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JAV Atstovų rūmai pritarė
naujam NATO plėtros ratui
Vaiingtonas-Vilnius,

lap
kričio 8 d. (BNS) — JAV At
stovų rūmai pritarė tolesnei
NATO plėtrai ir numatė skirti
finansinę paramą narystės
sąjungoje siekiančioms Vidu
rio ir Rytų Europos valsty
bėms.
Atstovų Rūmai 372 prieš 46
balsus pritarė Laisvės sutvir
tinimo
aktui,
numatan
čiam tolesnę NATO plėtrą.
Akte neįvardijama, kurios
NATO narystės siekiančios
valstybės turi didžiausias gali
mybes būti pakviestos į są
jungą per 2002 metų rudenį
Prahoje įvyksiantį NATO vir
šūnių susitikimą.
Lietuvos pasirengimui į NA
TO vadovaujantis užsienio rei
kalų viceministras Giedrius
Čekuolis sakė, kad Laisvės
sutvirtinimo akto priėmimas
JAV Atstovų rūmuose yra
„labai reikšmingas žingsnis
NATO plėtros bei laisvos ir
vieningos Europos kūrimo
linkme”.
Lietuva tikisi pakvietimo į
NATO kitų metų lapkritį Pra
hoje įvyksiančiame NATO vir
šūnių susitikime.
Kaip pranešė agentūra AFP,
Kongreso nariai pareiškė, jog
nepaisant šaltojo karo pabai
gos ir Sovietų sąjungos iši-

Rugsėjį teroro išpuoliai JAV
sukėlė tam tikrą kandidačių
susirūpinimą, jog sąjungos
plėtra gali būti atidėta, kol
NATO narės visą dėmesį skirs
kovai su terorizmu, tačiau
NATO ir JAV aukščiausieji
vadovai paskubėjo patvirtinti
savo paramą tolesnei organi
zacijos plėtrai.

Tėvynė/e pasižvalgius
* Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius pareiškė,
kad Lietuvos katalikų dvasi
ninkai nepritaria kelių Seimo
narių siūlymams pripažinti
pagonis tradicine Lietuvos re
ligine bendrįja, tokius planus
pavadindamas „politiniu žai
dimu”. „Tarp tradicinių reli
gijų atsirastų susipriešini oias.
Naujųjų pagonių priešišku
mas Bažnyčiai ir krikščiony
bei yra viešai žinomas, tad dar
vienas susipriešinimo židinys
visuomenėje nebūtų naudin
gas nei valstybei, nei atski
riems žmonėms”, sakė arki
vyskupas. Pasak jo, pagonybę
pripažinus tradicine religija,
katalikai būtų priversti atsiri
boti nuo Vadinamųjų pagonių,
o kartu ir nuo senovės pavel
du besidominčių draugijų, nes
lietuvių etnografija besido1
mintis katalikas būtų sutapa
tinamas su pagonių religijos
išpažinėju, aiškino jis.
<bns>
* Pasitraukęs ii Liberalu
frakcijos seniūno ir Seimo
opozicijos vadovo postų, Ro
landas Paksas ketina dau
giausia dėmesio skirti darbui
Ekonomikos komitete. Seime
jau seniai sklando gandai, kad
R. Paksui gali būti pasiūlyta
užimti Seimo pirmininko pav
aduotojo postą. Pagal Seimo
statutą vienas Seimo pirmi
ninko pavaduotojų postų pri
klauso opozicijai. Paklaustas,
ar sutiktų užimti šį postą, R.
Paksas sakė, kad Jeigu parti
jos valdyba ir taryba siūlytų,
aš dėl to galvočiau”. Vieną iš
keturių Seimo
pirmininko
pavaduotojų postų šiuo metu
užima liberalas Gintaras Ste

ponavičius.
* Valstybinio turizmo de
partamento naujai pareng
tame Turizmo įstatyme numa
tyta, jog nuo kitų metų visi
Lietuvoje veikiantys viešbu
čiai privalės būti suklasifikuo
ti pagal Lietuvoje galiojančią
penkių žvaigždučių sistemą.
(VŽ, Elta)
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Intertai. ITAR-TASS, BNS
imlų agentūrų praneSimals)

nmo, NATO vis dar atlieka
gyvybiškai svarbų vaidmenį
Europos gynyboje ir diploma
tijoje.
Prieš teikiant šį įstatymą
pasirašyti prezidentui George
W. Bush, jį dar turės patvir
tinti Senatas.
Atstovų rūmai taip pat nu
matė 2002 m. paskirti maž
daug 55 mln. dolerių Lietuvai,
Latvijai, Estijai, Rumunijai,
Bulgarijai, Slovakijai ir Slo
vėnijai, pareiškusioms norą
prisijungti prie NATO.
1999 m. NATO priėmė Len
kiją, Čekiją ir Vengriją. .
Birželio mėnesį Varšuvoje,
sakydamas kalbą apie Jungti
nių Valstijų užsienio politiką,
G. W. Bush pritarė tolesnei
sąjungos plėtrai 2002 m. ir
pareiškė, kad narystės NATO
gali siekti visos Europos de
mokratinės valstybės „nuo
Baltijos iki Juodosios jūros”.
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Lietuvoje viešėjęs Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Charles (šviesiu paltu) apsilankė Lietuvos kariuo
menės centriniame poligone Pabradėje. Už jo stovi Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis, šalia — Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir D. Britanijos ambasadorius Lietuvoje
Christopher Robbins.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr

Wales princas Charles baigė
viešnagę Lietuvoje

Vilnius,

lapkričio 8 d.
(BNS) — Baigęs viešnagę Lie
tuvoje, Didžiosios Britanijos
karališkojo sosto įpėdinis prin
cas Charles ketvirtadienį iš
skrido į Rygą. Per tris Baltijos
valstybes keliaujantis princas
su 12 asmenų palyda į Vilnių
atvyko iš Talino antradienio
vakarą.
Viešnagės Lietuvoje metu
princas susitiko su valstybės

vadovais, susipažino su Lietu-,
vos kariuomenės raida, ekolo
ginės žemdirbystės pasieki
mais, šiuolaikine kultūra ir
jos paminklais.
Trečiadienį vakare princas
Charles dalyvavo jo garbei su
rengtoje vakarienėje Prezi
dentūroje. Vakarienės metu
keldamas tostą už garbingą
svečią, V. Adamkus pažymėjo
Didžiosios Britanijos paramos
reikšmę Lietuvai siekiant tap
ti visaverte Europos Sąjungos
ir NATO nare.
Savo kalboje princas Char
les pažymėjo, kad paskutinį
20 amžiaus dešimtmetį at
gimė nauja Lietuva, o val
stybėje vykdoma pertvarka ro
do Lietuvos žmonių ryžtą bei
ateities planus. Princas Char
les išreiškė viltį po 10 metų
vėl grįžti į Lietuvą, kad pa
sidžiaugtų reformų rezulta
tais. „Jei pats negalėsiu,
galbūt tai padarys vienas iš
mano sūnų”, sakė jis.
Princas su juo bendravu
siems lietuviams paliko nuo
širdaus ir gerą humoro jaus
mą turinčio žmogaus įspūdį.

♦ Seimo narys, centristų
vadovas Kęstutis Glaveckas
trečiadienį atvyko į Vilniaus
universiteto Santariškių kli
nikų konsultacijų polikliniką
pasitikrinti sveikatos, kad
galėtų apie ją paskelbti vi
sai Lietuvai. Bet, nutaręs
nušluostyti nosį kolegoms ir
parodyti jiems pavyzdį, cen
tristas pats pažeidė įstaty
mus. Už šį sveikatos patikri
nimą Ligonių kasa gydymo
įstaigai turėtų nemokėti nė
cento, nes politikas pasinau
dojo ne galiojančia sveikatos
tikrinimo tvarka, o pažintimi
su gydymo įstaigos vadovu.
* Seimo opozicijai nepa
vyko surinkti pakankamai
balsų, kad būtų pareikštas ne
pasitikėjimas sveikatos apsau
gos ministru Romualdu Dob
rovolskiu. Siūlymas reikšti
nepasitikėjimą aiškintas tuo,
jog ministras „savo vadovavi
mo stiliumi ir veikla” neuž
tikrina sveikatos apsaugos re
formos ir yra atsakingas už
2002 m. biudžeto projekte
sveikatos apsaugai skirtų lėšų
* Seimas priėmė Paso
mažėjimą.
(BNS)
įstatymą, kuris kartu su
* Prie Prezidentūros Vil anksčiau priimtu Asmens ta
niuje prieš metus susidegin patybės kortelės įstatymu
ti mėginęs tauragiškis Stasys įteisina naujus Lietuvos pi
Andreikėnas padavė į teismą liečių asmens dokumentus,
jam tai padaryti sutruk įstatymuose numatoma, jog
džiusius policininkus, teigda nuo 2003 m. dabar galiojantis
mas, kad pareigūnai įžeidė jo Lietuvos Respublikos piliečio
garbę ir orumą. Atsakovais pasas bus keičiamas į du do
yra patraukti Vilniaus miesto kumentus — valstybės viduje
vyriausiasis policijos komisa skirta naudoti asmens tapa
riatas, Viešosios policijos pa tybės kortele ir skirtu vykti į
trulinė rinktinė ir Vilniaus užsienį pasu. Asmens kortelę
miesto
3-sis policijos komi privalės turėti visi Lietuvos
sariatas. Policijos pareigūnai piliečiai, kuriems sukako 16
buvo iškviesti liudyti į teismo metų, o pasas bus išduodamas
posėdį. Liudytoju taip pat jų pageidavimu. Taip pat nu
buvo apklaustas S. Andrei- matoma, jog, pasirašius atitin
kėną prie Prezidentūros at kamas tarptautines sutartis,
lydėjęs radikaliais renginiais asmens tapatybės kortelė taip
pagarsėjęs kitas tauragiškis pat galės būti naudojama ke
Saulius Oželis. S. Andreikė lionėms į užsienį. Nebuvo pri
nas reikalauja iš Vilniaus tarta krikščionio demokrato
miesto 3-ojo policijos komisa Kazio Bobelio siūlymui į nau
riato priteisti 10,000 litų už jąjį pasą, piliečio pageidavi
garbės ir orumo įžeidimą. mu, įrašyti jo tautybę. (BNS)

* Trečiadienį Wales prin
cas Charles lankėsi dviejose
Vilniaus aukštosiose mokyklo
Prieš savo kelionę į Baltijos se. Lietuvos muzikos akademi
valstybes Londono dienraš joje (LMA) princas susitiko su
tyje „Daily Telegraph” pa akademijos rektoriumi Juozu
skelbtame rašinyje princas Antanavičiumi ir klausėsi stu
Charles Baltijos valstybes pa dentų repeticijų bei rečitalių.
vadino „klestinčiornis demo Didžiojoje akademijos koncer
kratijomis,
pasiryžusiomis tų salėje svečiui koncertavo
tapti svarbiausių Vakarų in LMA studentų choras. Po to
stitucijų narėmis”. „Mano vizi princas nuvyko į Vilniaus uni
tas simbolizuos nuoširdžią versitetą (VU), kur susitiko su
Britanijos paramą jų pastan jo rektoriumi Benediktu Juod
goms tai pasiekti' rašė prin- ka, prorektoriais, bibliotekos
direktore ir kitais dėstytojais.
cas.
Sarbievijaus kiemelyje jis ben
* Seimo Nacionalinio sau
dravo su studentais.
<bns)
gumo ir gynybos komiteto
* Kol kas nėra jokių prie
(NSGK) netenkina kitų metų
laidų
būgštauti, kad juod
biudžeto projekte numatytos
ligės
užkratas
pasklis Lietu
per mažos lėšos Specialiųjų ty
voje
paštu,
ramina
specia
rimų tarnybai (STT) ir Polici
listai.
Sveikatos
apsaugos
mi
jos departamentui, sakė NS
nisterijos
Ekstremalių
sveika
GK pirmininkas Alvydas Sadeckas. Jis ragino STT papil tai situacijų centro direktorius
domai skirti 900,000 litų prie Vytautas Gailius tokios iš
jau numatytų 12,9 mln. litų, vados priėjo susipažinęs su
kad parama nesumažėtų, pa Civilinės aviacijos įmonių ir
lyginti su ankstesniais metais. „Lietuvos pašto” informacija
Šiemet STT buvo skirta 13.7 apie įvairių siuntų aptarnavi
mo tvarką bei taikomas ap
mln. litų.
(BNS)
* Vilniaus savivaldybė saugos priemones nuo galimų
(BNS)
politiniams kaliniams ir juodligės sukėlėjų.

* „Sampo” gyvybės drau
tremtiniams nupirks vieną
dimo
bendrovė nuo teroristų
dviejų ir septynis vieno kam
skleidžiamų
biologinių už
bario butus, kurių bendra
kratų
sukeliamų
ligų 1 me
vertė — 446,000 litų. Mažiau
tams
apdraus
labiausiai
rizi
sio buto plotas — 31.9, di
kuojančius
užsikrėsti
specia
džiausio — 50.5 kvadratinių
(VŽ.Elta)
metrų. Šiais metais grįžtan listus.
*
Susisiekimo
ministeri
čioms į Lietuvą politinių kali
nių ir tremtinių šeimoms Vil ja bendrovės „Lietuvos gele
niuje apgyvendinti vyriausybė žinkeliai” valdybos nariu pa
tvirtino mokslus sovietinėje
skyrė 1 mln. 116,000 litų.
* Prancūzijos sostinėje KGB mokykloje baigusį asme
posėdžiavęs Pasaulio olimpi nį, kurio kandidatūrą spalį su
nių komitetų sąjungos (AN- sisiekimo ministras atmetė
OC - Association dės Comites tačiau dabar „reabilitavo”
Nationaux Olympiąues) Vyk „Lietuvos geležinkelių” valdy
domasis komitetas nusprendė bos nariu patvirtintas Klaipė
aukščiausią organizacijos ap dos geležinkelio stoties vyriau
dovanojimą skirti Lietuvos siasis programuotojas, 39 me
tautinio olimpinio komiteto tų Vytautas Kinderis. Kaip
. (LTOK) prezidentui Artūrui skelbta, spalio pradžioje susi
Poviliūnui. Taip įvertintas 50- siekimo ministras Zigmantas
mečio LTOK vadovo indėlis Balčytis atmetė Naujosios są
vystant olimpinį judėjimą A. jungos (socialliberalų) dele
Poviliūnas — pirmasis lietu guoto V. Kinderio kandidatūrą
vis, pelnęs aukščiausią ANOK į valdybą, aiškindamas tuo.
apdovanojimą.
<bns> kad kandidatas oficialioje an
* Dėl to, kad per mokslei ketoje nenurodė savo praeities
studijų sovietinių spectamybų
vių atostogas nebuvo šildo
<bnsi
mos mokyklos, Klaipėdos Vy mokykloje.
•
Bendrovei
„Mažeikių
tauto Didžiojo gimnazijoje su
gedo kompiuterinė ir raštinės nafta” mažinant parduodamo
benzino kainą, degalai Lietu
įranga.
' (LR,Elta)
voje
per savaitę dar atpigo
• Seimo pirmininko, so
apie
4-5
centus.
(LR,Elta)
cialliberalų vado Artūro
♦ „Mažeikių nafta” aplin
Paulausko patarėjų koman
doje — nauji veidai. Seimo pir kos taršos mažinimo planui
2001-2003
m
mininko patarėju ryšiams su įgyvendinti
skirs
104
mln.
Lt.
Tokį
planą
visuomene paskirtas 58 metų
žurnalistas Ferdinandas Kau- įmonės vadovai patvirtino
rugsėjo 25 d.
(VŽ.Elta)
zonas.
(LR,Elta)

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush trečiadienį pa
skelbė, kad JAV uždarytos dviejų musulmonų finansavimo organi
zacijų įstaigos. įtariama, kad šie tinklai finansavo teroristus, kal
tinamus dėl rugsėjo 11-ąją įvykdytų teroro išpuolių. „Remdamasis
patikimais ir svariais įrodymais, JAV finansų departamentas
šiandien įšaldė 62 asmenų ir organizacijų, susijusių su dviem te
roristus remiančiais finansų tinklais — ‘ai Taųva’ ir ‘ai Barakaat’
turtą, esantį JAV”, savo kalboje JAV finansų departamente saiė G. W. Bush. Abi jo paminėtos organizacijos yra musulmonų fi
nansų tinklai, kurie praktiškai veikė kaip neįregistruoti bankai ir
turėjo savo įstaigas JAV.
Vašingtonas. Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blair tre
čiadienį pareiškė, kad Afganistaną valdančio Talibano judėjimo
nepavyks nugalėti vien oro atakomis, todėl bus surengtos ir kitorios karo veiksmų operacijos. Kalbėdamas per bendrą spaudos
konferenciją su JAV prezidentu George W. Bush, T. Blair paneigė
užuominas, jog tarptautinė antiteroristinė koalicija silpnėja, jis
teigė, jog pasaulio visuomenės ryžtas pasiekti, kad būtų įvykdytas
teisingumas po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių, nesusilpnėjo.*
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin interviu Ameri
kos televizijai ABC pareiškė manąs, kad JAV „tam tikru mastu
dabar pralaimi karą (su terorizmu) ne karinėje, o informacijos sri
tyje”. „Jie (talibai) veikia veržliau, agresyviau ir vaizdingiau iš
dėsto savo nuostatą. Jie veikia emocingiau”, pridūrė jis. O karinė
je srityje, Rusijos vadovo vertinimu, „viskas vyksta taip, kaip ir
turi vykti”. „Ir čia aš sutinku su Jungtinių Valstijų vadovybe, jog
reikės dar nemažai laiko, pastangų ir galbūt aukų, kad būtų gali
ma įvesti Afganistano teritorijoje atitinkamą tvarką”, pažymėjo
Rusijos prezidentas.
Islamabadas. Pakistanas ketvirtadienį pranešė paprašęs Af
ganistaną valdančio Talibano nedelsiant per tris dienas uždaryti
savo diplomatinę atstovybę didžiausiame valstybės mieste Karachi. Kitos talibų diplomatinės misijos Pakistane tęs savo darbą.
URM atstovas spaudai Aziz Achmed Khan atsisakė nurodyti kon
krečias sprendimo uždaryti talibų Jconsulatą priežastis. Pakista
nas atšaukė visą diplomatinį personalą iš Afganistano prieš pra
sidedant JAV karinei kampanijai.
Paryžius JAV kiek įmanoma greičiau turi sustabdyti Afganis
tano bombardavimą, nes visas pasaulis jį vertina kaip karą prieš
nekaltus civilius žmones, ketvirtadienį pareiškė Pakistano prezi
dentas Pervez Musharraf. Pasak Pakistano vadovo, jis kreipsis į
JAV prezidentą George W. Bush su prašymu sustabdyti bombar
davimą per šventąjį musulmonų Ramadano mėnesį, kuris praside
da lapkričio viduryje. „Bombardavimas per Ramadaną sukels viso
musulmonų pasaulio pasipiktinimą”, pabrėžė P. Musharraf per
spaudos konferenciją Paryžiuje, kuri buvo surengta po jo derybų
su Prancūzijos vadovais.
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin pavadino visiškai
neatitinkančia tikrovės legenda teigimus, kad Iranas su Rusijos
pagalba gali susikurti branduolinį ginklą. „Mes turime bendrų
projektų atominės energetikos srityje. Tokių pat projektų turi ir
JAV, pavyzdžiui, su Šiaurės Korėja”, pažymėjo V. Putin interviu
Amerikos televizijai ABC. „Mes esame kategoriškai prieš perda
vimą Iranui kokių nors technologijų, kurios galėtų padėti sukurti
branduolini ginklą”, pareiškė Rusijos prezidentas.
Dubai. Afganistaną valdantis Talibanas įsteigė „savižudžių
baudžiamuosius būrius”, sudarytus daugiausia iš Afganistano
arabų, kurie per busimąją JAV vadovaujamos karinę operaciją
atakuos amerikiečių ir britų sausumos pąjėgas, sakoma ketvirta
dienį paskelbtame pranešime. Londone leidžiamas Saudi Arabijos
dienraštis „Asharų al-Awsat” praneša, kad dešimtys savižudžių
buvo apmokyti rengti išpuolius naudojant sprogmenų prikrautus
automobilius bei lengvuosius lėktuvus. Jie buvo treniruojami Oeama bin Laden priklausančiose teroristų rengimo stovyklose, ku
rios yra Jalalabade, Cboste ir netoli pagrindinio Talibano miesto
Kandaharo. Savižudžių tikslas bus „padaryti kiek įmanoma dau
giau nuostolių britų ir amerikiečių specialiosioms pajėgoms”, kai
jos „per kelias ateinančias savaites” kursis Afganistane.
Vašingtonas Du irakiečiai perbėgėliai papasakojo JAV laik
raščiui daug metų dirbę į pietus nuo Bagdado esančioje teroristų
mokymo stovykloje, kurioje buvo ir lėktuvo „Boeing 707” maketas,
naudojamas treniruotėms, kurių metu buvo rengiamasi užgrobti
lėktuvus, nenaudojant ginklų. Ši stovykla buvo padalyta į du sky
rius, kurių pirmasis buvo skirtas jauniems Irako prezidento Saddam Hussein sekėjams irakiečiams, sakė perbėgėliai, kurių pasa
kojimą ketvirtadienį išspausdino dienraštis „The New York Ti
mes”. Teroristai buvo rengiami grupėmis po 40-50 žmonių, kurios
keitėsi kas 5-6 mėnesiai. Anot perbėgėlių, stovykloje buvo labai
griežtai saugomas pastatas, kuriame vieno vokiečio vadovaujami
Irako mokslininkai gamino biologinio ginklo medžiagas. JAV vals
tybės sekretorius Colin Powell trečiadienį įspėjo, kad pasiekusios
savo tikslų Afganistano karo operacijoje, Jungtinės Valstijos gali
atkreipti dėmesį į Iraką.
Ryga. Latvijos prezidentė VairaVykė-Freiberga atsiprašė Wales
princą Charles dėl netikėto akibrokšto, ir princas pareiškė tam ne
teikiąs didelės reikšmės. Ketvirtadienį prie Laisvės paminklo Ry
goje, kur į susitikimą su Anglijos princu Charles atėjo keli šimtai
žmonių, viena nacionalbolševikų šalininkė, prasibrovusi pro mi
nią, sudrožė princui per veidą raudonu gvazdiku. Savo poelgį ji
paaiškino kaip protestą prieš Latvijos stojimą į NATO ir prieš ka
rą Afganistane, pavadinusi bri
KALKNDORIUS
tus „viso pasaulio priešais".
Lapkričio 9 d.: Aštautas, Aureli
Prezidente mano, kad „neturin jus, Dargintas, Estera, Paulina, Skir
čių pusiausvyros žmonių ir psi
taute, Teodoras.
chikos ligonių, siekiančių išsi
Lapkričio 10 d.: Šv Leonas di
skirti iš kitų per svarbius įvy
dysis; Andriejus, Andrius, Galvydė,
kius, yra visose valstybėse”.
Seigūnė, Vaišvilas, Vigintas

