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Politikai sunerimę dėl JAV
verslovės „Williams” ateities
Vilnius, sausio 31 d. (BNS)
— Lietuvos Centro sąjungos
(LCS) vadovas parlamentaras
Kęstutis Glaveckas ketvirta
dienį pareiškė, jog „Mažeikių
naftą” valdančios JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal”
pagrindinę
bendrovę
„Williams” gali ištikti toks pat
bankrotas, koks ištiko di
džiausią JAV energetikos ben
drovę „Enron”.
K. Glavecko teigimu, ben
drovei „Williams” atsisakius
paskelbti savo finansinius
duomenis, jos akcijų kursas
New Yorko akcijų biržoje nuk
rito nuo 45 iki 15 JAV dolerių.
„‘Williams’ per vieną naktį
prarado 2 mlrd. JAV dolerių
akcinio kapitalo. Tai įvyko dėl
to, kad kompanija atsisakė
skelbti savo finansinius duo
menis. Reiškia, kompanijos
reikalai labai blogi”, teigė K.
Glaveckas.
Centristo pateikti duomenys
apie „Williams Cos.” akcijų
vertės sumažėjimą kiek nesu
tampa su agentūrų prane
šimais. Pasak „Reuters”, JAV
bendrovės akcijų kaina antra
dienį smuko apie 22 proc. iki
18.78 dol., o trečiadienį ji
sumažėjo dar 78 centais iki 18
dolerių, tačiau sugebėjo pakil
ti nuo 14.90 dolerio lygmens,
iki kurio buvo smukusi preky
bos metu.
K.Glaveckas paragino vy
riausybę imtis „aiškios ir labai
greitos reakcijos, nes reakcijos
nebuvimas gali turėti tam
tikrų neigiamų pasekmių”.
Premjeras A Brazauskas,
komentuodamas
„Williams”
akcijų vertės sumažėjimą,
sakė, jog' vyriausybė apie šį
reikalą informuota. JBe abejo,
mus tai labai jaudina. Lietu
vos ūkiui tai gali labai smar
kiai atsiliepti”, sakė prenyeras. A. Brazauskas teigė, jog
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas „dideliu pasiekimu”
vadina Europos Komisijos
(EK) sprendimą lėšas Ignali
nos atominės elektrinės (IAE)
uždarymui numatyti specialiu
punktu ES plėtros finansavi
mo plane. „Numatomos lėšos
atskira eilute yra didelis pa
siekimas. Mes visą laiką, kiek
tik turėjome progų, susitiki
muose su ES vadovais ir dery
bose, kėlėme klausimą, kad
lėšos Ignalinos elektrinės už
darymui turi būti planuoja
mos atskirai”, sakė A. Bra
zauskas. EK siūlomame finan
savimo plane IAE uždarymui,
be jau ES ir valstybių-rėmėjų
skirtų 215 mln. eurų (743
mln. litų), 2004-2006 metais
EK numato skirti po 70 mln.
eurų (242 mln. litų) kasmet.
* Premjerui Algirdui Bra
zauskui nesuprantamas žem
dirbių organizacijų noras tai
kyti pereinamąjį laikotarpį že
mės pardavimui užsienie
čiams, kai Lietuvoje dirvonuo
ja maždaug pusė visos aria
mos žemės. Jam toks elgesys
primena patarlę „Lyg šuo ant
šieno — nei pats ėda, nei ki
tam duoda”. Tačiau A. Bra
zauskas nemano, kad idėja
taikyti pereinamąjį 7 metų lai
kotarpį žemės pardavimui už
sieniečiams yra visiškai nepri
imtina. „Gali būti kažkas pa
našaus į pereinamąjį laikotar
pį, tačiau manau, kad turėsi
me pritaikyti Vidurio Europos
šalių praktiką, kai padarytos
išlygos ūkininkams”, pažymė
jo jis.
(BN8)

WWW.DRAUGAS.ORG

vyriausybė nuolat palaiko
ryšius su „Williams”, o visą in
formaciją gauna per ūkio mi
nistrą Petrą Čėsną. „Bet kas
iš to, kad mes kontaktuojame
su ‘Williams’?”, klausė premje
ras. Jis informavo, kad jau be
veik baigtas rengti vyriau
sybės ir „Mažeikių naftos”
veiksmų plano projektas, ku
riame
numatyti
Lietuvos
įsipareigojimai ir reikalavi
mai. „Katastrofa negresia, bet
valstybė nenusiramins, nes tie
1,150 mlrd. litų yra mūsų pas
kolintos lėšos ir mes pritaiky
sime visus metodus, kad jos
būtų grąžintos”, tvirtino prem
jeras. K. Glavecko teigimu,
„Mažeikių naftai” turėtų būti
skelbiamas bankrotas, nes jos
finansiniai įsipareigojimai „du
kartus viršijo įstatinį kapi
talą”. Tada, jo nuomone, būtų
galima skelbti sutarčių su
„Williams” nutraukimą ir įmo
nės pertvarkymą.
Naujienų agentūros „Reu
ters” pranešimu, JAV energe
tikos
bendrovė
„Williams
Cos.” savo akcįjų vertės smu
kimą pastarosiomis dienomis
vadina perdėtu ir tikina su
gebėsianti ir toliau užsitik
rinti investicijų lygmens kre
dito lygį'
JAV bendrovės „Williams
International” valdomas susi
vienijimas „Mažeikių nafta”
antradienį pranešė 2001 me
tais, išankstiniais duomeni
mis, pagal JAV visuotinai pri
pažintus apskaitos principus
(US GAAP) patyręs 277.2 mln.
litų nepatikrintų nuostolių.
* Seimo narys Jonas
Lionginas teigė, kad 1999 m
„Williams International” įsi
gijus 33 proc. „Mažeikių naf
tos” akcijų, pagrindinis dė
mesys ir buvo nukreiptas į
įrangos tobulinimą, tačiau po
to 2 metus tylima. „Buvo kal
bama, kad atėjus rWililiams’,
atsiras tie pinigai ‘Mažeikių
naftai’ pertvarkyti, o dabar
viskas pasisuka kažkaip ki
taip” sakė J. Lionginas. (Lž, eiu>
* Pagal Europos Sąjungos
(ES) reikalavimus nuo 2004
metų
pradžios
Lietuva
šildymui turėtų pradėti nau
doti 1 procento sieringumo
mazutą. „Mažeikių naftos” at
stovai teigia, kad tokiam ma
zutui
gaminti
reikalinga
įrangos pertvarka kainuotų
iki 400 mln. JAV dol. ir
didžiąją dalį lėšų turėtų skirti
viena pagrindinių bendrovės
akcininkių — valstybė. <lž, eiu>
* Vieni žinomiausių va
dinamosios Rolando Pakso
komandos žmonių — buvę mi
nistrai Jonas Lionginas ir Eu
genijus Maldeikis — neketina
tapti naujai steigiamos Libe
ralų demokratų partijos na
riais. „Tokį sprendimą pri
ėmiau pats. Jau buvau vienos
partijos narys ir nuspren
džiau, kad tai paskutinė parti
ja mano gyvenime”, sakė bu
vęs finansų ministras J. Lion
ginas. Seimo Nepriklausomos
frakcijos seniūnu tapęs E.
Maldeikis sakė, jog „man
svarbiausias prioritetas dabar
yra veikla Seime ir Nepriklau
somoje frakcijoje. Frakcijos
funkcijos gerokai platesnės
nei vienos partijos interesai”

• AB ,„Lietuvos energija”

pirmą kartą

nuo jos įstei
gimo išmokės dividendus savo
akcininkams — 39.9 mln. Lt
iš pernai bendrovės uždirbto
pelno.
(vž, nu)

Nr.22
Kaina 50 c.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Antradienį siautusi audra Palangos pajūriui vėl padarė nemažai žalos, į jūrą nuplauta daug paplūdimių smėlio. Ku
rorto gamtosaugos specialistų teigimu, audros padaryti nuostoliai krantui ir kopoms ties centrine miesto dalimi iš pir
mo žvilgsnio prilygsta tiems, kurie Palangai buvo padaryti 1999 metų žiemą, praūžus uraganui .Anatolijus”. Tada
kurorto paplūdimiai neteko maždaug 100,000-120,000 kubinių metrų smėlio. Kiek smėlio jūra nusinešė šįkart, tiksliai
dar nenustatyta. Labiausiai nukentėjo paplūdimiai, esantys į piet us nuo jūros tilto. Bandant pristabdyti kranto irimą,
šalia naujai pastatyto jūros tilto prie polių buvo pilami didžiuliai akmenys.
Juozo Baltiejaus (Elta nuotr.)

