiuoti Vokietijos sie-

Deja, Vokietijos policijos 
darbas yra Sizifo darbas, nes 
narkotikų kontrabanda žydi! 
Tik liepos mėn. vieną dieną 
Vokietijos pasienio policija 
konfiskavo 25 kg „žolės”, 4 
kg marihuanos, 3 kg kokaino, 
300 „ekstazi” tablečių, o pir
mąjį š.m. pusmetį Olandijos- 
Vokietijos pasienyje buvo su
laikyti 3,045 narkotikų pre
kiautojai. Taip pat padidėjo 
„ekstazi” tablečių gabenimas 
net 33 proc. Vokiečių pasienio 
policijos nuomone, narkotikų 
„kurjerių” skaičius siekia apie 
60,000.

Vokiečiai kaltina Olandiją, 
vadindami ją Europos narko
tikų centru. Olandai ginasi. 
Teisingumo min. ketina skirti 
1 mln. guldenų kovai su nar
kotikais. Tačiau tai lašas ant 
karšto akmens. Šią vasarą 
narkomanai džiaugiasi žemom 
kainom, nes, pvz., liepos mėn. 
1 gr kokaino kainavo tik 40 
dol. Jo užteko dešimčiai „do
zių”.

Nemanau, kad vyriausybė 
įveiks plačiai išsivysčiusią 
prekybą narkotikais. Ne tik 
narkotikai laisvai parduodami 
kavinėse, bet taip pat ir gy
ventojai savo naudojimui gali 
namuose laikyti ar su savim 
nešioti 5 gr „žolės”, 0,5 gr ko
kaino arba heroino, vieną 
„ekstazi” tabletę. Taip pat sa
vo namuose auginti penkias 
kanapes.

Rugpjūčio mėn. Vokietijos 
krašto apsaugos min. R. 
Scharping viešėjo Rusijoje. Su- 
rengtoj spaudos konferencijoje 
vienas žurnalistas užklausė: 
„Ką tik grįžote iš Petrapilio. 
Be abejo, ir vėl girdėjote ru
sišką SAS (NATO) plėtotės 
kritiką. Ypatingai galimą Bal
tijos valstybių įjungimo į šią 
karinę organizaciją klausimą, 
kuris visą laiką stipriai erzina 
Rusiją. Nepaisant viso to, ar 
baltiečiai turi būti priimti į 
ŠAS?” Atsakymas: „Šiuo me
tu, ŠAS (NATO) iš devynių 
kandidačių, nenagrinėja pas
kirų valstybių įjungimo klau
simo. Tai protingas ir gal net 
atsargus žingsnis”.

Žymiai plačiau ŠAS plėtotę 
rugpjūčio 10 d. paminėjo 
Miuncheno „Sueddeutche Zei- 
tung” dienraštis. Savo straips
nyje „Brandos egzaminai” au
torius daugiausia nagrinėja 
Baltijos valstybių įjungimo 
klausimą, kartu primindamas 
Lenkiją, Vengriją, Čekiją bei 
JAV prez. G. W. Bush pasaky
tą kalbą Varšuvos u-te. Jo vie 
nas sakinys davęs daug vilčių 
Europos valstybėms, kadangi 
jis pasakęs: „Aš tikiu į narystę 
visų Europos demokratinių 
valstybių, kurios nori įsijungti 
į ŠAS ir yra pasiruošusios kar
tu nešti pilną atsakomybę”.

Laikraštis rašė: „O ši prašy
tojų 'gauja’ prasideda šiauri

Jubiliejinių švenčių metu į Švč. Trejybės bažnyčią Hartforde įžengia arki
vyskupas Daniel A. Cronin; vyskupo sekretorius, prel. Thbinas M. Ginty; 
kunigas Albinas J. Gurklis, MIC; ir parapijos administratorius prel. John 
P. Conte.

nėje Europoje — Lietuva, Lat
vija, Estija, ir baigiasi Slo-Slo 
(Slovakija, Slovėnija) bei Bal
kanų valstybėm. Tačiau iš 
karto 29-niais nariais ŠAS tik
rai nepadės. Daugiausia gali
mybių (šansų) teikiama Slova
kijai ir Slovėnijai, o didžiausia 
problema jungiama su Lietu
va, Latvija ir Estija. Jų įjungi
mas erzina Rusiją, kadangi ši 
karinė sąjunga palies Rusijos 
sienas”. Vokiškas laikraštis 
atsako: „Juk Norvegiją jungia 
siena su Rusija, Lenkija liečia 
Karaliaučiaus apygardą. Bet 
kitas reikalas Baltijos vals
tybės. Tai dalis buvusios Sov. 
Sąjungos. Tačiau į tai nėra 
reikalo kreipti dėmesį, nes 
baltiečiai būtų antrą kartą nu
bausti, atiduodant juos jau 
1940 m. Hitlerio-Stalino-su- 
tartim vergijon. Neįjungus 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, į 
ŠAS (NATO) — Rusija tai lai
kytų didžiausiu savo politiniu 
laimėjimu po Sov. Sąjungos 
lūžio. Nesipriešina Rusija Bal
tijos valstybių narystei Euro
pos Sąjungoje. Tačiau ši orga
nizacija niekuomet neatstos 
karinės organizacijos. Negali
ma užmiršti pastovumo Bal
kanuose. Tačiau Makedonija 
ir Albanija dar turi laukti. Pa
grindinis narystės uždavinys 
— tai karinių pajėgų sumoder- 
ninimas. Tik tuomet pati ŠAS 
turės didesnį svorį” — tokiais 
sakiniais savo komentarą bai
gė Miuncheno dienraštis.<gi