rius, D. Smulkys, Ž. Genys, T.
Mačiulis (A. Zinkevičius), E.
Trinkūnas, L. Jakovlevas, M.
Palaima, L. Bytautas.
Šį kartą vieną kėlinį sužaidė
per trumpą laiką Čikagoje
amerikiečių gimnazijų žaidėjų
tarpe spėjęs pagarsėti Audrius
Zinkevičius (apie jį ilgą
straipsnį paskelbė „Chicago
Tribūne” dienraštis). ^Baigęs
savo žaidimo sezoną Hiiidsdale Central gimnazijos rink
tinėje, šis, dar 17 m. amžiaus
jaunuolis, debiutavo „Metro
politan” lygos „mąjor” divizijos
pirmoje komandoje (prieš tai
jis yra žaidęs „Lituanicos” re
zerve). Atrodo, kad iš šio jau
no futbolininko išaugs tikrai
pajėgus žaidėjas.

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 9 d., penktadienis
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Redaktorė Irena Regienė

ŠALFASS-ga PRANEŠA
ŠALFASS-gos metinio vi olimpiados (2002 m. birželio
suotinio suvažiavimo, įvyks 27-30 d., Šiauliuose, Lietuvo
tančio 2001 m. lapkričio 17 d., je) reikalai. Diskusijos.
šeštadienį, 11 vai. r., Lietuvių
13. Pranešimai žodžiu bei
namuose, 877 East 185-th raštu:
Street, Cleveland, Ohio. Tel.
a) Centro valdybos pirminin
ko, gen. sekretoriaus, iždinin
216-531-2131
ko, kitų (jei būtų). Diskusijos.
DARBOTVARKĖ
b) Lietuvių Sporto fondo.
Apyskaita. Diskusijos.
c) Lietuvių Bendruomenės
1 Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidento ir mandatų ko atstovų: PLB, JAV, Kanados.
d) Sporto apygardų: Kana
misijos sudarymas.
dos, Rytų, Vid. vakarų.
3. Darbotvarkės priėmimas.
e) Sporto šakų bei kitokių
4. Sveikinimai žodžiu ir raš
komitetų (pageidautina raš
tu.
5. Praėjusio suvažiavimo tu): krepšinio, tinklinio, leng
protokolo skaitymas ir pri vosios atletikos, plaukimo,
lauko teniso, stalo teniso, šau
ėmimas.
6. 2002 m. varžybinės pro dymo sporto, slidinėjimo, kėgliavimo, golfo, softbolo/beisbogramos ir kalendorius.
7. ŠALFASS-gos 50 metų ju lo, futbolo (soccer), šachmatų,
ledo ritulio, raketbolo, rankų
biliejus. Pranešimas. Analizė.
8. VII Pasaulio Lietuvių Sli lenkimo, kitų.
f) ŠALFASS-gos Garbės teis
dinėjimo varžybos. Praneši
mo.
mas. Analizė.
g) ŠALFASS-gos Revizijos
9. 2001 m. jaunučių krepši
nio pirmenybės. Pranešimas. komisijos.
14. Diskusijos dėl praneši
Analizė.
mų nuo c) iki g) imtinai.
10. Einamieji reikalai:
15. ŠALFASS-gos Centro
a) Sportinės spaudos reika
lai. 50-mečio veiklos jubilieji valdybos, Revizijos komisijos
ir Garbės teismo rinkimai.
nis leidinys.
16. Naujos Centro valdybos
b) ŠALFASS-gos komunika
žodis.
cija. „Web page” reikalai.
17. Klausimai ir sumany
c) ŠALFASS-gos bendradarbia».l2'',s su Lietuvos sporto insti mai.
18. Suvažiavimo uždarymas.
tucijomis.
P.S. Norintieji darbotvarkę
d) ŠALFASS-gos administ
raciniai reikalai. Registracija, papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti Centro val
nuostatai, etc.
dybos pirmininkui Audriui Ši
e) Kiti einamieji reikalai.
11. ŠALFASS-gos Statuto leikai, 150 Colbeck St., Toron
to, Ont. M6S 1V7, Canada.
pakeitimo pasiūlymai.
Pietų pertrauka 2:30-3:30 Tel. 416-767-6520. Faksas:
416-760-9843. E-mail:
vai. p.p.
hrc@idirect.com
12. III Lietuvos Tautinės

Futbolas Čikagoje

DAR DVI „LITUANICOS” LYGIOSIOS

Praėjusią savaitę „Lituani
cos” vyrų pirmoji komanda
rungtyniavo net du kartus,
nes norėta greičiau užbaigti
atidėtas „Metropolitan” lygos
„major” divizijos pirmenybinius susitikimus. Kas įdo
miausia — mūsiškiai vėl suge
bėjo sukovoti lygiomis. Tai jau
penktos ir šeštos „Lituanicos”
lygiosios rudens sezone, kas
yra savotiškas, gal nelabai
malonus rekordas.
Ketvirtadienio vėlyvą vaka
rą prie šviesų mūsiškiai susi
kibo su vidutinio pajėgumo
„Green-White” ekipa varžovų
aikštėje Mt. Prospect, IL. Ne
paisant, kad lietuviai pirmą
kėlinį vedė 2-0 (įvarčiai Z. Čenio ir L. Bytauto), iki rungty
nių pabaigos varžovai suge
bėjo išlyginti. Trenerio G. Jar
malavičiaus vadovaujami, vy
rai antrame kėlinyje jau atro
dė pavargę (susirinkę po sun
kaus dienos fizinio darbo) ir
negalėjo išsaugoti dviejų įvar
čių atsargos.
„Lituanicos” žaidėjas D.
Smulkys,
komentuodamas
šias rungtynes dar pridėjo,
kad buvo labai sunku žaisti
menkai apšviestoje aikštėje,
tamsų rudens vakarą (susiti
kimas baigėsi po 10 valandos),
prie ko mūsiškiai nebuvo pri
su Turkija. Laimėtojas vyks pratę.
pasaulinėms pirmenybėms į
Korėją ir Japoniją.
Solingen rankinio klube pui
Frankfurto maratoną vyrų kiai žaidžia V. Petkevičius.
grupėje laimėjo Estijos atsto Paskutinėse rungtynėse prieš
vas Pavel Loskutov, parodęs 2 Bad Švartau klubą, mūsiškis
vai. 11 min. 9 sek. laiką. Mo pelnė 8 įvarčius, kurių du bu
terų grupėje laimėjo Rumuni vo iš baudinių. Lietuvis yra
jos vokietė. Mūsiškė Inga Juo- priėmęs Vokietijos pilietybę ir
diškienė buvo ketvirta. Šį nuo dar prieš keletą metų žaidė
tolį lietuvė nubėgo per 2 vai. Vokietijos rinktinėje. Vokie
32 min. 56 sek. Televizija fil čiai nutarė atnaujinti rinkti
mavo maratoną, o pranešėjas nę, tad lietuvis ir daugelis ge
keletą kartų sunkiai ištarė jos rų vokiečių buvo išbraukti iš
pavardę, tačiau pažymėjo, kad sąrašo.
ji yra „Litauerin”. Taip pat, su
Vokietija numato kelti savo
sportine striuke bei įrašu ant kandidatūrą 2012 m. olimpi
pečių „Lietuva” bei nedidele nėms žaidynėms. Apklausa
mūsų vėliava, vokiečiai prie parodė, kad populiariausia
baigmės nufilmavo ir lietuvį. vietovė yra Berlynas, Po sos
Greičiausiai tai Ingos treneris. tinės eina Rheino - Ruhro
Vokietijos aukščiausios fut kraštas, toliau Leipcig, Stuttbolo lygos pirmenybėse aštri gart, Frankfurt, Hamburg.
kova vyksta tarp daugkartinio
Vokietijos
aukščiausioje
meisterio Miuncheno Bayem, krepšinio
lygoje
pirmauja
Leverkusen, Dortmund
ir Frankfurto „Skyliners”, prieš
Kaiserslautem vienuolikų. Ir meisterį Belyno „Albą”, Lever
šį kartą į Kiolno stadioną „ba kusen ir Boną. Iš keturiolikos
varai” išbėgo su septyniais už penketukų, 12-tas yra Oldensieniečiais, Leverkusen su ke burg, priešpaskutinis Tiubinturiais, Dortmund su penkiais gen, ir Braunschweig.
užsieniečiais. įkirstais įvar
čiais taip pat pirmauja Bayem
* ♦*»♦♦»»♦♦»*»♦♦♦♦
brazilietis futbolininkas, po
lO-ties pirmenybių rungtynių
įkirtęs 7-nis įvarčius, prieš vo
Po lygiųjų prieš Suomiją,
kietį Kirsten, braziliėtį Omo- Vokietijos futbolo rinktinė
roso ir paragvąjietį Pirzzaro. tik po atrankinių rungtynių
Visi jie įkirto po 6 įvarčius.
prieš Ukrainą galės skris
Antroje futbolo lygoje visiš ti į pasaulio pirmenybes Ko
kai • netikėtai pirmauja Mai rėjoje ir Japonijoje. Aštuoni
ne, prieš Hanoverį ir Bilefel- mln. sirgalių stebėjo rungty
dą. Uodegėlės pabaigoje Duis- nes prie televizįjoe ekranų,
burg (jame žaidė Lietuvos daugiau negu 60,000 stadio
rinktinės vartininkas G. Stau ne. Tačiau vokiška žiniasklaičė, dabar Graikyoje), Ober- da šias rungtynes pavadino
„blamage” — gėda Vokietijos
hausen ir Saarbriucken.

KAS NAUJO VOKIETIJOJE?
Net devyni pagrindiniai
Austrijos futbolo rinktinės žai
dėjai atsisakė skristi Izraelin
atrankinėms
rungtynėms.
Priežastis — pasikėsinimo
baimė. Tiesa, tai garbės klau
simas atstovauti savo tėvynei,
nepaisant palestiniečių ir žy
dų kovos, dedamų bombų. Bet
austrai surado kitą „kabliu
ką”: žaidėjai nori valgyti mė
siškus patiekalus, tačiau tam
priešinasi rabinai, nes šešta
dienį negalima nieko kepti ant
ugnies ar elektrinės plytelės.
Rinktinės virėjui, panaudojus
šeštadienį indus, viešbutis au
tomatiškai praranda rabinų
leidimą, kas reikštų viešbučio
bankrotą. Mat joks aukštas
svečias neitų valgyti, neapsi
gyventų viešbutyje. Rabinai
pasiūlė rūkytą lašišą, salotas
Užpyko serbas treneris O. Baric, pareikšdamas spaudai:
mes valgysime tą, ką visuomet
valgome,
arba atsisakome
rungtynių. Taigi kova prasi
dėjo ne stadione, bet prie sta
lo, tarp lašišos ir „steiko”.
Austrijos futbolo s-gos pirm.
kreipėsi į Tarptautinę futbolo
s-gą. Jo nuomone FIFA yra
Austrijos pusėje.
Virtuvės klausimą išsprendė
Austrijos pasiuntinybė Tel
Avive, pasiūlydama žaidėjams
maistą gaminti jos virtuvėje.
Austrija žaidė be geriausių
žaidėjų, baigdama rungtynes
1:1. Paskutinę žaidimo minutę
įvartį įkirto Bremeno koman
dos žaidėjas Herzog. Ši pa
sekmė patenkino Austriją,
kuri savo grupėje užėmė antrą
vietą. Tad lemiamas rungty
nes austrai dar turės sužaisti

„Lituanica” futbolo klubo valdybos nariai Leonas Juraitis ir Jonas Rudai
tis metiniame klubo pokylyje pasiruošę įteikti dovanas ir gėles veiklioms
klubo narėms.
Nuotr. Ed. Šulaičio

Praėjusį sekmadienį vyku
siose kitose atidėtose rung
tynėse — prieš „Lightning”
vienuolikę Yorkville, IL, mūsų
vyrai turėjo gerai paieškoti,
kol rado Polish National Alliance jaunimo stovyklą toli
muose pietvakariuose, kur yra
„Lightning” aikštė (beje, toje
vietoje yra net 3 aikštės).
Šį kartą mūsų vyrai pirma
me kėlinyje atrodė pasimetę ir
leido lenkams diktuoti žaidi
mą. Todėl didesnių progų „Li
tuanicos” žaidėjai neturėjo. O
lenkai, pasinaudodami mūsiš
kių vartininko J. Putnos aplai
dumu (eilinį kartą nesugriebė
iš toli siųsto kamuolio), pada
rė 1-0.
Tačiau po pertraukos „Li
tuanica” pradėjo demonstruoti
komandinį žaidimą ir tas
jiems išėjo į naudą. Bet turė
tos geros pragos nebuvo išnau
dotos. Tik į rungtynių pabaigą
L. Bytautas, stipriu šūviu į
vartų kampą, išlygino. Po to
jis pats ir dar keli lietuvių ko
mandos žaidėjai galėjo pasižy
mėti, bet sėkmė nebuvo mū
siškių pusėje.
„Lituanicos” eilėse nesimatė
dviejų stiprių žaidėjų — V.
Žuromskio ir J. Bėruti. Ko
mandoje rungtyniavo: J. Putna, P. Šmigelskis (J. Tomajo),
G. Kavaliauskas, N. Puško
futbolui. Tiesa, tarptautinė
futbolo s-ga Vokietiją įrikiavo
į 12-tą vietą pasaulyje (pir
mauja
Prancūzija),
tačiau
spaudos nuomone, ji verta
gal net trisdešimtos. Liūdnai
ji atrodė taip pat Miuncheno
olimpiniame stadione, pra
laimėdama Anglijai net 1:15!
Po lygiųjų prieš Graikiją (pas
kutinę min. įvartį įkirto Beckham) anglai iš anksto gali re
zervuoti viešbutį Azijoje.
Kur ieškoti nuosmukio prie
žasčių? Spauda bei televizijos
komentatoriai nurodo milijo
ninius atlyginimus klubuose
bei įjungimą į vienuolikę bran
gių užsienio žaidėjų, tuo už
kertant kelią jauniems futbo
lininkams. Mažas įrodymas:
spalio mėn. 14 d. Miuncheno
stadione susitiko dvi Bavari
jos sostinės komandos —
„FC Bayern” ir „1860 Miunchen”. Daugkartinis ir dabar
tinis meisteris „FC Bayem” į
aikštę išbėgo su .... devyniais
užsienio žaidėjais! Krito šeši
įvarčiai (pasekmė 5:1 meiste
rio naudai), tačiau
tik du
įkirto vokiečiai. Panaši padė
tis ir kituose klubuose. Vie
nose rungtynėse
Rostocko
vienuolikė išbėgo į aikštę tik
su užsieniečiais... Atrodo, kad
ir šiemet dėl pirmos vietos ko
vos „FC Bayem”, Kaiserslau
tem, Dortmund ir Leverku
sen. Aukščiausią futbolo lygą
greičiausiai turės palikt Cottbus, Niumberg, St. Pauli.
Ne geriau yra krepšinyje.
Dėka D. Novickio laimėtos
ketvirtos vietos Europos vyrų

„Lituanica” — šeštoje
vietoje
Po sekmadienio rungtynių,
„Lituanica” (arba „Liths”) at
sistojo šeštoje vietoje geriau
sioje Čikagos ir apylinkių ko
mandų tarpe. Beje, „Light
ning” (kurią lenkai vadina
„Blyskawica”) yra ketvirti.
Lietuvių ekipa po 8 rungty
nių turi 9 taškus (6 lygiosios ir
po vieną pergalę ir pralai
mėjimą), įvarčių santykis 1818. Toliau negu „Lituanica”
yra atsistojusios „Kickers”,
„Green-White”, „Schvvaben” ir
„Legovia” vienuolikės. Tačiau
taškais tarp jų Skirtumas nėra
didelis.
Beje, sekmadienį „Lituani
cos” rezervinė ekipa lenkus
įveikė net 6-0. Tačiau šių ko
mandų susitikimams neteikia
ma didesnės reikšmės.
Sekmadienį su „Kickers”
Šį sekmadienį, lapkričio 11
d., „Lituanicos” abi vyrų vie
nuolikės vėl žais išvykoje. Jos
važiuos vėl gana tolokai — į
Elgin, IL. Rezervas rungty
niaus 12 vai., o pagrindinės
sudėtys — 2 vai. p.p. Mūsiš
kiams būtinai reikia pergalės,
jei norima įsitvirtinti lentelės
viduryje.
„Kickers” komanda šį sezoną
nėra stipriųjų tarpe — ją
praėjusį sekmadienį 5-3 rezul
tatu įveikė lenkų „Eagles” vie
nuolikė.
E.Š.
krepšinio pirmenybėse, Vokie
tijos penketukuose žaidžia
tamsiaodžiai, serbai, kroatai
bei kt. valstybių atstovai.
Aukštąją krepšinio lygą suda
ro 14 komandų. Šiuo metu be
pralaimėjimų žygiuoja Ber
lyno „Alba”, prieš Frankfurtą
ir Boną uodegėlės pabaigoje
Giesen, Tiubingen, Brauschweig. Geras rungtynes stebi
mažesniuose miestuose 3,0005,000 , Berlyne iki 10,000, o
Kiolne net 15,000 žiūrovų.
Panašus vaizdas ledo rutu
lio pirmenybėse. Ir čia vyrau
ja
užsieniečiai — čekai, slo
vakai, rusai, italai, kanadie
čiai, amerikiečiai, net vienas
sulatvinta pavarde rusas, tre
neriai daugumoje klevo lapo
atstovai. Pirmauja tai mano
artimo Mannheimo klubas, tai
Augsbur. Žiūrovų tarp 3,00010,000.
„International Herald Tri
būne” europinė laida spalio
mėn. 15 d. sporto sk. rašė:
„Lithuanian woman wins”.
Dienraštis pranešė, kad Rasa
Polikevičiūtė pasaulio dvira
čių pirmenybėse Portugalįjoje
laimėjo pirmą vietą, įveikda
ma 121 km nuotolį per 3 vai.
12 min. 5 sek. Antra buvo
taip pat lietuvaitė E. Pučins
kaitė, kuri buvo meisterė
1999 m. Dienraštis toliau ra
šė, kad prancūzė Longo-Ciperelli mėgino „pabėgti” nuo
lietuvaitės, tačiau jai nepavy
ko, tad Rasa pirmoji pasiekė
baigmę. Aštuntą vietą užėmė
D. Žiliūtė.

