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Pasaulio naujienos

□ Tėvynėje pasižvalgius

(Remiantis AFP, Reuters, AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimam)

* Premjero Algirdo Bra
zausko valia jo vadovauja
ma Socialdemokratų partija
(LSDP) šį rudenį praturtėjo
nekilnojamuoju turtu. Vyriau
sybė pagal panaudos sutartį
LSDP paskyrė maždaug 140
kv metrų ploto patalpas Vil
niuje, J. Basanavičiaus gat
vėje. Panaudos sutartis numa
to, kad partijoms už patalpų
nuomą nereikia mokėti mo
kesčių.
Vyriausybė
pama
lonino savo „partinį lopšį”.

* Nesugebėjimas apsi
spręsti ir pasirengti už
daryti Ignalinos atominę elek
trinę iki 2009 metų gali Lietu
vai sutrukdyti greičiau patek
ti į Europos Sąjungą. Tai
pareiškė Europos Komisijos
misijos Lietuvoje vadovas Mi
chael Graham. Jam nerimą
sukėlė premjero Algirdo Bra
zausko praėjusią savaitę ne
kartą pareikšta nuomonė, jog
Lietuva nespės iki 2009 metų
uždaryti atominės elektrinės.

(LR,Elta)

* Vyriausybė priėmė pro

tokolinį nutarimą,

kuriuo
siūlo Seimui nekeisti dvasi
ninkų valstybinio socialinio
draudimo tvarkos. Seimas tu
rėtų apsispręsti dėl Valstybi
nio socialinio draudimo pensi
jų įstatymų pataisos, kuria
siūloma išbraukti dvasininkus
ir vienuolynuose dirbančius
vienuolius iš valstybės lėšomis
socialinio draudimo pensijai
gauti draudžiamų asmenų.
Dešiniosios opozicijos prašy
mu Seimas padarė pertrauką
pataisos priėmime ir kreipėsi į
vyriausybę pateikti savo nuo
monę.
(BNS)

* 42.5 proc. Lietuvos gy
ventojų nuolat perka „pira
tinius” muzikos įrašus, rodo
viešosios nuomonės tyrimas.
Apklausą rugsėjo mėnesį Kul
tūros ministerijos užsakymu
atliko bendrovė „SIC rinkos
tyrimai”. Tyrimas parodė, kad
nelegali produkcija įsigyjama
turguose, kioskuose, iš pa
žįstamų asmenų ar
žmo
nių,
užsiimančių išnešioja
mąja prekyba. „Piratinė” kom
paktinė plokštelė su muzikos
įrašu Lietuvoje parduodama
maždaug 10 kartų pigiau, nei
originali.
(BNS)

* Legendinis Lietuvos
krepšininkas Arvydas Sabo

nis gali vėl atsidurti NBA
klube J’ortland Trail Blazers”, pranešė JAV dienraštis
„New York Daily News”. Pa'sak laikraščio, A. Sabonis Lie
tuvoje laukia „Trail Blazers”
klubo prezidentro Bob Whitsitt skambučio. „Manau, kad
jam reikia pinigų, todėl jis
turėtų greitai grįžti”, teigė vie
nas Portlando klubo atstovų.
(LR. Elta)

* „Tragiška”, taip finansi
nę padėtį Klaipėdos sutriku
sio vystymosi kūdikių na
muose apibūdino šios įstaigos
vyriausioji gydytoja Irena Ge
nytė. Kūdikių namai išlaikomi
valstybės. Per pastaruosius
trejetą metų Kūdikių namų
biudžetas sumažėjo 20 proc.
Lėšų mažiau, tačiau tėvams
nereikalingų kūdikių — kas
met daugiau. Lietuvoje vienas
kūdikių namuose augantis
vaikas kainuoja 2,300 litų per
mėnesį. Sumokėjus atlygini
mus darbuotojams, mokesčius
„Sodrai”, pajamų mokestį, ga
liausiai kūdikių namų globotiniui lieka tiek, kiek lieka: apie
962 lituš.

(K.Elta)

* Šimtus tūkstančių litų
Šeimui kainuojantys BMW
automobiliai,
skirti
vežioti
aukštus svečius, šiuo metu
tarnauja Seimo valdančiajai
daugumai. Prabangius auto
mobilius išbandė ir Seimo
vicepirmininkai
socialdemo
kratai Česlovas Juršėnas bei
Vytenis Andriukaitis, nepano
rę į Rygoje vykusį Baltijos
Asamblėjos jubiliejų kartu su
kitais parlamentarais važiuoti
autobusu.
Socialdemokratų
pasivažinėjimas kainavo 900
litų.
(LŽ.Elta)
* Vyriausybė pritarė ben
drovės „Lietuvos
dujos”
privatizavimo programai, ku
rioje numatyta, kad strategi
niu investuotoju negalės tapti
bendrovė, tiekianti gamtines
dujas Lietuvai arba tokios
bendrovės
kontroliuojama
įmonė Lietuvoje. Strateginiu
investuotoju, galėsiančiu įsi
gyti 34 proc. bendrovės akcijų,
galės tapti tik patikima Va
karų firma, turinti pakanka
mą dujų verslo patirtį.
ibns>

* Konservatorių vadovo
Vytauto Landsbergio nuo
mone, programiniai dešiniųjų
partijų skirtumai
neturėtų
tapti kokia nors kliūtimi ben
dram šių partijų kandidatui
iškelti. Prezidento institucija
ypatinga, ir dėl jos pavienės
partijos gali suderinti savas
programas.
(LA,Elta)

* Seimo vicepirmininkas
ir Europos reikalų komite
to vadovas Vytenis Andriukai
tis užsimojo dar labiau išplėsti
savo veiklą. V. Andriukaitis
panoro
keturių
papildomų
darbuotojų etatų, sukurti Sei
me Europos Sąjungos informa
cijos centrą, pertvarkyti, pra
plėsti ir atnaujinti komitetui
priklausančias patalpas. Kai
kurių šaltinių Seimo valdyboje
teigimu, Seimo biudžetui tai
atsieitų apie 300,000 litų.

(R,Elta)
* Minimalus darbo užmo
kestis Lietuvoje beveik 10
kartų mažesnis nei pirmau
jančiose
Europos
Sąjungos
valstybėse. Minimalų mėnesio
atlyginimą skaičiuojant eu
rais, šių metų pradžioje Lietu
voje jis buvo 115 eurų (430 li
tų). Tuo tarpu Prancūzijoje jis
siekia 1,083 eurus, Didžiojoje
Britanijoje — 1,062, Nyder
landuose — 1,154, Belgijoje —
1,118, Luxemburge — 1,259
eurus.
Minimalus
mėnesio
darbo užmokestis JAV metų
pradžioje buvo 906 dol. (1,010
eurų). Estijoje ir Latvijoje mi
nimalūs mėnesio atlyginimai
dar mažesni nei Lietuvoje —
metų pradžioje jie buvo atitin
kamai 102 ir 87 eurai.
<bns>
* Legendinėje Kauno spor
to halėje noulat kryžiuojasi
„Žalgirio” klubo ir
miesto
valdžios interesai. „Žalgirio
krepšinio klubo savininkams
pareiškus, kad dėl didelių
varžybų halės nuomos kainų
rimtai svarstoma galimybė
Eurolygos rungtynes žaisti ne
Kauno sporto halėje, o Vil
niaus sporto rūmuose, miestas
sutiko
stulbinančiu
šalta
kraujiškumu. Kaune, skirtin
gai nei po pergalės Europos
taurės turnyre ar Eurolygoje, i
gatves nepasipylė žalgiriečių
gerbėjai. Miesto valdžia nesu
sirinko į neeilinį posėdį. Nie
kas neorganizavo ir nekvietė į
legendinės komandos paramos
renginius.
(KD.Elta)
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Europos Komisijos ataskaitą apie Europos Sąjungos narystės siekiančių valstybių pažangą aptarė (iš kaires)
Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, prezidentas Valdas Adamkus ir Europos komiteto gene
ralinis direktorius Petras Auštrevičius.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr

Europos Komisijos ataskaita —
atskaitos taškas ateičiai
Vilnius, lapkričio 14 d.
(BNS) — Antradienį Stras
būre Europos Komisijos (EK)
pateiktoje ataskaitoje apie na
rystės Europos Sąjungoje (ES)
siekiančių valstybių pažangą
Lietuva įvertinta yra veikian
čios rinkos ekonomikos val
stybė, kuri artimoje ateityje
galės atlaikyti rinkos konku
rencinį spaudimą, jei toliau
vykdys reformas.
EK pateikta ataskaita apie
Lietuvos pažangą yra „svar
bus
atskaitos
taškas,
lei
džiantis Lietuvai identifikuoti
paskutinius darbus” iki pla
nuojamos
derybų
pabaigos
2002 metais ir narystės ES
(ES) 2004-aisiais, teigia prem
jeras Algirdas Brazauskas.
Pasak jo, visi EK išvardinti
Lietuvos pasirengimo darbai
— žemės ūkio bei energetikos,
pensijų reformos, užimtumo
problemų sprendimas, biuro
kratinių ribų verslui maži
nimas, teismų darbo gerini
mas, administracinių gebė
jimų stiprinimas siekiant atei
tyje pasinaudoti struktūrine
ES parama — vyriausybei yra
labai gerai žinomi. „Belieka
juos vykdyti ir toliau išlaikyti
pasirengimo narystei ES tem
pą”, teigė premjeras trečia
dienį išplatintame pranešime
spaudai.
Pasak pranešimo, paskelb
tas pažangos įvertinimas tei
kia vilčių, kad Lietuva prie ES
prisijungs jau 2004 metais.
„Šis pranešimas — tai Lietu
vos vyriausybės, visos vals
tybės tarnybos ir piliečių dar
bo modernizuojant valstybę ir
visuomenę įvertinimas”, tei
giama pranešime.
Tuo tarpu prezidentas Val
das Adamkus paragino visas
Lietuvos institucijas susitelkti
lemiamiems derybų dėl na
rystės ES metams.
Prezidento ir diplomatų su
sitikimas prasidėjo nuo V.
Adamkaus klausimo: „Reiškia,
patvarkėte Europą?”, į kurį
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis atsakė: „Tvar
kome, tvarkome”.
Kaip po susitikimo žur
nalistams sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė, prezidento nuomo
ne, EK pateiktas pranešimas
yra labai objektyvus ir jame
nurodomi tie trūkumai, ku
riuos puikiai žino ne tik Briu
selis, bet ir visi Lietuvos
žmonės — nepakankami ad
ministraciniai
valdininkų
gebėjimai, tebeveikianti ko
rupcija, atsiliekančios esminės

permainos.
Pasak V. Gaižauskaitės, pre
zidentas taip paf teigė, kad
Lietuvos žmopės turi būti pui
kiai informuoti ne tik apie de
rybų eigą, bet ir apie narystės
ES galimybes — ką jos atve
ria, ką jos duoda kiekvienam
Lietuvos piliečiui.

* „Geonaftos” bendrovės
specialistai Kretingos rajone
surado* naujų naftos išteklių.
Tai paaiškėjo Kr- J ->ctos naftos
telkinyje
pragręžus
naują
žvalgybinį gręžinį „Kretinga8”, kurio gylis siekia daugiau
kaip 1.8 kilometro. Šiuo metu
vyksta tolesni žvalgybos dar
bai, atliekami seisminiai tyri
mai, siekiant nustatyti rastos
naftingos struktūros dydį. Iki
šiol buvo manoma, kad įver
tinti Kretingos naftos telki
nio išgaunami ištekliai yra
420,500 kubinių metrų naf
tos. Radus naują naftingą
struktūrą, šis skaičius turėtų
gerokai padidėti. Per dešimt
šių metų mėnesių „Geonafta”
jau
išgavo
daugiau
kaip
70,300 kubinių metrų naftos.

(Elta)

* Kauno įmonės „Dirbtinis
pluoštas” bankroto prie
žastys lenda tarsi yla iš maišo.
Buvusiam įmonės valdybos
pirmininkui Giedriui Pukui
netrukus bus keliama bau
džiamoji byla. Įtariama, kad
G. Pūkas * darė įtaką imant
paskolas „Dirbtinio pluošto”

(KD,Elta)

vardu.

* Didžiosios Britanijos
parlamente įkurta tarppar
lamentinių ryšių su Lietuva
grupė, kuri sieks padėti Lietu
vai tapti Europos Sąjungos
(ES) ir NATO nare, plėtoti
ekonominį abiejų valstybių
bendradarbiavimą. Oficialiai
įregistruotoje grupėje yra 28
Bendruomenių ir Lordų rūmų
nariai iš trijų pagrindinių par
lamente atstovaujamų partijų:
vyriausybę sudarančios darbiečių partijos bei opozicijoje
esančių konservatorių ir libe
ralų demokratų. Grupė ry
šiams su Lietuva yra viena
gausiausių ir pirmųjų tarp D.
Britanijos parlamente įkurtų
bendradarbiavimo grupių su
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybėmis.
(BNS)

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas mano, kad Mindau
go karūnavimo 750-ųjų meti
nių data yra „neeilinė Lietu
vai”, kurios paminėjimui verta
išleisti milijonus litų. „Tai yra
mūsų
valstybės
jubiliejus.
Mindaugo karūnavimas yra ta
data, nuo kurios mes skaičiuo
jame savo, kaip valstybės gy
vavimą”, sakė A. Brazauskas.
Jis gynė praėjusią savaitę vy
riausybės patvirtintą iškilmių
2003 m. vasarą programą, pa
gal kurią parengiamiesiems
darbams ir pačiai šventei bus
išleista maždaug 100 mln. li
tų. Jis sakė, kad tai nėra
„kieno nors vieno kaprizas”.
Pasak A. Brazausko, šventės
projektus parengė Vilniaus sa
vivaldybė, o daliai jų buvo pri
tarusi ir liberalo Rolando Pakso vadovaujama vyriausybė.