Tėvynėje pasižvalgius
* Vyriausybė priėmė stra
teginį sprendimą perduoti
nykstantį Zoknių oro uostą
Lietuvos kariuomenei. Krašto
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius sakė, kad tebuvo du
keliai — „palikti objektą žlu
gimui arba perduoti jį kariš
kiams”. Karinis oro uostas
Zokniuose prie Šiaulių buvo
pastatytas sovietmečiu, vėliau
buvo
perduotas
kuriamai
Šiaulių laisvajai ekonominei
zonai (LEZ). Žlugus LEZ kūri
mo planams, Zoknių oro uosto
takais per metus pasinaudoja
vos kelios dešimtys komerci
nių skrydžių lėktuvų.
ibnsi
* * Lietuvos kariuomenės
vadas, generolas majoras Jo
nas Kronkaitis šią savaitę Los
Angeles surengtoje lietuvių
išeivijos konferencijoje pri
vertė suabejoti, ar jis gali va
dovauti Lietuvos kariuomenei.
Išaiškinęs, kas stabdo verslo
plėtrą, kariuomenės vadas
ėmė pasakoti apie sovietmečio
nomenklatūros spaudos kon
trolę, paliekančią visuomenę
informacijos dykumoje. Bet
kurioje valstybėje, pirmiausia
JAV, po tokių generolo pa
reiškimų jis iškart lėktų į at
sargą, rašo „Lietuvos rytas”.
* Generalinis prokuroras
Antanas Klimavičius sudarė
darbo grupę, kuriai nurodė
ištirti spaudoje skelbiamus
faktus, kompromituojančius jo
pavaduotoją Kęstutį Betingį.
Pretekstu tarnybiniam patik
rinimui tapo „Lietuvos ryto”
straipsnis apie 1996 m. K. Betingio padarytą avariją, kurią
pareigūnas nuslėpė nuo tuo
metinės prokuratūros vadų.
* Aukščiausiasis teismas
nusprendė atnaujinti Kau
no nusikaltėlių autoritetu va
dinamo Henriko Daktaro bau
džiamąją bylą. Tokį sprendi
mą teisėjų kolegija priėmė, iš
nagrinėjusi iš kolonijos pernai
anksčiau laiko paleisto H.
Daktaro prašymą. Prielaidos
peržiūrėti bylą, kurioje jis nu
teistas už turto prievartavimą
ir poveikį nukentėjusiam, atsi
rado, kai 2000 m. spalį Euro
pos žmogaus teisių teismas
paskelbė, kad Lietuva pažeidė
H. Daktaro teisę į bešališką
teismą ir nusprendė, kad H.
Daktarui Lietuva turi atlygin
ti daugiau kaip 10,000 litų by
linėjimosi išlaidų.
(BNS)

*
Prezidentas
Valdas
Adamkus išlieka populia
riausiu visuomenės veikėju,
rodo apklausa. 74 proc. ap
klaustų Lietuvos gyventojų
palankiausiai vertina prezi
dentą V. Adamkų II vietoje —
krikščionių demJKratų vado
vas, parlamentaras Kazys
Bobelis (61 proc.) III vietoje —
socialdemokratų
vadovas,
premjeras Algirdas Brazaus
kas (59 proc.). IV vietoje —
Lietuvos valstiečių ir Naujo
sios demokratijos sąjungos
pirmininkė parlamentarė Ka
zimiera Prunskienė (55 proc.),
V vietoje — Seimo pirminin
kas
socialliberalų
vadas
Artūras Paulauskas (47 proc.).
* Pernai uždirbusi 22.9
mln. Lt pelno pertvarkyta
„Kauno energija” vis giliau
klimpsta į skolų liūną, kuris
pagilėjo iki 220 mln. Lt. Ne
gaudami iš vyriausybės dides
nių elektros energijos kvotų,
Kauno energetikai jau ėmė
vertinti gamybinę įmonės dalį,
kurią ketina parduoti užsienio
investuotojams.
<vž,Eita)
* Didžiausia Lietuvoje
viešojo maitinimo paslau
gas teikianti įmonė UAB
„Čilįja” pernai .viršįjo planuotą
apyvartą ketvirčiu milįjono —
bendrovės apyvarta sudarė 23
mln. 256,000 litų. Palyginti su
2000 metais, ji išaugo 10 mln.
litų.
(LA, Elta)
* Lietuvoje rengiamasi
įvesti naujus automobilio
numerių reikalavimus. Jie pir
miausia palies „žaliuosius” —
diplomatinių atstovybių auto
mobilius. Įvedus naujus nu
merius, bent jau atsiras gali
mybė atskirti, kas važiuoja
automobilyje — pasiuntinys
ar pasiuntinybės virėjas.
* Sausio 31 d. sukako 5
metai,
kai
Kaune buvo
nužudytas Juras Abroma
vičius, tačiau jo žudikai iki
šiol nėra surasti ir nubausti.
Nužudymo byla nėra sustab
dyta, tačiau Generalinės pro
kuratūros pareigūnai atsisako
komentuoti, kiek pasistūmėta
ją tiriant. J. Abromavičiaus
žūtis sukėlė didžiulį atgarsį
visuomenėje. Ją tirti ėmėsi
Generalinė prokuratūra, o
Seime buvo net sudaryta laiki
noji komisįja, turėjusi stebėti
prokuratūros atliekamą ty
rimą.
(KD, Eite)

* Klaipėdiečiai paprašė
Lietuvos kariuomenės pa
skolinti 4 šarvuočius, kurie
būtų naudojami teikiant būti
niausią pagalbą per potvy
nį pamaryje nukentėjusiems
žmonėms ir juos evakuojant.
Nemuno žemupyje kilus pot
vyniui, vietos savivaldos insti
tucijoms nebepakanka jų turi
mos technikos, kad būtų
užtikrinti būtiniausi potvynio
zonoje atsidūrusių gyventojų
poreikiai. Šiuo metu potvynio
zonoje yra tik vienas veikian
tis visureigis automobilis, o
potvynio apsemtos teritorijos
ilgis yra daugiau kaip 70 kilo
metrų.
(BNS)
* Pamaryje nepaliaujamai
kylant potvynio vandeniui,
gyventojams patariama apsi
rūpinti geriamuoju vandeniu,
būtiniausiais medikamentais,
vaistais, tvarsliava bei maisto
atsargomis ir laikyti juos
aukštose vietose. Potvynio me
tu patariama negerti ir mais
tui gaminti nevartoti šulinių
vandens, nenaudoti jų indų
plovimui, skalbimui, prausimuisi. Specialistai apsemtų
sodybų šeimininkams pataria
apsirūpinti žibintuvėliais, nes
elektros ir dujiniai prietaisai
gali būti išjungti.
ibns)
* Kaune įsikūrusio J. Vit
kaus inžinerijos bataliono
kariai pasiruošę bet kada iš
vykti į pamarį suteikti pagal
bos potvynio gniaužtuose atsidūrusiems gyventojams. Ka
riškiai paruošė 3 katerius bei
du 40-60 tonų keliamosios ga
lios pontoninius keltus. Ši
technika, kurią į pamarį lydė
tų 20-30 karių grupė, pravers
tų pristatant gyventojams
maistą ar vykdant evakuacijos
darbus.
(Eita)
*
Pernai
degalinėse
pradėtas įgyvendinti nusi
kalstamumo užkardymo pro
jektas
„Voratinklis”
pri
pažintas itin sėkmingu verslo
institucijų ir policįjos bendra
darbiavimo
pavyzdžiu
ir
įtrauktas į savivaldybės ku
riamą saugaus miesto planą.
Vien Vilniaus „Lietuva Statoil” degalinėse degalų va
gysčių sumažėjo 63 procen
tais.
(LŽ,Elte)
* Muitinės departamento
direktorius Valerįjonas Ve
ličkas patenkintas praėjusių
metų muitinės veikla. Fi
nansų ministerįjos patvirtinta
užduotis įvykdyta 102 proc.,
palyginti su ankstesniais me
tais, pernai surinkta 395 mln.
litų daugiau mokesčių, nt, nui