K. Baronas
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NESINORI TIKĖTI
Argi ŠALFASS (Š. Amerikos
Lietuvių fizinio Auklėjimo ir
sporto sąjunga) neįeina į tą
būrelį organizacijų, kurios bu
vo paminėtos ir pagerbtos per
JAV Lietuvių Bendruomenės
50 m. jubiliejų už dėmesį ir
auklėjimą išeivijos jaunimo.
Nenorėčiau tikėti, gal tai tik
nesusipratimas. Juk ir dabar
dar prie LB valdybos yra
ŠALFASS-gos atstovas sporto
reikalams. Juk LB moraliai ir
materialiai rėmė sportininkų
išvykas. Juk buvęs Pasaulio
LB pirmininkas dr. V. Bie
liauskas atidarė III P.L.S žai
dynes Adelaidėje, Australijoje.
Per 50 metų bendraujant su
jaunimu krepšinio ir teniso
aikštėse mačiau jų norą ir en
tuziazmą dalyvauti lietuviš
kuose turnyruose ar žaidynė
se. O keliaujant su krepšinin
kais po P. Ameriką, Australiją
ir Europą, kai stadionuose bū
davo iškeliamos mūsų tri
spalvės ir suskambėdavo Lie
tuvos himnas, jų lietuviškas
kraujas sutviksėdavo, jie di
džiavosi galėdami atstovauti
lietuviškoms
spalvoms.
O
priedui dar koks buvo puikus
Lietuvos vardo garsinimas,
kai tuo tarpu mūsų garsieji
krepšininkai, žaisdami už so
vietų rinktinę, to negalėjo pa
daryti. Reiktų taip pat pa
brėžti, kad ir tų kraštų lietu
viškam jaunimui pabusdavo
tautiniai ir patriotiniai jaus
mai, prabildavo lietuviškas
kraujas, ypač, kai mūsų krep
šininkai laimėdavo.
,
Nepamiršiu niekada, kai, pb
pergalės prieš Urugvajaus
rinktinę, priėjęs prie mūsų
vienas vietos lietuvių tarė„Vyrai, šiandien mano sūnų
padarėt patriotu!” O Australi
joje vienas tautietis pasakojo,
kaip jo sūnus po rungtynių sa
vo draugams pasakojo apie
Lietuvą ir mūsų krepšininkus.
Negaliu pamiršti ir senutės,
kuri po rungtynių man davė
ryšulėlį ir sakė: „Ačiū tau, po
nuli, ir visi vaikučiai — jūs
man seniai suteikėt tiek daug
džiaugsmo, o mano anūką lie
tuviu padarėte...” Tame ryšu
lėlyje buvo gintaro gabaliukai,
o šalia stovinčiųjų akyse aša
ros...
V. G.

773-585-9500
PRASIDĖJO NBA
KREPŠINIO
PIRMENYBIŲ SEZONAS
Spalio mėnesio 30-ąją prasi
dėjo naujasis NBA lygos krep
šinio profesionalų sezonas.
Kaip atsimename, jau kuris
laikas lygoje žaidė du lietu
viai: Arvydas Sabonis ir Žyd
rūnas Ilgauskas. O prieš nau
jojo sezono pradžią Portlando
klubas atsisakė Sabonio pa
slaugų (tikriau pasakius —
nepratęsė su juo sutarties).
Kiek kitaip susiklostė su IIgausku, kuris, kaip ir daž
niausiai, dar ilsisi jau po
penktosios kojos operacijos.
Kaip atrodo, Žydrūnas rungty
niauti pradės tik gruodžio
mėnesyje, nors jis pats galvojo
išeiti aikštelėn kiek anksčiau,
bet nesusilaukė klubo vadovų
pritarimo.
Amerikiečių spauda, prieš
sezoną, apgailestaudama pa
minėdavo, kad Sabonio nebus
Portlando ekipos eilėse. „New
York Times” dienraštis įsidėjo
apie mūsiškį gana ilgoką raši
nį, kur iškėlė Arvydo suge
bėjimus, ypatingai praeityje
pasiektus laimėjimus. O Žyd
rūną kai kurie amerikiečių
laikraščiai įrašė į „nelaimingiausiųjų” NBA krepšininkų
sąrašus. Tačiau anksčiau ar
vėliau šį krepšininką mes dar
pamatysime jo atstovaujamos
Clėvelando „Cavaliers” ko
mandos eilėse. Bet nežinia,
kaip ilgai jo pėdos ištvers ir
kiek laiko jis galės žaisti?
Ed. Šulaitis
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PO RUGSĖJO Il-SIOS NATO
PLĖTRA BUS
POLITINIS SPRENDIMAS

Danutė Bindokienė

Nauja šieno kupetaitė
ekonomikos arkliukui

ALGIMANTAS S. GEČYS
Prieš daugiau kaip 50 metų
buvo įkurta Šiaurės Atlanto
sąjunga (NATO), kurios tikslas:
sulaikyti komunizmo skver
bimąsi į Vakarų Europą. Tai
buvo Vakarų demokratijų su
tarimu
priimtas
politinis
sprendimas, paremtas JAV-ių
diplomato George F. Kennan
Sov. Sąjungos sulaikymo (containment) politika.
Vėliau,
1980-siais metais, vykusios,
NATO plėtros, siekusios plėsti
Vakarų dominuojamą sąjungi
ninkų bloką (karinį ir ekono
minį), taip pat buvo paremtos
politiniu sprendimu. Vieninte
lis įsijungimo kriterijus —
būti demokratine valstybe. {
NATO
įsijungiantieji demo
kratiniai kraštai laidavo di
džiosioms valstybėms sienų
pastovumą, naikino galimybę,
kad jų kaimynystėje atsiras
padėtį destabilizuojanti Sov.
Sąjungos satelitinė valstybė.

NATO plėtra 1999 metais
Sugriuvus Sov. Sąjungai ir
jos
dominuotam
Varšuvos
paktui, savaime vystėsi toli
mesnis NATO plėtros klausi
mas. 1999 m. plėtroje pir
miausia siekta įjungti buvu
sias satelitines Varšuvos pak
to valstybes. Pasirinktos trys
— Vengrija, Čekija ir Lenkija.
Ir šiuo atveju sprendimą visgi
lėmė politiniai faktoriai: Ven
grijos strateginė padėtis Bal
kanuose, Lenkijos ir Čekijos
buvimas buferinėmis valsty
bėmis, prisidedančiomis prie
didesnio suvienytos Vokietijos
saugumo. Būdinga, kad isto
rinė praeitis, karinė paruoštos
ir šių trijų valstybių infra
struktūra
svarbesnės rolės
plėtros sprendimui nevaidino.
Nekreipta didesnio dėmesio į
saugumą
NATO
karinėms
paslaptims ir tik ne per se
niausiai buvo susirūpinta dėl
Vengrijos slaptose saugumo
struktūrose užsilikusių KGB
priklausiusių pareigūnų. NA
TO reikalavimams neatitin
kanti, Lenkijos kelių sistema
taip pat durų į NATO neuž
darė. Pasirenkant NATO kan
didates, stipriai veikta morali
nių motyvų: Vakarų užsilikusiomis simpatijomis ir Raitės
jausmu” 1957 metais sukilu
siai ir „išduotai” Vengrijai, į
Stalino glėbį po II pasaulinio
karo per Vakarų žioplumą
„įgrūstai” Lenkijai, Chamberleno Hitleriui parduotai Čeko
slovakijai. Kaip žinome, 1999
metų NATO plėtra griežtai
vengta į NATO sudėtį priimti
valstybes buvusias Sov. Są

Nauji kriterijai
patekimui į NATO
JAV Senatui 1999 m. paro
džius abejingumą likusių Cen
trinės ir Rytų Europos valsty
bių NATO kandidatūrai (pa
grindine — dėl galimo NATO
karinio pąjėgumo susilpninimo), abi JAV-ių politinės par
tijos prezidentinių rinkimų
platformoje pasisakė už kandi
dačių į
NATO 2002-siais
metais parinkimą vadovaujan
tis karinės paruošties, krašto
pastovumo bei valstybingumo
kriterijais. Iš kandidačių rei
kalaujama: 1. atitikti NATO
valstybėms savo karinėmis,
ekonominėmis, teisinėmis bei
politinėmis
struktūromis; 2.
su kaimyninėmis valstybėmis
būti išsprendusioms valstybi
nių sienų klausimą ir tarpvals
tybinius konfliktus; 3. būti
stabilizavusioms mažumų tei
sių klausimus; 4. dalyvauti
tarptautinėse taikos palaiky
mo akcijose; 5. skirti 2% proc.
Bendro vidaus produkto kraš
to gynybai; 6. turėti politiškai
tinkamą nusistatymą Holo
kausto klausimui ir t.t. Šių
kriterijų sukūrimas siekė iš
NATO plėtros išjungti, iki šiol
dominavusį politinį procesą.
Nepaklusimas
vienam
ku
riam kriterijui galėjo užkirsti
kelią pakvietimui į NATO.
Vilniaus devintuke, o vėliau
įsijungus Kroatijai, dešimtuke
susibūrusios ir po NATO skė
čiu norinčios atsidurti Cen
trinės ir Rytų Europos vals
tybės
darbuojasi
itin
vi
siems NATO
kriterijams pa
klusti. Geri santykiai su kai
myninėmis valstybėmis, įskai
tant ir Rusiją, tapo būtini. Jei
anksčiau priešininkėmis bu
vusioms Turkijai ir Graikijai
nebuvo užkirstos durys į
NATO, šiandieniniai kriterijai
joms ten atsirasti neleistų.

Rugsėjo 11-sios poveikis
Rugsėjo 11-sios terorizmo
įvykiai NATO plėtros klau
simą vėl grąžino prie naudoji
mosi politinio sprendimo me
todu, pasirenkant NATO kan
didates. Šiuo nenorima griež
tai teigti, kad priimtų NATO
plėtros kriterijų bus visiškai
atsisakyta. Vis dėlto Rusijos
atsiradimas JAV-ių sąjungi
ninke kare su terorizmu leis
jai padiktuoti, kas bus kvie
čiamas į NATO ir kas ne. Tai-
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Bet mįes.

grįžus Elvyra, — o, rodos, tik
tas ne kreivas, jo gatvės tie truputį viršijau...
Vilnių
pasiekėm
nebe
sios, šviesios, jis „mina” pir
zvimbte,
o
žingine.
Čikagoj
jau
myn per Baltiją į Europą.
Išvažiavom, saulei krentant praėjo tie laikai, kada kyšis
į marias. Elvyros bendrovės policininkui buvo viena iš eis
transportas tebebuvo Gudįjoj mo „taisyklių”.
įstrigęs dėl „bumagi”. Ji išjun
Dar kartą Kupiškis
gė „mobilų”, ir mudvi vėl
zvimbėm, jau Vilniaus link,
Kupiškio miestas ilgai
klausydamos tai lietuviškai,
iStieatas,
tai angliškai dainuojančio ra
Tarp
kalnalių
ir
upėlių
visėp
dijo:... „noriu prisiglausti ir
kėp
iSriestas.
šnabždėt į ausį...” ir J believe
U. TamoSiūnaičia
in angele, in something good
gilios”
to see Crossing the Street...”
•
Voe dainelei nutilus, Elvyra
Negalėjau išvykti, neaplan
sustabdė mašiną. — Pagavo,
kius
miestelio, kuris buvo ma
— išlipdama lakoniškai pasa
no.
Ten
mane nuvežė pusbro
kė. Tik tada pamačiau porą
policininkų. Še tau ir angelai lių sūnūs, kurių iki šiol nepa
„Crossing the streetl” Mano gi žinojau. Vadinau juos tėvų
minaitės ir „angelų" pokalbis vardais. Laikas man buvo vis
skambėjo draugiškai, links dar sustojęs, kaip tolimų erd
vių astronautui.
mai.
— 50 litų, — paaiškino su
Pirmučiausia aplankiau bib

rezervo vadovybė vėl suma
žino trumpalaikių banko pa
skolų procentus, amžinai al
kanam JAV ekonomikos ark
liukui
panosin
pakišdama
naują kupetaitę šieno, tikė
dama, kad ir jis pradės trauk
ti vežimą į krašto gerovės kal
ną. Kad vartotojų pasitikė
jimas ekonomine šalies padė
timi yra gerokai pašlijęs, vi
siems aišku. Iš dalies tai psi
chologinė reakcija į rugsėjo
11-osios tragediją, iš dalies ir
skaudi tikrovė, su kuria kas
dien susiduriama, kai kone
kiekviena įstaiga, įmonė, ben
drovė stengiasi apkarpyti iš
laidas ir padidinti pelną.
Dažniausiai tas „karpymas”
paliečia darbininkus, stovin
čius ant 'pačių žemiausių dar
bo jėgos pakopų. Paprastai tai
žmonės su ribotu pasiruošimu
darbo rinkai, tad jiems vėl
įsijungti į dirbančiųjų gretas
yra sunkiausia. Su jau darbų
netekusiais ir su dar laikinai
pasilikusiais prie pravirų dar
boviečių durų, nepasitikėji
mas ekonominėmis rytojaus
galimybėmis nubanguoja ir į
kitas gyvenimo sritis: verslo,
pramogų, paslaugų. Visos šios
— ir daugelis kitų, su varto
tojų finansiniu pajėgumu su
sijusių, gyvenimo sričių, su
daro bendrą ir nedalomą
krašto ekonomikos sudėtį, ku
ri šiuo metu atsidūrusi ant
nelabai tvirtų pamatų.
Amerika tokių „ekonominių
krizių” yra patyrusi nemažai.
Vienos stipriau, kitos silpniau
ją sukrėtė, bet paprastai vals
tybės ekonomika po tam tikro
laiko vėl grįžta į tvirtesnį ke
lią. Bene didžiausias sukrė
timas įvyko dvidešimtajame
praėjusio šimtmečio dešimt
metyje, JAV istorijoje žymi
mame „didžiojo ekonominio
nuosmukio” vardu. Reikėjo
daug pastangų ir išminties,
kol valstybė išsikapstė iš sun
kios padėties ir vėl atsistojo
ant kojų.
Daugelis jaunesniųjų Ame
rikos, o dar daugiau užsienio,
gyventojų šiandien net negali
įsivaizduoti, kad tokiame tur
tingame krašte žmonės galėjo
neturėti net kąsnio duonos,
net dviejų centų kišenėje, kad
jie žudėsi iš nevilties. Nedaug
nagrinėjamos ir priežastys,
įpainiojusios kraštą į to nuo
smukio pinkles, tačiau JAV
valdžia visgi anos skaudžios
pamokos, atrodo, neparfiiršo ir
ieško priemonių, kaip išvengti
jos pasikartojimo.
Viena tų priemonių — pa

kartotinas bankų paskolų pro
centų sumažinimas. Sis meto
das visuomet įlieja ; kra.-’o
ekonomiką naujo entuziazmo
paskatina vartotojų pasitikt
jimą, sustiprina birža ir i
žmonių kišenes įbruka stam
besnį pluoštą įplaukų, kurios,
savo ruožtu, atgaivina išse
kusius verslo upelius. Vien
tik šiais metais, kaip spalio 6
d. paskelbė JAV federalinių
rezervų vadovas Alan Greenspan, procentai sumažinti jau
dešimtą kartą. Tai žemiausi
trumpalaikių paskolų procen
tai nuo 1961 m., kai Baltuo
siuose rūmuose prezidento kė
dėje sėdėjo John F. Kennedv.
Nors šis vėliausias suma
žinimas sieke tik pusę procen
to, bet, sudėjus visų metų pa
stangas pakelti JAV ekono
miką, susidaro jau du procen
tai. Į šią žinią dar tą pačią
dieną pozityviai reagavo bir
žos apiyvarta, o taip pat kai
kurios užsienio valstybės, pa
sekusios Amerikos pavyzdžiu
ir sumažinusios savo bankų
paskolų procentus. Ypač Japo
nija, šįmet turinti pakanka
mai savo ekonominių prob
lemų, kurių metų pradžioje
neįstengė panaikinti net mi
nėtų procentų sumažinimas
iki nulio... Tai galbūt aki
vaizdžiausiai parodo, kad visa
planeta apraizgyta tuo pačiu
bendru tinklu, kurio vieną
dalį sujudinus, susiūbuoja vi
sos kitos.
Ar Alan Greenspan gerano
riškos pastangos bus gelbė
jimosi ratas,
apsaugosiąs
JAV ekonomiką nuo pasken
dimo, dar niekas nedrįsta spė
lioti. Tačiau skeptikai mano.
kad per daug skubama su pro
centų sumažinimu, tarytum
ieškant lengviausios išeities iš
situacijos, kuri nėra nei pa
prasta, nei lengvai pagerina
ma. Valstybinių paskolos pro
centų sumažinimas gali pada
ryti tiek pat žalos, kaip tas,
Šv. Rašte paminėtas, naujas
lopas „ant palaikio drabužio”.
Reikės daug pastangų ir lai
ko, kol reikalai pagerės.
Jeigu bus tik nuolat laukia
ma valstybės paramos bei
įvairių lengvatų, privatus ver
slas mažiau dėmesio skirs sa
vai iniciatyvai ir atsisakys
ieškoti savų sprendimų. Pa
našia kryptimi, atrodo, jau
pradeda sukti didžiosios JAV
oro linijos (ypač United), rei
kalaujančios vis daugiau vals
tybinės paramos, bet per daug
agresyviai
nesistengiančios
įgyvendinti reikiamų pasikei
timų bei pagerinimų. O tai la
bai pavojingas kelias.

Pradėjom nuo bažnyčios, nes
ji Kupiškiui, kaip Eifelio bokš
tas Paryžiui: didžiulė, kaip
kalnas, matoma iš toliausiai;
miestelis jos „pakalnėj” kaip

nykštukų ūkis. Šio pastato di
dumą pajutau tik dabar, ne
paisant, kad vaikystėje čia bu
vo praleisti šimtai sekmadie
nių ir švenčių.
(B. d.)

Šios savaitės antradienį jau
eilinį kartą valstybės finansų

jungos integralia dalimi. Taigi
Baltijos valstybių pakvietimo į
NATO klausimas sprendime
nefigūravo.