Paskutiniai statistiniai duo
menys parodė, kad Vokietijoje 
gyvena 1,998 mln. Turkijos pi
liečių, 662,000 Jugoslavįjos, 
619,000 Italijos, 365,000 Grai
kijos, 301,000 Lenkijos, 
216,000 Kroatijos, 187,000 
Austrijos, 156,000 Bosnijos- 
Hercogovinos, 115,000 Rusi
jos, 113,000 JAV, 51,800 Ma

kedonijos ir 2,511 mln. kitų 
valstybių. Vokietijos LB-nės 
žiniomis, Lietuvos piliečių pri- 
skaitoma per 20,000. Su Vo
kietijos pilietybę turinčiais lie
tuviais, mūsų tėvynainių skai
čius siekia beveik 30,000.

TELKINIAI
Atkelta iš 2 psl.

Meninėje dalyje Danutė 
Jankienė paskaitė „Petris ir 
Onelė”. Aktorius Vytautas 
Ogilvis skaitė žymiausią ir po
puliariausią vysk. Valančiaus 
kūrinį „Palangos Juzė”.

Danutė Petronienė rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. 
Alfonsui Babonui už invoka
ciją, Stefanijai Kaunelienėi už 
turiningą paskaitą, Danutei 
Jankienei ir Vytautui Ogilviui 
už vysk. Valančiaus kūrinių 
skaitymą, Mykolui Abariui už 
plakatą, išspausdintas progra
mas ir bilietus, bei visiems 
prisidėjusiems prie minėjimo 
rengimo ir jaine dalyvavu
siems.

Šia proga parapijietis Algir
das Vaitiekaitis išstatė istori
nę ir informacinę parodėlę 
apie vysk. Valančiaus darbus, 
raštus, paskutinį testamentą, 
įvairius užrašus ir žemaičių 
patarles. Ypatinga padėka A. 
Vaitiekaičiui už šią įspūdingą 
ir vertingą parodėlę! Buvo 
gauta daug gražių atsilie
pimų.

Po minėjimo vyko pabendra
vimas. Minėjimą ruošė Stasio 
Butkaus šaulių kuopa, vado
vaujant Danutei Petronienei 
ir Šv. Antano parapijai.

Regina Juškaitė 
Švobienė

DETROITO SKAUTAI 
KVIEČIA Į KŪČIAS

Detroito „Gabijos” ir „Balti

jos” tuntų skautės ir skautai 
ir šiemet, sekmadienį, gruo
džio 9 d., 4 vai. p.p. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje ruošia 
Kūčias, kuriose dalyvauti 
kviečiami visi Detroito lietu-

minga tuntų sueiga, todėl vi
siems skautams ir skautėms 
privaloma dėvėti išeiginę uni
formą. Po sueigos valgysime 
Kūčių vakarienę, giedosime 
kalėdines giesmes.

Visi šiame kalėdiniame pa
bendravime norintieji daly
vauti prašomi nedelsiant apie 
tai pranešti Rasai Karvelie- 
nei, tel. 248-380-1363. Kiek
vieną dalyvausiančią šeimą 
prašome prisidėti prie Kūčių 
vakarienės kokiu nors valgiu.

Pradėkime visi kartu švęsti 
Kalėdų šventes. Kviečiame ir 
lauksime visų.

CLEVELAND, OHIO 
SUSIKAUPIMO DIENA

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 
kun. Virgilijus Poškus iš Lie
tuvos, dabar studįjuojąs Wa- 
shington, D.C., ves rekolekci
jas. Registruotis pas „Ateities” 
klubo valdybos narius Dievo 
Motinos parapijos svetainėje. 
Visi maloniai kviečiami.