Vašingtonas. JAV Kongreso Vyriausioji buhalterinės apskaitos
valdyba (VBAV) trečiadienį paskelbė ketinanti iškelti pirmąją is
torijoje bylą Baltiesiems rūmams, kad galėtų sužinoti pavardes
žmonių, su kuriais tarėsi viceprezidento Diek Cheney vadovauja
ma darbo grupė, kūrusi George W. Bush administracijos energeti
kos politiką. Be kitų dalykų VBAV nori sužinoti apie darbo grupės
ryšius su energetikos firmomis, tarp jų —neseniai žlugusia
„Enron Corp.”, kuri buvo viena didžiausių G. W. Bush rinkinių
kampanijos rėmėjų. Baltųjų rūmų atstovas spaudai Ari Fleischer
sakė, kad G. W. Bush kovos už prezidento teisę gauti nepagražin
tų patarimų. „Baltieji rūmai tikisi laimėti, nes mūsų argumentai
stiprūs, mūsų politika teisinga ir tiesa mūsų pusėje”, sakė jis.
Zamboanga, Filipinai. Jungtinės Valstijos ketvirtadienį su fi
lipiniečiais pradėjo bendrą karinę operaciją prieš musulmonų ko
votojų grupuotę „Abu Sayyaf’, susijusią su Osama bin Laden „alQaeda”. Užsitikrinęs griežtas saugumo priemones Filipinų gink
luotųjų pajėgų vadas generolas Diomedio Villanueva pradėjo pu
sės metų kampaniją, kurioje dalyvaus 600 JAV kariškių ir 3,800
Filipinų kareivių. Amerika teigė, kad amerikiečiai daugiausia mo
kys filipiniečius, kaip vykdyti antiteroristines kampanijas ir tie
siogiai su maištininkais nekovos. Tai bus viena didžiausių JAV
kariškių dislokacijų užsienyje nuo karo Afganistane pradžios.
Islamabadas. Grupuotė, kuri tvirtina Pakistane pagrobusi
„The Wall Street Journal” amerikiečių žurnalistą Daniel Pearl ir
grasina jį nužudyti, ketvirtadienį paskelbė viena diena pratęsianti
terminą, per kurį JAV vyriausybė turi paleisti per antiteroristinę
operaciją Afganistane suimtus pakistaniečius. „Mes duodame
jums dar vieną dieną. Jei Amerika neįvykdys mūsų reikalavimų,
mes nužudysime Daniel. Ir negalvokite, kad tai bus pabaiga. Tai
tik pradžia, tikro karo prieš amerikiečius pradžia. Amerikiečiai
pajus mirties kvapą, pajus sutrikimus, kuriuos mes jau sukėlėme
Afganistane ir Pakistane”, rašoma grupuotės žinutėje.
Vašingtonas. JAV valstybės sekretorius Colin Povvella ketvir
tadienį pareiškė, kad Amerika negali patenkinti „The Wall Street
Journal” žurnalistą nužudyti grasinančios Pakistano grupuotės
reikalavimo paleisti Afganistane suimtus pakistaniečius.
Jeruzalė. Izraelio premjeras Ariel Sharon sakė, kad Izraeliui
1982 m. reikėjo „likviduoti” Yasser Arafat, tačiau pridūrė, kad pa
lestiniečių vadas vis dar gali įrodyti, jog yra tinkamas taikos ben
drininkas. Europos Sąjunga ketvirtadienį išreiškė „apgailestavi
mą” dėl A. Sharon pareiškimų.
Vašingtonas. Po rugsėjo 11-osios išpuolių prieš JAV didėja
grėsmė, jog teroristai gali panaudoti masinio naikinimo ginklą,
teigiama JAV centrinės žvalgybos valdybos (ČIA) pranešime. Pa
sak jo, šiuo metu ekstremistų grupuotės labiausiai domisi tokiais
chemikalais kaip cianido druskos, kuriomis galima užteršti maisto
ir vandens atsargas. Informacija apie masinio naikinimo ginklų
technologijas buvo plačiai prieinama internete, taip pat buvusioje
Sovietų Sąjungoje.
Vašingtonas. JAV trečiadienį sutiko atnaujinti JAV vyriau
sybės teiktą finansavimą opozicinei Irako nacionalinei tarybai
(INT), kuri siekia nuversti Irako prezidentą Saddam Hussein. Di
džioji šio finansavimo dalis buvo sustabdyta, kai tarp INT ir JAV
valstybės departamento kilo ginčų dėl atsiskaitymo už lėšas, ku
rias ši irakiečių organizacija buvo gavusi.
Paryžius. Prancūzijos gynybos ministras Alain Richard ketvir
tadienį pareiškė, kad dauguma Vašingtono sąjungininkių nepri
tartų JAV antiteroristines kampanijos išplėtimui ir galimai kari
nei operacijai Irake. Interviu JAV laikraščiui „The International
Herald Tribūne” ministras sakė, kad, jeigu JAV prezidento George
W. Bush administracija pamėgins karine jėga nuversti Irako pre
zidentą Saddam Hussein, tai gali suskaldyti JAV sąjungininkes ir
tarptautinės antiteroristines koalicijos bendrininkes.
Kabulas. Tarp afganistaniečių genčių grupuočių vykstantys
mūšiai dėl Pietryčių Afganistano Gardezo miesto kontrolės ketvir
tadienį suaktyvėjo, kai priešiškos šalys apsikeitė raketų ir artileri
jos ugnimi. Mūšių metu žuvo 38 žmonės. Už 120 km į pietus nuo
Kabulo esančio Gardezo valdytoju laikinoji Afganistano vyriausy
bė paskyrė P. Zadran. Tačiau kai kurie genčių vadai ir buvę mujahidų (šventųjų karių) vadai atsisakė jį pripažinti.
Londonas. Britų kariuomenės galimybės Afganistane yra ribo
tos, ketvirtadienį pareiškė Didžiosios Britanijos premjeras Tony
Blair, komentuodamas laikinojo Afganistano vadovo Hamid Kar
zai pareiškimą, kad Afganistano gyventojai pageidauja gausesnių
tarptautinių taikos palaikymo pajėgų. Didžiosios Britanijos vado
vavimo Kabule dislokuotoms 17-os valstybių pajėgoms laikotarpis
turi baigtis iki balandžio pabaigos. Musulmoniškoji Turkija yra
pareiškusi, jog kitos valstybės prašė jos perimti vadovavimą Šioms
pajėgoms, tačiau sakė sprendimo šiuo klausimu dar nepriėmusi.
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin per susitikimą su
gynybos ministru Sergej Ivanov patvirtino Rusijos nuostatą, kad
susitarimas su JAV dėl ginkluotės mažinimo turi būti juridinio,
privalomo, negrįžtamo ir kontroliuojamo pobodžio.

Vašingtonas. Jungtinės Valstijos pasiryžusios siekti susitari
mo su Rusija dėl strateginių puolamųjų raketų branduolinių ko
vos galvučių sumažinimo, pareiškė JAV Valstybės departamento
sekretorius spaudai Richard Boucher. Jis pridūrė, jog šio doku
mento forma turi būti apsvarstyta, ir būtina dėl to surengti dery
bas.
Maskva. Daugiau kaip 200 Rusijos lėktuvų nuo balandžio 1 d.
negalės skristi į Europos Sąjungos valstybes, nes įsigalios
Tarptautinės civilinės aviacijos
organizacijos konvencįjos III
skyrius, kuriame padidinti reikalavimai dėl variklių darbo
triukšmo civilinės aviacijos lėktuvams.

----- KNnnBTTia
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Vasario 1 d.: Brigita, Eidvilas,
Gytautas (Gytis), Ignacas, Ignotas,
Pįjonųus.
Vasario 2 d.: Kristaus Paaukojimas. Kantvydas, Komelįjus, Kotryna, Valdemaras, Vandenė.

DRAUGAS, 2002 m. vasario 1 d., penktadienis

SPORTO

Vytauto Bimbos
biografiniai duomenys

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

2002 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
2002 m. Š. Amerikos Lietu
vių Kalnų slidinėjimo pirme
nybės įvyks 2003 m. vasario
18 d., pirmadienį, WhistlerBlackcomb slidinėjimo kuror
te, Whistler, B.C., Kanadoje.
Varžybas vykdo ŠALFASS-gos
Slidinėjimo komitetas, Ameri
kos Lietuvių gydytojų draugi
jos metines slidinėjimo iškylos
apimtyje.
Programoje — slalomas ir
didysis slalomas įvairiose kla
sėse pagal amžių. Tentatyvi
klasifikacija: vyrams — 16
metų ir jaunesniems, 17-34
m., 35-49 m., 50-64 m. ir 65 m.
ir vyresniems; moterims — 16
m. ir jaunesnėms, 17-34 m. ir
35 m. ir vyresnėms. Galutinė
klasifikacija bus nustatyta po
išankstinės registracijos. Da
lyvio amžius varžybų dieną
nustato jo klasę.
Po 2 nusileidimus bus vyk
doma kiekvienoje rungtyje vi
sose klasėse. Tik greitesnio
nusileidimo laikas nuspren
džia užimtas vietas paskirose
klasėse, tačiau absoliučių vyrų/moterų laimėtojų nustaty
mui, imama abiejų nusileidi
mų laikų suma, nepaisant am
žiaus ir klasės.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai.

racija atliekama iki 2002 m.
vasario 11 d. imtinai, pas
varžybų organizatorę Gailutę
Ošlapaitę, šiuo adresu:
Gailė Ošiapas, P.O. Box
8247, Green Valley Lake,
CA 92331, USA. Tel. ir fak
sas: 909-867-3391. E-mail:
gailute@email.msn.com

Dalyvių registracija bus pri
imama ir varžybų dieną, vie
toje, tačiau varžybų formatas
bus nuspręstas pagal išanks
tinę registraciją.
Visais varžybų reikalais,
kaip transportacija, viešbu
čiai, renginiai ir kt. kreipkitės
į Gailutę Ošlapaitę.
Papildomi ryšiai: Vytenis
Čiurlionis, ŠALFASS Slidinė
jimo komiteto vicepirm., tel.
216-481-1525; E-mail:
vciurlionis@msn. com
Rimas Kuliavas, ŠALFASS
Slidinėjimo komiteto pirm.,
tel. 416-766-2992; E-mail:
rimas@kuliavas.com
Algirdas Šėkas, pirmenybių
techniškas vadovas, tel. 714968-8124; E-mail:

Vytautas Bimba, buvęs Kauno „Žalgirio” bei Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės treneris ir Modestas Paulauskas, buv. žymus Lietuvos krepšinio
rinktinės žvaigždė. Nuotrauka iš 1967 metų.