Philadelphijos atstovai JAV LB ir Lietuvos Seimo komisijų suvažiavime, Čikagoje. Iš k. JAV LB krašto v-bos
vicepirm. sporto reikalams Rimas Gedeika, LB Philadelphijos apyl. pirm.Vytautas Bagdonavičius, JAV LB
krašto v-bos pirm. Algimantas Gečys, Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijos ko-pirm. Vaclovas Kar
bauskas, JAV LB krašto v-bos sekretorė Teresė Gečienė, LB tarybos narys Kazys Razgaitis ir JAV LB Rytų apy
Nuotr. K. Razgaičio
gardos pirm. Vytautas Maciūnas.
gi NATO plėtros klausimu bus
grįžta prie anksčiau naudoto
metodo, valstybės geografinei
padėčiai ir Rusijos „palaimi
nimui”, arba „švelniam protes
tui”, apsprendžiant, kuri vals
tybė bus pakviesta ir kuri ne.
Svarbią rolę vaidins Sofijoje
prieš keletą savaičių „Vilniaus
10-ko” pareikšta nuomonė,
kad turėjimas Juodos sky
lės”, kaip Afganistanas, pri
vedė prie tarptautinio teroriz
mo. Atseit, jei Talibano vy
riausybė būtų buvusi tarptau
tinių struktūrų dalyvė, Ameri
ka nebūtų tapusi terorizmo
auka.
Po rugsėjo 11-sios daug kal
bama apie Rusijos įsijungimą
į NATO sudėtį. Visgi daug ti
kimybės tokioms pranašys
tėms neteikiama. Ekspertai
teigia, kad, ir prie geriausių
norų, NATO .nare ji negalėtų
tapti bent dešimtį metų. Dau
gumai NATO kriterijų Rusija
nepaklūsta: jos teisėtvarka
nesiremia priimtomis teisės
normomis, kariuomenė nėra
civilinėje kontrolėje, karinis
biudžetas nekontroliuojamas
Dūmos, ir t.t. Sakoma, kad
įsijungimas į NATO sudėtį,
Rusijai psichologiškai nepriim
tinas. Tai reikštų prisiėmimą
sumažintos rolės Europoje bei
pasaulyje. Rusija siekia ly
gybės su JAV-ėmis, ne su pa
vienėm, NATO priklausančiom, valstybėm. Be to, dabar
tinė Rusijos pažiūra į NATO
yra kaip į šaltojo karo ana
chronizmą.
Antra vertus, nepaisant pre
zidento
Putin
užuominų,
NATO
nėra pasiruošusi Ru
sijai suteikti veto teisę kas
link NATO sprendimų. Gerai
prisimenama, kad Kosove vy
kusios NATO karinės akcijos
atveju Rusija to siekusi. O dėl
Rusijos narystės NATO, Vaka
rai nenori prisiimti atsako
mybės už Rusijos — Kinijos
sienos gynimą, mato, kad Ru
sijai turint veto teisę, NATO
taptų politiškai „iškastruota”,
virstų ne karine sąjunga, o
kažkuo panaši į Jungtinių
Tautų kalbėtojų forumą.

lioteką, kurios vedėją Danguo
lę Tamulevičienę jau kuris lai
kas pažįstu. Čia ji manęs lau
kė su visomis savo pagalbi
ninkėmis ir net „Panevėžio ry
to” korespondente Virginija
Juškiene.
Nuo 1992 m. biblioteka pasi
keitusi į gerąją pusę: ją puošia
erdvus priestatas, daug naujų
įrangų, didelė skaitykla, jau
pilnesnės knygų lentynos (bet
dar yra užtektinai tuščių vie
tų, laukiančių knygų siuntos
iš geradarių). įrengta ir skai
tykla — žaidimų kambarys
vaikams. Jos sienos dekoruo
tos pasakų charakteriais, kiš
kiais, gėlėmis, šypsančia sau
le. Žemi suoliukai traukia pri
sėst ir atsiverst knygą. Visas
pastatas — švaros ir tvarkos
pavyzdys, kaip ir Alionių bei
Juodiškių mokyklose. Džiugus
ženklas — „neprestižinių” ma
žųjų vietovių žmonių darbo
vaisiai. .
Priešais biblioteką, petunijom baltuojančioj aikštėj, stovi
skulpt. Jakubonio kūrinys __

Viena rugsėjo 11-sios pasek
mių atsilyginti Rusijai už antiterorizmo akcijos parėmimą
bus
sukūrimas
specialaus
NATO forumo savitarpio ap
saugos santykių plėtojimui. Į
jį bus įtraukta Rusija. Savo
ruožtu bus siekiama, kad
transformuotųsi į „labiau po
litinę organizaciją”, kurioje
Rusija galėtų būti netiesioginė
NATO plėtros proceso dalyvė.
Putin yra pastebėjęs, „... kad
NATO tampa labiau politine
nei karine. Mes žiūrime ir ste
bime šį procesą. Jei tai įvyks,
viskas labai pasikeis”. Kas
link NATO plėtros, Putin tei
gia: „...jei NATO taps politine
organizacija, žinoma, mes iš
naujo
apsvarstytume
savo
poziciją dėl tokios plėtros, jei
jaustumės esą proceso daly
viais”.
Nesuklysime teigdami, kad
Rusija siekia su NATO ben
dradarbiavimo, kuris prilygtų
jos šiandieninius strateginės
partnerystės ryšius su Euro
pos Sąjunga. Ten Rusijos kal
bamasi ne vien ekonominiais
klausimais (vienas tų klau
simų yra Kaliningrado sritis!),
bet kartą mėnesyje aptariami
apsaugos bei gynybos Klausi
mai. Politiniai komentatoriai
įžiūri Putin norą Rusijai gauti
europinės
valstybės
pripa
žinimą, Rusijos perkėlimą į
Vakarų stovyklą. Spalio 3-sios
pareiškime Briuselyje Putin
teigęs, norįs atsisakyti prie
šiško nusistatymo NAYO at

NATO plėtrą, net ir jai pri
klausiusių Baltijos valstybių
atžvilgiu, kelia optimizmą.
Kai Čečėnija, 1972 m. antibalistinė sutartis, narystė Pa
saulio prekybos organizacijoje,
Rusijos tarptautiniai įsiskoli
nimai yra atsidūrę ant derybų
stalo, Baltijos valstybių pa
kvietimas į NATO tarptau
tinėje politikoje yra minima
lios svarbos klausimas. Rusi
jai svarbu nepraleisti Ukrai
nos į NATO sudėtį, išlaikyti ir
sustiprinti, Islamo plėtros pa
veiktas, įtakos sferas Cen
trinėje Azijoje ir Kaukaze. Be
to, Baltijos valstybių priėmi
mas į NATO būtų maža nuo
laida prez. Bush, kuriam ilgai
niui liks mažai galimybių
amerikiečiams parodyti poli
tinį ryžtingumą. Rugsėjo 11-ji
stipriai paveikė prez. Bush
užsibrėžtus planus. Rūpestį
mums turėtų kelti su Krem
lium artimai susijusių politi
nio analisto Sergei Markov pa
reiškimas, kuriame viena są
lygų Rusijai tapti NATO nare
būtų reikalavimas NATO su
mažinti savo karinį pajėgumą
ir ginkluotę, o taip pat Latvi
jai ir Estijai paneigti narystę
NATO. Jo teigimu, „...NATO
nariai neformaliai jau kuris
laikas diskutuoja šią galimy
bę”. Nereikia aiškinti, mes
privalome viską daryti, kad vi
sos trys Baltijos valstybės at
sidurtų po NATO skėčiu kar
tu.

Dar viena trumpa pastaba.
Su nepriklausomybės atgavi
mu atsikūrusi Lietuvos Už
sienio reikalų ministerija, sa
vo išmintingai sukurta, kryptį
išlaikančia politine linija dėl
Lietuvos priėmimo į tarptau
tines struktūras, kelia nuos
tabą. Sunkiai įtikėtina, kad
50-tį metų nešusi okupacįjos
jungą, Lietuva sugebėjo pa
ruošti puikius užsienio politi’ kos formuotojus, gabius di
Kokios galimybės Lietuvai plomatus. Jų sugebėjimas vai
2002 m. būti pakviestai į ruoti šiandieninės tarptau
NATO? Paskutinių dienų Pu tinės politikos vandenyse stip
tin pareiškimai švelninti Rusi rina greito Lietuvos priėmimo
jos griežtą nusistatymą NATO į NATO ir Europos Sąjungą
atžvilgiu ir galimybė toleruoti galimybes.

žvilgiu. Už tai tačiau siekiąs
Vakarų valstybių nuolaidų.
Rusijos kontrolės rūmų (audit
chamber, vadovo Sergei Stepašin teigimu: „Rusija neturi
būti pozicijoje, kur ji teiktų
pagalbą, būdama išskirta iš
sprendimus vykdančių struk
tūrų”.

Baigiamosios pastabos

paminklas iškiliausiam Ku
piškio
sūnui — Laurynui
Stuokai-Gucevičiui, Vilniaus
katedros, Verkių rūmų archi
tektui.
Besišnekučiuojant su biblio
tekininkėm', atvyko ir mano
klasės draugas Gintas, senutė
mokytoja Felicija ir etnografi
jos muziejaus direktorius Ja
saitis. Jaučiausi labai sava ir
namie šių kupiškėnų būryje,
kaip ir prieš keletą dienų Vil
niuje, kada mane pasikvietė
Vilniaus kupiškėnai į savo su
sirinkimą. Nustebau, kad jų
buvo tiek daug sostinėj gyve
nančių. Susirinko pilna salė.
Jų tarpe „atsipažinau” su bū
reliu „klasiokų”. Susirinkimą
pradėjo jauna daili pirmininkė
Liucįja Venslovaitė. Ji prakal
bo grynai kupiškėniškai, ir
džiaugiausi, kad dar viską su
pratau. Taigi, Kupiškis gyvuo
ja jau 472 metus, mojuodamas
savo herbu su dviem upėm ir
linų grįžtėm ir tebedainuodamas „kupiškėnai geri žmonas,
jų tiesūs kelaliai”.

Atsisveikinusi su gerosiomis
„knygų laumėmis” bibliotekoj,
pasirinkau Gintą vadovu ir
taip iškeliavom pėsčiom „ap
link tų šlaunų miestų”.
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VALAKBUDŽIO KRYŽIAUS
LEGENDA

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

Nekilnojamasis turtas
GREIT PARDUODA

Šią vasarą Šakių rajone, dairyti į vokiečius, o tie palei
Valakbūdžio (buvusių Šun dę ugnį. Sudegė bažnyčia,
RE/MAX
karių) bažnytkaimyje, ant bu klebonija, sudegė ir Povilaičių
y REALTORS
vusių ūkininkų Vinco ir Anta gyvenimas - iš 11 pastatų be
0fFC.(773l 229 8781
ninos Povilaičių žemes, buvo liko 3. Šeima liko be pastogės,,
HOME 17081 425 - 7160
pastatytas kryžius čia gyvenu šeimininkas, rizikuodamas gy
MOBIL (7731 590-0205
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
sių
žmonių atminimui. Pa vybe, spėjo išleisti iš tvartų
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
statyti kryžių nusprendė bu tik gyvulius. Šeima laikinai
RIMAS L.STANKUS
Agentas Frank Zapolis ir OH. Mgr Auksė
vusi kaimynė, mokslininkė ag apsigyveno pas artimiausius
S. Kane kalba lietuviškai.
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANK ZAPOLIS
ronome - Zita Žievytė Kulvie kaimynus - Žievius, kryžiaus
3208 1/2 West 95th Street
• Nuosavybių įkainavimas veltui
tienė, paskutinįjį gyvenimo idėjos autorės Zitos Žievytės
Tel. (708) 424-8654
• Perkame ir parduodame namus
(773)581-8654
dešimtmetį pašventusi savo tėvus. Šie kaimynai gerai su
« •• .
• Pensininkams nuolaida
apylinkės istorijai tyrinėti. tarė. Vėliau šeimos visus po
8128 S. We<tem Ave.
Šiandien jos jau nebėra gy kario dešimtmečius susiraši
Chtcago, IL 60652
24 HRS, 7 DAYS
vųjų tarpe. Mirties patale šį nėjo, tėvams mirus,, korespon
773-778-8060 (angMkal)
darbą atlikti pasižadėjo Zitos denciją perėmėjų vaikai.
New Vision
(TONY) ANATOLIJUS BACKO
1940 m. prasidėjo ne tik šios
teta, taip pat buvusi kaimynė,
Bus.: 708-361-0800
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai)
Elena Gerulaitytė. Jai tą pa šeimos, bet ir visos Lietuvos
Voke Mafl: 773854-7820
FREE ESTIMATE
reigą atlikti padėjo velionės gyvenimo griūtis. Nors Povi
Apšildymo ir šaldymo sistemų
Fax: 708-361-9618
visapusiškas aptarnavimas
sūnus Vytautas ir brolis Zig laičių šeima, praradusi nekil
DANUTĖ
ir instaliacija
mas. Kryžiaus pastatymą fi nojamą turtą, dar, lyginant
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
nansavo Povilaičių šeima: su daugeliu kitų, buvo laimin 2001-ųjų vasarą buvusios Povilaičių sodybos vietoje Valakbūdžio (buvusių Šunkarių) parapijoje pašventintas
Siūlo
darbą
mieste
ar priemiesčiuose, kreipkitės j
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
Teresė Kučienė, Gesė Velec- gesnė. Pasitraukusi į Va kryžius čia gyvenusių ūkininkų atminimui (kryžiaus meistras - Zigmas Sederevičius iš Antkalniškių kaimo,
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
kienė, Monika Kabliauskienė karus, išsaugojo visus šeimos Plokščių šen., Šakių raj.).
Reikalingi darbuotojai
Nuosavybių įkainavimas veltui.
narius. Šiuo metu senieji, taip Kaune. Ji ir pastatė kryžių
ir Pranas Povilaitis.
parduotuvių valymui TN ir IN
TARP MUSŲ KALBANT
Šio kryžiaus idėjoje telpa ir nesulaukę dienos, kada savo tėviškės laukams pa
valstijose. Pageidautina vyrai.
Siūlo išnuomoti
daugelis dalykų, jis savotiškai važiuos į Lietuvą, jau ilsisi Šv. žymėti.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
DAUGIAU DANGORAIŽIŲ
vainikuoja šios žemės kampo Kazimiero kapinėse, vaikai
$l,800..Tel. 615-554-3161.
Po šventinimo įvyko iš
Oak Lawn išnuomojamas
žmonių likimus, pasiekimus, gyvena Čikagos apylinkėse.
NESTATYSIME?
taigingos, gražios vaišės Išbutas „basement”. Skambinti
Window VVashers Needed!
Pasikeitė Zanavykuos kraš daguose, Elenos Gerulaitytės
vargus ir netektis.
Čikagoje yra daug dango- neatsisakys, numatyto isitel. 773-767-2400, First Rate
40,000
per
year.
We
need
100
crews.
Monika Povilaitytė Kab tovaizdis. Grįžę į tėviškę zana ir Zigmo Žievio namuose. raižiais vadinamų pastatų. tvirtinimo Čikagos mieste. Ta No exp. necessary. Will train. Mušt
Real Estate, Aušra Padalino.
liauskienė, gyvenanti Čikagos vykai nebepažįsta savo gimtų Man buvo labai miela, tokios Pats dangoraižiškiausias (jei čiau žinoma, kad nelabųjų te have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
priemiestyje, IL, grįžusi iš vietų - melioracija jas pavertė gražios buvo jų dainos, jie taip gu taip galima išsireikšti?) roristų sunaikinto Pasaulio
L.A. McMahon Window VVashing.
kryžiaus šventinimo, pavymui rusiškų stepių tyrais - nė gražiai bendravo. Mes jau šito yra Sears daugiaaukštis. Ne prekybos centro savininkas
Tel. 800-820-6155.
gavo kaimynų laišką. Jame medelio, nė kitos žymės nelikę nebeturim. Pasijutau sava, la trūksta dangoraižių ir kituose Larry Silverstein ketina toje
Alternative Home care looking
pasakojama, kaip apylinkės iš buvusių šimtamargių so bai laukta. Jaučiau tų žmonių miestuose, o taip pat ir kitose pačioje vietoje atstatyti griu
for responsible come-and-go, live
dybų.
Z.
Žievytė
Kulvietienė,
žmonės, susirinkę į didžiuo
in care givers and CNAs. Mušt be
gerumą ir galvojau: kodėl jūs valstybėse. Anksčiau buvo vėsiais tapusius pastatus.
able to speak, read and write
sius metinius Valakbūdžio tyrinėjusi savo krašto istoriją, mums tokie geri? Mes juk nie teigiama, jog negalima abejoti
Amerikiečiai
sako,
kad
English.
Mušt drive and be able to
yra
spaudoje
citavusi
taiklius
parapijos Porciunkulės atlai
ko jums gero nepadarėme, nie dangoraižiuose dirbančiųjų ir „verslas yra verslas”. New
lift. References and „green card”
dus, reagavo į naują statinį: suvalkietės poetės V. Pancer- kuo nepasižymėjom, niekuo gyvenančiųjų saugumu. Ta Yorko žiniomis, netoli sug
reųuired. Tel. 630-654-6580.
jie ėjo prie naujojo kryžiaus nienės žodžius:
nenusipelnėm. Aš taip jiems ir nuomonė šių metų rugsėjo 11 riauto Pasaulio prekybos cent
pasimelsti. Kryžius tapo tarsi
pasakiau ir visų Povilaičių d. staiga pakito. Dabar jau ro veikia nedidutė parduotu
Užars tėvų trobelę
Partizanų šalpai aukojo:
jų visų dvasine nuosavybe,
vardu padėkojau, nes mums to yra žmonių vengiančių ne vėlė. Jos savininkas, ne per
šimtametę
šventa vieta. Didžioji šian
kryžiaus pastatymas buvo tik dirbti, gyventi, bet ir seniai atvykęs iš buvusios So
Su gluosniais pakelės
$240 Lietuvių Bendruomenės Waterbury apylinkė, per
dieninių kaimynų dalis jau
maloni, nepaprasta staigme lankytis dangoraižiuose. Jau vietų Sąjungos, labai sėkmin
ir kryžiumi senu,..
Antaną Paliulį ir Šarūnę Macys. Aukojo šie
nepažinojo buvusių šio ūkio
na.
kalbama, kad atėjo laikas su gai gamina ir pardavinėja
Ar
galima
bus
pavadint
asmenys: Elena, Vytautas Norkai $100; Algis
gyventojų, tikriausiai kiekvie
Buvo ir džiugu, ir labai silaikyti nuo dangoraižių sta ankstyvesnes, o taip pat ir
tėvyne
Norkus $50; Ufšulė Krisiunienė $40; Julija
nas meldėsi savo intencija,
liūdna. Šunkariai pasidarė to tybos. Reikėtų manyti, jog griūvančio Prekybos centro
Tą dykumą, kurioj nėra
Puodžiukaitienė, Teresė, Romas Igauniai po $20;
kryžius kiekvienam reiškė
kie artimi, savi. Kai grįžtu šiai savižudžių teroristų pa fotonuotraukas.
Sėkmingai
namų?
A. Norkeliūnas $20.
kažkokius, labai intymius
namo, į Ameriką, jaučiu, kad diktuotai nuomonei nebus pardavinėjama JAV „patrioMonika, grįžusi iš kryžiaus
išgyvenimus ir kėlė savus
$225 Trečiokai Genovaitė, Kazys a.a. Antano Pociaus
kita mano pusė liko Šunka- lemta nepasikeisti.
tika”. Tai vėliavos ir vėliavė
šventinimo į Čikagą, paklaus riuos...” prisimena Monika
prisiminimus.
atminimui.
Čikagos miestas laikomas lės, plakatai, užrašai, patrioti
$200 Milukai Lilė, Viktoras (iš viso $1,000); Urbonas
1997-aisiais, kai Valakbū ta, ar ir ji jaučiasi tėviškėje Kabliauskienė.
dangoraižių gimimo vieta. nių dainų gaidos ir garso
Stephanie A. (iš viso $400); Leparskas Romas (iš
džio .parapija šventė 75 m. ju kaip stepėse, atsakė: „Taip
Šiuo metu jau baigiama re 1885 m. Čikagoje buvo pasta įrašai.
viso
$375).
biliejų, Z. Kulvietienė apie buvo tik pirmą kartą nuva daguoti „Valakbūdžio-Šunka- tytas pirmasis dangoraižis.
Pastaruoju metu, ypatin
$100 Norkai E.V.
parapijos atsiradimą praėjusio žiavus. Dabar jau ne. Dabar rių parapijos istorija”. Nuo Tai Home Insurance bendro giau pasireiškus „anthrax” —
$50
Rysavy Adelė; Norkus Algis; Lukas Alfonsas;
amžiaus pradžioje šitaip rašė aš žiūriu į bendrą gyvenimo šiolei ilgai, gal net ilgiau už vės 10 aukštų pastatas. Tei juodligės pavojui, padidėjo
Bobinai Feliksas ir Janina; Baltakis Pranas.
pagerėjimą.
Nors
bažnytkai
Šakių
rajono
laikraštyje
pačius statytojus, prieš Va- giama, jog anais laikais kai apsaugos priemonių pardavi
$40
Krisiunienė Uršulė.
mis
sunykęs,
tebėra
tik
laiki
„Draugas”: „Žmonės gyveno
lakbudžio bažnytėlę, šalia bu kurie žmonės skeptiškai verti nėjimas. Reikia — nereikia
$25
Razminienė Birutė (iš viso $375); Matusevičius
na
bažnytėlė,
žmonės
sunkiai
toli nuo bažnyčių. Arčiausiai
vusių Povilaičių kiemo vartų, no 10 aukštų pastatą. Dabar, žmonės perka antibiotikus,
Jurgis (iš viso $75); Polikaitis Jonas, Shimkienė
dirba
už
mažus
atlyginimus,
buvo Sintautų bažnyčia, per 8
kuriuos, laukdami sugrįžtan praėjus daugiau kaip šimtui dujokaukes. Taipgi sandė
Cleopatra a.a. Elenos Antanaitienės
km., o iki Kudirkos Naumies bet gyvena; dauguma dirba čių iš miesto tėvų, vaikai metų, ėmė ir pasikartojo, ta liuoja konservuotą maistą, ge
prisiminimui; Zaparackas Stasė, Antanas.
čio - net 24 km. Toli buvo ir Šakiuose ir Sintautuose. Gero puošdavo žolynais, stovės ir skeptiška pažiūra. Šiuo metu riamąjį vandenį ir t.t. Neatsi
$20
Igauniai Teresė, Romas; Puožiukaitienė Julija;
Šakių bei Slavikų bažnyčios - kai prasiplėtusios kapinės. kryžius, vienas iš daugelio, besireiškiantį skepticizmą pa lieka ir mūsiškiai. Atseit, at
Šulskis
Elina (iš viso $530).
apie 12 km. Sunku būdavo Zita Kulvietienė atgaivino pa pastatytų pastarąjį dešimt skatino visiškai skirtingos sarga gėdos nedaro.
$15
Mikrut Sigutė K.
nueiti pėsčiom, o ką ir kalbėti, rapiją, į 75 m. jubiliejaus metį Lietuvoje. To kryžiaus le priežastys.
Petras Petrutis
$10
Norkeliūnas A.
kai keliai pabiurdavo... Tokia šventę susirinko tiek žmonių, gendoje bus daug ir gražių, ir
Verta paminėti milijonie
padėtis krašto žmonių nepa kiek, sako, niekada čia nėra skaudžių pasakojimų. Jau riaus (milijardieriaus) Donai
* Valstybinio turizmo de
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir
tenkino. Juolab, kad dauguma buvę. Parapija gyva, Porciun pagyvenusiems Povilaitukams Trump užmojį Čikagos „Sunpartamento
duomenys rodo,
kulės atlaidai tebevyksta. Ga kryžius primins tas nuosta Times” dienraščio rūmų vie
šelpiamieji partizanai nuoširdžiausiai dėkoja
gyventojų buvo pasiturintys”.
mieliems aukotojams už gausias aukas. Mirusiųjų
Vienerių krikštynų metu vau laišką iš grafikės Birutės bias vaikystės dienas po šim toje pastatyti pasaulyje aukš jog, nepaisant rugsėjį įvykusių
giminėms ir draugams tariame širdingiausią užuojautą ir
kaimynai sutarė steigti para Matijošaitytės, kuri redaguoja tamečiais jovarais, kurių nė čiausią dangoraižį. Pastaruo teroro aktų JAV, į Lietuvą
Dievo Angelas teneša prie Dievo sosto.
piją ir statyti bažnyčią. Ūki Z. Kulvietienės knygą, Va- ženklo nelikę... jame bus ir ju metu nebekalbama apie užsieniečių per 9 mėnesius,
ninkai Stankevičiai, A. Spur- lakbūdžio-Šunkarių parapijos paskutinis žvilgsnis į savo Donald Trump ekstravagan palyginti su pernai tuo pačiu
Aukas siųsti: L. P. G. Fund, 2711 W. 71 St., Chicago,
IL 60629. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.
gienė, Povilaičiai, Naujokai, istoriją. Ji rašo, kad ir šiemet tėviškę, 1944-aisiais ją ap tišką sumanymą. Gal, ko ge periodu, atvyko 1.5 proc. dau
(VŽ.Elta)
Ročkai bažnyčiai padovanojo atlaiduose buvo tiek daug leidžiant ir į Vakarus „lai ro, jis nutarė tenkintis New giau.
žemės, medienos aukojo net ir žmonių, kad jie, vėliau nuva kinai” pasitraukiant... Toje le Yorko
mieste
esančiu
ne katalikai šios apylinkės gy žiavę, mašiną galėjo pasi gendoje bus ir tas graudus su „Trump Tower” dangoraižiu.
ventojai. Naujos bažnyčios pa statyti tik kitoje miestelio sitikimas su savo bandos bu Beje, Donai Trump yra vokie
matus šventino kun. A. Grybi- pusėje.
liumi, kuris kažkur Prūsijoje čių kilmės. Jo tikroji pavardė
Buvo labai malonu sutikti pasitiko juos baubimu prie — Drumpf. Jo protėviai yra
nas, o pačią bažnyčią 1936 m.
- gabus organizatorius, baž gimines, buvusius pažįsta svetimos vielų tvoros: mat, kilę iš Baden-Baden apylin
nyčios statytojas kun. S. Va- mus. Kryžiaus šventinimas šeima traukėsi, vesdama su kių. Jo senelis aukso karšt
siukevičius. Tais metais at buvo labai jaudinantis. Atėjo savimi dvi karves, jas ir ligės metu Yukon teritorijoje
švęsti pirmieji Porciunkulės daug žmonių, buvo beveik pil atpažino bei pasveikino bu pardavinėjo maistą ir alko
na bažnytėlė. Susirinko visi, lius, vokiečių rekvizuotas su
atlaidai.
holinius gėrimus.
Parapija buvo turtinga, gy kurie ten gyvena, nors daugu visa galvijų banda... Ir iki
Šiuo atveju prisimintinos ir
venimas geras, jaunimas akty ma musų jau nepažinojo. Taip siurrealizmo nereali istorija lietuvių kilmės amerikiečio
vus. Prie bažnyčios veikė cho pat buvo iš Jurbarko, Kačer su virvėmis, kurias tėvas iki Lee Miglin neįgyvendintos
ras, čia pat stovėjusios pra ginės, Kauno ir Vilniaus. Vis mirties, 50 metų, saugojo pastangos pastatyti aukščiau
dinės mokyklos moksleiviukai, kas vyko taip, kaip norėjo a. a. garaže Čikagos priemiestyje: o sią dangoraižį. Šiam, gerokai
tarp kurių buvo ir Povilaičių Zitelė. Buvo giedamas rožan kuo dėžes suriši, kai važiuo nutautusiam mūsų tėvynai
vaikai, ir kaimo jaunimas pa čius - tai buvo nepaprastai sim į Lietuvą?..
niui, deja, buvo lemta susi
Kryžiuje yra ir atsakymas į
rapijos salėje statydavę vai įspūdinga: išvardyti visi šei
durti su „gastroliuojančiu”
dinimus. Miestelis turėjo 2 mos mirusieji ir gyvieji. Monikos klausimą: kodėl jūs žudiku ir, galutinai neišaiš
savo alines, krautuves, pieni Žmonės ašaras šluostė. Gra mums tokie geri?
kintomis aplinkybėmis, iške
Tai buvo šviesi, išsiskirianti
nę. Povilaičių kiemas stovėjo žios Mišios, kurias atnašavo
liauti Amžinybėn.
taip- arti nuo miestelio, kad Slavikų klebonas kun. Bro savo demokratiškumu, gi
Šiuo metu nežinia ar Do
buvo tarsi bažnytkaimio dalia, nius Paltanavičius. Paskui minė. Senelis Jonas Dėdinas nald Trump atsisakys, o gal
kieme buvo girdėti mokyklos ėjom prie mūsų, paskui prie buvo kaimo daktaras, daug
skambutis. Todėl, kai 1941 m. Jurgilų kryžiaus, kurį irgi tą gero savo apylinkių žmonėms
užėjo vokiečiai, labiausiai iš pačią dieną šventino; Jokū- padaręs, o senelis Pranas Po kia gyvųjų atmintis, kažkokiu
visų aplinkinių ūkininkų Povi bynė-Martišiai - mano senelės vilaitis - vienas iš Šakių bodu išsaugoja ir už viską at
laičiai ir nukentėjo. Pasakoja tėviškės laukai; Visa ta šeima „Žiburio” gimnazijos įkūrėjų; seikėja Dievo ranka.
Kaip Monika sako: ir gražu,
ma, kad kažkoks smalsuolis buvo išvežta per pirmuosius tėvas - Vincas Povilaitis - vie
ir
liūdna. Toks gyvenimas.
nas
iš
parapijos
korėjų...
NieLietuvių Katalikų religinės šalpos būstinėje New Yorke Iš k.: kun Pranciškus Gedgaudas, OFM, Šalpos tarvežimus,
vienintelė
Aldona
pačią pirmąją karo dieną užli
nautoja Josephine Senken, Šalpos reikalų vedėja Vida Jankauskienė ir svečias iš Lietuvos P. Stančius.
Audronė
V.
Škiudaitė
kas
nedingsta.
Ko
nebepasiepęs į bažnyčios varpinę pasi Jurgilaitė išliko, dabar gyvena