KREPŠININKAS
ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS
Kaip „Cavaliers” generalinis 

direktorius „Plain Deler” lap
kričio 13 d. praneša, kad Jis 
nesusigundys grąžinti 7’3” 
centro žaidėją į žaidynes, kaip 
anksčiau planuota. Ilgausko 
kairioji koja buvo operuota 
š.m. vasario mėn. Planuoja
ma, kad jis grįš gruodžio vidu
ryje. Dabar krepšininkas tre
niruojasi savo komandoje.

V.R.

* Iš Kauno vilnonių budi
mų "bendrovės „Drobė” vy
riausybė už 3.1 mln. litų pasi
ryžusi nupirkti uždarytą Vie- 
čiūnų verpimo fabriką ir vie
nąkart užbaigti skandalą su
kėlusią jo uždarymo istoriją. 
Busimoji fabriko šeimininkė 
Druskininkų savivaldybė dar 
iki šių metų pabaigos tikisi iš 
kelių' užsienio firmų išrinkti 
investuotoją, jei vyriausybė 
ryšis pritarti fabriko pirkimui. 
Praktiškai neabejojama, kad 
ankstesnė fabriko veikla — 
verpimas — nebus atnaujinta, 
nes yra likę tik fabriko pasta
tai bei daugiausia netinkami 
naudoti įrengimai. Socialiai 
svarbiais objektais yra laiko
ma viečiūniškius šildanti kati
linė bei vandens valymo įren
giniai. (Elta,
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ZIGMAS MIŠAUSKAS

„Dėde, Jūs likote mums brangus, 
o Lietuvai — ištikimas sūnus ”.

Nuoširdi užuojauta likusiai 
vienišai dėdienei Teofilei.

Rita Šakenienė su vyru Vytautu ir sūnum Tomu.Romanas Butkus su šeima

PADĖKA 
A. t A.

ROBERTAS ČEPELĖ1 ...
Mirė 2001 m. spalio 17 d. ir buvo palaidotas spalio 20 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visos Čepelių šeimos vardu nuoširdžiai dėkojame kun.
A. Paliokui už atsisveikinimo maldas laidojimo namuose, 
už atnašavimą gedulingų šv. Mišių bei už maldų ir giesmių 
apeigas kapinėse.
Dėkojame muz. F. Stroliai už palydą vargonais šv. Mišių 
metu ir solistei O. Jameikienei už nuoširdžias giesmes. 
Nuoširdi padėka S. Kerelytei už šv. Mišių skaitinius. 
Padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direkt. Donald M. 
Petkui už rūpestingą patarnavimą.
Ypatinga padėka visiems tiems, kurie aplankė a.a. Robertą 
Čepelę paskutinėmis gyvenimo valandomis. Dėkojame 
visiems, taip gausiai dalyvavusiems atsisveikinimo maldų 
apeigose ir išreiškusiems užuojautas šeimai ir 
artimiesiems. Dėkojame visiems, gausiai dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir už velionio paskutinį palydėjimą į 
Kazimiero kapines.
Padėka už gilias užuojautas, pareikštas asmeniškai, 
laiškais bei spaudoje, už šv. Mišių aukas ir už aukas 
Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Ačiū už aukas 
PLC bei už nuostabiai gražias gėles.

ihn.i H JLiūdinti šeima

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

Čikagos lituanistinės mokyklos 7 klasėje mokosi: Rūta Garkevičiūtė, Al
dona'Gintautaitė, Vaidotas Kadiša, Karolina Luinytė, Laura Pliopaitė. 
Gintarė Svirupskaitė, Žygimantas Vrubliauskas. Mokytoja Rūta Jauto- 
kienė. Kristinos Badaraitės nuotr.
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A STAR ALUANCe MCMBER

Chicago

From Chicago we offer daily 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 
neri trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

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

How easy is it 
As easy as SAS.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
LM

Scandinavian Airlines

Geriausia kalėdinė dovana— 
D RA UGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (p’irmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų 
proga 
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė_________ ;________________________________ __

Adresas ■ -

Miestas, valstija, zip code------------------------------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė ----------------------------------------------------------______

Adresas _____________________________________ _ _________

Miestas, valstija, zip code ________________________ _

http://www.scandinavian.net
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APYLINKĖSE

Artėjančiu švenčių proga 
pasveikinkite savo artimuo
sius, gimines, pažįstamus pa
čiu patogiausiu ir greičiausiu 
būdu — per „Draugą”. Ne
reikės gavėjams rūpintis, kas 
dar voke „slypi”, nereikės 
siuntėjams ieškoti adresų, 
ženkliukų ir sugalvoti, ką 
kiekvienam įrašyti. Atsiųskite 
sveikinimo tekstą „Draugo” 
administracijai kartu' su 15 
dol. auka (su džiaugsmu pri
imamos ir didesnės aukos...) 
ir visas darbas baigtas! Ad
ministracija primena, kad 
sveikinimų nesiųstumėte 
faksu, internetu ar telefo
nu — būtina' paštu (su če
kiu) arba asmeniškai, už
ėjus į administraciją. Šven
tės ateis greičiau, negu ti
kimės, tad paskubėkite!