LEIDŽIAMA KNYGA APIE KREPŠINIO
TRENERĮ VYTAUTĄ BIMBĄ

Daugelis sporto gerbėjų ypač
naujai atvykusiųjų iš Lietuvos
tarpo, gerai prisimena žymųjį
Kauno „Žalgirio” ir Lietuvos
krepšinio rinktinės trenerį Vy
tautą Bimbą, kuris sausio 24
dieną būtų šventęs savo gim
tadienį. Šiai datai, o taip pat
ir Lietuvos krepšinio 80-mečio
sukakčiai pažymėti jis rašė
bei planavo išleisti knygą, pa
vadintą — „Vytautas Bimba
krepšinio ir pedagoginės veik
los varpetuose”.
Ši knyga jau buvo baigiama
paruošti' spaudai, tačiau jis
netikėtai mirė 2001 m. spalio
mėnesio viduryje. Dabar šį
darbą tęsia Vilniaus universi
teto darbuotojas — Remigijus
Naužemys (jį gerai prisime
isekas@octa.net
Išsamesnę informaciją gau name iš jo viešnagės Čikagoje
na sporto klubai ir pernykš prieš nepilnai pora metų) bei
kiti. Leidimu rūpinasi Vytauto
čiai dalyviai.
SALFASS Slidinėjimo Bimbos dukra — Fausta
komitetas Paukštienė, „Corona laurea”
ŠALFASS Centro valdyba bendrovės direktorė.
Išankstinė dalyvių regist

Ji laiške rašo, kad ši knyga
turės 300 puslapių ir jos iš
leidimas kainuos arti 40,000
litų. Ši moteris kreipiasi ir į
Amerikoje gyvenančius mūsų
tautiečius, ypatingai tuos, ku
rie sekė a.a. Bimbos darbus
ankstesniais laikais, ieškoda
ma rėmėjų, galinčių prisidėti
prie šio veikalo išleidimo. Jai
vienai šį darbą labai būtų sun
ku įvykdyti, nes Lietuvoje
gauti pinigų tokiems reika
lams dabar jau beveik bevil
tiška.
Atsiųstame laiške savo tetai
Jonei Bobinienei, vilnietė iš
kelia šį reikalą, tikėdamasi
mūsų tautiečių paramos šiam
reikalui. Tokiu būdu būtų pa
statytas amžinas paminklas
šiam Lietuvos krepšiniui daug
nusipelniusiam vyrui — Vy
tautui Bimbai, kuris, deja, ne
galėjo atšvęsti taip laukto sa
vo 75-ojo amžiaus gimtadie
nio.

V. Bimba gimė 1927 m. sau
sio 24 d. Muntvydų k., Rokiš
kio apskrityje. 1940-1946 me
tais mokėsi Biržų gimnazijoje,
1946-1950 m. studįjavo Lietu
vos Kūno kultūros institute.
Baigęs studijas, nuo 1950 iki
1954 m. buvo Kauno sporto
komiteto pirmininko pavaduo
toju, 1954-1962 m. — Lietuvos
Žemės ūkio akademijos vyr.
dėstytoju.
Nuo 1962 iki 1975 m. buvo
Kauno „Žalgirio” vyrų krepši
nio komandos vyr. treneriu.
1975-1992 m. Vilniaus univer
siteto katedros vedėjas, docen
tas. Yra buvęs ir Lietuvos vy
rų krepšinio rinktinės trene
riu (1962-1975 m.). Prieš tai
jis treniravo ir Kauno „Žalgi
rio” bei Lietuvos rinktinės mo
teris. Yra paruošęs daugiau
negu 20 sporto meistrų, jų tar
pe olimpinį čempioną, krepši
ninką Modestą Paulauską. Il
gametis Lietuvos krepšinio fe
deracijos narys, Lietuvos
krepšinio trenerių tarybos pir
mininkas, Lietuvos sporto fe
deracijos tarybos narys.
Už savo sportinę ir visuo
meninę veiklą apdovanotas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino IV laipsnio ordinu.
A. a. V. Bimbos, žymiojo
krepšinio trenerio ir pedagogo
pėdos yra stipriai įspaustos į
mūsų visų atmintį. Ypač jis
bus ilgai gyvas žmonių tarpe,
kurie turėjo progą daugiau ar
mažiau su šiuo žmogumi
bendrauti.
Man su šiuo žinomu krep
šinio treneriu pirmą kartą
buvo proga susitikti 1970 m.
Kauno Sporto halėje ir to įvy
kio aš ilgai nepamiršiu. Šis vy
ras buvo neeilinė asmenybė.
Edv. Šulaitis
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJAS

7722 S. Kedzie Avė.

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6

„Lituanicos” futbolo koman vėl pradės naują įvarčių se
dos gerbėjai praėjusį sekma riją. Tačiau išėjo atvirkščiai —
dienį turėjo praryti dar vieną įvarčiai krito į tituluotųjų
karčią piliulę, nes buvo pra „Kickers” futbolininkų vartus.
laimėta 2001-ųjų metų čem Po pertraukos pirmasis pasi
pionui bei šiųmetinių pirme žymėjo Laimonas Bytautas,
nybių pirmaujantiems „Kic- kurį pasekė Danas Smulkys, o
kers” futbolininkams.
paskutinėje minutėje — jau
Žinoma, sunku buvo tikėtis minėtas Čenys.
pergalės prieš tokią galingą
Didėlis lietuvių žiūrovų
komandą, bet lygiomis sužais
entuziazmas
ti buvo tikrai galima. Tačiau
taip reikalingas taškas iš pat
Tokios gražios mūsiškių fut
panosės
mūsiškiams buvo bolininkų pastangos iššaukė
atimtas* paskutinėse rungty tikrai retai girdimus lietuvių
nių sekundėse.
gerbėjų šaukimus bei ploji
Visa bėda, kad, kuomet Žil mus, kurie lydėjo ne vien tik
vinas Čenys, likus 45 sekun mūsų vyrų įmuštus įvarčius,
dėms iki rungtynių pabaigos, bet ir kitais atvejais. Tačiau
pelnė ketvirtąjį — išlygina gaila, jog paskutinėse rungty
mąjį įvartį, mūsiškiai panūdo nių sekundėse padaryta mirti
pergalės ir norėjo įmušti dar na klaida — neatsitraukimas į
ir penktąjį, visai negalvodami gynybą kainavo mūsiškiams
apie gynybą. Už tai jie tapo sunkiu prakaitu pasiektas ly
žiauriai nubausti: apsukresni giąsias. Tai, žinoma, gera pa
varžovai įstengė rezultatą per moka ateičiai. Tą turėtų atsi
sverti paskutinėse sekundėse minti ne tik žaidėjai, bet ir
ir į savo sąskaitą įsirašė tris treneris, kurio griežtesnė ran
ka dar vis mažai pastebima. O
taškus.
Pirmas kėlinys šį kartą pri laiko iki pirmenybių pabaigos
klausė „Kickers” žaidėjams, vis mažėja, nes tai jau buvo
kurie per 8 minutes į Jono ketvirtojo rato rungtynės ir
Putnos saugojamus vartus prieš akis dar tik penki susiti
vieną po kito įsodino net 4 kimai. Iš keturių rungtynių
įvarčius. Tik kėlinio pabaigoje uždirbtas vienas taškas yra
iš gynimo pozicijų varęs Pet per mažas laimikis „Lituaniras Šmigelskis įstengė pasek cai” — komandai, kuri pernai
mę sušvelninti. Kai kas galvo Čikagos ir apylinkių geriau
jo, kad po pertraukos varžovai siųjų vienetų tarpe salės fut-

Romaa Kartavičiua, Zigia Reimonas ir Henrikas Gavėnia, ilgamečiai LFK
„Lituanica" gerbėjai ir Vilią Park, IL, „Odeum* pastate vykstančių salės
pirmenybių rungtynių nuolatiniai stebėtojai
Nuotr. Ed. dulaičio

bolo pirmenybėse iškovojusi
trečiąją — prizinę vietą.
Prieš metus buvo geriau

Palyginimui reikėtų pažy
mėti, jog lygiai prieš metus —
sausio 28 d. įvykusiose ketvir
tose rungtynėse mūsiškiai pel
nė pergalę ir po jų jau turėjo 5
taškus. Dar geriau tada mū
siškiams pradėjo sektis toliau.
Iš 9 susitikimų, mūsiškiai bu
vo įveikti tik vieną kartą —
pirmose rungtynėse žaidžiant
prieš „Kickers” ekipą.
Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 3 d. „Lituanicos” vyrai ko
vos (5:15 vai.) su paskutinėje
vietoje įsitvirtinusia lenkų
„Legovia”, kuri praėjusį sek
madienį 3-6 pralaimėjo prieš
kartu su „Kickers” po 10 taškų
turinčią „United Serbs” ko
mandą. „Legovia” dar nesu
griebė nė vieno taško, nes jai
pirmenybėse irgi labai nesise
ka, kaip ir mūsiškiams. Ta
čiau per 4 turėtus susitikimus
lenkai yra įmušę 10 įvarčių.
Tuo tarpu lietuviai, kurie po
sekmadienio rungtynių stovi
8-je vietoje, sugebėjo tik 8 kar
tus pasižymėti. Labai nerezultatyvūs buvo pirmieji mūsiš
kių susitikimai, kuomet per
trejas rungtynes įmušti tik 4
įvarčiai.
Reikia keisti taktiką

Taigi, ir prieš „Legovią” rei
kės žaisti apgalvotai, dėmesį
koncentruojant ne tiek puoli
mui, kiek gynybai. Ne visada
geri norai pasiekti daugiau
įvarčių tampa realybe. Dažnai
galima apsvilti. Tą įrodė ir su
sitikimas su „Kickers”. Ypač,
kuomet mūsiškio vartininko
sugebėjimai nėra iš gerųjų.
„Lituanicos” klubo vadovybė
ir žaidėjai laukia kiek galima
daugiau žiūrovų. Ypač, kuomet
sekmadienis turėtų mūsiš
kiams
atnešti
pergalę.
„Odeum” salė Vilią Parko
miestelyje yra gerai pasiekia
ma iš įvairių vietų. Ateikite
seni ir jauni!
E.Š.