* Klaipėdos miesto savi * Seimo pirmininkas Ar
valdybės taryboje dirbantys tūras Paulauskas artimiau
liberalai oficialiai paskelbė pa
sitraukiantys į opoziciją. Iki
šiol taryboje nė viena frakcija
nebuvo pasiskelbusi opozicine.
Lietuvos liberalų sąjungos pir
mininkas, buvęs
Klaipėdos
meras Eugenijus Gentvilas
teigė, jog tokį sprendimą pa
skatino valdančiosios daugu
mos sprendimai, kurie buvo
priimti ignoruojant liberalų

ibnsi
* Mažėjant gyventojų

pasiūlymus.

skaičiui, didėja kaimo gyven
tojų dalis. Galima spėti kelias
gyventojų, pasirinkusių kai
mą, kategorijas. Vieni, mieste
sumažėjus
darbo,
išsikėlė
ūkininkauti. Kiti pabėgo nuo
brangių
komunalinių
pas
laugų. Ir trečia kategorija —
turtingi žmonės, butus mieste
iškeitę į sodybas priemies
čiuose, kur galbūt vienintelė
jų „gyvulininkystė” — šuo sen
bernaras, o „augalininkystė”
— skrupulingai prižiūrima
golfo veja po langu.
(K,Elta)

siu metu ketina susitikti su
generaliniu prokuroru Antanu
Klimavičiumi ir ūkio ministru
Petru Čėsna išsiaiškinti prie
žastis ir asmenis, kurie vilki
na sprendimų priėmimą byloje
dėl Baltarusijos skolos Lietu
vai už elektros energiją. Susi
tikime su A. Paulausku vals
tybės
kontrolierius
Jonas
Liaučiuis piktinosi, kad nors
jo vadovaujama įstaiga, tirdama Baltarusijos skolos bylą,
atliko 30 patikrinimų ketu
riose valstybėse ir atskleidė
daug pažeidimų, Generalinė
prokuratūra nesiryžta skaidy
ti bylos į atskirus epizodus,
kas leistų greičiau pareikšti
kaltinimus. Beveik 200 mln.
litų skola už Baltarusijai par
duotą elektros energiją susi
darė 1998-1999 m. Išaiškėjus
šiems faktams, Valstybės kon
trolės siūlymu buvo iškelta
baudžiamoji byla dėl nuosto

tieki

lingo elektros energijos
mo.
(BNS)

Vašingtonas. Radikaliai išsiskirdamas su „šaltojo karo” laikų
ginklavimosi politika, JAV prezidentas George W. Bush antradie
nį pareiškė, kad JAV per dešimtmetį dviem trečdaliais sumažins
savo branduolinių galvučių skaičių, o Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin, pasveikinęs šį žingsnį, pažadėjo pasekti Vašingtono pa
vyzdžiu. Tačiau abu prezidentai, kurie nuo birželio mėnesio susi
tinka jau ketvirtą kartą, sakė, kad kol kas jiems dar nepavyko
rasti sprendimo, kuris leistų JAV įgyvendinti priešraketinės gyny
bos sistemos kūrimo programą išsaugojant 1972 metų Priešrake
tinės gynybos sutartį (PGS), kuri įsakmiai draudžia kurti tokią
ginkluotę. „Mūsų požiūriai į PGS skiriasi”, sakė G. W. Bush. V.
Putin sakė, kad Rusijos nuostata, jog PGS turi būti išsaugota „te
bėra nepasikeitusi”. G. W. Bush paskelbė, kad JAV savo branduo
linių ginklų atsargas vienašališkai sumažins maždaug iki 1,7002,200 branduolinių galvučių. Pagal jo planą kovinės galvutės bus
ne visiškai išmontuotos, tačiau tik pašalintos iš raketų.
Vašingtonas Kalbėdamas antradienio vakarą Rusijos amba
sadoje Vašingtone JAV politikos ir verslo atstovams, Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin pareiškė, kad branduolinių ir kitokių masi
nio naikinimo ginklų arsenalai visiškai neatitinka nei dabartinės
padėties pasaulyje, nei dabartinių grėsmių pobūdžio. Jis teigė, jog
Rusija ir JAV pasiekė svarbiausią dalyką — „mūsų valstybės lio
vėsi bįjojusios viena kitos”. „Todėl atsirado galimybė dabar atsi
kratyti to, kas dešimtmečius kėlė siaubą viso pasaulio tautoms —
branduolinio ir kitų rūšių masinio naikinimo ginklo arsenalų”,
sake jis. Kalbėdamas apie Rusijos požiūrį į NATO jis pareiškė,
kad NATO plėtra ir Baltijos valstybių įjungimas į organizaciją,
neatsižvelgiant į Rusijos tikslus, nebūtų teisingas sprendimas.
„Mes tam, suprantama, prieštaraujame”, sakė V. Putin. „Ši orga
nizacija (NATO - red.) buvo kuriama kaip priešprieša Sovietų
sąjungai, kurios jau nebėra. Ir, žlungant Sovietų sąjungai, reikėjo
suprasti, kad negali nepasikeisti ir pati NATO esmė”, pažymėjo
jis.
Maskva Maskva nepritaria JAV planams pakeisti esamas
tarptautines sutartis, iš kurių pagrindinė yra 1972 m. Priešrake
tinės gynybos sutartis. Kaip sakė kariniai ir diplomatiniai šal
tiniai, šiandien Rusijos ir JAV strateginės branduolinės pąjėgos
„yra nepagrįstai didelės ir tai kelia rimtą grėsmę ne tik abiem val
stybėms, bet ir vise pasaulio saugumui”. Rusų pareigūnai kritika
vo JAV siūlymus atsisakyti esamų sutarčių strateginės puolamo
sios ginkluotės mažinimo srityje. „Įgyvendinant šiuos siūlymus,
gali kilti viso masinio naikinimo ginklų neplatinimo režimo krizė”,
mano jie.
Islamabadas. Talibano judėjimo pajėgos trečiadienį pasitraukė
iš jų kontroliuojamo Rytų. Afganistano Jalalabado miesto, ir jo
kontrolę perėmė vietos vadai, pranešė naujienų agentūra „Afghan
Islamic Press”.
Dušanbė. Afganistano Šiaurės sąjungos ambasadorius Tadži
kistane pranešė, kad trečiadienį opozicinės pajėgos valstybės pie
tuose užėmė Talibano režimo citadelę Kandaharą.
Vašingtonas. JAV karo lėktuvai persekioja Talibano pajėgas,
kurios, palikusios Afganistano sostinę traukiasi į šalies pietus ir
rytus. Talibano kovotojams po skaudžių pralaimėjimų pradėjus
trauktis, atsirado „palanki proga pasiekti pažangos”, sakė JAV
gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. „Jie atsitraukia, tačiau ne
pasidavė, nesudėjo savo ginklų, vyksta savo mašinomis, — sakė
jis. — Tai yra visiškai teisėtas ir patrauklus taikinys, ir mes esa
me nusiteikę šiam tikslui pasinaudoti kiekviena pasitaikiusia ga
limybe”. „Pajudėję iš ankstesnių savo buvimo vietų, jie tampa re
gimi. Kai jie įlenda gilyn į tunelius ir urvus kalnų šlaituose, jie
dingsta iš akių, ir juos surasti yra daug sunkiau”, - sakė jis. D.
Rumsfeld perspėjo, kad JAV karas su terorizmu „dar toli gražu
neužbaigtas”.
Dubai. Jeigu Afganistano Šiaurės sąjungos pąjėgos suims įta
riamąjį teroristų vadą Osama bin Laden arba jį globojantį Taliba
no judėjimo vadovą mulą Mohammad Omar, jie turės stoti prieš
teismą kaip karo nusikaltėliai, trečiadienį pareiškė prieš Talibaną
kariaujančio Šiaurės sąjungos užsienio reikalų ministras Abdullah Abdullah. Tačiau nors Afganistano provincijos viena po kitos
atitenka Šiaurės sąjungai arba pačios sukyla prieš Talibaną, JAV
kol kas nesiseka suimti nei mulos Omar, nei O. bin Laden.
New Yorkas. Atlikus pirminį nukritusio bendrovės „American
Airlines” lėktuvo variklių patikrinimą, neaptikta jokio vidaus ge
dimo, antradienį pranešė specialistai, tiriantys lėktuvo „Airbus"
nelaimę, kurios metu žuvo 265 žmones. Valstybinės transporto
saugumo valdybos specialistai labai atidžiai tiria du bendrovės
„General Electric” pagamintus variklius, ieškodami priežasčių,
dėl kurių šis lėktuvas pirmadienį nukrito, praėjus kelioms minu
tėms po pakilimo. Atlikus pradinį lakūnų kabinoje vykstančius po
kalbius įrašančios Juodosios dėžės” duomenų tyrimą, paaiškėjo,
jog lėktuvas du kartus garsiai subarškėjo, o po to lakūnai jo nebe
suvaldė. Tai, kad kai kurios lėktuvo dalys buvo ištrauktos iš van
dens netoli esančioje įlankoje, o abu varikliai rasti atskirai nuo
fiuzeliažo („uodegos”), rodo, kad lėktuvas netrukus po pakilimo lū
žo.
Talinas. Oficialus Rusijos URM atstovas griežtai reagavo į pra
ėjusią savaitę paskelbtą Estijos premjero Mart Laar laišką savo
partijos — Tėvynės sąjungos — nariams, kuriame teigė, kad Rusi
ja naudoja provokacijoms Europos Saugumo ir bendradarbiavimo
organizacįjos veiklą Estijoje. Rusija apkaltino M. Laar šiurkščiais
išpuoliais ir tuo, kad jis „ieškąs
KALENDORIUS
užsienio priešo”. Užuot svarstęs
Lapkričio
15 d.: Sv. Albertas
tarptautines
rekomendacijas
panaikinti estų kalbos mokėji Didysis: Leopoldas, Norda, Vaidila,
mo reikalavimus kandidatams į Žadvyde.
deputatus, M. Laar „vėl šiurkš
Lapkričio 18 d.: AiSkutia, Ed
čiai užsipuolė Rusiją”, sakoma mundas, Gerdvilė, Gertrūda, Marga
Rusijos pareiškime.
rita, Vaišvydas, Tydn
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Praeitą šeštadienį, lapkričio
10 dieną, Šiaurės lietuviai rin
kosi į Grayslake, County
Sąuire, kur vyko JAV LB
Waukegan/Lake County apy
linkės kasmetinis tradicinis
rudens pokylis, šiemet pava
dintas Medžioklės puota. Tik
gaila, kad dalyviai nevilkėjo
medžioklės kostiumų, kaip
skelbė pokylio tema, tačiau
damos su vakarinėmis suk-'
niomis bei kostiumuoti vyriš
kiai atrodė tikrai iškilmingai.
Nebuvo oficialios dalies nei
programos:
paprasčiausiai
žmonės susirinko pasilinks
minti ir atsipalaiduoti. Ir ne
tik iš šiaurinių rajonų, bet ir
Wisconsin, Čikagos bei jos
priemiesčių. Atrodo, kad nie
kam nebuvo nuobodu, nes bro
lių Švabų kolektyvas neleido
atsikvėpti ir šokių aikštelė
visą laiką buvo pilnutėlė — ar
jaunų, ar vyresnių šokėjų, ar
seniai, ar neseniai atvykusių
lietuvių.