Filisterių Skautų s-gos 
Čikagos skyriaus sueiga šį 
penktadienį, lapkričio 30 d., 7 
v.v. vyks Lemonte, PLC posė
džių kambaryje. Visi filisteriai 
prašomi dalyvauti.

Algis Regis, Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas, šį penktadienį, 
gruodžio 30 dieną, 8 v.v. kal
bės „Margučio II” radijo pro
gramoje.

LB Čikagos Pietvakarių 
apylinkės valdyba kviečia 
visus penktadienį, gruodžio 7 
d., 7 v.v. dalyvauti Jaunimo 
centro kavinėje ruošiamoje ka
lėdinėje vakaronėje.

LML pokylio komiteto narės laukia svečių: Virginija Jokubauskienė, Auš
relė Sakalaitė, Laima Jurkūnienė, Daina Rudaitienė ir Janina Ruibis.

Skautininkių ir vyr. skau
čių „Sietuvos” draugovės 
metinė šventė Ateitininkų 
namuose vyks šeštadienį, 
gruodžio 8 d. Sueiga tęsis nuo 
12 iki 5 vai. p.p. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

AR MARQUETTE PARKE REIKALINGA 
APSAUGOS TARNYBA?

Pirmadienį, lapkričio mėn. 
26 d., Čikagos City Hali vyku
siame susirinkime Marąuette 
Parko gyventojų nuomonės iš
siskyrė sprendžiant svarbų 
klausimą - ar reikia pratęsti 
rajono apsaugos terminą ir 
mokėti specialius mokesčius 
(kiekvienai apylinkės gyven
vietei - apie 50 dol. per me
tus), rašo „Chicago Sun- 
Times” (2001 m. lapkričio 27 
d.).

Finansų komitetas (Finance 
Committee) dar nenusprendė 
ir nebalsavo už šio klausimo 
sprendimą, tačiau jo pirminin
kas Edward Burke (14 apy
linkė) teigė, jog jis laikysis 
komiteto protokolo bei skaity
sis su vietinio apylinkės atsto
vo (alderman) nuomone. 15 
apylinkės atstovas T. Thomas 
teigė, kad apsaugos sutartį 
reikia pratęsti, nes ji pagerino 
apylinkės padėtį. Jis rėmėsi 
gyventojų apklausa, pagal ku
rią šiam planui praėjusį pava
sarį pritarė 87 proc. gyvento
ju-

Susirinkime dalyvavusių 
Marąuette Parko gyventojų 
nuomonės skyrėsi. Keletas jų 
teigė, kad privati sargyba, 
dieną ir naktį tikrinanti 114- 
kos biokų apylinkės saugumą, 
niekam nereikalinga. L. Wal- 
ker, viena šios specialios ap-

Juzė ir Juozas Žebraus
kai, gyvenantys Newport, NC, 
Draugo fondo garbės nariai 
bei dideli lietuvybės išlaikymo 
mecenatai, rudens vąjui at
siuntė 200 dolerių, savo įna
šus padidindami iki 2,600 dol. 
sumos. Draugo fondas jiems 
reiškia didelę padėką.

„Spindulio” tautinių šo
kių šokėjai, vadovaujami Ra
sos Poskočimienės, atliks me
ninę programą sekmadienį, 
gruodžio 2 d., 2 vai. p.p. Šau
lių namuose Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio ren
giamame Tilžės Akto paskelbi
mo 83-sios sukakties minėji
me. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti. Po trumpos 
iškilmingos dalies bus aktuali 
paskaita ir turėsite galimybę 
susipažinti su svarbiu dr. Vy
dūno dokumentiniu veikalu. 
Po to pasigėrėti jaunimo tau
tiniais šokiais ir pabendrauti 
prie kavutės. Laukiami visi, 
kuriems rūpi Mažoji Lietuva, 
jos praeitis ir tautinis jos iš
likimas.

Čikagps Lipniūno-Stul
ginskio moksleivių ateiti
ninkų kuopa kviečia vigus 
Čikagos lietuvius į Kūčių 
šventė, kurią ruošia sekmadie
nį, gruodžio 16 d., 1 val.p.p. 
Jaunimo centre. Registruoki
tės, kreipdamiesi į Liudą 
Landsbergį tel. 630-792-0616 
arba elektroniniu paštu 
liudas@mindspring.com

Dantų daktarė Dalia E. 
Čepelė nuo š. m. lapkričio 31 
d. persikelia į naują įstaigą, 
kurios adresas: 10745 Winter- 
set Dr., Orland Park, IL 
60467. Naujasis telefonas - 
708-873-9074.