I

ŠIŲ METŲ LML POKYLIO
PELNO PASKIRTIS
Krūties vėžys yra dažniau
sia moterų piktybinė liga Lie
tuvoje. Sergamumas krūties
vėžiu didėja kiekvieneriais
.metais. 1996-1997 m. diag•nozuoti 1,143 nauji krūties
vėžio atvejai. Deja, Lietuvoje
■80 proc. moterų kreipiasi į gy
dymo įstaigą, kai navikas jau
• būna II-III stadijos. 47 proc.
diagnozuojama užleisto - IIIIV stadijos vėžio. Pastaruoju
'atveju ligos eigą galima tik
palengvinti. Tuo tarpu, kai
užsienyje 70-80 proc. krūties
•vėžio atvejų diagnozuojama
.esant I stadijai. Laiku nusta
tytas vėžys yra sėkmingai gy
domas. Gaila, kad Lietuvoje
; moterys taip ilgai laukia ir
neina pas specialistus. Lietu.voje miršta viena iš dviejų
- krūties vėžiu
diagnozuotų

: moterų, kai tuo tarpu Illinois
. valstijoje - 1 iš 9.
Lietuvoje
krūties vėžiu
-dažniausiai serga 45-69 metų
; moterys, bet pastaruoju metu
yra diagnozuojama daug jau
nesnių, kurių liga jau nepagy
domą, Viena iš jų buvo 26
metų moteris, dviejų vaikų
motina.
Šiuo metu galima nustatyti
krūties vėžį, kol jis yra anks• tyvos stadijos. Tai atliekama
, mamografu. Mamografija - tai
- ^entgenologinis krūtų tyri
mas, kurio metu aptinkami
- smulkūs, klinikinio krūtų pa. tikrinimo metu neapčiuopiami
- pakitimai. Pastaraisiais ket- veriais metais vėžio atvejų di; agnozuąjama daugiau dėl to,

kad

pądąugėjo

mamografu,

• kuriais padaroma daugiau ty
rimų.
• Spalio mėnuo visame pasau: lyje yra skirtas krūties vėžio
' ankstyvai diagnostikai. JAV
yra išleistas pašto ženklas,
skirtas atkreipti dėmesį į
krūties vėžio ankstyvą diag
nostiką. Ženklas yra branges• nis už paprastą, o tie 6 centai
. skiriami krūties vėžio tyri» mams. Taip centas prie cento
• surenkama nemažai pinigų.
- LML pokylio globėja sutiko
1 būti Illinois valstijos Lt. Go’> vemor Corinne Wood kuri,
’ kaip ir šių eilučių autore, buvo
; išgydyta anksti diagnozavus
, vėžį. Abiejų vėžys buvo rastas
mamografo pagalba.
Mėnesio pradžioje „Draugo”
• dienraštyje buvo spausdintas
rašinys, kuriame moterys
’ buvo raginamos pasitikrinti
krūtis. Tikiuosi, kad moterys
, pasinaudojo šia informacija,
' išsikirpo straipsnį ir jį pasi
skaito. Jį išdalinom ir per
mano paskaitas „Sostinės
• dienų” sveikatos renginiuose
. Vilniuje.
.
Lietuvoje, jeigu nėra patolo• gijos, mamogramos nemoka‘ mai nedaromos. Profilaktikai
lėšų neskiriama. O aš visad
pabrėžiu, kad profilaktika yra
- pigesnė už gydymą. Yra įrody: ta, kad profilaktika už dešimtį
•

centų Amerikoje sutaupo 1
dolerį. O Lietuvoje to nepaiso-

•

ma/’

:

Mamograma Antakalnio po
liklinikoje kainuoja 39 litus.

tekainuoja tik 39 Lt, bet kas
met tikrintis kai kam gali būti
didelis pinigas (būtina tikrin
tis nuo 40 metų). Mums čia,
JAV - 10 dol.
Už du LML nupirktus loteri
jos bilietus galima padėti
moterims, apmokant už jų mamografinius tyrimus ir dar
išbandant laimę loterijoje.
Reikia sustiprinti dėmesį gy
dymui, ypač švietimui ir para
ginti moteris, kad jos eitų gy
dytis, o ne lauktų. Atrodo, kad
nueiti pasitikrinti pas gydy
toją yra kažkokia baisenybė moterys slepia tai nuo savo
šeimos ir nuo vyro.
Kadangi
chemoterapijos
vaistai brangūs, kompensuoja
mi ligonių kasų, o juos naudo
ja ne tik krūties vėžiu ser
gančios ir vaistų sunaudojama
daug, tam centras išeikvoja
daug lėšų ir nelieka iš ko pa
laikyti paties centro patalpų
estetinį vaizdą. LML jau
pradėjo akciją, kuri padėtų
pagerinti centro pastato iš
vaizdą: gauname dažų, kurių
parūpipo vienas LML bičiulis.
Konkursas vyksta dėl
ža
liuzių įsigijimo Onkologijos
centro reanimacijos skyriui,
kur yra 12 lovų; Žaliuzėms

įsigyti lėšas paaukojo Šv.
Kryžiaus ligoninės vienuolė
Julene.

A. t A.

Vykdant šią LML akciją
KAS UŽ IR KAS PRIEŠ
dešinioji ranka yra LRT
VALDOVŲ RŪMUS
„Sveikatos” programos vedėja
Estijos filharmonijos direk
dr. Irena Pivoriūnienė. Savo
torius muzikas J. Leiten 2002
vietą Onkologijos centro pir
metų vasario 16 d. proga Ta
mame aūkšte rado Naciona
line suorganizuos koncertą ir
linė moterų, sergančių krūties
už bilietus surinktus pinigus
vėžio ligomis, asociacija, ku
paskirs valdovų rūmams at
riai
vadovauja
ankstyvos
statyti Vilniuje!
krūties vėžio diagnostikos
1,000 dolerių čekį. vienbal
dėka sėkmingai pagijusi prezi
siai nutarus, į Vilnių valdovų
dentė Laima Bortkevičienė.
rūmams atstatyti išsiuntė Či
Prisidėjo centro radiologas
kagoje įvykęs išeivijoje lietu
med. dr. Jonas Tutkus, centro
vių evangelikų reformatų Baž
direktorius prof. habil. dr.
nyčios Sinodas spalio 13 ir 14
Konstantinas Povilas Valucd.
kas, direktoriaus pavaduotoja
Kad Lietuvos valdžia savo
slaugai Aldona Grebliūnienė,
lėšomis netalkintų, rūpinasi
Antakalnio poliklinikos vyr.
šie
asmenys:
moderniųjų
gyd. Birutė Galkauskienė, Vil
krikščionių demokratas A Ka
kaus miesto savivaldybės gyd.
šėta, centristas V. Martišaus
Audronė Paukštienė, mamokas, liberalas E. Masiulis, li
chirurgas gyd. Valerijus Ostaberalas J. Jučas ir liberalė J.
penka.
Juozaitienė.
Gal susidomėsite ir atvyk
A. Brazauskas yra 100 proc.
site į LML ruošiamą vakarą už valdovų rūmų atstatymą.
Brookfield zoologijos sode, kur
Kun. dr. Eugenius Gerulis
jūs įdomiai praleisite laiką ir
St. Petersburg, FL
tuo pačiu padėsite įgyvendinti
šią akciją Lietuvoje. Tos ser
APIE MONSINJORĄ,
gančios moterys gali būti
AR APIE AUTORĘ?
mūsų mamos, dukros, žmonos
ir draugės. Vakaras vyks lap
Perskaičius Ligijos Tautku
kričio 17 d.
vienės rašinį „Monsinjorui K.
Pranė Šlutienė

LABDARA VERTINAMA
„Draugo” skaitytojams tur
būt nereikia aiškinti, kas yra
Čikagos Lietuvos našlaičių
globos komitetas ir ką jis vei
kia. Jo veikla —»odaugiašakė.
Šiame rašinėlyje bandysime
papasakoti, ką per 10 metų
nuveikė viena jo 'atšaka, ku
riai Lietuvoje atstovauja Gra
žina Landsbergienė. Ją būti
komiteto garbės atstove Lietu
voje pakvietė nuostabi mo
teris, kurios, deja, nebėra tarp
mūsų — dr. Albinu Prunskie
nė. Ji ir pati ne kartą buvo at
vykusi į LietuvąT' važiavo su
kitomis, komitetui talkinan
čiomis, moterimis į kaimus ir
miestelius lankyti našlaičių,
dalinti jiems labdarą.
Pradžioje Gražinai Lands
bergienei buvo patikėta remti
keletas našlaičių. Palaipsniui
jų skaičius išauga iki 270-ties.
Pavardės šiame sąraše keitėsi,
nes, sulaukusius 18 metų, pa
keisdavo kiti kandidatai. To
kių, remtų iki 18 metų ir vė
liau išėjusių gyventi savo gal
va bei jėgomis, yta šiuo metu
daugiau nei 50. Vieniems jų
sekasi sunkokai, kitiems — li
kimas palankesnis. Tačiau nė
vienas neužmiršta, kad vai
kystės metais buvo remtas Či
kagos Lietuvos našlaičių glo
bos komiteto. Pavyzdžiu galė
tų būti ir broliukas su sesute
Rimai (Akvilė Rimaitė ir Ir
mantas Rimas). Praslinkus šešeriems metams nuo tos die
nos, kai jiems buvo išmokėta
paskutinė komiteto pašalpa,
pradėjęs sėkmingą savo vers
lą, Irmantas atėjo pas Gražiną
Landsbergienę ir pasakė, kad
vargstantiems, neįgaliems vai
kams ir gabiems, norintiems
būti
menininkais jaunuo
liams, aukoja 20,000 Lt! Tai
buvo tikra šventė — patirti
žmogaus dėkingumą ir rūpestį
panašaus likimo broliais.

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

kams, pasiekia komiteto pa
dalinį įvairiais keliais: aukoja
pavieniai žmonės ir firmos, ji
atkeliauja iš Amerikos. Labai
įspūdinga buvo Aldonos Vaitienės batų siunta, Algio Vasio
dovanoti šimtai pėdkelnių,
Bronės Alekna įvairių drabu
žių labdara ir daug kitų geros
valios žmonių dovanų, ku
riems, kad čia ir nesuminė
tiems, Gražina Landsbergienė
ir jos talkininkės labai dėkin
gos. Taip pat ir Maltos ordi
nui, kurio dėka gauname įvai
rios aprangos, vitaminų. Bū
tent per šią organizaciją gauta
labdara buvo dalinama nau
jausioje, Anykščiuose sureng
toje akcijoje. Spalio 31 dieną į
Anykščių Antano Baranausko
vidurinę mokyklą susirinko
apie pusšimtis remiamų vai
kų, o taip pat ir rajono sociali
nių tarnybų rekomenduotų
vaikų iš daugiavaikių šeimų.
Visi buvo labai patenkinti, su
sitikę su Našlaičių globos ko
miteto atstove Gražina Lands
bergiene, geru žodžiu minėjo
tautiečius Amerikoje, džiaugė
si labdara, kurią šį kartą at
siuntė Vokietijos istorinių
šaulių brolijų sąjunga, tarpi
ninkaujant, kaip jau minėjo
me, Maltos ordinui.
Pateikdami šią trumpą veik
los apžvalgą, dar kartą nuošir
džiai dėkojame visiems, pade
dantiems Lietuvai šiuo ne
lengvu metu. Taip pat ir ne
nuilstančiai Čikagos Lietuvos
našlaičių globos komiteto pir
mininkei Birutei Jasaitienei
bei Gražinai Liautaud, kurios
dėka galime tęsti, dar Albinos
Prunskienės pradėtą, Lietuvos
nepasiturinčių studentų rėmi
mo darbą.