UEttlVOS DELEGACIJA IŠLYDĖTA Į
ŽIEMOS OLIMPIADĄ
Sausio 28 d., pirmadienį, kurių komplektai pirmadienį
Lietuvos tautinio olimpinio buvo įteikti ir Lietuvos vals
komiteto (LTOK) būstinėje tybės vadovams. Iš viso olim
Vilniuje į XIX Salt Lake City, pinei rinktinei LTOK rėmėjas
JAV žiemos olimpines žaidy „Audimas” pasiuvo 38 komp
nes (vasario 8-24 d.) iškilmin lektus sportinės aprangos, o
gai išlydėta 24 narių Lietuvos šiemet olimpiečius gaminiais
delegacįja.
parėmė už 100,000 litų. Kolek
Lietuvai olimpinėse žaidynė cijai parinktos geltona, žalia ir
se atstovaus aštuoni sporti raudona spalvos, atitinkančios
ninkai: ledo šokėjų pora Mar tautinės vėliavos spalvas, o
garita Drobiazko ir Povilas drabužiai dekoruoti olimpinės
Vanagas, biatlonininkai Liu ir tautinės simbolikos elemen
tauras Barila, Diana Rasimo- tais.
vičiūtė, slidininkai Ričardas Baigiantis iškilmėms, šalies
Panavas, Irina Terentjeva, vadovai bei olimpinės delega
Vladislovas Zybailo ir Vadi cijos nariai pasirašė Olim
mas Gusevas.
pinės atminties lentoje.
„Neturime tokių gilių tradi Lietuvos delegacija į Salt
cijų, kaip vasaros olimpiadose, Lake City, per Amsterdamą
tačiau palinkėčiau kovoti dėl išskrido antradienio rytą. BNS
pergalės ir asmeninių rezul
tatų”, — sakė LTOK preziden
KVIEČIAMI VISI
tas Artūras Poviliūnas, sporti
GOLFININKAI
ninkams įteikęs olimpinius
Kviečiame dalyvaut Antra
pasus.
Iškilmėse dalyvavęs Lietu jame Floridos Lietuvių meti
vos prenąjeras Algirdas Bra niame Golfo turnyre, šeštadie
zauskas teigė, jog „geri rezul nį, kovo 9 d., Imperial Laketatai taip pat pageidautini”. woods Golf Club, Palmetto,
Lietuvos Seimo pirmininkas FL, (žemėlapis ir kita infor
Artūras Paulauskas, įteikęs macija apie Golfo klubą:
valstybinę vėliavą Lietuvos www.imperiallakewood8.com).
delegacijos vėliavnešiui olim Registracįjos mokestis asme
piadoje R. Panavui, neabejojo, niui 65 dol. (įskaitant „greens
kad sportininkai, „priėmę iš and cart fees”, premijas, leng
šūkį dalyvauti olimpiadoje, vas vaišes po turnyro ir t.t.)
Pradžia — „Tee-ofT 12 vai.
kovos dėl pergalės”.
Aukščiausia vieta Salt Lake Registruotis iki kovo mėn. 1 d.
Platesnė informacija bei re
City olimpiadoje (3-6 vieta)
planuojama šokėjų ant ledo gistracijos lapas suteikiamas
porai, kuri pirmadienį iškil kreipiantis į konsulatą:
mėse nedalyvavo. Slidininkui A. Kamavičius (727) 895R. Panavui labai geras pasie 4811; fax (727) 822-2252)
kimas būtų vieta 20-tuke, pa e-mail:
ltcosulfl@bayprintonline.com
tenkinamas — 30-tuke. V. Zy2001-siais metais pirmąjabailai gerai būtų patekti į 40me
Floridos golfininkų turny
tuką, panaši vieta prognozuo
re
dalyvavo
40 golfininkų. Ti
jama ir L. Barilai. Likusiam
kime,
kad
ir
šiais metais su
Lietuvos olimpinės rinktinės
tiksime
jus
visus
ir taip pat
jaunimui olimpiada Salt Lake
susipažinsime
su
naujais
golfo
City bus pirmasis rimtas jėgų
entuziastais.
Turnyrą
rengia
patikrinimas.
Žiemos olimpinėse žaidynė LR garbės konsulatas St. Pese Lietuvos sportininkai vilkės tersburge ir vietiniai lietuviai
„Audimo” bendrovės aprangą. golfininkai.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills. IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATIUUS,.M.D.

CHIRURGAS

Chicago, IL 60638

ei. 773-229-9966
Tel
Valandosjąagaį

ARAS ŽLIOBA, M.D.

APMAUDUS LIETUVIŲ FUTBOLININKŲ
PRALAIMĖJIMAS

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C.

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr.,.Suite Ą
Joliet, IL 60435.
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 615-744-8230
www.centertorsurgeryandbrsasthealth.com

2003 METŲ EUROPOS ATRANKOS:
TURNYRE

Įspūdinga pergale sausio 26
d., šeštadienį, Vilniuje 2003
metų Europos čempionato at
rankos varžybų pirmąjį ratą
baigė Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė, 100:62 (26:16, 21:19,
22:12, 31:15) sutriuškinusi iki
pastarųjų rungtynių šešių eki
pų A grupėje pralaimėjimo ne
patyrusius Europos vicečem
pionus Turkijos krepšininkus.
„Bijojau, kad nepasikartotų
Ukrainos variantas, tačiau
puikiai sužaidė visa komanda
— ypač gynyboje", — trumpai
spaudos konferencijoje rung
tynes apibūdino Lietuvos rink
tinės vyriausiasis treneris An
tanas Sireika. „Mes patys
puikiai suprantam, kad per
porą treniruočių nieko negali
ma padaryti”, — spaudos kon
ferencįjoje kalbėjo Šarūnas
Jasikevičius. „Norint susižaisti, reikia treniruotis porą mė
nesių”.
Pasak krepšininko, rinktinė
rungtynes su Turkija sužaidė

taip, kaip moka žaisti, o tre
čiadienio rungtynės su Ukrai
na Kijeve — „paprasčiausiai,
buvo nesusipratimas”. Jr taip
aišku, kad su Turkįjos rink
tine iš grupės pateksim į Eu
ropos čempionatą, tačiau vaidinam, kad reikia žaisti”, —
su ironiška šypsena apie pir
mąjį atrankos varžybų ratą
kalbėjo Š. Jasikevičius.
19 taškų nugalėtojams pel
nė, 12 kamuolių po krepšiais
atkovojo ir blokavo tris varžo
vų metimus, puikiai Žaidęs
Eurelijus Žukauskas. 15 taškų
į varžovų krepšį įmetė ir 5 re
zultatyvius perdavimus atliko
Šarūnas Jasikevičius, po 13
taškų pelnė — Ramūnas Šiškauskas bei Mindaugas Žu
kauskas, 12 — Saulius Štom
bergas, 10 — Rimantas. Kaukėnas, 9 — Virginįjus Praš
kevičius (9 atkovoti kamuo
liai), 5 — Donatas Slankia, 3
— Arvydas Macijauskas, 1 —
Darius Maskoliūnas. (BNS)
MINDAUGAS
TIMINSKAS,.

PASIEKTI DU
LIETUVOS

PRANCŪZUOS KLUBE

LENGVOSIOS
ATLETIKOS REKORDAI

,»

tr

Savaitgalį Vilniuje vykusio
se Lietuvos lengvosios atleti
kos federacįjoe taurės varžy
bose buvo pažymėti du Lietu
vos uždarų patalpų rekordai.
Sigitas Kavaliauskas tapo
300 m bėgimo rungties nu
galėtoju — 34.78 sekundės.
Ankstesnis šios rungties Lie
tuvos rekordas — 34.97 se
kundės — priklausė Remigijui
Valiuliui.
Lietuvos triiuolio rekordiūinke tapo Adrįja Grocienė,
nušokusi 13 m ir 36 cm.

27 metų 200 cm ūgio buvęs
Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės puolėjas Mindaugas Timinskas sezoną baigs Pary
žiaus „Basket Racing” krepši
nio ekipoje.
... >
Pasak dienraščio „Lietuvos
rytas”, 2001 metų pavasarį ta
pęs ULEB Eurolygos vicečem
pionu, šį sezoną M. Timinskas
dėl svetimšalių ribojimo Ispa
nijoje nebegalėjo ACH lygoje
atstovauti Vitorįjoe „Tau Ceramica" klubui bei rungtynia
vo tik elitinėje žemyno lygoje.