saugos tarnybos iniciatorių, 
gyvenanti prie 7000 ir S. Cali
fornia gatvių, teigė, jog ši ap
sauga tėra lyg apgaulinga 
psichologinė antklodė* visai 
nepadedanti pagerinti vieto
vės, kurioje daugėja įsilauži
mų, vagysčių, užpuolimų, sau
gumo. „Užpuolikai turi būdų 
sekti ir kontroliuoti apsaugos 
tarnybą ir toliau tęsti savo nu
sikalstamus veiksmus lyg ap
saugos visai ir nebūtų,” - tęsė 
L. Walker, - pažymėjusi, jog 
keletu atvejų patys nusikaltė
liai jai pranešė, jog sužinojo, 
kad tai ji juos paskundė ap
saugos tarnybai. V. Porter, 
7100 S. Artesian bloko klubo 
spaudos atstovas, sakė, kad 
nors anksčiau jis ir buvo tei
giamos nuomonės apie šią 
paslaugą, tačiau jo nusistaty
mas dabar pasikeitė, nes nėra 
reikalo mokėti pridėtinius mo
kesčius tiems žmonėms, kurių 
pastangps nieko nekeičia jų 
gyvenamojoje apylinkėje.

Sargybos patruliai Mar
ąuette Parke pasirodė 1995 
metais po įvairių biurokrati
nių trukdymų. Už padidintą 
apsaugą Bell, Kedzie, 67 ir 75 
gatvių rajone ir aukštesnius 
nuosavybės mokesčius Čika
gos Marąuette Parko gyvento
jai jau buvo nubalsavę 1992 
metų lapkričio mėnesį.

„Joe Kuly, kokią teisę jūs 
turite kritikuoti policijos va
dą? Ar turite tam kvalifikaci
ją?”, - tai vienas iš laiškų, ku
riuos gauna „Southwest 
News-Herald” laikraščio nuo
latinio skyrelio „Neighbor
hood Notebook” vedėjas J. Ku
lys, rašantis apie aktualius 
pietvakarių apylinkės reika
lus. Į klausimą žurnalistas at
sako taip: „Kritikuoti turiu to
kią pačią teisę kaip ir jūs, 
'kaip ir kiekvienas laikraščio 
skaitytojas. Aš moku mokes
čius.” J. Kulio pasakojimą 
apie Marąuette Parko gyven
tojų susirinkimą Čikagos City 
Hali, o taip pat ir jo atsaky
mus į ei. pašto laiškus skai
tykite šį ketvirtadienį, lap
kričio 29 d., pasirodančiame 
savaitiniame „Southwest 
News Herald” laikraštyje, ku
rį galima įsigyti pietvakari
niuose Čikagos rajonuose, 
Marąuette Parko apylinkėje, 
„Seven-Eleven" krautuvėse, 
„Lithuanian Plaza Bakery & 
Deli” parduotuvėje (2616 W. 
69th St.). Čikagos lietuviai, 
neseniai atvykę tautiečiai šia
me anglų kalba išeinančiame 
savaitraštyje atras daug nau
dingos informacijos.

Penktadienį, lapkričio 30 
d., 18:45 vai. Lietuvos laiku 
per žinių radiją Audrys Anta
naitis apžvelgs Broniaus Nai
nio knygą „Lietuvai ir lietuvy
bei”. Laidos galima klausyti 
internete http! / www.ziniur.lt 
Šią istorinę knygą Lemonte, 
PLC, gruodžio 1 d., šeštadienį, 
7 val.v. apžvelgs Aleksas Vit
kus. Kviečiame visų Čikagos 
apylinkių tautiečius šioje va
karonėje dalyvauti. Bus meni
nė dalis, vaišės ir pabendravi
mas.

Ką padovanoti draugams 
per artėjančias Kalėdas?
Atvykite į lietuvišką kalėdinę 
mugę, kur Taus parduodami- 
gintaro dirbiniai, juvelyriniai 
papuošalai, medžio drožiniai, 
gražūs lietuviški suvenyrai, 
taip pat ir skanumynai, pyra
gai, šakočiai. Mugė vyks Šį sa
vaitgalį, gruodžio 1-2 d., nuo 9 
val.r. iki 3 val.p.p. Jei norėtu
mėte išsinuomoti vietą, skam
binkite Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436.

Gruodžio 2-9 d. Tūkstant
mečio Madona atvyks į Mar
ąuette Parką, į Maria aukštes
niosios mokyklos (6727 S. Ca
lifornia) kiemą. Visi norintys 
gali čia apsilankyti ir pasi
melsti. Tomis pačiomis dieno
mis vyks įvairūs renginiai, 
skirti Maria mokyklos 90 me
tų gyvavimo sukakčiai pami
nėti. Vyks speciąlios maldos.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, gruodžio 1 d., 9:30 
val.r. seselių motiniškajame 
name, 2601 West Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Robert Tuzik, kuris 
dirba Čikagos vyskupijos Šv. 
Liturgijos kabinete.