• Aparatas - trijų metų senu
Irma Juraitė
mo, kaip ir kitose ligoninėse,
kur jie yra, net ir mažesniuose
miestuose. Aparatai suomiški
* Nevyriausybinės orga
; ir buvo nupirkti Pasaulio bannizacijos lapkričio 25-gruoDaugelį remiamų vaikų G. džio 10 d. pradeda kampaniją
: ko skolintais pinigais. Proble
ma tik tokia - jeigu įtariama, Landsbergienė pažįsta asme žiniasklaidoje „16 pasiprieši
kad gali būti auglys, pacientė niškai, nes paprastai dalyvau nimo smurtui prieš moteris
’ siunčiama tiesiai į Onkologijos ja išvykose į rajonus, kur, dienų”. Kampaniją organizuo
• centrą-Vilniuje patikrinimui. esant galimybei, vaikai aplan ja Lietuvos moterų draugija ir
Šiuo bodu labai apkraunamas komi namuose arba sukvie Moterų informacijos centras,
, centras. Pacientės turi ilgai čiami į vietos mokyklą. Čia jie kuriems padės Lietuvos žur
' laukti eilėse. Jeigu kiekvienas papasakoja apie savo gyveni nalistų sąjunga ir Vyrų krizių
- radiologas-mamografas Lietu mą, būna apdovanojami lab ir informacijos centras. Rengi
voje prisiimtų atsakomybę dara. Tokių kelionių per de nio autoriai tikisi, kad kiek
; savo ligoninėje ir panaudotų šimtį metų buvo surengta ke viena žiniasklaidos priemonė
. dovanotus aparatus, ne tik turiasdešimt. Neskaitant, aiš tomis dienomis parengs bent
pagilintų savo įgūdžius, bet ir ku, susitikimų su vilniečiais, vieną laidą ar straipsnį smur
- nustatęs diagnozę, paruoštų kurie buvo aplankomi savo to prieš moteris tema. Kampa
niją remia Atviros visuomenės
namuose.
, pacientę gydymui.
(bns>
Labdara, kuri dalinama vai institutas.
.
Lietuvoje krūtų patikrimas
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Pavyzdžiui, vienas jo pasisa
kymas skamba šitaip: „Dide
lės valstybės daro dideles klai
das, bet lietuviai galėtų per
daug nežeminti JAV politi
nes veiklos. Be Amerikos ilgų
metų akcijos prieš blogio im
periją, Lietuva ir šiandieną
būtų dar Kremliaus rankose”.
Šiuo atveju patartume J.
Pabedinskui dar kartą paskai
tyti pasaulinę istoriją ir tuo
metinius įvykius, tada ir su
pras, kad komunizmas Ru
sijoje žlugo ne Amerikos dė
ka, bet jį sužlugdė Gorbačiov
su savo sėbrais — Jelcin bei
kitais.
Reikia tik pagerbti vyriau
sią Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo vadovą Vytau
tą Landsbergį, kurio dėka, ir
nekaltų
lietuvių
pralietu
krauju, atsikūrė nepriklauso
ma Lietuvos valstybė. Ameri
kos
prezidentas
George
Bush, Sr., buvo paskutinis,
pripažinęs Lietuvos atkurtą
nepriklausomybę. Argi mes
turime pagrindo jį už tai girti
ir dėkoti?
Vytautas Šeštokas
Lo« Angeles, CA

Vasiliauskui išėjus”, susidarai
vaizdą, kad jai mažai rūpėjo
parašyti apie K. Vasiliauską,
bet daugiau iškelti savuosius
nuopelnus.
Pasinaudodama
„Lietuvos ryto” žurnalistės
išreikštomis mintimis apie
Dievo ir žmogaus santykius,
pabėrė piktų minčių apie su
tiktą kunigą. Ne vieta rašinyje
skųstis Dievu ir kunigais,
kada kalbama apie pasižymė
jusį žmonijai asmenį — ku
nigą, išėjusį į Amžinybę.
Suprantama, kad sunku at
rasti priimtinus pasisveikini
mo žodžius, kada į bažnyčią
atsilankoma tik po 10 metų.
Ar reikėjo aprašyti įvykusį po
kalbį su kunigu? Sena patarlė
sako: „kuomi kitus tepsi, tuo
mi ir pats tapsi”.
Zakristijoje sutiktus asme
nis pavadino žmogeliuku ir
moterėle. Rodos, L. Tautkuvienei buvo atsakyta maloniai
ir suteiktas paaiškinimas, tad
kam toks šių žmonių nužemi
nimas?
Ligija Tautkuvienė savo ra
šinyje mažai ką pasakė apie
K. Vasiliauską, o reikėjo daug:
iškeliant jo dorybes, patirtas
kančias Sibire ir atsidavimą
Dievo bei žmonių tarnybai.
Reikia įsidėmėti, kad Dievas,
sukurdamas žmones, į juos
įdiegė laisvą valią ir suteikė
talentus, irtis per gyvenimą.
Kiekvienas žmogus, eidamas
per gyvenimą audžia savo gy
venimo kilimą, o atėjus laikui
turės pakloti prie Dievo kojų,
ir iš to bus sprendžiamas jo
tolimesnis dvasinis likimas.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

BŪKIME OBJEKTYVŪS
AMERIKOS DRAUGAI
Š. m. spalio 26 d. „Drau
gas” išspausdino Jono Pabe
dinsko straipsnį, pavadintą
„Amerikos draugai”. J. Pabe
dinsko pasisakymai Ameri
kos atžvilgiu yra gana pat
riotiška forma, ypač dabar po
Ameriką
ištikusio
teroro.
Daugelio išeivijos lietuvių
jausmai Amerikai yra palan
kūs ir draugiški. Kartais pa
sakoma vienas kitas kritikos
žodis, kuris yra suprantamas
dalykas, gyvenant demokra
tiškoje šalyje. Pagaliau Ame
rika yra antroji mūsų tėvy
nė.
Tačiau J. Pabedinsko straips
nis „Amerikos draugai”, be
nuolatinių
ir
visapusiškų
Amerikos ir jos sistemos gy
rimų, pasisako neobjektyviai
Amerikos lietuvių atžvilgiu.

GALVOKIME, KĄ
SAKOME
Dėl vieno mūsų neprotingo
posakio žmonės tuoj susidarys
nuomonę ir, aišku, neigiamą.
Juk, kiek daug žmogus pasako
apie save, vien tik pasakyda
mas: „Grįžk į Lietuvą, jei tau
čia nepatinka”. Koks yra
trumpas tokio žmogaus sam
protavimas. Rusų okupacijos
metais, žmonės, rizikuodami
laisvės atėmimu, reiškė nepa
sitenkinimą valdžia, bet jiems
niekas nepasakė — jei tau ne
patinka ši santvarka, važiuok,
kur tau ji gera. Freud yra pa
sakęs, kad tas yra tikras žmo
gus, kuris sugeba analizuoti,
daryti išvadas. Tik tingėjimas
galvoti, mus priveda prie
trumpų išvadų.
Ir kodėl nėra priimta mū
suose diskutuoti? Iškėlėme ko
kį klausimą, tai turėtų būti
diskusijos, bet mes skubame
pasmerkti ir eiti prie kraštu
tinumų. Kodėl negalime pri
imti kito žmogaus nuomonės?
Čia yra tokia siaura nuomonė
ir tik siauro akiračio žmonių.
Mes galime garbinti Ameriką,
kad čia galime užsidirbti, kad
ir bemokslis žmogus, jei jis
turi smegenų, gali išeiti į vir
šūnes.
Kodėl mums taip yra sunku
išklausyti kitų nuomonės? Juk
yra patarlė, kad net ir kvailo
išklausyk, nes ir tas gali ką
protingo pasakyti. Gaila, kad
L. Avižonienė nedalyvavo 50čio surengtame suvažiavime,
kuriame vyko diskusijos tarp
mokslininkų, ji būtų išgirdusi
pripažinimą, kad Lietuvoje vis
dėlto tiek studentai, tiek pats
mokslas aukščiau stovi. Man
pačiai teko studijuoti Lietu
voje, Brazilijoje ir čia, Ameri
koje, tai galėčiau tvirčiau pa
sisakyti šiuo klausimu. Nuo
pirmų metų sekiau mano sū
nų knygas ir mačiau, kokia
neteisinga mokymo sistema
Amerikoje. Dabar mano vie
nas sūnus baigia mechanikos
inžineriją, bet jis ranka net
nemokėtų nubraižyti tiesios li
nijos. Pirmus metus universi
tete jis mokėsi tik gimnazijos
kursą, kurį Lietuvoje gauna
gimnazijoje, tad, atmetus jį

STASYS DUBULIS
Mirė 2001 m. spalio 29 d. Gyveno Brighton Park. Gimė
Lietuvoje. Amerikpje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Gražina ir du sūnėnai su šeimomis,
gyvenantys Lietuvoje.
Velionis priklausė Šaulių organizacijai.
A.a. Stasys pašarvotas penktadienį, lapkričio 9 d. nuo
2 v.p.p. iki 9 v.v., Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330
S. California Ave. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 10 d.
Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje
10 v.r. bus aukojams šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
velionis bus palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A. t A.
GRASILIJA MEILUVIENĖ
Mirė 2001 m. lapkričio 8 d., Floridoje, sulaukusi 96
metų.
Gimė Rusijoje, tremtinių šeimoje. Gyveno Lietuvoje,
Amerikoje išgyveno 52 metus. Anksčiau gyveno Brighton
Parke, kur mokytojavo šeštadieninėje lituanistinėje
mokykloje. Buvo aktyvi Katalikių moterų sąjungoje,
BALFo organizacijoje ir skaučių seserijoje.
Atsisveikinimas su velione bus pirmadienį, lapkričio 12
d., nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose,
4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632. Laidotuvės
įvyks antradienį, lapkričio 13 d. Iš laidojimo namų 9:30
v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Grasilija bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę liko: sūnūs — Giedrius Meilus su žmona Vida,
Romas su žmona Aldona, duktė Aldona Kirklienė, keturi
anūkai, aštuoni proanūkai ir kiti giminės Amerikoje ir
Lietuvoje.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidotuvių dįrekt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.
čia, universitete mokslas eina
mas per 4 metus, o ne 5 me
tus. Lietuvoje studijavome vi
sus penkerius metus, nes gim
nazijoje turėjome ir aukštąją
matematiką, ir fiziką, ir che
miją, braižybą, astronomiją,
psichologiją, ir daug kitų
mokslų.
Todėl nereikia pavydėti, kad
atvažiavęs į šį kraštą, žmogus,
baigęs Lietuvoje mokslus, yra
unikalus, jis gali labai lengvai
persikvalifikuoti į bet kokią
specialybę ir mes, lietuviai,
turėtume tuo tik didžiuotis,
kelti tuo tik mūsų Lietuvos
krašto mokslo pirmenybę.
Aš jau Amerikoje pragyve
nau 30 metų ir iš amerikiečių
patyriau daugiau pagarbos už
savo sugebėjimus, už mano
kalbų mokėjimą, ir pastebė
jau, kaip yra sunku lietu
viams tą pripažinti. Aš ne
pykstu, nes suprantu, kad
mus skiria laiko tarpsnis, bet
mes visi esame vienos šeimos,
tad ir šeimoje natūralu pasi
barti ir vėl apsikabinti.
Nijolė Nausėdienė
Lemont, IL

PAMINĖTAS VYSK.
J. STAUGAIČIO
ATMINIMAS
Rugsėjo 23 d. Šakiuose pa
minėtos Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataro vysk.
Justino Staugaičio 135-osios
gimimo metinės. Ta proga ap
lankytas vysk. J. Staugaičiui
gimtinėje pastatytas konlv-

stulpis. Šios iškilios asmeny
bės pagerbti susirinkusiems
parapijiečiams ir svečiams
Žvirgždaičių mokyklos direk
toriaus pavaduotoja R. Jakienė bei istorikė B. Januškevi
čienė trumpai, bet išsamiai
priminė vyskupo veiklą, jo nu
eitą kelią apibūdino visiems
gerai žinomas zanavykas Albi
nas Vaičiūnas. Šakių Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė Vilkaviškio kunigų semi
narijos dėstytojas dr. kun. R.
Skinkaitis.
Po Mišių Šakių kultūros
centre buvo galima susipažinti
su vysk. J. Staugaičio kūrybi
niu palikimu, atskleidžiančiu
vyskupą kaip dvasininką ir
politiką. 1926 m. jis buvo kon
sekruotas Telšių vyskupu,
ryžtingai ėmėsi organizuoti
vyskupijos kurijos veiklą, bu
vo Telšių kunigų seminarijos
įkūrėjas, rūpinosi seminarijos
bei vyskupų rūmų statyba,
daug pastangų dėjo siekdamas
sustiprinti jaunos Lietuvos ir
Vatikano santykius. Daug ra
šė tikybos, politikos, kultūros,
moralės temomis. Apie šios
taurios asmenybės gyvenimą
ir veiklą taip pat kalbėjo šven
tės vedėjai L. Kajokaitė ir E.
Pilypaitis,
kraštotyrininkas,
fotožurnalistas B. Aleknavi
čius, Signatarų namų direk
torė J. Černiauskienė, rajono
savivaldybės meras. Koncerta
vo Žvirgždaičių ir Sintautų
mokyklų kolektyvai.

Narnami Paskoloj, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
and loan association of Chicago
2212 Wcst Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, Preeideni
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 9 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
„Draugas” norėtų pri
minti, kad „Draugo” dienraš
čio susipažinimui (3 mėne
siams) laikinai nebesiunčiame. Jei kas nors laikraštį dar
gauna, tai dėl to, kad 3 mėn.
terminas nepasibaigė. Pavasa
riop paskelbsime, kada vėl
siūlysime „Draugą” susipaži
nimui. Spaudos vajus tebe
vyksta*- iki gruodžio 31 d.
naujieji skaitytojai mūsų laik
raštį užsiprenumeruoti gali
tik už 60 dol. metams!
Šv. Mišios už Vladą Butė
ną bus aukojamos lapkričio
11 d., sekmadienį, 10 val.r.
Tėvų jėzuitų koplyčioje, 5620
S. Claremont Avė. Jis mirė
prieš 8 metus - 1993 m. lap
kričio 7 d.
Lietuvos Vyčių Vidurio
Amerikos apygardos miru
sių narių pagerbimas vyks
šį sekmadienį, lapkričio 11 d.
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje
Brighton Parke. Šv. Mišios
bus aukojamos 10:30 vai. r.
Visi kviečiami dalyvauti.
Šį sekmadienį visi vykime
į madų šventę - „Rudens sim
foniją”, kurią 12:30 vai.p.p.
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje ruošia PLC ren
ginių komitetas. Išvysite nau
jausius drabužių pavyzdžius
iš Amerikos ir Lietuvos. Ska
nius pietus paruoš Aldona
Šoliūnienė, bus namie keptų
tortų ir pyragaičių. Stalus ar
atskiras vietas užsisakykite
skambindami Žibutei Pranskevičienei tel. 630-257-0153
arba Dainai Siliūnienei tel.
630-852-3204.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, jungianti 14 centrinių išei
vijos organizacijų, renkasi su
važiavimui šį savaitgalį Čika
goje. Šį penktadienį 7 val.v.
bus susipažinimo vakaras, o
rytoj, šeštadienį, 9 val.r. prasi
dės suvažiavimo programa.
Pagrindinė tema - NATO
plėtros galimybės po rugsėjo
11 d. įvykių. Taip pat bus ap
tarta ir ALTo ateities veiklos
plėtra. Visuomenė kviečiama
įsijungti į šių aktualių klausi
mų svarstybas..Visi posėdžiai
vyks Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus patalpose.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa
kunigui Michael Yakaitis, bu
vusiam Švč. M.Marijos parapi
jos klebonui ruošia išleistuves.
Atsisveikinimas vyks lapkričio
18 dieną, tuoj po 10:30 val.r.
šv. Mišių parapijos salėje. Visi
kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Šv. Kazimiero
kapinių sklypų savininkų
draugija, siekianti išlaikyti
šiose kapinėse lietuviškus lai
dojimo
papročius,
dėkoja
„Draugui” už pagalbą ir skiria
35 dol. auką. Nuoširdžiausiai
dėkojame!

Maria aukštesniosios mo
kyklos moksleivė Kristina
Žiurinskaitė ilgų nuotolių bė
gime pasiekė gerų rezultatų.
2.5 mylias ji nubėgo per 17:30
min. K. Žiurinskaitė, kartu su
šeima neseniai atvykusi iš
Lietuvos, gyvena Brighton
Parke ir yra baigusi „Shields”
pradinę mokyklą.

Jaunimo centro metinė
vakarienė ruošiama gruodžio

Šį sekmadienį, lapkričio
11 d., JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba ruošia pie
tus po 10:30 val.r. lietuviškų
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo mokyklos salėje,
4420 S. Fairfield Avė. Pelnas
bus skiriamas Lietuvių Bend
ruomenės būstinės Vašingtone
išlaikymui. Visi kviečiami ir
laukiami.
Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba vienbalsiai nu
tarė į savo sąrangą priimti
naują organizaciją. Studentų
korporacija Neo-Lithuania bu
vo patvirtinta kaip 14 organi
zacija, kuri turi teisę skirti sa
vo atstovus į ALTą. Į tarybą
buvo paskirta Daiva Meilienė
ir Edmundas Modestas, į val
dybą - Valentinas Krumplis.

14-oji madų paroda „Seklyčioje”. I eilėje iš kairės: renginių vadovė Elena
Pankienė. II eilėje iš kairės: Juzė Ivašauskienė, Emilija Kantienė, Jūra
ma Sereikienė.

MADŲ PARODA »v
„SEKLYČIOJE”
14-oji madų paroda „Sekly nas Paužuolis, Jonas Sereikis,
čioje” įvyko spalio 17 d., tre Rima Sereikienė. Madų paro
čiadienį. Ši paroda „Seklyčio dos „Seklyčioje” pasižiūrėti
je” tradiciškai vyksta kiekvie prisirinko pilna salė, nes dau
guma modeliuotojų yra dažni
nais metais.
Rūbus demonstravo mode trečiadienio popiečių lankyto
liuotojos Jūra Bakaitienė, Al jai, viešnios profesionalės, mo
dona Budrienė, Juzė Ivašaus- deliuotojos ir rūbų kūrėjos.
Šiai progai viena salės siena
kienė, Palmyra Jakienė, Emi
lija Kantienė, Janina Lišaus buvo papuošta didžiuliu klevo
kienė, Aldona Pankienė, Anta- lapu ir keturiomis rodyklėmis.

Po to vyko trumpa pertrau
ka, o po jos - matėme išeigi
nius apdarus, šventadienio
aprangą. Čia - vėl įvairumas,
kostiumėliai, paltukai, sukne
lės, kailiai, skrybėlaitės, įvai
rios šukuosenos, pritaikyti ba
teliai, rankinukai. Vėl visi
modeliuotojai pasirodydavo al
fabeto tvarka. Šiai antrąjai
daliai pasibaigus vyko ilgesnė
pertrauka, jos metu vaišino
mės vynu ir laukėme dar vie
no pasirodymo - trečios dalies.
Atėjus vakarinių rūbų eilei,
pamatėme, kokių čia yra gra
žių, puošnių apdarų, įvairiau’sių spalvų ir medžiagų. Vienos
modeliavo savo sukurtus dra
bužius arba jau gatavus, pirk
Sirutienė, Jonas Sereikis, Sofija Plenienė, Janina Lišauskienė, Aldona
tus. Modeliuotojų apranga bu
Bakaitienė, Antanas Paužuolis, Aldona Budrienė, Palmira Jakienė ir Ri
vo labai skoningai suderinta,
Algio Bakaičio nuotr.
pritaikytos šukuosenos, bate
liai, rankinukai, kailiai ir ma
Dvi iš jų sakė, kad mados iš beto tvarka. Sofija Plenienė lonios šypsenos. Žiūrėjome ir
keliauja iš „Seklyčios”, o kitos išleisdavo kiekvieną modelį į grožėjomės.
dvi, - kad atkeliauja į „Sekly salę, o Elenutė Sirutienė api
Visos modeliuotojos ir du
čią”. Čia buvo paminėti ir būdindavo kiekvieną mode modeliuotojai vyrai dar kartą
miestų - Vilniaus, New Yorko liuotojos drabužį ir jo paskirtį. išėjo bendram pasirodymui.
Paryžiaus ir Londono pavadi Tai buvo šiokiadieniams skir Sustojo specialiai padarytoje
nimai.
ti drabužiai, praktiški, dėvimi scenoje bendrai nuotraukai.
Šioš popietės madų paroda į darbą ar sportuojant, ar
Po madų parodos valgėme
buvo trijų dalių. Pirmoji dalis šiaip pasivaikščiojimui ir ke
„Seklyčios” pietus ir pasidali
buvo skirta laisvalaikio ir lionėms, ar į parduotuves nu
nome įspūdžiais.
sportiniams rūbams, madas eiti. Visi šie rūbai buvo visi
Laima Vaičiūnienė
demonstravo 10 modelių alfa tikrai praktiški.