(BNS)

(BNS)

PAGALBA LIETUVOS
EKSPORTUI

JONAS PABEDINSKAS
Kiekviena valstybė turi plės Už kelių mėnesių buvo
ti savo gaminių eksportavimą, įsteigta Lietuvos Verslo puo
kad jos ekonominis gyvenimas selėjimo draugija su P. Jurku
gerėtų. Taip pat neįmanoma mi ir J. Pabedinsku prieša
apsitverti muitais su viltimi, kyje. Prisiminkime, kad padė
kad tuo bus apsaugoma vie tis tada buvo labai komplikuo
tinė pramonė. Netinkamai ap ta ir ji nuolat keitėsi. Tada
saugota gamyba pasidaro ne- buvo net svarbu: „Mums būti
benaši. Ji vietiniams pilie na susidaryti gerą vaizdą, ką
čiams daug kainuoja ir tampa galima šiuo metu išvežti iš
visai tautai našta. Eksportai Lietuvos į Vakarų kraštus. Ar
parodo, kad šitokie produktai tam reikia Vilniaus, ar Mask
yra efektingai gaminami, nes vos centrinių įstaigų leidimų?
savo kaina ir kokybe gali kon Gal reikia atsilyginti už išvež
kuruoti pasaulio rinkose. tas prekes mainais?” Ryšiai su
Šiandieną, pvz., Rusija eks Sąjūdžio veikėjais vėliau ne
portuoja beveik tik žaliavas. davė gerų rezultatų, nors susi
Jų fabrikų kokybė arba kaina, rašinėjimas vyko tiek su eko
su retomis išimtimis (Minsko nomistais akademiku A. Buratraktoriai), netinka eksportui. ču ir prof. K. Antanavičiumi,
Lietuva taip pat turi nedaug tiek ir su kitais. Jų didžiau
užbaigtų gaminių, kurie tiktų sias rūpestis tada buvo kaip
JAV rinkai. Kad ir tas 20 mili nors atsikabinti nuo Krem
jonų svarų kasmet į Ameriką liaus, net Maskvai įrodant,
atvežamas lietuviškas vienos kad Lietuva gali savarankiš
rūšies sūris yra pavartojamas kai ekonomiškai tvarkytis.
kaip žaliava, o ne tiesiogiai Buvo gauta nemažai užklausi
siūlomas vartotojui parduo mų iš Lietuvos finansuoti ma
tuvėje. Svarbu pastebėti ir tai, žus verslus, amatininkus ir
kad ši didelė sūrių prekyba pan. Dėl prastų ryšių su ga
vyksta tarp dviejų Lietuvos myklomis tačiau nieko konk
fabrikų ir tik dviejų pirkėjų iš retaus nebuvo galima atrasti,
užsienio. Abu pirkėjai prieš pasiūlyti ar pasiekti. LVP
keletą metų paskirai atvyko į draugijos veikla sustojo. .
Lietuvą ir ten fabrikus išmokė Tuo pačiu laiku, 1988 m. ga
gaminti šitokį, Amerikos rin le, prof. Vyt. Bieliauskas, tada
kai tinkamą, sūrį.
PL Bendruomenės pirminin
Nepaisant iš anksto numa kas, norėjo sudaryti PLB eko
tytų sunkumų ir labai ribotų nominių reikalų komisiją, „ku
galimybių rasti Amerikoje lie rios tikslas būtų svarstyti ir
tuviškiems gaminiams rinką, organizuoti galimybes ekono
užjūrio lietuviai yra organi miniam bendradarbiavimui su
zuotai mėginę padėti Lietuvos Lietuva”. Tuo metu^ remtasi
eksportų puoselėjimui. Be to, nuomone, kad „mes turime ro
vienas kitas asmeniškai yra dyti, jog esame pasiruošę bend
sėkmingai pagelbėjęs atvežti radarbiauti Lietuvos ekonomi
gaminių į JAV-es. Reikėtų sto kos atstatymui, bet tik su sąly
ros knygos aprašyti visas išei- ga, kad tai bus Lietuvos, o ne
vijos pastangas šitai akcijai.
Maskvos ekonomika”. Padėtis
Jau 1988 m. keletas visuo keitėsi mėnesiais, o kartais
menininkų susirinko Čikagoje savaitėmis, ir netikėtai į gerą
pasikalbėti apie galimybes or lietuviams pusę.
ganizuotai padėti lietuviams 1992 m., Edmundo Kuli
ekonominėje srityje. Tuo metu kausko iniciatyva, Kaliforni
Stasys Baras buvo labiau už joje buvo sudaryta JAV Lietu
privačią, pelno siekiančią fir vių Bendruomenės Ekonomi
mą ir ne tiek už visuomenišką nių reikalų taryba, į kurią atė
organizaciją, nes tik tokiu bū jo keletas aukštos kvalifikaci
du būtų galima pasiekti dau jos įvairių sričių specialistų.
giau konkrečių rezultatų. Kiti, Kulikauskas išvystė tamprų
kaip tai dr. F. Palubinskas ir ryšį su keletu ekonomika be
dr. A. Razma, matė reikalą sidominčių veikėjų Lietuvoje
bendromis jėgomis šalia pri bei Amerikoje ir paruošė deta
vačios iniciatyvos, pradėti ry lios veiklos planą. 1994 m.
šius su Lietuvos verslu ir mė mūsų visuomenei buvo prista
ginti padėti jos pramonei bei tytas Amerikos Lietuvių in
prekybai.
vesticijų fondui steigti siūly

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS
Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuviu
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės
posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,
spalio 9-10 d.
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Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis

Prof. Viskanto pastaba.
Vyriausybės skatinimas pasi
rinkti, sakykime, programuo
tojo specialybę, nėra blogas
dalykas. Svarbu, kad rengia
mas programuotojas turėtų
darbo. Prof. Avižienis su tuo
sutiko ir pastebėjo, jog darbo
tai tikrai yra, tik bėda, kad
didelė dalis paruoštų specia
listų gauna geriau apmoka
mus darbus užsienyje. Dar
Lietuvos bankai gali šiek tiek
konkuruoti ir pritraukti kai
kuriuos žmones geresnėmis al
gomis. Tačiau mažesnės fir
mos, kurios tikrai galėtų tuos
žmones įjungti ir jų patarnavi
mais pasinaudoti, tiesiog ne
pajėgia konkurencijos išlaiky
ti. Kitas dalykas yra kvalifi
kuotų dėstytųjų stoka. Jeigu
padvigubini dėstytojui stu
dentų krūvį, dėstymas tampa
žymiai prastesnis. O rasti
daugiau gerų informacinės
technologijos dėstytojų yra be
veik neįmanoma.

Dr. Gontis kėlė klausimą
ar naujoje aukštojo mokslo fi
nansavimo sistemoje, atsisa
kant visuomenės indėlio į
aukštojo mokslo finansavimą,
nebus susilpnintas mokslo po
tencialas. Prof. Avižonis
mato šių sistemų iššaukiančią
tarpe studentų diferencijacįją.
Atsiras „pigieji” ir „brangieji”.
Tai iškels socialinę-psichologinę problemą ir gali labai pa
kenkti studentų vieningumui.
Jis paminėjo, jog buvo numa
tyta, kad stipendijų dalinime
studentų atstovai dalyvaus so
cialiai remtinų studentų pa
rinkimui ir nustatymui, kam
duoti pašalpas, kam stipendi
jas, ir t.t. Dabar sprendimas
daromas pagal taškų sistemą,
socialinis faktorius yra išjung
tas ir čia jau nieko negalima
pakeisti.
Rektorius Vaitekūnas do
mėjosi, kaip finansuojamos
JAV universitetų bibliotekos,
nes Lietuvos valstybės skiria

mas. „Draugai” tuo metu turė
jo tos tarybos dažnai pasiro
dantį informacijos skyrių. Ta
rybos darbas stipriai tęsėsi
Washingtone, jai vadovavimą
perėmus Algirdui Rimui. Jo
kadencijos metu buvo išleistas
labai naudingas eksportuoto
jams vadovėlis, kuris buvo
platinamas Lietuvoje. Buvo
kelios gerai paruoštos konfe
rencijos supažindinti Ameri
kos fabrikų ir prekybininkų
vadovybes su galimybėmis
veikti Lietuvoje.
Besibaigiant devintajam dešimtmečųii, JAV LB veikla
ekonominėje plotmėje susilp
nėjo ir dabar jos Ekonominių
reikalų taryba (vadovaujama
inž. J. Jurskio) daugiau krei
pia dėmesio į atvykstančiųjų
iš Lietuvos supažindinimą su
jiems rūpimais interesantais.
Paskutiniaisiais metais patys
Lietuvos fabrikai ir mūsų dip
lomatinė tarnyba vis labiau
išsijudino į ryšių ir galimybių
ieškojimą eksportui į JAV-es.
Kadangi šį kartą mus domi
na tema apie užjūriečių pa
galbą eksportams, o ne apie
visą ekonominių galimybių
skalę, tai dėl šitos veiklos pas
kutinį dešimtmetį, kaip paste
bėta, buvo nemažai įvairių vi
suomenės grupuočių pastan
gų. Taip pat pirmaisiais ne
priklausomos Lietuvos metais
dėl bendrų išeivijoje pastangų
skatinti eksportus daug prisi
dėjo garbės konsule Ingrida
Bublienė (Cleveland), Antanas
Grina (dirbęs kelis metus su
IESC įstaiga Vilniuje ir jai
pradžioje vadovavęs), Ambroze Žadkus (ALIDCOPR Co,
California), Stanley Balzekas,
Jr., (Tarpseserinė Vilnius-Chicago miestų akcija) ir kiti. Tuo
pačiu metu keletas privačių
asmenų užjūryje dėjo pastan
gų pradėti ir vystyti eksporta
vimą iš Lietuvos, ypač į Ame
riką. Rezultatai su keliomis
išimtimis buvo ir pasiliko la
bai kuklūs.
Priežasčių dėl bendrų ir in
dividualių pastangų nesėkmės
yra nemažai. Pirmiausia dėl
to, jog Amerikos rinkoje labai
retas kuris Lietuvos gaminys
gali čia įsitvirtinti. JAV-ėse
yra labai didelė konkurencija
ne tik iš vietinės produkcijos
šaltinių, bet ir iš užsienio vals
tybių, kur darbo jėga daug pi
gesnė už lietuvių. Maisto ar
gėrimų gaminiai, tiesiogiai
parduodami
vartotojams,
šiandieną turi paklausą be
veik tik lietuvių tarpe arba
pareikalauja didelio investavi
mi universitetams finansai
yra vos užtenkami padengti
algas. Prof. Avižienis sakėsi
to negalįs tiksliai atsakyti.
„Galiu tik teigti, kad JAV uni
versitetų bibliotekos yra labai
stiprios. Bet ir Amerikoje da
rosi finansinės bėdos dėl pub
likacijų gausos”. Jo nuomone,
Lietuvai vienintelis atsaky
mas yra eiti į elektroninę bib
lioteką. Pvz., už 95 dol. mo
kestį prof. Avižienis gali priei
ti elektroniniu būdu prie visų
mokslinių straipsnių. Jis tą
savo katedroje yra įvedęs, ir
visi gali tuo pasinaudoti. Bet
popieriaus taupymu Lietuva
pasaulio neprisivys.