Skelbimai

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Uždegame žvakelę... 5 skyriaus moksleivės: Justė Navikaitė, Laura Meištinytė, Erikas Sineokis.
Giedrės Elekšytės nuotr.

VĖLINĖS
Rašo Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai. Jų 

mintis paruošė Jolanta Banienė, ČLM atstovė spaudai.

6 SKYRIUS
(mokyt. Virginija Melone) 

VĖLINĖS

Per kiekvienas Vėliųes mes 
važiuojame į kapus, sutvarko
me senelio kapą, pasimeldžia- 
me. Vieną Vėlinių rytą, nuva
žiavusi į kapines, pamačiau 
apleistą kapą. Tas kapas buvo 
greta senelio kapo. Aš pagal
vojau, kad šio mirusiojo arti
mieji negalėjo atvažiuoti į ka
pines.

Man buvo labai liūdna. Aš 
paklausiau mamos, ar galima 
sutvarkyti šį kapą. Mama su
tiko. Kai sutvarkėm kapą, aš 
pasijutau daug geriau.

Aš manau, kad Vėlinės yra 
diena, kai prisimeni visus mi
rusius ir jiems padarai ką 
nors gero...

Austėja Kaveckaitė

Per Vėlines žmonės eina į 
kapus ir uždega žvakutes savo 
pažįstamiems arba giminėms. 
Visi prisimena žmones, kurie 
padėjo išgyventi tavo sunkiau
sius metus. Jeigu žmonės nu
neša žvakelę ir uždega ant ka
po, tai reiškia, kad pagerbė tą 
mirusį žmogų. Per Vėlines, 
kai einate prie kapų, pagalvo

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO SUSIRINKIMAS
Panevėžiečių klubas buvo 

įsteigtas 1955 metais, norint 
suburti vieno krašto ir miesto 
tautiečius į glaudesnį būrį. 
Panevėžiečių klubas, kultūri
nė savišalpos organizacija, 
renkasi du kartus per metus - 
ankstų pavasarį ir vėlų rude
nį. Ankstesniais laikais klu
bas dar suruošdavo vasaros 
gegužines ir rudens vakarie
nes. Iš gauto pelno dalį lėšų 
skirdavo kultūriniams reika
lams. Laikui bėgant, narių 
skaičius sumažėjo, dalis išėjo 
Amžinybėn, kiti išvažiavo į 
šiltesnes valstijas, o dar kiti, 
sveikatai sušlubavus, nebeįs
tengia lankyti susirinkimų. 
Likus mažesniam narių skai
čiui, sunkiau beišvystyti di
desnę veiklą.

Paskutinis šių metų Panevė
žiečių klubo susirinkimas vyko 
lapkričio 11 d. Jaunimo centro 
patalpose. Prieš susirinkimą 
buvo išklausytos šv. Mišios 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Susi
rinkimui vadovavo klubo pir
mininkas Vladas Paliulionis, 
pakviesdamas dalyvius atsis
tojimu pagerbti ilgamečio šio 
klubo nario Juozo Masilionio 
atminimą.

Savo pranešime pirmininkas 
pastebėjo, kad šiuo metu są
rašuose yra 53 nariai, iš jų 43 
lanko susirinkimus, tačiau 
lankančių skaičius mažėja dėl 
anksčiau minėtų priežasčių. 
Skaitydamas pranešimą*, pir

kite apie visus mirusiuosius, 
juos prisiminkite...

Rokas Zigmantavičius

Vėlinės man — pati liūd
niausia metų diena. Tą dieną 
aš važiuodavau į kapus ir pri
simindavau visus, kuriuos 
praradau. Aš esu praradęs 
daug žmonių, kuriuos aš my
lėjau. Vėlinės — diena, kai 
žmonės aplanko mirusiuosius 
ir uždega žvakutes ant kapų. 
Žvakučių šviesa rodo meilę ir 
gyvųjų bei mirusiųjų bendra
vimą.

Arnoldas Sadkevičius 
VĖLINĖS

Lapkričio pirmą dieną, mes 
visi minime ir pagerbiame mi
rusiuosius. Ta diena pagerbi
mo diena — Vėlinės. Su savo 
mintimis ir malda, bandome 
pabūti kartu su tais, kurie jau 
išėję į Amžinybę.

Uždegame žvakutes, saugo
me, kad neužgestų tos mažos 
šventos ugnelės, virpančios 
vakaro vėjuje.