miai daugiau lietuvių, antro
IL 60629-5589
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
sios imigracijos žmonių, kurie
Subscription Kates $100.00. Foreign countries $115.
nelabai nori įsileisti naujuo
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
sius į savo tarpą ir dar užleisti
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunCiame. Prie
vadovaujančius postus. Gal ne
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
tiek nenori, bet nesugeba to
galioja.
padaryti. Dažnai senieji nesu- '
DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.
pranta, kodėl šiandien visi bė
3 mėn.
Metams
1/2 metų
$38.00
$100.90
$60.00
JAV
ga iš tėvynės savo noru, kuo
(U.SJ. $115.00
$45.00
$65.00
Kanadoje ir kitur
met jiems reikėjo trauktis į
Tik šeštadienio laida:
Vakarus per prievartą. Tikiu,
$33.00
$60.00
$45.00
JAV
$38.00
$65.00
$50.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
kad visose bendruomenėse tas
Po „Aukuro" choro koncerto Putname, š.m. spalio 12 d., putnamiečiai Bružai netikėtai susitiko su giminaitėmis
Užsakant į Lietuva:
įvyks — supra'sim vieni kitus,
$500.00
$250.00
iš Lietuvos. Iš k.: Juozas Bružas, Nijolė Senkutė, Rima Bružienė-Senkutė ir Auksė Vildžiūnienė-Senkutė.
Oro paštu
įsiklausysim į vienas kito
$55.00
$100.00
Reguliariu paštu
problemas, galbūt pakelsim
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
tai
jau
pavargę.
čiau atsikūrė tautinių šokių
artina gyvenančius ir miru
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
pažiūras ir tuomet amžinai kolektyvas — „Klumpė” (anks
Aukuriečiai, pernakvoję vie sius, įgyvendinant Kristaus
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
gyvuosim”.
čiau vadinosi „Bijūnėlis”), ku nuolyno duotose patalpose, karalystę.
Administratorius - Valentinas Krumplis
riam vadovauja neseniai iš anksti vyko į New Yorką —
Po bendrų pietų vienuolyno
Juo mažiau lietuvių —
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
tuo vieningiau
Lietuvos
atvykusi Ingrida vakare atlikti koncertą. Grįžo Matulaičio salėje, sąskrydi• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
Špokienė. .Akimirkos” teatras nakvynei į Putnamą. Kitos ninkai susirinko salėje po kop
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
Tokią išvadą galima padary jungia neseniai atvykusį jau dienos rytą dauguma choristų lyčia konferencijai, kurią pra
gavus prašymą, ką nors skelbti
ti, pakalbėjus su puotos sve nimą. Apylinkės iždininkas lankė .Alkos” archyvą-muzie- dėjo Matulaičio slaugos namų
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
čiais. Food Depo International Gediminas Damašius pasako jų, domėjosi biblioteka, muzie kapelionas kun. Rapolas Kra
prašančia
prezidentė Angelė Kavakienė jo apie sporto renginius: jumi ir archyvų rinkiniais. sauskas malda,
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
gyvena šiaurėje, ji pokylyje „Kiekvieną trečiadienį žai Ypač stebėjosi Amerikos lietu Aukščiausiojo palaimos čia su
DANTŲ GYDYTOJAS
jau antrą kartą: „Čia nesijauti džiam tinklinį, kas du mėne vių veikla ir nuveiktais dar sirinkusiems, visiems vienuo ganizacijų būriai. Priglaudžia
ir
vietos
parapiją,
kurios
baž
Lietuviams
sutvarkys dantis už
svetimu, neseniai iš Lietuvos sius rengiam sporto šventes, bais. Ansamblis, palydėtas bū lijos rėmėjams ir palaimintos
prieinamą kainą. Pacientai priimami
nyčia
jau
statoma.
Turi
pasto
atvykusiu. Šiaurėje gal lietu vasarą — golfo turnyrą, žiemą relio putnamiečių, palikdamas amžinybės mirusiems. Seselių
gę ir teikia aprūpinimą sve absoliučiai punktualiai. Susitarimui
viai
draugiškesni, nei kitur. slidinėjam”. Kas nori daugiau malonų koncerto ir asmenų vyresnioji sės. Paulė Savic
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
Kaip atsirado šiaurės
čiams ir turistams. Marijam
Nors musų čia ir ne tiek daug, informacijos, skambinkite val prisiminimą, vyko į Bostoną, kaitė nuoširdžiai padėkojo su
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
lietuviai?
ten džiuginti lietuvius koncer sirinkusiems už dalyvavimą, polėje, kur yra vienuolijos mo
Tel. 708-422-8260
vis tiek savi marškiniai prie dybos telefonu: 847-623-7927.
Buvęs apylinkės pirminin kūno labiau limpa”.
visiems rėmėjams už vienuoli tiniški namai, pastatyti ir
Puotos svečiai išsiskirstė jau tu.
kas, dabar politinių reikalų
Netikėtai atsitiko, kad dvi jos visokeriopą rėmimą, kas įrengti slaugos namai vienuo
DR. JOVITA KERELIS
Vos prieš metus į Ameriką po vidurnakčio. Iki kitų metų,
vedėjas, Eduardas Skališkis, atvykusi, Lolita Vingelienė su kuomet JAV LB Lake County/ .Aukuro” choristės:
Nijolė įgalina seseles teikti pagalbą lyno seselėms, kunigams, o ir
DANTŲ GYDYTOJA
remdamasis kun. Juozo Čiu- šeima pasirinko šiaurinius Waukegan apylinkė švęs 50 Senkutė (ištekėjusi, bet pasili jos reikalingiems. Prašė visus seneliams bei invalidams glo
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
žausko 1946 m. išleista kny priemiesčius, nes norėjo vai metų sukaktį.
kusi turėtą pavardę), kompo ir toliau remti vienuoliją bei boti. Vilniuje, kur gauta sena
Tel. (708) 598-8101
gele, papasakojo parapijos su kus leisti į geresnę mokyklą,
• Rusnė Vėjūnė zitorė, jos kompanuotą dainų bendradarbiauti, kad artimo bažnytėlė ir aplink ją name
Valandos pagal susitarimą
sikūrimo istoriją. Pirmasis lie be to, čia — didesnės darbų
dainuota koncerte, ir Auksė meilė ir reikalingam pagalba liai, visi labai apleisti, seselių
tuvis Waukegane buvo Domi galimybės. Moteris nemano, PUTNAM, CT
Vildžiūnienė-Senkutė susitiko galėtų būti tęsiama ir plečia taisomi ir jau pradedami ap
VIDAS J. NEMICKAS, M. D.
ninkas
Norkevičius-Norkus, kad šiauriečių mažai, nes par
su savo giminaičiais putna- ma. Centro rėmėjų valdybos gyventi, tačiau visųjų atstaty
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
kuris 1891 m. čia iš Čikagos duotuvėse gali išgirsti gimtą
KLAIPĖDOS CHORAS
miečiais Bružais. Rima Bru pirm. Gitą Kupčinskienė su mas pareikalaus didelių su
7722 S. Kedzie Ąye,, A
.AUKURAS” PUTNAME
atėjo pėsčias. Vėliau prisi šneką, o, be to, pastaruoju me
žienė, menininkė, yra Senku glaustai pranešė apie valdy mų. Ansamblis yra prie Prezi
Chicago, IL 60652
jungė Mataušas Rūta bei An tu nemažai tautiečių iš pietų
tė. Beje, dar viena Senkų gi bos ir rėmėjų veiklą. Ji apgai dentūros ir atstatymas turi
Kab. tel. 773-471-3300
tanas Jasiukevičius. Trise jie ar vakarų keliasi į šiaurę. Ko
Aukšto meninio lygio Klai minės narė Vilija Naujokai- lestavo kelių rėmėjų būrelių būti senąja architektūra. Šel
dirbo
„Washburnmonew” dėl?
pėdos Muzikos centro choras, tienė-Senkutė New Yorke yra didesniuose lietuvių telkiniuo piamos vienuolijos seselės ir
DR. L. PETREIKIS
įmonėje ir uždirbdavo 12.5
Generalinio LR konsulo Či daug koncertavęs Lietuvoje ir vienos am^pkiečių bažnyčios se išnykimą, tačiau gera, kad jų veikla Kaišiadoryse, Alytu
DANTŲ GYDYTOJA
cnt' per valandą. Taip lietu kagoje atašė Ramūnas Ast keliolikoje Europos šalių, ta vargonininkė.
tų vietovių vienuolijos rėmėjai je, Utenoje ir kitur, tose vie 9055 S.Roberts Rd. HicKory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
viai apsigyveno Waukegane. rauskas teigia, kad jaunimas pęs daugelio tarptautinių kon
Juozas Kriaučiūnas tęsia rėmimą tiesiogiai. Ame tose joms teikiama pagalba la
Tel. (708) 598-4055
1896 m. įsteigta lietuvių Šv. pamėgo šiaurę, nes čia galbūt kursų laureatu, iškviestas
rikoje liko tik trys būreliai: čia bai nepakankama. Laukiama
Valandos
pagal susitarimą
Baltramiejaus parapija, kuri daugiau darbų, jie geriau ap koncertuoti Amerikoje ir Ka
Putname centrinis, Čikagoje rėmėjų pagalba. Konferencija
RĖMĖJU
turėjo ir savo bažnyčią, talpi mokami. R. Astrauskas gyve nadoje, iš anksto neplanuotai
ir Worcesteryje. Dauguma rė baigta malda ir „Marija, Mari
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
SĄSKRYDIS-ŠVENTĖ
nusią net 500 tikinčiųjų. Lie na Čikagos pietvakariuose, ta užsuko į Putnamą. Ansamblis
mėjų remia vienuoliją tiesio ja” giesme.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
tuviai turėjo ir mokyklą bei čiau Rudens puotoje dalyvauja atliko koncertą ir porą naktų
Po to vyko kapų lankymas. Į
giai. Rėmimas vykdomas fi
Kalbame lietuviškai
salę. Šiandien jau nieko nebe jau kelintą kartą, „nes čia nakvojo. Koncertas vyko spa
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Marijos Nekalto Prasidėjimo nansiškai, gėrybėmis ir darbu. kapines įeidami dalyviai gie
Chicago, IL 60638
liko.
Bažnyčią
„okupavo” žmonės susirenka paprasčiau lio 12 d. vakare, pakankamos seselių vienuolyne, š.m. spalio Pavyzdys: „Neringos” vasaros dojo „Dievas mūsų prieglauda”
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą
meksikiečiai, namas parduo siai pasilinksminti. Proga su akustikos vienuolyno salėje po 28 d., vyko vienuolijos rėmėjų stovykla, jos išlaikymas, vasa giesmę. Kapinėse maldoms už
tas.. Tačiau naujoji apylinkės sitikti ir su Wisconsino lietu bažnyčia. Nors ir staigiai su sąskrydis ir šventė, jau dau ros metu, kai stovyklauja jau mirusius vadovavo kun. KaraARAS ŽLIOBA, M.D.
valdyba, su jaunu ir energin viais, kuriems į Čikagoje vyks kviesti, susirinko arti 80 ar gelį metų kasmetinis įvykis. nimas, vadovų ir aprūpinamo nauskas ir giesmėms muzikė
gu pirmininku Vaidu Aksami- tančius renginius gal per toli daugiau asmenų (vietinių ir Dalyvavo daugiau kaip šimti personalo telkimas, reikalingi Aldona Prapuolenytė. Kapinė AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
tausku priešaky, kuria naujus atvykti”.
apylinkių).
nė žmonių, atvykusių ir iš toli vienuolyno seselių ir rėmėjų se pašventinti ant mirusių ka
219 N. Hammes Avęnue
Joliet, IL 60435 '
planus — pirmiausia įkurti
„Aukuras”
įkurtas
1993
m.
mesnių
vietovių:
New
Yorko,
pų
šiais
metais
pastatyti
pa
pagalbos.
Stovykloje
ugdoma
Dailininkė Irena Šaparnienė
Tel. 815-741-3220
šeštadieninę lituanistinę mo mano, kad šiaurės lietuvių muziko dirigento Alfonso Vil Bostono, Providence, Worces- krikščioniškas gyvenimo bū minklai, prie jų susirinkus
kyklą. Pasak pirmininko, jau renginiai vieningesni. „Kitose džiūno, tada buvusios Lietu terio ir kt.
das, keliama lietuvybė. Pati mirusiojo artimiesiems. Pa
MARIUS KATILIUS, M.D.
atsiliepė 25 šeimos, netgi iš bendruomenėse yra ir taip vos Radijo kamerinio choro va
Šventė pradėta 11 vai. ryto Kupčinskienė atsiprašė, vasa šventinti paminklai: seselės
CHIRURGAS
VVisconsino. Galbūt ilgainiui daug žmonių, tai kam jiems dovo ir dirigento. Choro daini šv. Mišiomis vienuolyno kop romis negalinti daug padėti, Gertrūdos Eigelytės, Vytauto
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
pavyktų ir savo pastovią vietą reikalingi nauji. Tuomet ir nė ninkai yra muzikos mokytojai, lyčioje. Mišias koncelebravo nes įsipareigojusi darbuotis Liaugalio, Adelaidės Rath ir
laparoskopinė chirurgija.
turėti, nes šiandien apylinkės ra jokio ryšio tarp kartų. Nie studentai, kultūros darbuoto vienuolyno kapelionas kun. A.P.P.L.E. rengiamuose kur Petro Vytauto Vyganto. Prie
300 Barney Dr., Suite A
nariai nuomoja miesto salę. V. kaip nesuprantu, kodėl nesi jai ir kitokie dainos puose Tomas Karanauskas ir vie suose, teikiančiuose žinias Vyganto, buvusio nenuilstan
Joliet, IL 60435
Aksamitauskas dar turi vieną lietuvis, jei nevedi vaiko į li lėtojai. Koncerte choro reper nuolyne globojamas prel. An Lietuvos mokytojams tiksliau čio visuomenininko, krikščio
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
tikslą — sukurti internetinę tuanistinę mokyklą ar neini į tuaras buvo kelių žanrų: klasi tanas Bertašius. Kun. Kara atlikti profesijos darbus.
niškų organizacijų vadovo ir
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
apylinkės
svetainę,
kur bendruomenės susirinkimus? kinės muzikos kūriniai, pra nauskas pamoksle pasidžiau
Seselė Bernadeta Matukai- tikėjimo propagatoriaus, susi
žmonės rastų visą informaciją Juk yra ir kitokių būdų išlai moginiai, teatralizuotos muzi gė dalyvių gausa ir jų, bei ne tė, ryšininkė ir patarėja Lietu rinko būrys žmonių: ateitinin
apie renginius, bendruomenės kyti lietuvybę”.
kos, humoristiniai ir vaidybi galėjusių atvykti, vienuolynui voje esančiai vienuolijos da kų, krikščioniškų organizacijų pabaigoje pagerbtas Švč. Sak
planus.
niai. Kai kurie kūriniai atlikti teikiama parama, įgalinančia liai,
padedanti
įsitvirtinti ir Lietuvių katalikų mokslo ramentas.
Apylinkei — 50 metų
Sąskrydininkai, labai paten
su fortepijono palyda, kai ku vienuolyno seseles teikti pa veikla ir plėtra, priminė, kad akademijos narių, prisiminti
„Vadovavimą reikia
rie birbynių, švilpynių, sku galbą jos reikalingiems, ypač seselės, padedamos rėmėjų, ir pagerbti mirusį. Sugiedotas kinti susibūrimu,“ maldomis,
perduoti jaunimui”
Anot apylinkės pirmininko, dučių ir barškalų, net armoni lietuviams Amerikos šalyje, o daug didžių darbų padarė. Per ateitininkų himnas.
nuveiktais seselių darbais ir
aktyviąją bendruomenės dalį kos palyda. Dirigentas Vil taip pat Lietuvoje. Pagalba tei praėjusį dešimtmetį Kaune
Iš kapinių skubėta į vienuo dar prieš išsiskirstymą užkan
Vaidui Aksamitauskui — sudaro per 300 žmonių. Ta džiūnas i
choristai sudarė kiama materialinė ir dvasinė pastatyti didžiuliai Matulaičio lyno
koplyčią
Mišparams džiais pavaišinti, skirstėsi, pa
31-eri. Vos prieš kelis mėne čiau šiose apylinkėse gyvena vienumą, i lausytojai išgyve — tikėjimo kėlimas. Vienuoly vardo namai, kurių pastoge (maldos už mirusius,. Juos siryžę ir toliau remti vienuo
sius jis išrinktas apylinkės kur kas daugiau lietuvaičių. no nuoširi
kontaktą su cho no seselės ir rėmėjai prisime naudojasi krikščioniško švieti giedojo kun. Karanauskas ir liją ir seselių veiklą.
pirmininku. Iš valdybą suda Be Rudens puotos šiauriečiai ristais. K certas be pertrau na ir mirusius, ypač gerada mo, šalpos ir krikščioniškų or- koplyčion susirinkusieji. Jų
Juozas Kriaučiūnas
rančių narių, net šeši yra nau pažymi Vasario 16-ąją, vasarą kos tęsėsi dvi valandas, bet rius, meldžiasi už juos, kad
josios lietuvių kartos atstovai. linksminasi gegrzinėje. Nors klausytojai nenoriai leido jį Aukščiausias suteiktų jiems
Vyresnieji, antros imigracijos apylinkė nebeturi choro, ta- baigti, nors matė, kad choris palaimintą amžinybę. Visa tai
lietuviai, džiaugiasi tuo, nes
pasak JAV LB Tarybos prezi
diumo pirmininkės Reginos
Narušienės Jeigu neleisim
veikti jaunimui tai sužlug
si nr. Pasikeitė laikai. Lietuva
— laisva Naujieji atvykėliai
mums leido suprasti apie nau
ją Lietuvą, kurią mes buvom
priversti palikti Mūsų apy
linkes žmonės suprato, kad
neišlaikysim tautiškumo be
naujų jėgų O jaunieji turi iš
mūsų pasimokyti, kaip per 50
m išlikti lietuviais, nes mes
tai padarėm" R Narušienė
sako, kad Šiaurės Lietuvių
Bendruomenė skiriasi nuo ki
tų, nes čia abi kartos suranda
bendrą kalbą. Ji pripažįsta,
S\ ( M M.n įjos Nok.iho Pr;isi<h*|iino vienuolijos rėmėjui- s;,skrv(lininkni. š m spalio 12 d susirinkę‘vioriitolvno
\iikuin • liui.i" - in •'p.ilin 12 <1 k< >i h < ‘i i. i\< ’ Putn.mii
knpine-e, pi isimm.i u meldžiasi uz mirusius
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kad „kitose JAV LB yra žy
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JUNGTINIO PABALTIEČIŲ
KOMITETO VEIKLA

Danutė Bindokienė

Butelis jau atkimštas: o
kas toliau?