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos tradicinis mirusiųjų
narių prisiminimas vyks šį
šeštadeinį, lapkričio 10 d., 11
val.r. Švč. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje (Brighton Parke). Paruo
šimu rūpinasi šio parapijos 20
kuopos pirmininkė Stasė Viščiuvienė ir narės. šv. Mišių JAV LB Lemonto apylinkės popietėje tango „Gitara”- dainavo solistė Praurimė Ragienė pritariant „Tėviškės”
celebrantas - kun. Antanas kaimo kapelai. Nuotraukoje už solistės iš kairės: Alfonsas Seniūnas, kapelos vadovė Stasė Jagminienė, Vytau
tas Jurevičius, Leonidas Ragas ir Herkulis Strolia.
Markus, centro valdybos dva
Garsioji „Tėviškės”
sios vadas. Prieš Mišias vyks
LINKSMA LEMONTO
kapela
specialus mirusiųjų narių pri
BENDRUOMENĖS POPIETĖ
siminimas, kurį ves centro
Ją žino visa Amerika. Nuo
valdybos pirmininkė
Dalė
Smagu dainuot, šokt ir vai dens derliaus dekoracijų su didžiųjų ežerų iki Ramiojo
Murray. Mišiose dalyvauti šintis vasaros gegužinėse Pa daugeliu svečių, buvusių čia ir
vandenyno. Nuo Atlanto iki
kviečiame ne tik sąjungietes, saulio lietuvių centro sodelyje. Lietuvių fondo šventėje. Po
Meksikos įlankos Floridoje.
bet ir parapijiečius pasinau O kai ruduo ateina ir jo pilkos pietę vedė Nijolė Nausėdienė,
Estradoje išsirikiavo aštuoni
doti proga prisiminti savuo dienos — kaip kad skamba maldai prieš valgį pakviesdašaunūs muzikantai ir dvi dai
sius mirusiuosius.
mūsų senos dainos žodžiai — ma kapelioną kun. Algirdą nininkės, kurių viena — kape
Lapkričio 11 d., sekma labai smagu susirinkti į centro Palioką, kuris prašė Dangaus los širdis — vadovė Stasė Jag
dienį, Švč. M. Marijos Gimi didžiąją salę ir muzika, daina palaimos Bendruomenei ir vi minienė, akordeonistė ir dai
siems siekiantiems gėrio ir nininkė. Su ja ir su dainininke
mo parapijos bažnyčioje Lietu drebinti jos skliautus.
Tokią malonią progą š.m. tiesos.
vių bendruomenė rengia pie
Jūrate Bakaitienė dainuoja ir
Suvalgius skanius pietus, vyrai. O kai visi sutrenkia pa
tus po lietuviškų šv. Mišių, lapkričio 4 d. suteikė JAV LB
kavute galėsite pasivaišinti po Lemonto apylinkės valdyba, atsirado laimėjimų „bačkutė” siutpolkę — visos lempos užkiekvienų rytinių Mišių. Kvie vadovaujama Nijolės Nausė su dalyvių bilietais, kuriuose gęstų, jei būtų žibalinės.
čiame apsilankyti parapijos dienės, po šv. Mišių iš misijos buvo keturi laimėjimai pini
Kapelos smuikininkai —
visus sukvietusi į centro di gais. 500 dol. laimėjimas teko
salėje.
Herkulis Strolia ir dr. Leoni
Pasaulio Lietuvių Bend džiąją salę papietauti, išban Romanui Stropui, kuris šimti das Ragas. Akordeonistai —
ruomenės fondas, dėkoda dyti laimę metiniame apylin nę „nuo laimės” paskyrė Le Stasė Jagminienė ir Alfonsas
mas už pagalbą reklamuojant kės laimėjimų išbandyme ir monto Bendruomenės valdy Seniūnas. Birbynė — Vytau
Dieviško Kryžiaus fondo ruoš kartu su „Tėviškės” kaimo ka bai. Antras laimikis su 300 do tas Selenis. Trimitas — Vy
tą, bet deja, neįvykusį kohcer- pela pasidžiaugti jų naujai lerių teko Nerijai Slotkutei. tautas Jurevičius. Barškalai
Trečias laimikis — 125 dol. — Pranciškus Ivinskis. Kont
tą, „Draugui” atsiuntė 50 dol. išleista muzikos kasete.
teko Vytautui Jasinevičiui.
auką. Esame labai dėkingi.
rabosas — Gintaras Juknys.
Ir vėl pokylis
Paskutinioji „laimė” — 75 dol.
„Draugo” (2001 m. lapkri
Būgnas — Vytautas Jagmi
Dar nespėjus pamiršti pra teko Vidai Koemonienei. Ji
čio 7 d.) S. Džiugo straipsnyje
nas.
ėjusio vakaro Lietuvių fondo prie „savo laimės” pridėjo 425
„Lietuvių fondo taryba patvir
Prieš savaitę „Tėviškės” kai
tino paramą spaudai”, atitai pokylio, vėl teko gausiai vai dol. čekį ir penkiašimtinę pa mo kapela įrašė savo kūrinius
šintis Lemonto Bendruomenės dovanojo Lemonto Bendruo į pirmąją kasetę. Šiandien bu
sant autoriaus klaidą, Vacio
vas Kleiza turėtų būti įvardin pietuose prie LF paliktų ru menei. Valio!
vo jos premjera — koncertas ir

2 d., sekmadienį. Pradėsime 3
val.p.p. šv. Mišiomis Tėvų jė
zuitų koplyčioje. Po Mišių
vyks trumpa akademija, meni
nė dalis, vakarienė ir laimėji
mų traukimas. Kviečiami visi
buvę šio centro lankytojai, bu
vęs jaunimas, naujai atvykę
tautiečiai iš Lietuvos. Savo at
silankymu paremsite ir pra tas ne kaip kontrolės komisi
turtinsite lietuvybės išlaikymo jos pirmininkas, bet tik kaip
tarybos narys.
centrą.

Skelbimai
• Rudens saulutė dar vis
šildo mus, bet už kampo jau
mūsų laukia šiaurės vėjai ir
niūrios dienos. Neužsidarykite
namuose, aplankykite mus,
skaniai pavalgysite, maloniai
aptarnausime ir prablaškysite
niūrias dienas. Dirbame nuo 11
vai. ryto iki 7:30 vai. vakaro.
UMaryta pirmadienį. Sagil’s

restoranas, 6814 W. 87 St.,
Burbank, IL 60469. Tel. 708598-0686, Irma ir Barbara.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.60 AM. Tel.
^3-847-4903, adresas: 4459
S Francisco, Chicago, IL 60632.

supažindinimas su
pavadinta „Tėviškė”.

Pal. J. Matulaičįp misijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas kalba maldą
prieš Bendruomenės pietus. Greta stovi Lemonto apylinkės pirmininkė
Nijolė Nausėdienė.

Į „Tėviškės” koncertą įsijun
gė solistė Praurimė Ragienė ir
dainininkės: Laima Žukienė ir
Genė Razumienė. Jos su kape
la dainavo „Dievo dovaną”.
Puikiai skambėjo Praurimės
solo atliekamas tango „Gitara
Romana”.
Keletai kapelos dainų prita
rė ir visi popietės dalyviai.
Kapelą sveikino JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė
Marija Remienė. Kapelos va

dovė Stasė Jagminienė už‘glo
bą dėkojo JAV LB Kultūros
tarybai, jos nariui Leonui Narbučiui, kuris padėjo išleisti
kasetę, įsigyti naujus instru
mentus. Dėkojo ir kitiems prie
to prisidėjusiems žmonėms.
Popietė baigėsi „Tėviškės”
kasetės pirkimu, kad kapelos
atliekama
muzika
toliau
linksmintų ir kitus šioje po
pietėje nebuvusius.

Br. Juodelis

kasete,
Popietės dainininkės Laima Žukienė ir Genė Razumienė dainavo duetu.

• LAPKRIČIO 16 d.
paskutinė diena kalėdiniams
siuntiniams laivu per
TRANSPAK. Dirbsime iki 7
v.v. Tel. 773-838-1050.
• Lietuvių fondui vajaus
proga aukojo: $10,000 Filo
mena Masiokienė; po $200
Paulius Guobužis, Viktorija
Karaitienė, Vaclovas ir Marga
rita Momkai, X; po $100 Alek
sandras ir Elena Janušai, dr. F.
V. ir Vanda Kaunai, Pilypas ir
Elvyra Naručiai, Valius ir
Aldona Razmai, Izabelė Stončienė, Ada Sutkuvienė, Vladas
Vameckas. Visiems nuoširdžiai
dėkojame ir prašome toliau
remti Lietuvių fondą — 14911
127 St., Lemont, IL 60439.

So'listas-birbynininkasVytautas Selenis daina „Kur bakūžė samanota” įs
pūdingai pradėjo „Tėviškės" kaimo kapelos koncertą. Kairėje - „Tėviš
kės" kapelos vadovė Stasė Jagminienė, grojanti nauju akordeonu, kurį
nupirko .JAV LB Kultūros taryba

„Tėviškės" kapelos besiklausydami linksmai nusiteikę Lemonto bendruomenininkai. Iš dešinės: Rimas Dirvonis.
Algis Bakaitis, pirmininkė Nijolė Nausėdienė, Leonidą Kazėnienė, Gediminas Kazėnas, Baniutė Kronienė ir
neatpažinta viešnia
Visos nuotraukos - Vytauto Jasinevičiaus

l
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NEMOK AMA S REKLAMINIS LEIDINYS

CLEVELANDO RENGINIŲ KALENDORIUS
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lapkritis 2001

• Šv. Jurgio parapijos Rudens Šventė, sekmadienį,
lapkričio 11d., 11:30 v.r. iki 3:30v.p.p.
<*•

• Abiturientų/studentų pagerbimo pokylis, šeštadienį,
lapkričio 24d., 6:30 v.v., Lietuvių Namų salėje.
• Skautų vyčių Kūčios, sekmadienį, gruodžio 16d. 6:00
v:v. Dievo Motinos parapijos svetainėje. Rengia Pilėnų
Tuntas.
Bendros Kūčios, pirmadienį, gruodžio 24d., 9:30 v.v.,
šv. Jurgio parapijos salėje.
JŪSŲ ŽINIAI
•Jūsų LR Garbės Konsulė Clevelande yra Ingrida
Bublienė. Lietuvos Respublikos Garbės konsulas,
18021 Marcella Rd. (prie Dievo Motinos parapijos),
Cleveland, OH 44119, tel: 216-486-8692, faksas: 216486-8612, e-paštas: IBCommo@aol.com
• Jūsų Lietuvių Fondo įgaliotinė Clevelande yra Dalia
Puškorienė, 130 Steeple Chase Rd., VVilloughby Hills,
OH 44092, tel:440-943-5762, e-paštas:
dpuskorius @ toledolink.com

...

-...
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TURGUS
773-585-9500 • FAX 773-585-8284
-----------------------------------

pavardė -------------------------------------------

<*•

adresas_--------------------------------------

telef. ——-----------------------------------------Q

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS
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• TURGUS platinamas š'ose vietose Clevelande:
Lietuvių Klubas, LR Garbės Konsulė, Dievo
Motinos svetainė, Taupa, Litma, Gintaras, Vinco
Kirpykla.

O.
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Valentinas Krumplis
Administratorius
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paaukoti, paskelbkite TURGUJE: arba DRAUGE.
Savaitėje yra 10,080 minučių. Paaukokime 3 minutes pagalvodami, kaip
galime padėti vienas kitam TURGAUS puslapiuose.

miestas—---------------------------------------

• Jūsų TURGUS Clevelando skyriaus atstovas yra
Linas Johansonas, 4806 Euclid Avė. #15, Cleveland,
OH 44103, tel: 216-426-9174, faksas: 216-426-8411,
e-paštas: linasjohan@hotmail.com

s

Sunku įsikurti naujame krašte. Sunkiausia kai lietuviai nemoka anglų
kalbos. DRAUGO parduotuvėje yra daug žodynų ir vadovėlių mokytis anglų
kalbos. Ateikite, pasižiūrėkite!!
Taip pat, DRAUGO parduotuvėje rasite knygų iš Lietuvos mažiems ir
dideliems. Ateikite, pasižiūrėkite!!
Jau įsikūrusius prašau, kad peržiūrėtumėt TURGAUS
skelbimus. Gal galite padėti kam nors įsidarbinti. Jei turiti reikmenų parduoti ar

DRAUGO biuletenis

vardas

{

Švenčių proga, užsakykite savo
artimiesiems DRAUGO prenumeratą.
(Naujiems skaitytojams metų prenumerata tik
$65.00)
DRAUGE rasite:
• knygų apie Lietuvą
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• knygų vaikams
• romanų
• žodynų

U
cc
<*■
Siųsk.te paštu arba faksu:

DRAUGAS

O

>

■*»
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• įdomių suvenyrų

4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

I
■*»

§ • Išvežame visus nereikalingus daiktus, šiukšles,
50 statybines atliekas bei perkraustome. Sigitas 708-442? 3920

K
S

• Architektūrinės paslaugos - brėžiniai, interjeras. Rytis
773-843-9859

55 • Chirurgas-traumatologas su 25 metų klinikine
patirtimi Kauno Traumatologiniame Centre su šypsena
, padės, patars, pagydys. Edmundas 773-776-8835
> • DĖMESIOI Jaučiatės gyvenimo prispausti, svetima
j, aplinka, nesimato gyvenimo kelio galo? Kviečiame
ateiti ir kartu tyrinėti šv. Raštą, kur rasite savo
* gyvenimo tikslą ir ramybę. Algis 773-779-0111,630> 460-6982, E-mail matulisa@net zero.net
> • Gali įkainuoti, padėti nusipirkti, parduoti įvairų
S nekilnojamą turtą, suranda optimaliausią finansavimą.
O 773-260-3404. Audrius Mikulis 630-205-9262
co
L • Galiu pervežti krovinius su Cargo Van. Dažau butus.
G Gediminas 773-778-0263
* • Anatolijus Šlutas oficialus teismų ligoninių ir kitų
□ dokumentų vertėjas, taip pat LITH-TEMP darbo
agentūra. 773-847-4903
S • Imigracinės teisės specialistas - advokatas Aurelijus
*

Butvilas 312-580-1217

E • Jensen & Feinstein Reaftors, LLC visas
*
*
>
2

5

nekilnojamo turto spektras! Nuo buto iki pilaitės po
ąžuolais. Padedame nupirkti ir parduoti, didžiausią jūsų
gyvenime investiciją. Kartu su jumis nuo pirmojo
žingsnio - finansavimo suradimo - iki namo uždarymo.
Rasa Mitkus 630-202-6867
• Marmuro, granito, keramikinių plytelių instaliavimas.
Vonios kambariai, virtuvės, holai, židiniai ir daug kitų
darbų. Garantuota darbų kokybė, patirtis, darbo
draudimas. Svajūnas 773-612-6306
• TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą oru ir laivu. Pinigų
perdavimas konfidencialiai, tiesiai gavėjui į rankas,
smalsuoliams kaimynams nežinant. Kraustome į
Lietuvą ir į JAV. Turime įstaigą Vilniuje. Laikraščio
DRAUGAS patalpose 4545 W 63"1 St., Chicago, IL
60629 Tel. 773-838-1050, Fax 773-838-1055, E-mail
transpak2000@ hotmail.com
• Sparrow PC Kompiuterių remontas, interneto
pajungimas, patarimai namuose ir raštinėse. Tony
Elvikis 630-992-6349, 630-435-6349. E-mail
sparrovvpc @ uahoo. com •

• Nebrangiai mokau vairuoti, padedu išsilaikyti ir
gauti vairavimo leidimą, vežu į soc. Security
įstaigą. Padedame įsidarbinti prie senelių ar vaikų.
Fotografuojame, filmuojame. Vežame į oro uostą ir
atgal. Zenonas 708-422-5886

• Skubiai parduodamas venas '91 OLDS SILHOUETTE. 90K mylių, gerame techniniame stovyje,
raudonos spalvos, kaina-$3000.Virginija 630-2022361

• U.S. Small Business Administration SBA
PRO-Net Jūs galite gauti patarimus, kaip pradėti
verslą. E-mail pronet@sba.gov

• Parduodamas automobilis '97 MAZDA 626 LX 6
cilindrų, 4 durų, tamsiai raudonos spalvos, labai
gerame stovyje, tik 95K mylių, kaina apie $7500.
Juozas 708-289-2612, 708-296-5996

• Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų lėktuvo bilietai su
nuolaida. Užsisakykite DOLERIS.CO tel:617-4729742 arba nuėję į interneto svetainę
www.doleris.com
• ALTA VISTA finansinės paslaugos itin
palankiomis sąlygomis ir žemais procentais..
Perfinansuoja nuosavybę (galimybė išsimokėti
namą per 10-15 metų). Suteikia paskolas
nuosavybei įsigyti. Sudaro galimybę išsimokėti
skolas kartu su namo mokesčiu. Nemokama
informacija 312-656-8053-lietuviškai. 312-6568162-angliškai.

• Parduodamas automobilis '94 DODGE COLT labai
gerame stovyje, signalizacija, kondicionierius, kaina $
1850. Arūnas 773-847-0172
• Parduodu puikiai įrengtas raštinės patalpas Kaune,
Tvirtovės ai. netoli Aklųjų kombinato, Savanorių ir
Tvirtovės ai. sąnkryžos. Edmundas 773-776-8835
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• Grįžtu į Lietuvą ir parduodu automobilį ‘89 FORD
PROBE, 105K mylių, automatinė greičių dėžė, kaina
$1400. Alvydas 708-599-0551
CO

• Pigiai parduodami 3 vyriški dviračiai ir 2 mankštos
su 1 ratu “spydameters”. Antanas 708-636-5190
•*»
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• Parduodamas automobilis '90 FORD T-BIRD, 120K
mylių, kaina $1300. Antanas 630-774-6317
• Nebrangiai parduodamas labai geras, vieno
šeimininko, šampano spalvos, automobilis '92
PONTIAC BONNEVILLE SE, dėl kainos galima tartis.
847-798-9828

CO

• Būčiau labai dėkingas, jeigu kas nors pigiai
parduotų ar padovanotų Bostone išleistą Lietuviškąją

• Priimame užsakymus cepelinams, kugeliui,
mišrainėms bei įvairiems šaltiems patiekalams.
Dalia 630-257-6481

enciklopediją ir B. Kviklio “Lietuvos bažnyčios”.
Stasys 773-847-0664

D
• Parduodamas automobilis '91 EAGLE TALON, 98K
mylių. Milvydas 847-791-4187

• DĖMESIO! Pasinaudokite vienintele galimybe ir
palankiausiu momentu nuo J. F. Kenedžio
prezidentavimo laikų. Geriausi procentai,
geriausios sąlygos, geriausias aptarnavimas.
Paskolos nekilnojamam turtui be įplaukų, be
kredito, be taxų, be pradinio įnašo.
Perfinansavimas, 2"*1 mortgage, nemokamos
konsultacijos. Padedu surasti geriausius Real
Estate agentus, advokatus ir draudimą. Kad
įsitikintumėt ir galėtumėt sulyginti su kitais
pasiūlymais, paskambinkite Raimondai 773-3304444. Kviečiu bendradarbiauti.

• Parduodamas automobilis ’91 FORD ESCORT GT,
kaina $500. Aušra 708-790-5450
• Parduodami pigūs automobiliai. Robertas 708-2594758
• Parduodamas automobilis '96 BUIK-SKYLARK, 3,1
variklis, kaina $3850. Birutė 708-633-6399

DRAUGAS už leidinio TURGUS

stiliaus ir turinio klaidas neatsako. Jo
tikslas • padėti lietuviams Amerikoje
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• Pirksiu pigų neblogą automobilį. Airinė 630-323-0533,
skambinti vakarais nuo 7:00 iki 9:00 pm
>
• STARCK & CO. REALTORS IR JIM MANTAS
KIRVELAITIS padės parduoti ar nusipirkti nekilnojamą
turtą visose JAV , suras jums palankiausią finansavimą ris
S
atsakys į jūsų pateiktus klausimus. Mantas 630-6719282, 847-942-7793
£
• Ieškom žmogaus ar poros norinčios nuomoti atskirą
kambarį name. Paulius 773-919-5551
• Darau viso kūno švedišką masažą kaina prieinama.
Po sunkių darbų reikia raumenims atsipalaiduoti,
pabandykite. Angelė 630-654-8124
• Darau įvairų masažą (Deep tissue,swedish ir kitus)
kliento namuose. Roma 773-863-8225

o
Š
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• Patikimai padedame sutvarkyti atvykimo dokumentus
iš įvairių šalių į JAV. Išsamesnė informacija Danguolė
tel/fax407-944-9668,mob 407-460-7614
• Išnuomojamas kambarys savaitgaliais vyriškiui prie
Hariem ir 64lh St. Meilutė 773-586-8856
• Parduodamas pianinas KIMBALL UPRIGHT, kaina
$300. Gražina 312-326-2724

• Parduodamas automobilis '87 DODGE DAYTONA,
110K mylių, važiuoja puikiai, kaina $850. Audrius
216-324-6322

• Parduodamas ąžuolinis rašomasis stalas tik $25
Gražina 312-326-2724

• Parduodamas automobilis ‘91 JEEP CHEROKEE, 2
durų, kaina $1700. Darius 847-736-4619

• Parduodamos dvi medinės lentynos 8 pėdų ilgio ir 3
pėdų aukščio po $50. Gražina 312-326-2724

• Parduodami vartoti kirpyklos įrengimai Teiraukitės
pas Nijolę. 708-422-5799

• Parduodami nauji kompiuteriai, pradinė kaina $500;
AMO DURON 750 - $500; INTEL CELERON 766 $550; AMOATHLON 1000 MHz - $620; INTEL
PENTIUM III 1000 MHz - $750; INTEL PENTIUM IV
1400 MHz - $950; Taip pat įvairios kompiuterių
paslaugos. Tomas 773-386-6673

• Parduodamas automobilis '93 MAZDA MX-3,baltos
spalvos, 5 bėgiai, “Bose” audio, CD, kaina $3000.
Darius 847-7344619

o
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susipažinti su paslaugomis, pirkėjais ir

jjardavėjahs^

>

• Parduodamas automobilis '94 MITSUBISHI
GALANT GT, 89K mylių, visi privalumai, kaina $3000.
Aurelija 708-857-7203, 773-301-3053

• Išnuomočiau kambarį moteriai mano 2-jų miegamųjų
bute Burbanke. Dalia 708-237-0459

s

o

Registruotis tel.: 630-624-1247

• Siūlomas darbas “Part-time" padavėjai valgykloje
Bridgeport'.e turi kalbėti angliškai (tiktų studentei) 3236
S Halsted St., Chicago IL. kviesti Gražiną

X
g
•u

• LEMONTE, PLC

§ • Kauno senamfestyje, prie Katedros bažnyčios

X
m

X • Išnuomojamas kambarys moteriai arba merginai
S Vaida 773-562-7305 skambinti vakarais 9val.
M
Z
>< • Išnuomojamas kambarys Harlem ir 39“' St. Aurelijus
tfl 708-442-2680 skambinti po 7 v.v.