Kai aš prieinu prie senelio 
kapelio, mane užplūsta skau
dūs, liūdni prisiminimai. Kar
tais sunku pripažinti, kad tų 
žmonių jau nebėra, bet aš ži
nau, kad Vėlinės primins tuos

mininkas pasidžiaugė, kad į 
klubą įstojo 6 nauji nariai, at
vykę iš Lietuvos. Tai - džiugi
nantis reiškinys.

Po to Pranė Masilionienė, 
klubo narė nuo pat klubo įsi- 
steigimo pradžios, perskaitė 
praėjusio susirinkimo proto
kolą. Protokolas buvo gražiai 
parašytas ir susirinkusių pri
imtas be pataisymų.

Panevėžiečių klubas, užsi
imąs ir kultūrine veikla, į su
sirinkimą visada pasikviečia 
asmenis įvairiems praneši
mams. Į šį susirinkimą buvo 
pakviesta daugelio knygų au
torė Nijolė Jankutė-Užubalie- 
nė ir buvęs partizanas, visuo
menininkas Povilas Vaiče
kauskas. Abu buvo gan ilgą 
laiką lankęsi Lietuvoje.

N. Jankutė-Užubalienė gimė 
Panevėžio mieste ir ten pralei
do savo jaunystės metus. Jos 
tėvas buvo Panevėžio moky
tojų seminarijos direktorius. 
Jai buvo malonu grįžti į gim
tąjį miestą ir aplankyti žino
mas vietas. Jos tėvui išsikė
lus į Kupiškį, o vėliau į Kau
ną, ryšiai su gimtuoju miestu 
nutrūko. Rašytoja pasigėrėjo, 
kad miestas yra gražiai sutvar
kytas, kai kurie pastatai at
naujinti ir teikia puikų vaiz
dą. Ji pasidžiaugė atnaujin
tais vyskupo Paltaroko rū
mais, Balčikonio gimnazįja, 
Nevėžio krantais, teatro pas
tatais ir daug kuo kitu. Ji taip

brangius žmones, kurie jau 
paliko mus.Gintarė Viršinskaitė

Vėlinės tai yra mirusiųjų pa
gerbimo diena.

Aš buvau mažutė, kai išvy
kau iš Lietuvos, bet vis dar at
simenu, kaip būdavo minimos 
Vėlinės. Tą dieną jaučiamas 
žmonių susikaupimas. Visi 
perka gėles, žvakes ir eina į 
kapus, aplankyti savo miru
siųjų artimųjų.

Kai aš su visa mano šeima 
aplankydavome mano prose
nelių kapus, močiutės ir sene
liai pasakodavo mums apie 
mirusiuosius. Padėdavome gė
lių, uždegdavome žvakutes ir 
pasimelsdavome. Kapuose su
sitikdavome daug giminių ir 
pažįstamų.

Tada dar būdavome visi. Du 
seneliai, dvi močiutės ir visa 
šeima. Dabar tik beliko viena 
močiutė ir vienas senelis. Ir aš 
uždegsiu žvakeles už savo mo
čiutę ir senelį, kuriuos aš la
bai mylėjau. Taip pat ir pasi
melsiu už juos, ir už visus mi
rusius.

Audra Miliūnaitė
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VĖLINĖS

Vėlinės — tai visų mirusiųjų 
diena. Per šią dieną žmonės 
aplanko savo artimųjų kapus,

pat pabrėžė, kad Panevėžys 
yra labai lietuviškas miestas.

Kitas kalbėtojas Povilas 
Vaičekauskas, porą mėnesių 
praleidęs Lietuvoje ir stebėjęs 
tautiečių gyvenimą, negalėjo 
daug gero pasakyti, nes, jo 
manymu, valdžios žmonėms 
nelabai rūpi gyvenimo pageri
nimas, o tik jų pačių turtėji
mas. Grįžus iš Sibiro anglių 
kasyklų, po ilgesnio laiko ga
vus inžinieriaus diplomą, teko 
projektuoti. Povilas Vai
čekauskas priminė ir tuos lai
kus, kai Panevėžiečių partiza
nų kalinių kolona, išsiųsta į 
Vorkutą anglių kasti, savo ka
riškomis dainomis ir drąsia 
laikysena sukeldavo baimę 
mongolams kalėjimo sargams 
ir lagerio žmogžudžiams. Jis 
taip pat papasakojo apie vieti
nių stribų vykdytą partizanų 
kankinimą. Važinėdamas po 
Lietuvą, P. Vaičekauskas pa
stebėjo, kad šių dienų „bra- 
zauskininkai” niekingai žiūri į 
Lietuvos laisvės kovotojus - 
partizanus, ryšininkus, jiems 
sudarydami sunkumų ir spau
doje žemindami jų susirinki
mus ir patriotinę veiklą.

Panevėžio klubo pirminin
kas V. Paliulionis ir dalyviai 
dėkojo rašytojai Nijolei Janku- 
tei-Užubalienei ir visuomeni
ninkui Povilui Vaičekauskui 
už turiningus ir įdomius pra
nešimus.