ALTo atstovo Vašingtone metinė ataskaita (2)
ALGIRDAS RIMAS

ALTo veikla Vašingtone, investicįjas į Lietuvą, Latviją
kaip ir pastaraisiais keleriais ir Estiją, buvo aplankyti
metais, vyksta JBANC (Jung Kongreso atstovai ir senato
tinio pabaltiečių komiteto. riai, susitikta ir diskutuota apie
Red.) rėmuose. Praėjusiais NATO su Baltųjų Rūmų ir
metais ši veikla buvo vis dau Valstybės departamento pa
giau derinama su JAV LB. reigūnais
bei
apsvarstyta
Buvo vykdyti keli bendri pro daug kitų opių saugumo klau
jektai: JAV LB per savo apy simų seminaruose, Dalyvavo
gardas ir apylinkes ryškiai aukštų pareigūnų, akade
prisidėjo prie parašų rinkimo mikų, žiniasklaidos atstovų ir
NATO peticįjai. Nepaisant politikų iš JAV, Lietuvos ir
kritikos, kad tokių parašų kitų valstybių.
buvo surinkta per mažai, ma
Per metus JBANC ir ALTas
nau, kad pateikimas Baltie surengė dar du svarbius ren
siems Rūmams 25,000 parašų, ginius. Pirmas buvo - Latvijos
surinktų iš palyginus neskait prezidentės
Vike-Freibergos
lingos gyventojų grupės tik priėmimas Kongreso rūmuose
per kokius tris mėnesius, pa ir JBANC 40 metų sukakties
darė teigiamą įspūdį Vašing minėjimas. Antras renginys,
tone.
prie kurio prisidėjo JAV LB,
JAV LB taip pat prisidėjo buvo rugsėjo 10 d. Senate su
savo lėšomis prie JBANC (ir rengtas priėmimas preziden
ALTo) surengtų trijų pasauli tui Valdui Adamkui. Priė
nio masto interneto pokalbių. mimas buvo vienas iš pirmiau
Pirmas toks pokalbis vyko su sių renginių prezidento pro
Bruce Jackson, JAV NATO gramoje. Dėl kitos dienos įvy
komiteto pirmininku. Trečias kių - liko vienas iš paskuti
įvyko ką tik lapkričio 1 d. su nių. Abu priėmimai sutraukė
Ron Asmus, JAV užsienio rei apie
200
dalyvių,
vyko
kalų tarybos konsultantu. Jis sklandžiai ir sėkmingai.
buvo vienas iš pagrindinių
Ypatingo dėmesio vertos
JAB-Baltijos valstybių partne JBANC ir ALTo programos
rystės chartos autorių. Kaip stiprinti santykius su įvairio
buvęs aukšto rango Valstybės mis JAV vietovėmis, kad juose
departamento pareigūnas, at būtų išjudinta politinė veikla
sakingas už NATO plėtros po dėl NATO plėtimo. Šią vasarą
litiką, Asmus galėjo turiningai mūsų JBANC darbuotojai ke
ir dalykiškai pakalbėti mums liavo į vakarų valstijas, kur
aktualia NATO plėtros tema. aplankė vietinius lietuvių, lat
Abi programos pritraukė paly vių ir estų kilmės JAV pi
ginus daug publikos. Antras liečius Los Angeles, Portland,
toks interneto pokalbis neįvy Seattle, Pheonix ir Denver
ko. Jis turėjo vykti su Lietu miestuose. JAV LB apylinkės
vos prezidentu Valdu Adam ir ALTas bendradarbiavo or
kum ir turėjo būti transliuoja ganizuojant šiuos subuvimus.
mas rugsėjo 12 d. Dėl rugsėjo Organizuojami tolesni pana
11d. įvykių prez. V. Adamkus šūs susirinkimai Delavvare ir
nutraukė savo apsilankymą New Jersey valstijose, kur yra
Vašingtone.
ypač svarbu paveikti vietos
Šalia peticijų kampanijos ir senatorius.
interneto pokalbių JBANC ir
JBANC (su ALTo parama)
ALTas šiais metais fckovo išleido šiais metais keturis pe
mėnesį organizavo svarbią riodinius leidinius „JBANC
trijų dienų konferenciją Va Chronicle”, gvildenančius Bal
šingtone. Konferencijoje buvo tijos saugumo klausimus. Lei
aptartos programos skatinti diniai gana platūs ir turiningi.
Jie buvo siunčiami visiems
Kongreso nariams ir daug
JBANC Chronicle
kam vyriausybėje bei žiniaM M** $**»«**• **H»y«* f*-**”*....
sklaidai. Techninė šių leidinių
kokybė žymiai pagerėjo. Pato
| -*n> IM TH> W TtftROttftftM
bulėjo ir NATO žinių rinki
niai, kurie pasirodo JBANC
remiamuose
tinklalapiuose,
Expand-NATO ir NEBD. Šie
tinklalapiai pristato vėliau
sias žinias iš pagrindinių
žinių agentūrų apie NATO
plėtros būklę.
Kaip ir anksčiau, JBANC
bendradarbiauja su Vidurio ir
Rytų Europos koalicija ir su
Kalifornijoje esančia Amerikos

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano —
lietuvių partizano „Povo” dienoraščio
Nr.3

HEINRICHAS ROSSMANAS

Duoneliaudamas peržengiau daug lenkų namų
slenksčių, pasėdėjau ne prie vieno svetingo stalo ir
mačiau, kaip šeimininkės pjausto gerus lašinius ir žiū
ri į mane. Jų veiduose mačiau užuojautą.
Kartais su vaišingomis šeimininkėmis sėdėdavau
prie namų ant suolelio. Jos išlydėdamos perspėdavo
mane apie rusus, sako „rusai” ir apkabina. Nuo šių žo
džių stingdavo kraujas, moterys man duodavo kelionei
duonos. Kone kiekvieną naktį prieidavau upę ar upelį.
Ir čia miškuose pasitaikydavo apleistų partizanų sto
vyklų, kur aš galėdavau pailsėti. Kartą vakare atėjau
į Vilniaus priemiestį, išėjau į pagrindinę gatvę, kur su
tiktas lenkas pasakė, kad nuo vakaro iki dešimtos va
landos ryto vaikščioti negalima. Buvo vidurnaktis,
mačiau sunkvežimį, šalia kurio buvo girdėti kalbant
rusiškai. Visur mėtėsi apavas, lenkai pabėgo basi.
Praeidamas pro rusų kareivius, aš, vokiečių kareivis
šypsojausi, praeidavau nelaukdamas, kol jie mane už
kalbins. Nuėjau iki prekių stoties. Ji sausakimša rusų,
todėl ten sėdėti negalėsiu, nes jie gali pradėti kaman
tinėti. Mėnesienoje basčiausi iki ryto. Vilniuje patek
davau į vokiečių lėktuvų bombardavimus.
Vėl kląjojau bei slapsčiausi, pabėgdavau nuo rusų
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Lapkričio 10 d. Čikagoje vyko 61-asis ALTo suvažiavimas, kuriame buvo surengtos svarstybos dėl Amerikos
Lietuvių tarybos (ALTo) ateities. Jose dalyvavo (iš kairės): ALTo vicepirmininkas Petras Buchas, dr. Jonas Va
laitis, JBANC darbuotojas, lietuvaitis, Amerikoje studijuojantis politikos.mokslus, Simonas Girdzijauskas, ir
Pranas Jurkus.
Jono Kuprio nuotr.
Baltų lyga (BAFLE). ALTas
su JBANC arba su koalicija
dalyvavo keturiuose pokal
biuose su Baltųjų Rūmų ir
Valstybės departamento aukš
taisiais pareigūnais ir nuolat
tarėsi su jų patarėjais. Kaip ir
anksčiau, tęsėsi laiškų rašymo
kampanija dėl priėmimo į
NATO. Patarimai talpinami
JBANC tinklalapyje ir poli
tinės akcijos vadovėlyje, kurį
parengė JBANC.
Ateityje, be minėtų nuolati
nių projektų, yra planuojama
ypatinga
konferencija
dėl
NATO plėtimo. Ji numatyta
kitų metų kovo viduryje Va
šingtone. Šią konferenciją ke
tinama rengti kartu su Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių
transatlantinėm asociacijom ir
vienu Vašingtono mokslo ins
titutu. Lietuvos asociacija ža
da parūpinti lėšų ir prele
gentų. Renginio apimtis dar
yra ryškinama. Spalio mėnesį,
prieš NATO viršūnių konfe
renciją Prahoje, JAV LB žada
rengti savo tarybos metinį
suvažiavimą
Vašingtone.
JBANC ir ALTas ketina pa
dėti surengti bendrą politinę
programą, į kurią įeitų lietu
vių pokalbiai su JAV vyriau
sybės ir Kongreso atstovais.
Įvykdyti minėtus projektus
nemažai kainuoja. Kadangi
2001 ir 2002 metai yra lemtin
gi sprendžiant Lietuvos ir kitų
Baltijos valstybių norus tapti
NATO narėmis, reikėtų parū
pinti daugiau lėšų JBANC
negu paprastai. Nedetalizuo
siu, tačiau reikėtų atsiminti,
kad metinis JBANC biudžetas
neviršija kokių 65,000 dol. per
metus. Reikėtų šią sumą paly
ginti su viešai paskelbta žinia,
kad Estijos ambasada paskyrė
apie 175,000 dol. metams
samdyti vien profesionalų lo
bistą.
Bafgiant norėčiau pabrėžti,
nors pasaulyje vyksta esmi
niai pokyčiai, Lietuvos per
spektyvos patekti j NATO yra
geros; būtina toliau įtaigoti
JAV politikus, kad jie remtų

Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių priėmimų į NATO 2002
metais; mes galime prasmin
giausiai siękti šio tikslo bend
radarbiaudami su bendra
minčiais, tokiais kaip JAV LB,
ir dėl smulkmenų nesiskaldyti.
ALTas šiuo metu turi nepa
prastai svarbų uždavinį dirbti
Lietuvos naudai, kad Lietuva

patektų į NATO. Sis užda
vinys gali būti pasiektas ki
tais metais. Todėl raginu
ALTą gyvuoti ir uoliai dirbti
toliau koalicijose kartu su ki
tomis mums artimomis orga
nizacijomis. Džiaukimės savo
pasiekimais ir atsiminkime,
kad Lietuvai ALTas reikalin
gas dabar ne mažiau negu
praeityje.

PO PRANEŠIMO - TRUMPAS INTERVIU
SU ALGIRDU RIMU
- Priminkite JBANC - derinate šias dvi atsto
Junginio pabaltiečių komi vybes?
- Aš jas suderinu labai ne
teto - atsiradimo istoriją.
sunkiai. Man atrodo, kad
- Pabaltiečių komitetas atsi praeities ginčai buvo pagrįsti
rado prieš 40 metų. Jis buvo skirtingų požiūrių į tų laikų
sukurtas ALTo ir estų bei lat problemas. Dabar problemos
vių bendruomenių Amerikoje. pasikeitė, Amerikos lietuvių
Tais laikais buvo nujautimas, siekiai šiandien yra vienodi.
kad pačiame Vašingtone per Ginčai, kurie yra, yra istori
mažai atstovaujami Baltijos niai ginčai, kur yra ir asmeny
valstybių politiniai reikalai. bių problemų, ir pasaulė
Tuo laiku opiausias klausimas žiūrinių skirtumų. Šiais lai
buvo - nepriklausomybė. Bal kais tai jau anachronizmas.
tų komitetas nuolat palaikė
- Naujiesiems „Draugo”
santykius su .Kongresu ir su skaitytojams norėtume pri
vykdomąja valdžia, stūmė ne statyti ir Jus patį.
priklausomybės pripažinimo
- Gimiau Lietuvoje, Vil
reikalą. Po nepriklausomybės niuje, ir į Ameriką atvažiavau
atgavimo Baltijos valstybėse su tėvais. Užaugau Niujorke,
atsirado nauji uždaviniai. Pir ten baigiau ekonomikos ir po
masis iš jų - NATO narystė. litinių mokslų studijas. Po to
Iki šio laiko tuo daugiausiai ir dirbau kariuomenėje bei Vals
užsiimame. Taip pat įtaigo tybės departamente. Į pensiją
jame, kad būtų priimti JAV prieš kokius 6-erius metus
įstatymai, kurie užtikrintų fi išėjau iš diplomatinės tarny
nansinę paramą Baltijos vals bos. Paskutiniuosius metus
tybėms, ypač pasiruošimui į dirbau Amerikos ambasadoje
NATO.
Vilniuje, - iki 1994 m. Dau
Mūsų darbo principas toks - giausia yra tekę dirbti Euro
trys Baltijos valstybės - kiek poje (Vokietijoje, Islandijoje),
viena su savo interesais. Kanadoje, Pietų Amerikoje.
Sprendimus priimame vien Teko užsiimti Korėjos reika
balsiai ir tik dėl tokių užda lais.
vinių, kurie svarbūs visoms.
- Jūsų lietuvių kalba la
bai
žodinga.
- Šiuo metu Jūs esate
Tikriausiai
buvo geros li
dviejų, praeityje kartais ir
tuanistinės
mokyklos.
Be to,
aštriai besiginčijusių, orga
žmona
lietuvė.
Namie
kalbė
nizacijų atstovas - Ameri
kos Lietuvių tarybos atsto davome lietuviškai, bandėme
vas Vašingtone ir JAV Lie lietuviškai išmokyti ir vaikus.
tuvių Bendruomenės Vi Abu sūnūs jau suaugę.
Dėkojame už pokalbį.
suomeninių reikalų tary
Audronė V. Škiudaitė
bos pirmininkas. Kaip su

sargybinių. Būdavo, rusai mane vieną apsupdavo iš
visų pusių, o man pavykdavo pabėgti į stotį. Stotyje
taip pat rusai, ir aš kaip pelė blaškiausi tarp liūtų
narve. Nusileidau ir pritūpiau prie vagono rato, ne
žinodamas, ar vagone yra rusų. Buvau bejėgis, niekur
nežiūrėjau, nieko nemąsčiau. Apie mane niekas negal
vojo, nežinojo, kiek aš išgyvenau, ir kiek dar reikės
iškentėti, man jau galas. Lik sveika, mano brangioji
Hilda, tėvai, giminės, broliai, seserys ir mažas kūdiki!
Beklaidžiodamas kartą užėjau į vieną namą ir
besišnekučiuodamas su moterimi paklausiau, ar čia
Lenkija. Ji atsakė, jog Lietuva. Taigi aš aklai atklydau
į kitą šalį ir išgirdau pirmąjį lietuvišką žodį. Į klau
simą, kur Vokietįja, moteris gestais paaiškino, kad už
dviejų kilometrų. Iš tikrųjų buvo ne taip. Su ja išsi
aiškinti negalėjau, todėl taip supratau.
Vėl klaidžiojimai ir bėgimai nuo rusų kareivių ir sar
gybinių.
Vieną dieną sutikau karvę beganančią moterį lietu
vę. Paprašyta ji nusivedė mane į savo namus, kur aš
išsimiegojau. Po to pažadino. Su ja atėjo mergaitė, mo
kanti vokiečių kalbą. Aš galėjau atverti savo sielą ir
papasakoti apie savo kląjokles. Jos man pasakė, kad
aš toliau eiti negalėsiu, nes visur miškuose rusai. Jie
apsistoję visuose ūkininkų kiemuose, be to, netoliese
yra miestelis, kuriame taip pat daug rusų kareivių, ši
mergaitė patarė niekur neiti ir be reikalo nerizikuoti,
nes frontas greitai grįš čia, ir galiu ramiai lindėti. Ji
pasiūlė man prisiglausti ant kalno, kur aš pirmą kartą
susitikau su šia mane priglobusia moterimi, o maisto