X

> • Mieli žmonės, man darbui labai reikalingas
□ automobilis, bet nusipirkti neturiu pinigų. Labai prašau,
>
kad kas nors padovanotų savo jau nenaudojamą, bet
dar tinkamą važiavimui. Jums dėkinga Emilija. 773na
776-8176
>
> • Atiduodam į gerus namus dvi labai gražias 4 mėnesių
G katytes Karolis 708-349-0348
O
O
CZJ • Parduodamas 3-jų kambarių butas Kaune, prie
didžiųjų klinikų. Gražina 773-581-7475 skambinti po 8
v.v.
•■o

• Neseniai atvykusi šeima prašo padovanoti arba
O nebrangiai parduoti panaudotą šaldytuvą. Iš anksto
> dėkojame. Marytė 773-737-5156
X
n
> • Dovanojame naujagimiui medinę lovytę CRIB. Anelė
708-636-6837

S • Du 35m. vyrai ieško arba perka darbą. Turi žalias
X kortas ir automobilį. Skambinti vakarais po 7 vai.
• Aurelijus 708-442-2680

g • Kirpėja gali apkirpti plaukus jūsų namuose. Turi

Q
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10.00 v.v.
Kviečiame!

C
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KETVIRTADIENIAIS vyksta šios pamokos:
Sportiniai šokiai vyresniems moksleiviams 7:00 - 8:00

•

v.v
Planuojama dainavimo klasė 6.00 - 7:00 v.v.
Kviečiame moksleivius registruotis į dailės, kanklių ir
fortepiono klases, kuriose mokslas prasidės tuoj po
Naujųjų Metų.
Smulkesnė informacija tel.: 630-624-1247
Meno mokyklėlės mokytojai pamokas veda lietuvių
kalba. Nesuprantantiems moksleiviams - paaiškinama

x • Vidutinio amžiaus moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti
S senelius, valyti namus, gali pakeisti bet kokią savaitės

G pamokų, veikia šios klasės:
§ Dailės 1:15-2:00 v.p.p.
M 2:05 - 2:50 v.p.p.
• Baleto (jaunesniems moksleiviams) 1:15 - 2:00 v.p.p.
(vyresniems moksleiviams) 2:05 - 2:50 v.p.p.
O Renkami moksleiviai į vaikų teatro ir kanklių
> k!ases(turime kankles)

X

” dieną ir per šventes.Siūlyti įvairius variantus. Kalba
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai ir truputį angliškai.Lina
g 773-843-8327, 773-854-2516
*

X
g • Siūlomas darbas. Reikia prižiūrėti paralyžuotą moterį
S ir gyventi kartu 1-2 metus. Atlyginimas 500 per

anglų kalba.

*

X • 43m. moteris ieško darbo su grįžimu į namus. Gali
H susikalbėti angliškai, turi automobilį. Siūlyti įvairius
3 variantus. Eugenija 773-988-1198

CLEVELANDO SKYRIUS

•

X • 33m. vyras ieško bet kokio darbo. Siūlyti įvairius
§3 variamtus. Rimutis 773-735-3228

• Reikalingi darbininkai valyti namus ir įstaigas.
Egidijus 216-647-3152

• Ieškau darbo savaitgaliais arba naktimis
> pietvakariniuose rajonuose. Vilija 708-233-0216

• Siūlau darbą žmogui, kuris nusimano ir gali taisyti ir
dažyti automobilius. Mokėsiu už padarytą darbą “fiat
rate". Audrius 216-324-6322

> • Vyras ir moteris ieško darbų senelių ir ligonių
§ priežiūrai su gyvenimu. Vaidas ir Onutė 773-776-6379

• Siūlau darbą netoli Detroito (Mičigane). Reikia
prižiūrėti paralyžuotą moterį, gyventi kartu, privaloma
turėti vairuotojo pažymėjimą ir mokėti anglų kalbą. Geri
pinigai. Dalia-dalikei@hotmail.com

m

> Regina 773-737-9438

• Reikalingi medicinos seserų asistentai slaugos
namuose, vakarų priemiestyje. Geras atlyginimas,
leidžiama dirbti viršvalandžius. Reikia turėti darbo
• leidimą ir susikalbėti angliškai. Pageidautini vyrai.
50 Pirmenybė medikams. Zenonas 847-608-7414
X

• Odeta ieško darbo su grįžimu į namus. Kalba
angliškai, turi automobilį. Siūlyti įvairius variantus. 773392-3677 arba 847-877-0498

X
S

• Vyras su žmona ieško darbo valymuose arba šiaip
kokio darbo. Laimutė 708-351-4922
• Ieškau darbo su gyvenimu. Galiu prižiūrėti senukus.
Turiu vairavimo leidimą. Emilija 773-776-8176
• Moteris ieško darbo vakarais arba naktimis. Kalba
lietuviškai, rusiškai. Diana 630-795-0742
š
• 30m. vyras iš Lietuvos turintis 12m. vairavimo patirtį ir
10m. dirbęs santechnikos darbus, kalbantis lietuvių ir
rusų kalbomis ieško darbo lietuvių, rusų firmose ar
šeimose.Vilmantas Jankus Putinų 7, Telšiai 5610,
Lithuania.
X
S • Atliekame visus staliaus ir smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, nemaža praktika JAV. Tikrai
•M
žemos darbų kainos. Žilvinas 773-254-0759, mob.
Tel 847-525-9275
*
• Dvi moterys ieško darbo. Turi mašiną kalba
lietuviškai, rusiškai, truputį angliškai. Silva 630-8520469

«

• Didelė amerikiečių kompanija ieško dažytojų išorės
darbams Adresas: 9755 W Farragut, Rosemont, IL
60018-5324. Tel: 847-928-1000 ext. 124
• 38m moteris ieško bet kokio darbo 3-4 dienom. Gali
būti su gyvenimu. Geriausia būtų Hickory Hills
apylinkėje Irena 630-917-3480
• šeima, turinti,,žalią kortą", gal: dirbti valymuose arba
prižiūrėti žmones. Kalbame rusą lietuvių ir lenkų
kalbomis Automobilio neturime. Leonidas 773-2058432

>

• 42m. pedagogas ieško darbo žmonių priežiūroje, gali
gyventi kartu. Edmundas 773-579-0344

• 40m. anglų kalbos mokytoja siūlo savo paslaugas.
Stažas 20 metų. Turi darbo su suaugusiais patirtį.
Birutė 708-458-5388
• Grafinė reklama ant transporto priemonių, pastatų,
langą grindų. Firminio stiliaus kūrimas.Vykintas 708447-4743
• Filmuoju visas nepakartojamas gyvenimo akimirkas.
Garantuota skaitmeninė vaizdo ir garso kokybė
Europinėje ir Amerikietiškoje sistemose. Filmai apie
Lietuvą (NTSO sistemoje). Dainius 708-496-9046
• A. JAMES HEATING AND COOLING 773-778-6050,
Full service and instalation free estimates. Kalbame
lietuviškai. Anatolijus 773-617-6768

---------- A-
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• GREAT LAKĘS HOME CARE, INC.- įdarbinimo
agentūra. Reikalingi vyrai ir moterys, kalbantys
angliškai ir turintys rekomendacijas, prižiūrėti vyresnio
amžiaus žmones. 708-425-0538

• Moteris su žalia kortele ieško darbo su grįžimu į
namus. Šeštadieniais ir sekmadieniais gali pakeisti.

>

L
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• Perku darbą. Turiu dokumentus. Tadas 708-906-7759

> charakterio. 773-612-6306

7644267

nanny, caregiver or housekeeper? Please call: 773237-2220, 5642 W. DIVERSEY, ROOM 106, CHI
CAGO, IL

• Dvi 27 ir 45 metų moterys ieško darbo, žmonių
priežiūrai. Gali gyventi kartu. Kristina 708-344-0941

X • 20m. mergina perka darbą vaikų priežiūrai. Turi
£ automobilį, kalba angliškai. Gero nuoširdaus

>
czj
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b M
X • PRO CARE AGENCY are you looking for a job as

• Moteris ieško darbo (pirktų) prižiūrėti pagyvenusius
žmones ir gyventi kartu. Angliškai susikalba silpnai.
Edita 708-301-0161

•
• Puiki dovana šeimininkėms. Stefanijos Stasienės
kulinarijos knyga "KVIEČIU VAIŠINTIS", kurią galima

• Moteris, neseniai atvažiavusi iš Lietuvos ieško bet
—
kokio darbo. Turi vairavimo leidimą ir automobilį. Silpnai n
kalba angliškai. Aušra 708-222-9573
M

gauti pas autorę.Kaina 15 dol. Su persiuntimu 19 dol.
s Stefanija Stasienė 18112 Windward Rd, Cleveland,
OH 44119, tel 216-486-2111

• Savi pas savus. Visus bankinius patarnavimus.
Lietuvių kredito kooperatyvas TAUPA 767 E 185
St.,Cleveland, OH 44119 tel 216-481-6677,
www.taupa.com

S
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• Tautinių šokių grupės GRANDINĖLĖ šokių sezonas

• LITMA Siuntiniai į Lietuvą oru ar laivu. Telefono

prasidėjo! Maloniai kviečiame visus susidomėjusius
šokti! šokančiųjų amžius -14-36 metų. Repeticijos

kortelės. Skambinkite į Lietuvą tik 22 centai minutė,
įstaiga Lietuvių Namų patalpose, 887 E 185 St. suite A,
Cleveland, OH Tel 216-481-0011, faksas 216-481-0440,
www.litma.com

• Pirksiu gerą darbą. Mokėsiu brangiai. Agnė 708-7809914

M

vyksta sekmadieniais, 6:30 v.v. iki 8:30 v.v. Dievo
Motinos parapijos salėje. Informacija: Rima Žiedonytė

• 33 m. vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus.
Ėdikas 773-778-0263

tel 440-646-8908
• 46 m.moteris ieško darbo, lietuvių šeimoje. Stanislava
773-581-7547

• Skautų draugovių Pilėnų ir Neringos tuntų sueigos:
spalio 22, lapkričio 5, 19, gruodžio 3,17, pradžia 7:00
v.v. Dievo Motinos parapijos salėje. Kviečiame naujus
narius nuo 5 metų amžiaus. Kreipkitės: mergaitės Virginija 216-486-9023, berniukai - Remigijus 216486-5634. Priimami visi, net ir nekalbantys lietuvių ar
anglų kalbomis.

• Ieškau darbo šeštadieniais arba vakarais nuo 7 vai.
Rasa 630-774-3145
• 33m. moteris gali pakeisti savaitgaliais nuo
penktadienio, žmonių priežiūroje, pageidautina
šiauriniuose rajonuose. Rasa 847-459-3002

• Visus norinčius lankyti kompiuterių kursus, prašome
skambinti Andriui 216-481-6677. Vietų skaičius
ribotas.

• 58 m. vyras mokantis visus ūkio darbus, galintis
slaugyti senelius, ieško darbo. Turi automobilį. Siūlyti
įvairius variantus Bronius 773-581-8982
• 30m. vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus.
Andrėj 847-459-3002
• 24m. mergina ieško darbo valymuose, prižiūrėti vaikus
ar pagyvenusius žmones. Turi automobilį, kalba
angliškai. Sabina 630-854-2137

• Mergina ieško bet kokio darbo. Siūlyti įvairius

B

variantus. Virginija 773-612-7293

M

• Profesionalus patarnavimas, perkant, parduodant ir
įkainuojant namus. Rita Matienė 216-486-2530, 440473-2530
• Teikiame advokatines paslaugas imigracijos
klausimais. Algis širvaitis ir Egidijus Marcinkevičius
įstaiga skersai gatvės nuo Lietuvių Namų. 880 E 185
St.. Cleveland, OH 44119, 216-692-1222,216-953-1936
http://sirvaitislaw.lawoffice.com

• Išnuomoju butus ir kambarius. Jurgis 216-486-4429

• Tėviškės Aidai, sekmadieniais 7:00 iki 8:00 v.v. WCPN
90.3 FM Vedėja Kristina Kuprevičiūtė, e-paštas
judsonkmkOaoi.com
• LIETUVIŠKI PIETŪS! Cepelinai, kugelis, koldūnai,

• Vyras turintis 5 m. darbo stažą Amerikoje atlieka visus 3»
statybos darbus, vonias, virtuves, elektrą santechniką ir P

5•

• www.zaibas.org - Informacija apie Cleveland lietuvių
sporto klubą ŽAIBAS. įkurtas 1950 m.

• Dievo Motinos parapijos knygynas, svetainėje.
Knygos iš Lietuvos. Gražių knygelių vaikams, žurnalai,
žodynai, muzika ir Lt. Dirba sekmadieniais po mišių.

• Parduodame įvairių markių naudotus automobilius.
Andrius 216-531-3078 arba 216-324-6324

kita. Ramūnas 773-925-1805

• Mes profesionaliai ir nebrangiai valom namus,
įstaigas, raštines ir Lt Arnoldas 216-324-4502,
Egidijus 216-647-3152

• Koldūnai su mėsa, varške ir grybais. Jodi
Apanavičius 216-531-6995, 440-3544029
• Greitai, nebrangiai ir kokybiškai dažau automobilius.
Audrius 216-324-6322

•Ieškau darbo savaitgaliais arba vakarais nuo 5 vai.
Siūlyti įvairius variantus. Indrė 773-434-6861

• Kokybiškai ir nebrangiai taisom namų stogus, dedam
“siding". Tomas 216-287-9102

• Moteris ieško darbo su gyvenimu. Gali prižiūrėti
senelius ir vaikus, taip pat gali dirbti išeiginėmis
dienomis, vairuoja automobilį. Turi patirtį senelių
priežiūroje. Gražina 708-422-3045

• Karpam plaukus vyrams ir berniukams. Kaina 6 dol.
VINCO KIRPYKLA 687 E 185 St.Cleveland OH ., tel
216-481-5981
• www.gija.org- Lietuvių organizacijos, verslai ir Lt.,
imigracijos informacija naujai atvykusiems iš Lietuvos.
Informacija apie sambūrio GIJA veiklą.

• Vyras ieško darbo su gyvenimu, gali dirbti su seneliais
arba dirbti bet kokius darbus. Turi mašiną. Algis 708422-3045

53
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• Intelligent Network Design Kompiuterių
aptarnavimas, interneto pajungimas, tinklų patarimai.
Linas 216-387-3204. faksas 216-297-0425.
www.pcintelligent.com

vėdarai, bulviniai blynai!! Sekmadieniais 11:00 v.r. iki
3:00 p.p. Restoranas Gintaras, Lietuvių Namuose. 877
E 185 St., Cleveland, OH. 216-486-9809
• Lietuvių Klubo virtuvė dirba kas vakarą (nedirba
šeštadieniais) nuo 7 iki 10 vai. vakaro. Mėsainiai,
dešrainiai, keptos vištos krūtinėlės, keptos bulvės,
grybai ir pipirai su sūriu! Ketvirtadieniais ir
sekmadieniais 20 centų viščiukų "sparnelių vakaras”!
Lietuvių Klubas, Lietuvių Namuose, 877 E 185 St.,
Cleveland, OH., 216-486-9809
• www.saintgeorgeparish.org - Informacija apie vieną iš
seniausių lietuviškų parapijų Amerikoje, Šv. Jurgio ir
rasite Cleveland lietuvių istoriją.
• www.geodties.com/Heartland/Ranch/8441/ Informadja apie Cleveland lietuvius, organizadjas,
verslus ir t.t
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savaitę* kambarys ir maistas.Reikia turėti valiuotojo

> pažymėjimą ir mokėti anglų kalbą. Pradėti nuo 2002m
$3 sausio mėn. Dalia 248-761-0987

• 50m. tvarkinga moteris perka darbą prižiūrėti senelius
su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Nijolė 773-

X

• 19 m. mergina ieško darbo naktimis ir savaitgaliais.
Siūlyti įvairius variantus. Lina 708-430-9079 po 7:00
p.m. (pirmadienį ir trečiadienį po 9:30 p.m.)

• KUR? • P A S LA U G O S • K A D A ?

M • ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose
£ ŠEŠTADIENIAIS, tuoj po lituanistinės mokyklos

• 40 m. moteris ieško bet kokio darbo, gali pirkti. Elena
708-296-1612 vakarais. 708-774-9648

•
X
§
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•
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• 41 m. moteris pirktų darbą su gyvenimu, žmonių

• Moteris, dirbusi Kauno “Raudonojo kryžiaus"
ligoninėje, ieško darbo slaugyti ligonius ar prižiūrėti
vaikus, gali dirbti kavinėje ar prie valymo darbų. Gali
pavaduoti savaitgaliais. Vaiva 773-737-4793

O priežiūrai. Siūlyti įvairius variantus. Vida 708-594-3261

DARBAI
MENO MOKYKLĖLĖ. PROGRAMA PAAUGLIAMS IR
JAUNIMUI

• Jauna moteris, turinti žalią kortelę, vairuojanti
automobilį, ieško valymo ar kitokio darbo. Siūlyti įvairius
variantus. Reda 773-586-8856

r darbus. Vita 708-839-1757

G
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JJj • Gai galime padėti vieni kitiems. Jūs man dovanojate

•
>0 • 26 m. tvarkinga moteris auginanti, pusantrų metų
> sūną gali prižiūrėti vaiką savo namuose. Siūlyti kitus

*8

> • Palankiomis sąlygomis perleidžiama viena laidojimo
O vieta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Joe 708-246£ 0090

X

• Moteris galėtų prižiūrėti (savo namuose), mažą vaiką.
Gyvena Harlem ir 64"' St. Meilutė 773-586-8856

gerai riedantį automobilį, o aš - profesionaliai sutvarkau
X asmeninį kultūrininko archyvą. Galėčiau padėti ir
g ligonio slaugymo,gyvūnėlių priežiūros, namų tvarkymo
> darbuose. Rita 773-436-0239

> • Dviejų miegamųjų bute išnuomojamas vienas
75
kambarys. Valė 708-359-3776

X

“Wellos“ diplomą ir 7m. darbo patirtį. Vilma 773-480H 3514

•

x

•
H . 35 m. vieniša moteris auginanti sūnelį, prašo kokios
nors paramos. Ačiū. Telaimina jus Dievas. Roma tel.
Klaipėdoje 345282

Kalba angliškai, rusiškai, lietuviškai. Siūlyti įvairius
variantus. 708-289-3278

B

8:00 v.v.
Fortepiono nuo 5:00 v.v. (dirbama pagal individualų
planą dar priima moksleivius)
PROGRAMA JAUNIMUI
Dainavimas 7:05 - 8:00 v.v.
Sportiniai (ansamblinis šokimas),tautiniai šokiai 8.00 -

• Virga Ir Vladas, turintys praktikos namų priežiūroje,
valgio gaminime, vairuojantys automobilį, ieško darbo

R E IK M E N Y S • K A D A ? • P A S L A U G O S • K U R ? • D A R B A I • K A S ? •

parduodamas 4-rių kambarių 96kv. m bendro ploto,
per 2 aukštus butas Tel. Lietuvoje: 8-284-64232 kviesti
Henriką Amerikoje Liną 773-843-8327

50

ANTRADIENIAIS vyksta šios pamokos:
Jaunesniems moksle'viams (nuo 3,5 iki 6 metų
amžiaus)
Dainavimo 5:30 - 6:10 v.v.
Baleto 6:15-7:00 v.v.
Vyresniems moksleiviams (nuo 6 metų ir vyresniems)
Baleto 5:30 - 6:15 v.v.
Dainavimo 6:20 - 7:05 v.v.
Sportiniai šokiai (priimami nuo 7 metų amžiaus) 7:05 -

«
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