Po to klubo pirmininkas iš
kėlė klausimą apie Panevėžio 
klubo ateitį - ar tik neatėjo 
laikas užbaigti šio klubo veik-

uždega žvakutę, kuri lyg ug
nelė švyti ant mirusiojo kapo. 
Žvakutė parodo, kad to miru
siojo artimieji prisimena ir 
aplanko jo kapą, pasimeldžia 
už jį.

Kapinės — tai mirusiųjų pa
saulis, tai paskutinė žmogaus 
žemėje buvimo vieta ir tą vėli
nių vakarą kapinės sušvinta 
žvakučių šviesoje. Lyg būtų 
staiga apsilankiusi meilė, šilu
ma kiekvieno širdyje, tiems 
mirusiesiems, kurių žmonės 
neteko. Ramuma ir susikaupi
mas susirinkusiųjų veiduose 
— tai lyg nebylus noras min
tyse dar kartą prisiminti savo 
artimuosius.

Laura Pliopaitė

Lapkričio 1 diena yra Vėli
nių šventė. Vėlinės yra miru
sių diena. Ši šventė suartina 
visus artimus žmones. Žmonės 
važiuoja į kapus pagerbti savo 
mirusius gimines, artimus ir 
draugus. Ši diena yra susikau
pimo diena, nes kiekvienas 
žmogus prisimena ir pasimel
džia už savo mirusį artimą. 
Nors ši šventė yra liūdna, bet 
savotiškai graži. Kiekvienas 
kapas būna papuoštas gėlė
mis. Kur tik nepažvelgsi, prie 
kiekvieno kapo būriuojasi 
žmonių grupelės ir žaižaruoja 
žvakių švieselės. Ore sklaido 
gedulinga muzika ir net pats 
nepajunti, kaip pradedi tikėti, 
kad tavo miręs artimas žmo
gus ilsisi ramybėje.

Žygimantas Vrubliauskas

Vėlinės — tai mirusiųjų 
prisiminimas. Per vėlines 
žmonės prisimena savo drau
gus, artimuosius, esančius 
ten, kur kada nors jie ten bus. 
Gyvieji eina, kiti važiuoja į ka
pines. Ten jie pagerbia miru
siuosius. Tą dieną bažnyčiose 
vyksta pamaldos. Kiekvienas 
žmogus stengdavosi tą dieną 
aplankyti savo mirusiųjų ka

us. Vakare uždega žvakutę, 
vakučių šviesa — tai ženk

las, kad miręs yra mylimas ir 
gerbiamas. Ta žvakučių šviesa 
suteikia ant kiekvieno kapo 
mažą spindulėlį šviesos. Kapi
nės mirusiųjų pasaulis. Tą va
karą tas mažas mirusiųjų pa
saulis paskęsta žvakučių švie
soje. Tai lyg ženklas, lyg gy
vieji kalba, bendrauja su mi
rusiaisiais.

Karolina Luinytė

lą? Susirinkusieji uždarymui 
nepritarė, nes, jų manymu, 
dar yra užtektinai narių, be 
to, jungiasi naujai atvykę lie
tuviai, kurie galbūt padės val
dybai ir įsijungs į klubo veik
lą.

Ilgamečiui Panevėžio klubo 
kasininkui Kaziui Rožanskui 
išvykus gyventi į Lietuvą, į jo 
vietą buvo pasiūlytas Petras 
Peleckas, aktyvus šio klubo 
narys. Susirinkusieji gausiu 
plojimu pritarė jo kandidatū
rai. Valdybai talkinti pasisiūlė 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
tautiečiai. Džiugu, kad naujai 
atvykę lietuviai jungiasi į vei
kiančius klubus.

Kai kurie dalyviai kėlė klau
simą apie Panevėžiečių klubo 
veiklos nuostatų įsigijimą. Pir
mininkas pažadėjo kito susi
rinkimo metu juos išdalinti 
norintiems nariams, pabrėž
damas, kad senesnieji klubo 
nariai juos turi knygoje, kurią 
šis klubas buvo išleidęs ir 
kurią redagavo Juozas Masi
lionis. Klubo pirmininkas V. 
Paliulionis dėkojo susirinku
siems jiariams už dalyvavimą 
šiame susirinkime, tuo paro
dant, kad šio klubo tolimesnė 
veikla vis dar rūpi. Jis reiškė 
padėką P. Masilionienei ir 
Antanui bei Mortai Vyčiams 
už maisto paruošimą pasisve
čiavimui. Palinkėjęs Dievo pa
laimos, kad ateinantį pavasarį 
vėl galėtume susitikti, užbai
gė susirinkimą.

Antanas Paužuolis
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