Prof. Gaižutis norėjo su
žinoti prof. Avižienio nuomo
nę apie numatomo Panevėžyje
universiteto
reikalingumą.
Prof. Avižienis mano, kad
Lietuvai dar vieno‘universite
to reikia, ypač, kad jis tarnau
tų visam Panevėžio regionui
kaip kultūros ir švietimo cent
ras. Kaunas visos Aukštaitijos
nepasiekia. Tačiau tokio uni
versiteto pradėjimui reikia su
daryti planą, įkurti kolegįją,
rimtai paremti jo veiklų, duoti
atlikimo sąlygas ir po trejų ar
penkeri ų metų peržiūrėti,
kaip jis tas sąlygas patenkino.
Neišpildžius sąlygų, jis turėtų
likti toliau kaip kolegija. Taip
daroma JAV universitetuose.

mo į reklamą. Kai kurios pro
duktų išimtys prasimuša į
šiek tiek platesnę „ethnic” rin
ką, bet ir čia sunkiai konku
ruoja su importais iš Lenkuos,
Vengrijos, Čekijos ar Bulgari
jos.
"■
Bendros pastangos užjūryje
padėti eksportams pasižymėjo
daugiausia žinių pasikeitimu,
dažnais pasimatymais ir kal
bomis apie galimybes. Trūko
dalykiškumo, siekiant impor
tuoti ir parduoti specifinį ga
minį. Iš dalies šitokią akciją
apsunkino lietuvių fabrikų iš
anksčiau užsilikusi nuomonė,
kad reikia tik pagaminti, o dėl
pardavimo nėra ko rūpintis —
pirkėjai patys belsis į fabriko
duris. Neseniai šis nusiteiki
mas buvo pakeistas kitu: mes,
fabrikų direktoriai, viską žino
me — tai nėra reikalo nei iš
klausyti, nei domėtis, kas ką
užsienyje pataria. Nepadeda
ir atvirumo pradiniuose susiti
kimuose stoka bei užsienio
atstovų arba kontaktų nuver
tinimas. Dėl tokios padėties
galime suprasti, dėl ko nema
tyti gerų rezultatų tiesiogiams
eksportams į Ameriką. Žino
ma, yra keletas šviesių išim
čių ir, reikia tikėtis, kad kitos
gamyklos pasimokys iš sėk
mingai eksportuojančiųjų.
Lietuviai
Čikagoje
turi
prieš daugiau kaip 60 metų
įsteigtą Lithuanian Chamber
of Commerce (Lietuvių preky
bos rūmai). Ši organizacija,
dar ne taip seniai labai veikli,
savo įstatuose turėjo, kaip
vieną veiklos punktų, bendra
vimą su Lietuvos verslais. Šio
tikslo buvo oficialiai atsisaky
ta Lietuvos okupacijos metais
ir tik neseniai vėl jis tapo at
statytas. Šitų Rūmų dabarti
niai nariai, daugiausia vetera
nai verslinin^ąi; nemažai dė
mesio kreipia į JAV ekonomi
nę aplinką ir stipendijų parūpinimą lietuviškam jaunimui.
Nepaisant LPR narių nuošir
džiai geranoriško Lietuvai nu
siteikimo, ten kol kas nema
tyti konkrečių pastangų pa
gelbėti lietuvių eksportams.
Prieš porą metų Angelė Kavakienė, ne taip seniai atvy
kusi iš Lietuvos ir supratusi,
kad ir bendros pastangos yra
daug efektingesnės, jei veikla
koncentruojasi į aiškią gami
nių pardavimo akciją Ameri
koje, sudarė Lithuanian Busi
ness Council (Lietuvių verslo
tarybą) Čikagos mieste. Per
šito -LBCouncil veiklą įsitrau-

kusi į konkrečius ir privačius
maisto produktų importavimo
projektus, nebegalėjo pašvęsti
užtektinai jai laiko ir LBC va
dovybę perdavė dr. Donatui
Tijūnėliui bei jo sukviestai
grupei žmonių.
Pereitų metų spalio mėnesį
šimtinė verslais besidominčių
žmonių, sukviestų LBCouncil,
susirinko išklausyti ambasa
doriaus Vygaudo Ušacko pra
nešimo Lietuvos ekonomikos
klausimais ir pasisakyti, ką
užjūriečiai galėtų atlikti vers
lų srityje. Pasirodė, kad dau
guma norėtų sužinoti, kokiu
konkrečiu būdu galima būtų
prisidėti prie šitos veiklos, ar
ba kaip pasinaudoti LBCoun
cil patarimais bei kontaktais.
Užtat šitas LBCouncil sten
giasi išdirbti veiklos planą,
kuris būtų kelrodis akcijai pa
dėti eksportams iš Lietuvos.
Reikia pasiekti eilę visokių
sričių žinovų išeivių tarpe ir iš
jų gauti patarimų bei kon
taktų dėl iš anksto gerai ap
tartų importavimo galimybių.
Siūloma kviesti neseniai atvy
kusius, verslu besidominčiuosius, panaudoti savo ryšius
Lietuvoje, kad bendromis jėgo
mis būtų galima nustatyti,
kas importuotina ir kaip gali
ma parduoti Amerikoje. Gali
ma prisidėti prie atsiliepimo į
užklausimus, prisiunčiamus į
Lietuvos konsulatą, nes šita
taryba glaudžiai bendradar
biauja su lietuviais diploma
tais Čikagoje. Savo veiklos
pirmumus, galimybes ir apim
tį LBCouncil nori pristatyti
š.m. vasario 20-tos susitikime
Willowbrook restorane. Ten ti
kimasi su atvykusiais dalykiš
kai išdiskutuoti konkrečias
veiklos gaires ir savo tikslų
pasiekimo galimybes.
Nepaisant sunkiai įveikia
mų problemų, tinkamų impor
tui į JAV gaminių ribotumo ir
išteklių stokos judinti ekspor
tus, siūlytina ir toliau remti
šitokią akciją Amerikoje, bet
tik tokią, kuri žingsnis po
žingsnio vestų prie užsakymų
gavimo Lietuvos pramonei. Iš
organizacijų, pvz., Lietuvių
Bendruomenės, būtų naudin
ga dėl šitokių pastangų pajus
ti išeivijos telkinius apjun
giančią vadovybę. Turėtų būti
glaudesni ryšiai tarp įvairių,
eksportą skatinančių, grupuo
čių ir vis labiau pasireiškian
čios šitoje veikloje mūsų dip
lomatijos. Kad ir kuklūs būtų
šitų pastangų rezultatai, vis
tiek jie verti dėmesio ir gerai
organizuotos akcijos.

nis mokymas yra daugiau tin
kamas suaugusių tolimesniam
tobulinimui, ypač supažindi
nant su naujais technologi
niais principais. Bet yra vie
nas pagrindinis skirtumas.
Sėdint prie ekrano, kur kas ne
tas pats, kaip bendrauti su
žmogumi, ypač jeigu jis įdo
mus. Žiūrint į ekraną, sunku
išlaikyti intensyvumą, pasida
ro nuobodu, užsnūstama ir
pan. Prof. Avižienis mano, kad
distancinis mokymas yra tik
tada tikslus, kai žmogus turi
stiprų nusistatymą, ką jis nori
daryti ir gali tam susikoncen
truoti. Jauni žmonės, jo nuo
mone, nėra priaugę prie tokio
koncentracijos lygio, kurio rei
kia, kad galėtų intensyviai ir
ilgalaikiai į ekraną žiūrėti.
Dr. Vaišnienė paantrino šį
teiginį iš savo studijų patirties
Sorbonos universitete. Ji pri
ėjo išvados, kad klasėse pa
skaitos yra nepakeičiamos.
Prof. Viskanta pastebėjo, jog.
prieš maždaug penkerius me
tus Purdue universitete kal
bėjo JAV inžinerįjos akademi
jos prezidentas. Jis pranašavo,
jog 21 šimtmetyje, universite
tai, kuriuose yra knygos, bib
liotekos, laboratorįjos, pra
nyks. Studentas, turėdamas
negalėtų būti pakaitalas nau savo personalinį kompiuterį,
jų universitetų kūrimui. Prof. galės pasiekti net ii pliažo
Avižienis mano, kad distanci bet kokią pasaulio biblioteką,