Daug tautų žino pasaką
apie paslaptingą būtybę, už
darytą sename butelyje, kurį
atkimšusiam ir ją išleidu
siam į laisvę, būtybe žada iš
pildyti visus troškimus. Pa
prastai tie išsipildymai ateina
ir su tam tikra kaina, kurios
nesumokėjus, laukia bausmė.
Ši pasaka prisimenama,
stebint šiaurinio Afganistano
kariuomenę,
džiaugsmingai
įžygiuojančią į krašto sostinę
Kabul ir Amerikos valdžią,
žiūrinčią į taip žaibiškai be
sivystančius įvykius su ne
mažu nerimu. Atsargiai iš
Vašingtono nuaidi klausimas:
o kas dabar? Ar pavyks, paly
ginti nesunkaus laimėjimo ap
svaigintus, afganus paklusti
amerikiečių karinių patarėjų
ir apskritai JAV-ių norams?
Ar nelaukia krašto dar di
desnė nelaimė — atvira, nesu
kontroliuojama anarchija, ku
rios nuotrupas galime šiomis
dienomis matyti?
Amžių būvyje patvirtinta ir,
atrodo, neišvengiama blogybė,
visuomet sekanti įkandin pir
mųjų fronto linijų, yra beato
dairiškos žudynės ir plėšika
vimas. Tai dažnai padaro dau
giau žalos civiliams gyvento
jams, negu patys karo veiks
mai, nors prie pirminio chao
so netrunka prisidėti ir civi
liai, skubėdami „suvesti są
skaitas su buvusiais skriau
dėjais ar okupantais”. Jeigu
laimėjusiųjų vadovybė parodo
tvirtą ranką, netrukus tvarka
atstatoma ir galima tikėtis
normalesnės kasdienybės.
Deja, Afganistano atveju,
nelabai aišku, kas toji vado
vybė ir ar ji sugebės suvaldyti
įsisiūbavusius įvykius. Va
šingtonas tikėjosi (iš dalies —
dar ir dabar tikisi), kad pa
vyks iš daugybės paskirų Af
ganistano grupuočių sudaryti
koalicinę vyriausybę, kuri su
vienys kraštą ir pakreips jį
demokratijos keliu. Tačiau
šiuo metu tokios galimybės
atrodo labai trapios, juo la
biau, kad kol kas neiškyla nei
viena ryškesnė asmenybė, ga
linti atsistoti tokio užmojo
priekyje. Viena aišku: penke
rius metus trukęs, žiaurus
Talibano viešpatavimas šiau
rinėje Afganistano dalyje (tai
šiek tiek daugiau, negu pusė
šalies) pasibaigė.
Bet ir vėl — tarytum per
greitai, per lengvai. Tiek šiau
riečiai, tiek Vašingtonas tikė
josi ilgų, kietų, kruvinų kovų,
paimant miestą žingsnis po
žingsnio. Šiauriečiams net bu
vo patarta nesiveržti į Kabul,

produktus jos' man žadėjo nešioti. Prižadėjo padėti
išgydyti skaudančias mano kojas.
Šis leidimas pasilikti buvo man išsigelbėjimas pačią
sunkiausią mano gyvenimo valandą. Tai įvyko 1944
metų rugpjūčio 7-osios rytą. Jos man atnešė karštos
sriubos, kurios buvau nevalgęs septynias savaites, da
vė skudurų, ir aš nuo savo žaizdotų kojų ėmiau valyti
purvą. Po pinučių tvora kastuvu išsikasiau sau guolį.
Vakarais man atnešdavo karšto maisto ir drabužių.
Mergaitė papasakojo, kad šįryt vienas vokiečių karei
vis išgąsdino ir sukėlė ant kojų visą oro uostą. Labai
juokinga. Aplink dūzgia mašinos ir eskadrilės, o aš
taip jaukiai guliu bičių rojuje, aplinkui sandėliai ir
ginklai. Mergaitė triskart per dieną atneša man karš
to maisto, o vakare — ir šiltus drabužius. Tą patį va
karą mane aplankė šeimininkė, jos vyras, du broliai ir
mergaitė, nešiojusi man maistą. Lietuviai užjautė ma
ne, tačiau pavojus dar tykojo. Aš retkarčiais nušliauždavau toliau, bet jie visada mane surasdavo ir visaip
padėdavo. Tai man buvo didelė laimė.
Savo gelbėtojoms sugalvojau lietuviškus vardus ir
ateityje vadinsiu jas savaip: moterį — Gelbėta, rfiergaitę — Malona.
Diena po dienos jaučiau, kad imu atsigauti. Tai pa
stebėjo ir Malona. Ji atnešė man iliustruotą laikraštį,
ir aš galėjau skaityti vokiškus žodžius bei žiūrėti ilius
tracijas. Jos rudai perdažė mano karinę aprangą. Iš
kareivio tapau Lietuvos piliečiu. Šioms gelbėtojoms aš
perdaviau paskutinius daiktus, kurie rodė mane esant
vokiečiu kareiviu: kario knygelę, skiriamąjį ženklą,

tačiau jie patarimo nepa
klausė ir perspėjimais nepasi
naudojo, Iš sostines gyventojų
reakcijos galima susidaryti
įspūdį, kad džiaugsmas talibų
režimo žlugimu yra nuošir
dus: gatvėse aidi muzika, kai
kas net išdrįsta šokti; moterys
„išsivyniojo” iš savo juodų ap
dangalų, kuriuos dėvėti joms
buvo įsakę talibai (nepaklusiusios buvo plakamos ar ki
taip baudžiamos), vyrai sku
bėjo nusiskusti barzdas ir net
išgerti svaigalų. Visa tai buvo
Talibano draudžiama, už nu
sižengimus taikant griežtas
bausmes. Tuo tarpu niekas,
atrodo, per daug nesisieloja
dėl griuvėsių krūvų ar žu
vusiųjų nuolatinio amerikie
čių bombardavimo laiku. Ant
ra vertus, visi tikisi, kad tur
tingoji Amerika netrukus at
skubės su gausia labdara, o
mieste iškils dar geresni, mo
dernesni pastatai.
Jeigu tai būtų vienintelė
problema po karo Afganista
ne, be abejo, ir Vašingtonas, ir
Londonas pajustų didelį pa
lengvėjimą. Tačiau tuo tarpu
yra pagrindo nuogąstauti dėl
Afganistano ateities apskritai.
Kalbėdamas (11.13 d.) spaudos
konferencijoje Baltųjų rūmų
darželyje, prez. George W.
Bush dar kartą pabrėžė, kad
jam „visi Afganistano žmonės
lygūs, visi turi teisę įsijungti
į būsimą krašto vyriausybę".
Amerikos pagrindinis tikslas
yra susidoroti su teroristais,
atsakingais už rugsėjo 11osios išpuolius. Kai jų .vadas
Osama bin I.p.den bus suras
tas ir patrauktas atskaitomybėn, tuomet visi galės leng
viau atsikvėpti ir užbaigti
karo veiksmus Afganistane. O
kol kas bombardavimai bus tę
siami, amerikiečiai kariai,
kaip patarėjai ir koordinato
riai, fronto linijose dalyvaus
kartu su šiaurės afganų kari
nėmis pajėgomis.
Tuo pačiu , metu kartu su
prez. Bush spaudos konferen
cijoje dalyvavęs ir svečias iš
Rytų — Rusijos prezidentas
Vladimir Putin, skubėjo ne tik
paantrinti tuos žodžius, bet
pridurti, kas Maskvai dabar
ypač rūpi: būtina griežtai ko
voti ir nubausti tarptautinius
teroristus, kur jie bebūtų, kur
savo išpuolius
bevykdytų.
Nors jis nepasakė, ir be ver
tėjo, būtų aišku, apie kokius
teroristus Putin kalba. Nėra
abejonės, kad už šią draugys
tę su Amerika bus pareikalau
ta „Čečėnijos galvos”.

keletą nuotraukų ir atsisveikinimo laišką savo žmo
nai.
Malona šiandien, šeštadienį, pirmą kartą pakvietė į
savo namus. Vaikai, esantys kitame kambaryje, ne
turėjo manęs matyti. Ant stalo buvo padėta valgio, aš,
švariai nusiskutęs ir apsirengęs jaučiausi kaip nauja
gimis. Malonos brolis Ramutis prisijungė prie mūsų
Jie suprato vokiškai, taigi mes tyliai prie uždangstytų
langų šnekučiavomės iki vėlyvos nakties. Aš neturėjau
jokių dokumentų, nemokėjau lietuviškai, todėl nega
lėjau užeiti nė pas vieną gyventoją. Paskui vėl nuėjau
į savo slėptuvę, kur apsiklojęs antklode lyg rojuje mie
gojau po atviru dangurūi. Jei ne rusai, gyvenimas butų
puikus.
Nepastebimai prabėgo trys savaitės. Atėjusi Malona
pranešė nelinksmą žinią: už kalno yra daug rusų, ku
rie gali pasirodyti ir čia. Aš su Malona palieku savo
stovyklą ir pasitraukiu į daubą. Ten praleidžiame
dieną, ir aš nutariau su tokiais kaimynais (rusais)
daugiau negyventi. Taip baigėsi mano romantiškas gy
venimas.
Vakare Malona, Gelbėta ir jos vyras Kantras (tai
irgi mano sugalvotas vardas) tariasi, kur mane, vokie
tį be jokių dokumentų, paslėpti nuo rusų. Tai buvo la
bai rizikinga. Malona pasakė, kad Kantras priims
mane į savo daržinę, ir net bus geriau, nes jie neturi
vaikų.
Greitai trys mėnesiai, kai aš esu Gelbėtos daržinėje,
kur ant šieno susiradau naują būstą. Gelbėta parū
pindavo man maisto.
(Rd )
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AKIŲ - REGĖJIMO METAI
Lithuanian Mcrcy Litt pa
stangomis >iais įimtais įvyko
trys Akai
regėjimu akcijos
Lietuvoje.
.Anksčiau rašiau, kad bus
įsteigta akių klinika W Grei
tosios pagalbos ligoninėje. Li
goninių vadovybes nusprendė,
kad ta brangi n vertinga apa
ratūra turėti) būti perkelta į
\L
Santariškių
ligoninės
Akių Inai klinikų Perdavimo
aktas buvo pasirašytas ir
IMI. nares. Aušrele Sakalaitė
ir rašanėiiiji pervežė apa
ratūrų tan pritaikyta Įkrovi
mų mašina Aparatūrą su
montavo vietiniai specialistai,
todėl
nebereikes
siųsti
žmogaus
iš Čikagos. Su
taupėm pinigų.
Santai iškių
universitetine ligoninė
Padovanotas aparatas yra
Pundus Camera. Aparato gali
mybes neapsiriboja vien akių
dugno tyrimais ir leidžia ver
tinti svarbius parametrus, at
liekant ragenos t\ rimus ir ra
genos operacijas lokios ope
racijos yra atliekamos Santariškių um\cr-itetineje ligo
ninėje. Akių ilgu klinikoje,
kur vyksta' kartu ir studentų
mokymas. Akių klinikos spe
cialistes yra dvi Rasos: prof.
dr. Bagdoniene ir dr S’rtautieiie. kurios neseniai operavo
prez. V. Adamkaus akis.
Oficiali priėmimo dalis įvyko
uz sav įtės Santariškių kli
nikų direktoriaus dr. Antano
Vinkaus rastinėje. Apžiūrė
jome Akių klinika, kuri yra
gerai įrengta, bet kur dar
trūksta aparatūros. Skyrius
yra labai švarus, naujai
išdažytas ir tvarkingai apsta
tyta -

Dalyvavome dviejų didingų
..Akių atlaso” knygų prista

tyme YL’ fakulteto patalpose.
Autores šių mokslo knygų -

prof. dr. Rasa Bagdonienė ir
dr. Rasa Sirtautienė. Knygose
gydomų akių nuotraukos yra
spalvotos ir pačių nufotogra
fuotos. Knygos labai brangiai

kainavo išleisti. Pinigai leidy
bai buvo surinkti iš įvairių
vaistu kompanijų ir kitų vers

Paslaugos

to Įmonių, kurios dirba Lietu
voje.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Kataraktų klinika
Klaipėdos ligoninėje

LML praėjusių metų lėšų
telkimo pokylio pelnas buvo
skirtas kataraktos kabineto
įrengimui Žemaitijoje. Poky
liui vadovavo Rima Sidrienė.
Daugelis žemaičių nelabai
naudojasi savo rajoninėmis
ligoninėmis, nes gali pasirink
ti kur gydytis. Dažniausiai
važiuoja į Klaipėdos ligoninę.
Rajoninės ligoninės sunkiai
išsilaiko ir nelabai gali
aprūpinti savo„ klientus, nes
stinga pinigų. Kiek žmonių gy
dosi. tiek ligoninė gauna lėšų
iš ligonių kasų. Keletas Že
maitijos ligoninių yra jau ant
bankroto ribų. Kodėl dauguma
važiuoja į Klaipėdos ligoninę?
Klaipėdos ligoninė yra viena
tvarkingiausių ligoninių, ne.
skaičiuojant Santariškių kli
nikų. Atmosfera - ne ligo
ninės, bet geresnio JAV
viešbučio. Dirba aukščiausios
kategorijos
gydytojai. Ligo
ninė skoningai, suderintom
spalvom išdažyta. Aplankėme
patalpas. Akių ligų klinikoje
teko pasisveikinti su ligoniais
net iš Telšių. Palatos tvarkin
gos, nepaprasta švara, grindys
blizga. Tai dėka prof. dr. Vinso Janušonio, kuris pokalbio
metu prisiminė pirmas LML
siuntas prieš 11. metų. O pa
cientų čia daug.
Klaipėdos ligoninėje yra bai
giami rengti Akių ligų diag
nostikos ir gydymo skyriai.
Ligoninė turės naują lazerio
aparatą, kuris atliks antrines
kataraktos disciziją po lęšio
šalinimo operacijos ir bus tai
komas uždaro kampo gliaukomos gydymui. Klinika bus
įkurta Klaipėdos ligoninės
ambulatoriniame konsultaci
niame skyriuje. Šiuo metu
Klaipėdos apskrityje bei vi
same krašte minėtos proce
dūros nėra atliekamos, todėl
pacientai siunčiami į Kauną
arba į Šiaulius. Įgyvendinant
šį projektą, planuojama gydyti
300-400 pacientų per metus.
Kabinetas bus įrengtas ligo
ninės lėšomis. Oficialus ati-

AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis Ir Otf. Mgr Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai su devyniais iš Illinois valstijos atvykusiais optometristais vėliavos
įteikimo metu.

t akių patikrinimo ir akinių

Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
TAISOME

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.
įvairus
Vilniaus un-to Medicinos fakulteto studentai atneša pilnas dėžes akinių, kurie skirti žmonėms su regėjimo pro
blemomis. Visos nuotraukos šiame puslapyje Pranės Šlutienės.

išdalinti spalvoti pakvietimai
su pažymėtu priėmimo laiku,
kadangi pirmą dieną tu
Amerikos optometristai
rėjome pradėti gan vėlai, 3
vai., nes dėžės su aparatūra ir
Vilniuje, Antakalnio polikli akiniais neatvyko su tuo pačiu
nikos salėje, buvo tikrinamos lėktuvu iš Stokholmo, tai
akys ir pritaikomi akiniai. mums vėliau apsunkino dar
VOSH - tai labdaringa opto- bą, nes tie nepriimti pirmos
metristų humanitarinė orga dienos pacientai veržėsi į
nizacija,
kuri
patikrina priėmimą kitas 4 dienas. Dir
regėjimą, pritaiko akinius ir bome nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
juos duoda nemokamai. Jie
vakaro.
yra pritaikę akinius Pietų ir
Centrinės Amerikos kraštuo
Tikrinom akis yaikų iš inter
se, jų apsilankymas Lietuvoje natų ir specialiųjų mokyklų.
yra pirmas. Gydytojai patys Buvo atvykusi net 200 pensi
apsimokėjo už savo kelionę ir ninkų grupė, tarp kurių buvo
viešbutį.
piktų, nekantrių, ypač pagy
Aprūpinti buvo socialiai venusių moterų. Jos buvo to
remtini žmonės iš Vilniaus kios aršios ir akcijos metu
miesto ir apskrities, juos elgėsi taip įžūliai, kad orga
atrinko
seniūnijos.
Buvo nizatoriams kilo mintis iš

darymas numatomas gruodžio
1 dieną.

ii
,įtik:,

V.A.L Auto Servisas.
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Suvargusi močiute ateina pasitikrinti akių ir gauti akinių

kviesti policiją. Net ir rusės
reikalavo privilegijų. Atkirtau
vienai, kuri rusiškai visa
gerkle rėkė dėl privilegijų. Pa
sakiau jai, kad jų privilegijos
baigėsi prieš 11 metų. Nebeat
sakė. Rusės norėjo, kad mes
kalbėtume jų suprantama kal
ba. Kai jau gavo akinius,
priėjo ir lietuviškai spaudė
ranką ir pasakė ačiū.
Atvykdavo žmonės apsiren
gę kaip į bažnyčią. Tai pa
stebėjo vyriausiasis VOSH or
ganizatorius dr. Rosenbloom
ir negalėjo suprasti kodėl. A.
Sakalaitė atsakė: tai iš pagar
bos jums. Kai žmonės eina pas
gydytoją, pasipuošia. Dr. Ro
senbloom sakė, kad tikrintis
akių Pietų Amerikos šalyse
daug žmonių ateidavo basi.
Atvedė vieną pagyvenusią,
labai seną moterėlę, kuri man
sakė, kad ji pirmą kartą savo
gyvenime tikrinasi akis. Jos
kojos buvo apvyniotos velti
niu. Ji labai sunkiai vaikš
čiojo, ją lydėjo jaunas vyriškis,
socialinis darbuotojas. Paklau
siau, kodėl ji nenaudoja ve
žimėlio. Ji atsakė, kad ten,
kur ji gyvena, joks vežimėlis
nepravažiuos. Tai kaimas ne
toli Grigiškių, kur nėra pato
gumų, telefono ir net elektros.
Specialistai vienai vilnietei
pritaikė ir padovanojo aki
nius, kurių lęšiai buvo tokie
stori, tarsi didinamieji stiklai.
JAV
akiniai
su
tokiais
sudėtingais stiklais kainuoja
daugiau kaip pusantro tūks
tančio dolerių. Moteris buvo
taip laiminga, kad dėkodama
net apsiverkė.

Vilniaus un-to Santariškių Akių klinikos specialistės, prof dr Rasa Bag
donienė (kairėje) ir dr Rasa Sirtautienė įteikė Akių atlasų optonietristui
dr Alfred Rosenbloom

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
RE/MAX
EALTORS
229-<7(1
HOME (7091425 • 7190
MOBIL 1773) 590-0205

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

Siūlo darbą
Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washing.

Tel. 800-820-6155.

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

Reikalinga anglų kalbos
mokytoja vakarais Lake
Zurich ir Wauconda rajone.
(12 kelias).
Tel. 847-525-1037, Vytas.

Siūlomas darbas prižiūrėti
paralyžiuotą moterį Mičigane.
Reikia turėti vairuotojo
pažymėjimą, gerai mokėti anglų
kalbą, kartu gyventi Darbą pradėti
sausio mėn. Kalbėti su Tami,
tel. 248-482-4847.

Dirbantieji
optometristai
Vilnių pavadino „aklųjų mies
tu”. Jie rado labai daug trum
paregių, kurie negalėjo skaity
ti. Visi išėjo laimingi, po pik
tumų suprato, kad pirmiausia
reikia pereiti patikrinimą ir
tik tada galima gauti akinius.
Mūsų darbą apsunkino net
ir „Amerikos balso” radijo
pranešimai. Buvo pranešta,
kad tokiu ir tokiu adresu bus
dalinami akiniai. Žmonės
pradėjo eiti be pakvietimų ir
triukšmavo, nes mes jų ne
galėjome priimti.
Pritaikyta netoli 1,400 aki
nių. Buvo ir žmonių, kuriems
akiniai nebuvo reikalingi. Su
rinkta statistika: abiejų akių
kataraktą turinčių buvo 5; vie
nos akies kataraktą - 20;
gliaukomą - 12; reikalingi ra
genos operacijos - 7.

kons. G. Apuokui, man, stu
dentams, VOSH prezidentui
Lancaster, kuris papasakojo
apie VOSH darbus. Jis sakė:
„Jeigu gerinamas žmogaus
regėjimas, gerinama jo sveika
ta”.
...
Vilniaus
miestui
buvo
įteikta
Illinois
valstijos
vėliava.

Priėmimas Antakalnio
poliklinikoje

Priėmime Vilniaus Antakal
nio poliklinikoje dalyvavo 9
optometristai. Pradžioje įvyko
trumpa atidarymo ceremonija,
kurioje dalyvavo užsienio rei
kalų ministras, konsulas G.
Apuokas, Vilniaus sveikatos
skyriaus vedėja dr. Audronė
Paukštienė, Antakalnio poli
klinikos direktorė Birutė Galkauskienė, Vilniaus miesto
savivaldybės vyr. gyd. Adomas
Janulionis. Buvo išreikšta
užuojauta dėl Amerikos trage
dijos, išdalinti suvenyrai pri
siminimui. Žodį tarė dr. Alfred
Rosenbloom.
Jis
dėkojo

Trečioji specialioji
mokykla
Pasinaudojau proga pasi
kalbėti su pacientais, kurie
laukė akių patikrinimo. Mo
kyklą lankantys ne visi turi
tėvus. O jeigu ir turi, jais
tėvai nesirūpina. Mokykloje
yra daug čigoniukų, tėvai ir
vaikai gimę Lietuvoje.
Šią mokyklą lanko vidutinio
proto sutrikimo ir atsilikimo
jaunimas net iki 21 metų
amžiaus. Mokykla priklauso
Vilniaus miesto švietimo sky
riui. Mokykloje yra 191 vaikas
ir 50 mokytojų bei auklėtojų.
Moko lenkų, rusų ir lietuvių
kalbomis, nes jaunuoliai yra
įvairių tautybių. Mokykloje
yra skalbykla. Iš Suomijos mo
kykla gauna labdaros (dabar
vadinama pagalba). Mokykla
išlaikoma valdžios.
Jaunuoliai mokomi skaityti,
jie blogiau rašo, bet susi
kalbėti moka. Po 10-os klasės
nori ar nenori turi lankyti
amato mokyklas, čia gali
įsidarbinti, jei yra užsakymų;
kiti pardavinėja gatvėje laik
raščius, susitarę su redakto
riais.
Nukelta į 5 psl.

Santariškių Vilniaus un-to klinikų vyr direktoriaus pavaduotoja dr.
Karvelienė ir prof dr Bagdonienė prie LML atsiųstos aparatūros.

j
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Atkelta iš 4 psl.
Po 21 m., jei mokykla
surknda darbo vietą, jie nuo
moja butą arba eina į pensio
natą Žirmūnuose ir ten dirba.
Gaila, kad nėra priežiūros, kai
jie vieni gyvena, sakė viena
mokytoja, kalbanti rusišku
akcentu. Paklausta, ko jiems
trūksta, ji atsakė, kad trūksta
tualetinio muilo, muilo skalbi
mui, yra likusi didelė skola už
šildymą, mergaitėms trūksta
higienos reikmenų.
Mokykloje veikia stomatolo
gijos kabinetas, bet stomato
logė dirba tik vieną valandą.
Ji teikia tik ekstra pagalbą,
nes turi savo privatų kabi
netą. Kiekvieną dieną budi
felčerė ir gydytoja, kurios tik
rina ir gydo sergančius.
Akis tikrinti atvežė apie 20
vaikų, kurie blogai mato per
pamokas. Laimingi buvo tie,
kuriems buvo pritaikyti aki
niai.
Vilniaus apskrities gestu
kalbos vertėju centras
Patikrinti akis atvežė 28
žmones. Jų vertėjas ir mokyto
jas buvo Arūnas Saukeckas.
Centras įsteigtas 2000 metais. ’
Anksčiau gestų kalbos mokė
tik mokyklose.
Centre susirenka bendro li
kimo žmonės, bendrauja ir
praleidžia laisvalaikį. Iš viso
centrą per metus aplanko
2,000 žmonių. Jie visi priklau
so Lietuvos kurčiųjų draugijai
ir yra išlaikomi Invalidų rei
kalų tarybos prie Vyriausybės.
Yra įsidarbinę darbovietėse ir
nejaučia jokios diskriminaci
jos. ..........
Pirmojoje specializuotoje
internatinėje mokykloje
Valstybinė įstaiga priklauso
Vilniaus apskričiai ir yra
įsikūrusi Vitebsko gatvėje, ne
toli Rasų kapinių. Kai kurie į
internatinę mokyklą atvyksta
kas diėrtą, o kai kurie ten ir
gyvena. Akis tikrinosi 17.
Mokiniai yra lengvo, viduti. nio ir žymaus protinio atsiliki
mo nuo 7-erių iki 21 metų.
Daugiausia jų yra našlaičiai.
Kiti turi tėvus, kurie jais ne
sirūpina. Parama gaunama iš
apskrities, juos globoja Maltos
organizacija. Kurį laiką rėmė

švedai.
Vaikų iš viso yra 113. Labai
reikalinga
patalynė,
dra
bužiai, avalynė,
tualetinis
muilas ir muilas skalbimui,
mergaitėms labai reikalingi
higieniniai reikmenys. Nema
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žai vaikų šlapinasi į lovą, rei
kia dažnai keisti patalynę.

A. f A.

Kasdien dirba slaugytoja,
maloni ir kantri Alicia Kovalenko, kuri atvyko su vaikais.
Dirba viena gydytoja ir sekre
torė. Dažniausios ligos peršalimai, bronchitai, ausų
uždegimai, laringitai.

ZOFIJA ALEKSIŪNIENĖDOBUŽYNSKAITĖ

Lietuviu katalikių
moterų sąjunga
Ši organizacija irgi gavo
pakvietimus atvykti pasitik
rinti akių. Sąjunga įsteigta
1996 m. ir patvirtinta Vil
niaus miesto savivaldybės.
Sąjungai
priklauso
3,0005,000 narių, yra padaliniai vi
„Trečiosios specialiosios mokyklos” vaikai, su regėjimo problemomis buvo atvežti į Vilnių, kad jiems būtų patik
soje Lietuvoje.
rintos akys ir pritaikyti akiniai. Pranės Šlutienės nuotrauka
Jų tikslas: vykdyti švietimą,
globoti vaikus. Sąjunga turi
dienos centrą ir tris laikinus
globos namus, kol vaikams su kovės nežino abortų skaičiaus. dama jo veikloje. Vieno ameri mesnius Bronės asmenybės
randami tėvai. Šelpia savival Sutinka, kad abortas yra žu kiečio kario padedama, susira bruožus bei principus, nes ji
do Amerikoje gyvenančią savo buvo ir principų žmogus. Savo
dybė, žmonės. Šalpą gauna iš dymas gyvybės.
Paklausiau
apie
ŽIV/AIDS
ir
giminaitę, kuri Bronei sudarė taikinga ir švelnia išore ji su
Tautos
fondo,
Religinės
imigracijai į Ameriką reikalin gebėjo puikiai slėpti kietą
jų
požiūrį
į
tą
ligą.
Atsakė,
šalpos, Skandinavų šalys at
gus
dokumentus. Į Ameriką principingumą ir gyvenimo
siunčia labdaros - drabužių, kad nėra kitos išeities, jauni
naudotų kompiuterių. Tarnau mas vyksta pas čigonus pirkti persikėlusi, ji savo kūryboje vertybių įvertinimą. Jos pa
narkotikų. Negi nusipirkęs išėjo į naują sritį: pradėjo vit čios ryšiai su Pasaulio Kūrėju
tojos gauna algas.
apsikrėsi ŽIV/ ražų kūryboje taikyti skaldyto reiškėsi ne tiek išoriniais
Paklausiau, ką jos daro narkotikų
sumažinti abortų skaičių. At AIDS? Įdomu, kam reikia stiklo techniką. Tą techniką ženklais ar apeigomis, kiek gi
sakė, kad mažėja gimstamu švietimo, ar tiems, kurie dirba taikant, išgaunami skirtingai liai išgyvenamu jo Valios vyk
mas. Sakiau, Šeimos planavi su jaunimu, ar toms mote šviesos ir spalvų efektai. O dymu, siekiančiu visą gyve
nimą. Šia tema galima būtų
tam yra pagrindo.
mo centro vienas tikslas yra rims.
Pranė
Šlutienė
Dar Vokietijos stovyklose daug pasakyti. Labai brangino
sumažinti abortus, bet pašnebuvo vis kalbama, kad Ja- ir gynė savo prigimtą lietuvių
meikienė, vyro grįžtant nebe kalbą ir siekė jos grynumą
DAIL. BRONEI JAMEIKIENEI Į
sulaukdama, jau rengiasi te išlaikyti. Ilgai veikusi „Čiur
AMŽINYBĘ IŠSKRENDANT
kėti už tokio prancūzo (ar ang lionio” ansamblyje, yra atida
lo, ar amerikiečio —) generolo, vusi savo duoklę lietuviškajai
Pastarosiomis
savaitėmis, laipsnius. Tiek sovietinės, tiek
ar kurio nors kito aukšto pa tautodailei bei tautos menui,
kartu su siaubingais įvykiais ir nacinės okupacijos Lietu
reigūno. Daug kas tokių ves
Amerikos miestuose, lietuviš voje metų buvo įsijungusi į lie tuvių laukė ir — nesulaukė! pamiršdama save, nesirūpin
dama savo ištekliais ir gerove.
kąją išeiviją nuliūdino iš Ho- tuvių pogrindžio veiklą. Stu
Už šią įvykių eigą, yra sko Savo gyvenimu, ji yra dažnai
nolulu atėjusi žinia — ten sa dijų metu buvo Studenčių
linga tik Bronė!
parodžiusi šventumo žymių.
vo vargų ir skausmų pilną skaučių draugovės aktyvi na
Gyvendama vieniša, be vyro, Tikime, kad jos giliai mylimas
liūdną gyvenimą baigė daili rė. Čikagoje, dail. Valeškos
be savo vaiko ar vaikų, Bronė
ninkė vitražistė Bronė Jasiu- studijoje
kūrė
daugiausia santuoką laikė ir prilygino ne ir gerbiamas Kūrėjas jau yra
ją priėmęs j Šviesos Karalystę.
kevičiūtė-Jameikienė.
skaldyto stiklo vitražus.
sugriaunamai piliai.
Ji buvo gimusi 1918 metų
1939 metams baigiantis,
Vytenis Statkus
Čia tenka paminėti ir žy
vasario 16 dieną Vilniuje, tą Bronė susituokė su Stasiu Javisai Lietuvai taip brangią meikiu. Tai buvo dviejų jaunų
dieną. Netikintiems tos datos idealistinių jaunuolių santuo
tikrumu, ji pati, savo lūpomis ka, kurią nutraukė 1940 metų
buvo užtikrinusi tą datą esant birželio mėnesį prasidėjęs trė
tikrą... 1937 metais Bronė bai mimas. Bolševikams sunkve
gė Kauno .Aušros” mergaičių žimyje pasodinus jos vyrą, ji
gimnaziją. Dar gimnazijoje be veržėsi jo nepalikti, bet bolše
simokydama, buvo įstojusi į vikai ją išstūmė... Tuščiuose
skaučių organizaciją, kurioje namuose Bronė liko viena...
išliko nare iki gyvenimo pa
Lietuvai likus vėl bolševikų
okupuotai, Bronė su tūkstan
baigos.
Vytauto Didžiojo universi čiais kitų lietuvių pasitraukė į
tete Kaune studijavo lituanis bombarduojamą Vokietiją — į
tiką. Freiburge ir Čikagoje Vakarus. Čia ji vėl įsitraukė į
studijavo lituanistiką. Vil „Čiurlionio” ansamblį, kuria
niaus universitete studijavo me pradėjo dalyvauti dar Lie
taikomąją dailę, Freiburge ir tuvoje gyvendama. Čia ji ne
Čikagoje studijų metu įsigijo mažai prisidėjo garsindama tą
meno bakalauro ir magistro ansamblį ir aktyviai dalyvau
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AKINIAI IŠ AMERIKOS

l,

Savo žemišką kelionę baigė 2001 m. lapkričio 13 d ,
Filadelfijoje.
Velionė buvo žmona a.a. Kosto, mirusio 1973 m.
Dideliame liūdesyje liko trys vaikai: Julija Dantiene
— žmona a.a. Algio, sūnus Algirdas, jo žmona Nancy ir
sūnus Robertas Aleksiūnas; septyni anūkai: Aleksas ir
žmona Joana, Andrius ir jo žmona Marytė, Tomas,
Robertas, Viktorija Mašalaitienė ir jos vyras Kęstutis,
Raimundas Aleksiūnas su žmona Sharon, Linda
McConaukh ir vyras Bill. Savo mylimos promočiutės liūdi
vienuolika proanūkų.
Lietuvoje liko sesers duktė Eugenija Padvelskiene bei
jos vaikai Almantas ir Raimonda su šeimomis.
Velionė Amerikoje išgyveno 52 metus. Gyveno
Waterbury, CT, Čikagoje ir paskutiniuosius 19 metų
Filadelfijoje, kur ir bus palaidota šeštadienį, lapkričio 17
d. Atsisveikinimas įvyks Šv. Andrejaus parapijos
bažnyčioje. Po 11 v.r. gedulingų šv. Mišių velionė bus
palydėta Amžinam Poilsiui į Prisikėlimo kapines.
Draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a. Zofijos
sielą savo maldose.
Liūdinti šeima
Laidotuvių direkt. Dominic J. Earamino, Filadelfija

PADĖKA
A. f A.
Dail. BRONĖ
A. JASIUKEVIČIŪTĖJAMEIKIENĖ
Mirė 2001 m. rugsėjo 17 d. Palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse, Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkoju kun. Kazimierui Ambrasui, SJ, kun.
Algirdui Paliokui, SJ, klr. Nerijui Šmerauskui už
atlaikytas šv. Mišias Tėvų Jėzuitų koplyčioje, sol.
Praurimei Ragienei, muz. Faustui Stroliai.
Ačiū kun. Algirdui Paliokui, SJ, ir kun. Jauniui Kelpšai,
palydėjusiems velionę į kapus.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems šv. Mišiose
ir laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu
ir už aukas, kurios buvo panaudotos šv. Mišioms ir
laidotuvių išlaidoms.
Dėkoju Havajuose velionę globojusiems dr. Aldonai ir
dr. Robert Look, Elenutei Bradūnaitei ir dr. Audriui
Aglinskams, dail. Norm Webber.
Sigutė Žemaitienė

Po ilgos ir sunkios ligos, gyvenimo kelionę užbaigusi,
2001 m. lapkričio 6 d. į Amžino Poilsio buveinę iškeliavo

A. t A.
ELEONORA DARGYTĖBUDRIŪNIENĖ
Velionė palaidota Šv. Kryžiaus kapų mauzoliejuje,
Culver City, CA.
Liko nuliūdusi sesutė Sofija Deveikienė su
sūnumi Eduardu Deveikiu ir dukrele Dalia
Deveikyte-Gonzalez

Chicago

Bronė Jmneikienė 1958 m.

RESTAURUOJAMAS ŠILUVOS PAVEIKSLAS

How easy is it
As easy as SAS.

From Chicago we offer daity servicc to Vilnius
wlth a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out Just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remer.ber, when you
travel wlth SAS, you can »arn mileage credit
vvith United's Mileage Plūs* cr SAS’
EuroBonus™ frequent flyer prograni.
For Information on specla! fares and
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

Spalio 4 d. Šiluvoje, daly
vaujant Kauno arkivyskupui
Sigitui Tamkevičiui, stebuk
lingu laikomas Šiluvos Dievo
Motinos su Kūdikiu paveiks
las buvo perduotas Lietuvos
dailės muziejaus Pr. Gudyno
muziejinių vertybių restaura
vimo centrui, kur bus tiriamas
bei restauruojamas. Paskutinį
kartą paveikslas restauruotas
dailininkės Onos Šmigelskytės 1957 m. Anot Pr. Gudyno
restauravimo centro vedėjos
Jūratės Senvaitienės, dabar
vadovaujančios paveikslo ty
rimų bei restauracijos dar
bams, šie darbai gali užtrukti
visus ateinančius metus.
Šiluvos bizantiško stiliaus
Dievo Motinos paveikslo auto
rius nežinomas. Jis panašus į
vadinamąjį šv. Luko paveiks

lą, kurį 1453 m. sunaikino
turkai. Paveikslo plotis —
1,38 m., aukštis — 2,28 m.
Pasakojama, kad jį 1457 m. iš
Romos parsivežęs dvarininkas
Petras Gedgaudas. Apie XVI
a. vidurį paskutinis katalikų
bažnyčios klebonas esą užka
sęs paveikslą drauge su Šilu
vos bažnyčios dokumentais ge
ležinėje skrynioje, slėpdamas
nuo įsigalėjusių kalvinų. Vėl
pagerbti paveikslą maldinin
kai galėjo po 1622 metų, at
stačius katalikų bažnyčią.
1674 m. iš daugybės susirin
kusių votų Karaliaučiaus auk
sakalys L. HofTmanas padarė
paveikslui auksuoto sidabro
drabužį. 1786 metais, popie
žiui Pijui VI leidus, paveikslas
buvo vainikuotas. Paprasto
mis dienomis stebuklingasis

paveikslas uždengiamas kitu,
vaizduojančiu Švč. M. Marijos
apreiškimą. Šį paveikslą 1920
m. nutapė dailininkas J. Rutkowskis iš Čenstachovos.
BŽ, 2001 m. Nr. 20

* Lietuvos radijas ir tele
vizija (LRT) bei Švietimo ir
mokslo ministerija jau penkio
liktą kartą organizuoja Lietu
vos vaikų ir moksleivių festi
valį konkursą „Dainų dai
nelė”. Rengėjai 2002 m. kon
kurse žada naujovių, tarp ku
rių — kiek pakitęs repertua
ras, atliekamas naujos peda
gogų kartos išugdytų daini
ninkų. Pirmą kartą į televizi
jos studiją moksleiviai buvo
sukviesti 1974 m. Nuo to laiko
„Dainų dainelė” vyksta kas
dveji metai. Pastaraisiais me
tais festivaliui ruošiasi apie
20,000 vaikų ir moksleivių, į
konkursą jų patenka apie

1,500 ir tik 200 tampa laurea
tais.
tBNS'
* Norintieji auginti ir lai
kyti Lietuvoje agresyvius šu-

„nis, kurie neretai užpuola ir
sužaloja žmones, turės gauti
specialų leidimą, nusprendė
Lietuvos seimūnai, priėmę
Gyvūnų globos, laikymo ir
naudojimo įstatymo pataisas,
kurios sugriežtino agresyvių
šunų laikymo Lietuvoje tai
sykles. Norintieji laikyti agre
syvius šunis turės gauti savi
valdybės leidimą, kuris nega
lės būti išduodamas jaunes
niems nei 18 metų asmenims,
įrašytiems į sveikatos priežiū
ros įstaigos įskaitą dėl alkoho
lizmo, narkomanijos ar psichi
nės ligos, teistiems už tyčinius
smurtinius nusikaltimus, ne
pateikusiems pažymos, jog iš
klausė atitinkamą mokymo
programą.
rs

»
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Lapkričio 13 d. mirė 95
metų sulaukusi Sofija Dobužinskaitė-AleksiUnienė, pali
kusi giliai nuliūdusius: dukte
rį Juliją Dantienę, sūnus Ro
bertą ir Algirdą su šeimomis,
7 anūkus ir 11 proanūkų. Ve
lionė bus laidojama lapkričio
17 d., apeigos prasidės Phila
delphijos Šv. Andriejaus lietu
viškos parapijos bažnyčioje.

„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovės iš
kilminga sueiga šeštadienį,
lapkričio 17 d., vyks Ateitinin
kų namuose, Lemonte, nuo 1
iki 4 vai. p.p. Visos sesės pra
šomos dalyvauti uniformuo
tos. Nuoširdžiai kviečiamos ir
draugovei dar nepriklausan
čios sesės.

Nina ir Roman Biliūnas,

Tauragės lietuvių klubo gyvenantys Richmond, VA,
metinis visuotinis narių susi prasitęsė „Draugo” prenume
rinkimas vyks š. m. lapkričio ratą ir mūsų laikraščio para
18 d., sekmadienį, 1 vai.p.p. mai dar pridėjo 50 dol. Esame
Šaulių namuose. Klubo valdy labai dėkingi!

ba prašo visus narius dalyvau
ti.
65 doleriai - tokia vienerių

l\ii - ..Ainių" ansamblis iš Kauno, kuris Čikagoje koncertuos lapkričio 25
ii., sekmadienį, 6 vai v. Šaulių namuose.

.AINIU” KONCERTAS — ČIKAGOS ŠAULIŲ
NAMUOSE
Manau, kad Čikagos lietu
vių atmintyje dar neišdilo
1996 m. su dideliu pasisekimu
JAV koncertavusio profesiona
laus lietuviškos muzikos an
samblio .Ainiai” iš Kauno pa
sirodymas. Jeigu ir užsimiršote, ne bėda, nes šis kolektyvas
vėl koncertuoja Amerikoje.
Lapkričio 25 d. (sekmadienį)
6 vai. vakare Čikagos Šaulių
namuose (2417 West 43rd St.)
įvyks
baigiamasis
.Ainių”
.gastrolių po Ameriką koncertas-vakaronė. Jos metu išgir
site naują, ansamblio vadovo
kompozitoriaus J. Urbono ir
kolektyvo
narių
paruoštą
programą, kurioje skambės
lietuvių liaudies ir Lietuvos
kompozitorių sukurtos dainos
ir muzikiniai kūriniai. Prieš
koncertą galėsite pavalgyti
„Lithuanian Plaza” kulinarų
paruoštą lietuvišką vakarienę,
o troškulį numalšinsite bare
esančiais įvairiais gėrimais.
Beje, vakaronei užsakytas
šviežiausias lietuviškas „Kal
napilio” ir „Utenos” alus. Va
karonės siurprizas — muzi

kantai vadovaus lietuviškoms
laimėjimų dalyboms, kurių
prizai — paslaptis, o ją išsiaiš
kins tik vakaronės dalyviai.
Tad — visi į vakaronę su
.Ainiais”! Jos metu pašoksi
me, padainuosime ir maloniai
pabendrausime. Stalus užsisa
kykite jau dabar, nes vietų
skaičius yra ribotas, ir koncer
to dieną jų gali nelikti. Vietas
užsisakykite skambindami Al
gimantui Barniškiui į „Baltia
Expres” tel. 1-800-772-7624
arba į „Seklyčią” tel. 773-4762655.
Nepraleiskite galimybės ap
silankyti profesionalaus lietu
viško kolektyvo Ainiai” koncerte-vakaronėje ir turiningai
praleisti sekmadienio vakarą.
Juk ne veltui Ainių” koncer
tai susilaukdavo didžiausių
ovacijų ne tik Lietuvos sce
nose, bet ir Vokietijoje, Lenki
joje, Anglijoje, Prancūzijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Švedijoje,
Norvegijoje, JAV, Kanadoje
bei kt. Tai byloja apie an
samblio meistriškumą.
Stasys Ignatavičius

IŠKILUS MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS
Beveik per 40 metų lietuvių
visuomenė gausiai susirenka
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse Vėlinių proga pagerbti
ir pasimelsti už mirusius ar
timuosius, kilnius lietuvių
dvasios vadovus: kunigus bei
vienuoles, daug dirbusius Lie
tuvių Bendruomenės bei dau
gelio organizacijų vadus, nu
sipelniusius Lietuvos Respub
likos konsulus. Jie visi čia
rado amžino poilsio vietą

greta tų, kurie prieš 100 metų
nupirko šį plotą lietuviams,
atvykusiems į svetimą šalį,
bent po mirties susiburti vie
noje vietoje Šv. Kazimiero,
Lietuvos patrono globoje.
1962 m. įsteigtas LB Lietu
vių pasauliečių komitetas su
pirm. Algiu Regiu pasirūpino,
kad lietuviški užrašai liktų
ant paminklų, kad lietuviška
tradicija palydėti mirusį iki
kapo duobės būtų išlaikyta,

metų „Draugo” prenumeratos
kaina naujiems mūsų laikęaščio skaitytojams (atsiprašome
už netikslumą, įsivėlusį anks
tesniuose pranešimuose). Pu
sei metų naujieji skaitytojai
„Draugą” užsisakyti gali už 35
dol.
„Cristkindlmarket” šven
tės Čikagoje rengėjai seka se
niai pagarsėjusiomis vokiečių
kalėdinių mugių, vykstančių
atvirame ore, tradicijomis,
siekiančiomis 1545 metus, ir
rengia šventinę mugę Daley
Plaza (Block 37). Šioje aikštėje
„išdygs” 50 rąstinių vagonė
lių, kuriuose galima bus įsi
gyti rankų darbo stiklo papuo
šalų ir ornamentų, medinių
žaisliukų, laikrodžių su gegu
te ir įvairių skanumynų - voJciškų bei amerikietiškų. Šven
tės atidarymo ceremonija vyks
lapkričio 23 d., penktadienį, 4
vai.p.p., tačiau mugė pradės
veikti jau Padėkos dieną, lap
kričio 22-ąją, nuo 8 vai.r. iki 5
vai.p.p. Po to šventinio tur
gaus valandos bus tokios: sekmadieniais-ketvirtadieniais
nuo 11 valr. iki 8 vai., penkta
dieniais ir šeštadieniais - nuo
11 vai.r. iki 9 val.v. (mugė
veiks nuo lapkričio 23 d. iki
gruodžio 20 d.). Jėjimas - ne
mokamas.
Marųuette Parko lietuvių
namų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas

vyks lapkričio 16 d. 6:30 val.v.
parapijos salėje, 6820 S.
Washtenaw Avė., Chicago, IL.
Visi nariai ir naujai atvyku
sieji kviečiami dalyvauti, iš
girsite informaciją apie namų
pirkimo legvatines sąlygas.
kad kapų puošimo dieną ge
gužės mėn. gale būtų laiko
mos gražios Šv. Mišios, kad
įvažiuojant į kapines po Vieš
paties kojomis visus pasitiktų
lietuviškas Vytis. Tam buvo
paskirta daug laiko ir pastan
gų, nes amerikiečiai vis dar
neatsisako visų tautybių pi
liečius „suvirinti viename ka
tile".

Taip ir šiais metais Bendruomenės
pasauliečių komiteto pirm. Al
gio Regio kviečiami, lapkričio

\ Vii n IU apeigose prie Steigėju paminklo šv Kazimiero lietuvių kapinėse lapkričio 4 d., padedant vainiką gyvųjų
u mu usiųju bendravimo intencija Iš kaires kapinių direktorius kun. Jonas Kuzinskas, vedęs religinę apeigų
d ili, Žibute Znip'iiiene, .JAV LB Vidurio vakarų apygardos vicepirmininke; Kapų savininkų draugijos reikalų
•• edej.i- Antaną- Pau/.uolis. JAV l.B Vidurio vakarų apygardos valdybos pirmininke Birute Vindašienč; Bendi loniene- pasauliečiu komiteto pirmininkas Algis A Regis; Jonas Rudaitis, „Lituanicos" futbolo klubo valdybos
pi nniui.kaZigmo Degučio nuotr

Vaikų Mišios Tėvų jėzui
tų koplyčioje vyks šį sekma

dienį, lapkričio 18 d., 10 vai.r.
Jose kviečiame dalyvauti vi
sus krikščioniškų šeimų na
rius. Mišių metu giedos Dalios
Gedvilienės
vadovaujamas
„Lakštutės” choras. Po šv. Mi
šių Tėvų jėzuitų namuose
vyks religiniai užsiėmimai
vaikams. Tėveliai galės pa
bendrauti kavinėje. Iki pasi
matymo sekmadienį, lapkričio
18 d.. Tėvų jėzuitų koplyčioje
prie Jaunimo centro.

Čikagos miestas nori pa
dėti namų pirkėjams įsigyti
paskolas. Čikagos miesto pas
kolų programa (City of Chica
go City Mortgage Program)
yra pritaikyta kvalifikuotiems
namų pirkėjams. Ši programa
apmokėtų pradinį įnašą ir ga
lutinių dokumentų išlaidas iki
4 proc. paskolos. Programa ga
li pasinaudoti pirmą kartą na
mą perkantys klientai. Norė
dami daugiau informacijos,
prašome skambinti tel. 773436-1000 (ext. 112). Susikal
bėsite lietuviškai.

Pranešame, kad WTTW
Čikagos televizijos 11 ka
nalas š. m. gruodžio 10 d., pir
madienį, 7 val.v. rodys progra
mą apie lietuvius Čikagoje. Ta
proga laidos rengėjai kviečia
lietuvių visuomenės atstovus
savanorius į televizijos studiją
atsakinėti telefonus nuo 6:30
iki 10:30 val.v. Norinčius daly
vauti ar gauti daugiau infor
macijos, prašome kreiptis į
Annie Porter tel. 773-5095559.
Romana Karlove, gyve
nanti Glenvievv, IL, prisimin
dama savo a.a. tėvelį Petrą
Vėbrą, mūsų laikraščiui siun
čia 200 dol. auką. Ačiū už dos
nią paramą!

30-osios lietuvių fotografijos parodos atidaryme lapkričio 2 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Iš kairės
Dana Vakarė, Saulius Sasnauskas, Stasys Žilevičius, Algimantas Kezys, dr. Milda Budrienė.
E. Šulaičio nuotr.

30-OJE LIETUVIŲ FOTOGRAFIJOS
PARODOJE
Kai 1972-aisiais Čikagoje
vykusio II Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso rėmuose
buvo suruošta lietuvių fotoparoda (tada ji sutraukė 50
lietuvių fotografų iš JAV ir
Kanados), retas galvojome,
kad paroda išlaikys tęsinumą
ir sulauks tokio ilgo amžiaus.
Tačiau kada per vėliausios
panašios parodos atidarymą
lapkričio 2 d. Čiurlionio galeri
joje fotografijos mėgėjai ir pa
rodos dalyvė Vilija Vakarytė
šios parodos pagrindiniams
„kaltininkams” — Algimantui
Keziui ir dr. Mildai Budrie
nei įteikė tortą su „30” skait
line, buvo galima viltingai
atsidusti.
„Aš niekada netikėjau, kad
tokią apvalią sukaktį galėsi
me paminėti,” — per šios pa
rodos atidarymą kalbėjo su
tiktas pirmosios ir 30-osios
parodos
rengėjas,
visada
švytinčiu veidu Algimantas
Kezys. Jis taip pat prašė pa
skelbti mažutį patikslinimą,
jog jis ne vienas šias parodas
yra organizavęs — dešimtmetį
(1978-1988 metais) parodas
rengė Stasys Žilevičius.
Ši 30-oji fotoparoda buvo
labai turtinga fotografijomis.
Net 155 jos dalyviai (105 vy
resnieji ir 50 jaunųjų) pateikė
šimtus nuotraukų, iš kurių
eksponuoti buvo galima apie
300 (kiekvienas dalyvis rodė
maždaug 1-3
fotografijas).
Dauguma dalyvių — Lietuvos

fotografai, nors pačių žymiųjų
nėra daug. Š. Amerikos fotomėgėjų žymiai mažiau. Štai
jų sąrašas: Petras Ąžuolas
(jau miręs), Elytė BalkytėZubis (iš Kanados), Juozas
Brazauskas, Algimantas Ke
zys, Eugenijus Krukovskis,
Jonas Kuprys, Regina Oraitė,
Saulius Sasnauskas, Vincas
Štokas, Irena Šaparnis, Jonas
Tamulaitis, Danutė Vakarė,
Vilija Vakarytė, Benas Valinskis, Dan Verakis, Algis Žu
kas. Beje, kai kurie fotografai
yra neseniai į šį kraštą atvy
kę.
Jaunųjų ir pradedančiųjų fo
tografų tarpe visi fotomėgėjai yra iš Lietuvos (išskyrus
Artūrą Šemėtą, kuris gyvena
Ukrainoje). Beveik visi jie yra
iš Vilniaus ir Kauno. Suaugu
siųjų sąraše dalyvių gyvena
mosios vietos siekia ir kaimus
bei mažesnius miestelius.
Beje, šios parodos tema —
„Gamtos ir žmogaus ruduo”
(kitur buvo skelbiama kiek
kitaip — „Vakaras — ruduo
— žmogaus ir gamtos bran
da”). Kai kurie fotografai, pa
matę žodį „branda”, siuntė se
natvę liečiančias nuotraukas.
Tokie pavyzdžiai atidėti
ki
tų metų parodai, kuri bus
apie žiemą ir senatvę.
Praėjusio penktadienio va
karą jubiliejinės 30-osios pa-’
rodos atidarymo metu įžan
ginį žodį tarė A. Kezys, kuris
papasakojo apie parodos or-

B. A.

Vindašienė

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.

4 d. 12 vai. susirinkome prie
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių steigėjų paminklo, kuris
taip pat buvo pastatytas
anksčiau minėto komiteto rū
pesčiu, kad pasimelstume ir
pagerbtume šiose kapinėse
besiilsinčius savo tautos bro
lius ir seses.
Pirm. Algis Regis tarė turi
ningą žodį susirinkusiems,
maldas kalbėjo Šv. Kazimiero
lietuvių kapinių direktorius
kun. J. Kuzinskas, kuris po
pam&ldų pašventino tautinių
spalvų vainiką, padedamą
prie Steigėjų paminklo, ir tra
dicinę žvakę, taip pat pasta
tytą prie paminklo. Po to bu
vo sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai, šauniai saliu
tuojant šaulių kuopoms.
Programą vedė Šv. Kazimie
ro lietuvių Kapų sklypų drau
guos reikalų vedėjas Antanas
Paužuolis, vainiką
padėjo
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdybos pirm. Birutė
A. Vindašienė ir vicepir. Žibu
tė Žiupsnienė. Pašventintą
žvakę prie paminklo pastatė
„Lituanicos” klubo pirm. Jo
nas Rudaitis, garsine sistema
ir himnų juostelėmis pasi
rūpino Anatolįjua Siutas, o
dalyvius fotografavo Zigmas
Degutis.
Po apeigų visi lankė savo ir
kitų gerbiamų asmenų kapus,
dėjo gėles, uždegė žvakutes.
Dar ilgai gyvuos puikios
lietuviškos tradicijos, jeigu vi
si rūpinsis jų išlaikymu.

ganizavimą. Taip pat trumpai
kalbėjo ir Budrio lietuvių fotoarchyvo fondo vadovė dr.
M. Budrienė. Dėkodama paro
dos lankytojams, ji sakė: „ne
būtų
lankytojų,
nereikėtų
rengti ir parodų”. Reikšdama
padėką fotografams, pridūrė:
„nebūtų fotografų, nebūtų ir
fotografijų”. Ir pagaliau, tar
dama ačiū parodos rengėjams,
išsitarė: „nebūtų rengėjų, ne
būtų ir parodų”.
Šios retos parodos atida
rymas sutraukė didelį būrį
mūsų tautiečių, daugiau negu
paprastai Čiurlionio galerijoje
esame pripratę matyti. Kiek
teko patirti, visi lankytojai
gėrėjosi tokios nekasdieniškos
parodos surengimu.
Buvo galima ir balsuoti už
geriausias fotografijas. Pirmų
trijų vietų laimėtojai dviejose
grupėse gaus pinigines premi
jas.
Be to, spaudai yra rengia
mas platus šios parodos ka
talogas (kaip ir ankstesniais)
metais), kuris turėtų pasirody
ti gerokai vėliau.
Ed. Šulaitis
***
Šį penktadienį, lapkričio
16 d., 7:30 val.v. Čiurlionio
galerijoje
Jaunimo
centre
(5620 S. Claremont Avė.) bus
atidaroma Adolfo Klastaičio,
Rimo Galecko ir Benjamino
Jančiaus meno darbų paroda.
Visi dailės mėgėjai kviečiami
dalyvauti.

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!

Antanas Paužuolis (kairėje) Čiurlionio galerijoje kalbasi su kun. Kazimie
ru Ambrasu, SJ.
E. Šulaičio nuotr.

Dr Rasa Kazlauskaitė 30-ojoje lietuvių fotografijos parodoje Čiurlionio
galerijoje kalbasi su spaudos darbuotoju Petru Petrtičiu.
E. Šulaičio nuotr.

x Karaliaučiaus srities
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — American Lithu
anian National Center, Los
Angeles; Leonas ir Dalia Šu
lai. $50 — Adelaida Balbata;
Vincas Doovydaitis; Viktoria
Karaitis; Irma Laisvėnaitė; V.
A. Mažeika; Kostas NoAcila.
$30 — Česlovas Masaitis. $25
— Kun. Valdas ir Nora Auš
rai; Algirdas Čepėnas; Maria
Zigaitis-Gelažius $20 — Vy
tautas ir Danutė Anoniai; Ge
nė Armalis; Liucija Beržinskas. $15 — Agota A. Tiškus.
$10 — Stasė Didžiulienė;-Bronė Karaska; Balys Kondrptas;
Stasys ir Elena Mičkus; Anta
nas Musteikis Valerija Vaičjurgis; Antanas Vosylius. $1
— J. Antanavičius. Dėkojame
rėmėjams.
„Karaliaučiaus

krašto lietuvybei”, 1394
Middleburg, Ct„ Naperville, IL 60540-7011. (Skelb.)