Panašiomis sąlygomis buvo
įkurti ir gana sėkmingai vei
kiantys Suomijos regioniniai
universitetai.
Prof. Rėklaitis padarė
pastabą, surištą su bibliote
komis ir žurnalais. Amerikoje
dauguma universitetų, susi
dėję į konsorciumus, sudarė su
leidyklomis kontraktus, pagal
kuriuos jie prieina prie visų
leidžiamų žurnalų. Tokiu bū
du žurnalai gaunami labai
prieinama kaina. Gal visos
Lietuvos, arba net Baltijos
kraštų, mastu tas būtų reika
linga padaryti. Prof. Avižie
nis tai paantrino, pastebėda
mas, kad popierius užima
daug vietos. Užuot to būtų ga
lima pastatyti kompiuterines
darbo stoteles. Nors knygos
yra vertingos, bet jos yra taip
pat elektroniškai prieinamos.
Reikia saugoti tik tokias kny
gas, kurios turi savo intrinzinę vertę, kaip knygos. Prof.
Rėklaitis pastebėjo, kad elekt
roninė biblioteka yra didelis
patogumas, nes prie ten su
kauptos informacijos gali bet
kur ir bet kada prieiti. Tada
nereikia nei tiek daug patal
pų, nei personalo.
Dr. Bačkaitis kėlė klau
simą ar distancinis mokymas
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Vaclovas Kleiza

Jei šiandien
nesusirūpinsime, rytoj
gali būti per vėlu
Laikas nepaprastu greičiu
veja gyvenimą. Dažnai nespė
jame net gerai suvokti kasdie
nybės iškeliamų reikalavimų,
kai mus užpuola nauji užda
viniai, naujos problemos. To
dėl kartas nuo karto verta
stabtelėti, išjungti save iš bė
gančio laiko, objektyviau pa
žiūrėti į esamą padėtį ir ra
miai pasvarstyti ateities per
spektyvas,
Dėl tos priežasties ir dvasi
ninkai bent kartą metuose ke
lias dienas skiria rekolekci
joms, dėl to ir didžiosios
įmonės retkarčiais išveža savo
vadovus į nuošalią aplinką,
sudarant sąlygas objektyviau
įvertinti dabartį, planuoti at
eities žingsnius. Mūsų orga
nizacijos tam tikslui taip pat
ruošia metines konferencijas,
suvažiavimus, sesijas, norė
damos peržvelgti atliktus dar
bus ir nutiesti ateities planus.
Visa tai sveikintina ir reika
linga.
Tolimesnėje praeityje, Ame
rikos Lietuvių tarybos inicia
tyva, kas penkeri metai buvo
ruošiami JAV lietuvių kongre
sai. Deja, laiko tėkmėje, ypač
kai
kuriems
visuomenės
sluoksniams atsisakius juose
dalyvauti, kongresų apimtis
bei reikšmė sumažėjo. Liko
tik vardas.
Paskutinis toks vadinama
sis kongresas vyko 1999 metų
rudenį Čikagoje. Jis nebuvo
gausus dalyvių skaičiumi.
Metais prieš tai, 1998 m. taip
pat rudenį JAV Lietuvių Ben
druomenė buvo Cleveland,
Ohio, suruošusi konferenciją,
bandžiusią nagrinėti įvairias
mūsų visuomeninio gyvenimo
temas ir rūpesčius. Konferen
cija buvo palyginti sėkminga,
todėl* tikėtasi, kad ji duos
naują pradžią kitiems tokio
pobūdžio susitikimams. Visgi
tam užmojui tolimesnės eigos
nebuvo duota.

svarbą, bet jų vietoje iškilo
nauji uždaviniai.
Mūsų eiles papilde ir dar
tebepapildo naujoji tautiečių
banga iš Lietuvos. Pagaliau ir
mūsų pagrindinės organizaci
jos pradeda eiti artimesnio su
sitarimo, bendradarbiavimo,
bet ne išsiskyrimo, keliais.
(Ar to priežastimi iš dalies
yra faktas, kad beveik visų
pagrindinių organizacijų va
dovai yra išaugę iš to pa
ties ideologinio nusiteikimo
kamieno?)

Matant tokią padėtį, norisi
kelti mintį, kad jau pribren
dęs laikas kviesti visų Ameri
kos lietuvių susibūrimą-kongresą, kuriame realiau įver
tintume esamą dabartį, mūsų
padėtį, mūsų santykius su
laisva Lietuva, ir bandytume
nutiesti aiškesnes gaires toli
mesnei mūsų egzistencijai
šiame krašte.
Keičiasi kartos, ateina nauji
žmonės, reikia ieškoti ir
naujų veiklos būdų, atitin
kančių dienos reikalavimams.
Toks kongresas turėtų būti
ruošiamas bendromis visų
pastangomis. Labiausiai šis
užmojis tiktų Amerikos Lietu
vių tarybai — ALTui — ir
JAV Lietuvių Bendruomenei.
Svarstytinus klausimus rei
kėtų iš anksto gerai apgalvoti
ir tinkamai paruošti. į šį
darbą įtraukiant visas Ameri
kos lietuvių kartas ir visas
lietuvių imigrantų ,.bangas”.
Tuo būdu pačiame kongrese
jau būtų pateikiamos kon
krečios išvados ir konkretūs
planai.
Nežinau, kiek pritarimo to
kiai minčiai atsiras Amerikos
Lietuvių tarybos ir JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovų
tarpe, tačiau tai būtų pirmas
konkretus bandymas, po ilgų
metų pertraukos, visiems
drauge susėsti ir pažvelgti į
Netrukus švęsime dvylik save. Jei į ateitį žengsime ne
tąją Lietuvos nepriklausomy pasiruošę, ji gali būti mums
bės atkūrimo sukaktį. Per tą labai negailestinga.
dvylika metų Lietuvoje daug
Mes nuolat ir daug rū
kas pasikeitė.
Daug pasi pinamės Lietuva, tačiau yra
keitimų įvyko ir čia, Amerikos atėjęs laikas pradėti labiau
lietuvių šeimoje. Kai kurie rūpintis ir savimi. Rytoj gali
veiklos tikslai prarado savo būti per vėlu.

išklausyti paskaitą ir atlikti
virtualiai bet kokį eksperi
mentą.
Ištraukos iš prof. Viskan
to, Purdue universiteto
pranešimo

(Prof. Viskanta, Purdue uni
versiteto „distinguished” pro
fesorius ir vienintelis lietuvių
kilmės JAV mokslų akademi
jos narys, sakė, kad pareikš
savo požiūrį iš JAV profeso
riaus perspektyvos).
Skirtumas tarp buvusios
Sov. Sąjungos universitetų ir
JAV yra tas, kad JAV nefinan
suoja tiesiogiai universitetinių
tyrimų institutų, nois federa
linė valdžia ir valstijos finan
suoja užsakytus darbus uni
versitetuose, privačiose firmo
se ir nepelno siekiančiose or
ganizacijose. Dabartiniu me
tu, valstybiniai universitetai
gauna tiktai apie 30 proc. biu
džeto iš valstįjos iždo. Prieš
40-60 metų, tokie universite
tai gaudavo apie 60-70 proc.
Tad, laikui bėgant, kaip ma
toma, parama žymiai sumažė
jo. Pvz., Indiana valstybinia
me universitete profesūra nu
tarė neimti iš valstybės iždo
pinigų padengti išlaidas. Jie
norį tapti privačiu universite
tu, siekiant atsipalaiduoti nuo
valstijos raištų.

Pasiklausius pristatymų iš
į

Lietuvos, susidaro įspūdis,
kad Lietuvos mokslas dar neatsikratęs tarybinės sistemos
ir biurokratijos. Tai, pvz.,
valstybiniai tyrinėjimo insti
tutai, doktorantūros egzaminų
komisijos, įtraukimas į biu
džetą universitetų iš šalies
gaunamų pajamų, ir kiti įsta
tymai, ir pan. Atrodo, kad bu
vo ir bus sunku tos sistemos
atsikratyti.
Yra visiškai suprantama,
kad tam tikri institutai, kaip
literatūros, istorijos, lietuvių
kalbos, turėtų būti iš iždo re
miami. Jeigu būčiau švietimo
ministras,
pareikalaučiau,
kad tie moksliniai institutai,
kurie siūlomi prijungti prie
universitetų ir tie, kurie liktų
nepriklausomi, trumpame lai
kotarpyje paruoštų savo stra
teginį planą, apipavidalintų
savo misiją, pateiktų finansa
vimo planą ir planus, kaip
įvertinti ir išlaikyti jų moksli
nę kokybę. Jeigu, sakykime,
penkerių metų laikotarpyje
institutas neatliktų tos misi
jos, jo manymu, jis turėtų būti

panaikintas.
Dabartinėje sistemoje tyri
nėjimo institutai konkuruoja
su švietimo įstaigomis. JAV
tie tikslai yra labiau sujungti.

Bus daugiau
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ŠVENTĖ RAGAINĖJE
Jau keleri metai Karaliau taip organizavo šventę, kad
čiaus krašto Ragainės II vidu jos metu vaikams buvo ne tik
rinėje mokykloje veikia kla proga pasilinksminti, pažaisti,
sės, kuriose mokosi vaikai, pa bet ir parodyti lietuvių kalbos
reiškę norą išmokti lietuvių žinias, pakartoti ir įtvirtinti
kalbą arba pagilinti lietuvių tai, ką buvo išmokę pamokų
kalbos žinias. Čia dirba šeši metu. Aktyviausius mokinius
lietuvių kalbos mokytojai. Mo vadovė apdovanojo asmeninė
kymo procesas paįvairinamas mis dovanėlėmis.
turiningomis
ekskursijomis,
O vaikai labiausiai laukė at
šventėmis, draugyste su Lietu vykstančio Senelio. Ir jis atėjo
voje esančiomis mokyklomis, į salę tuo metu, kai ansamblis
poilsiu Lietuvoje organizuoja atliko specialiai šiai šventei
mose stovyklose. Mokiniai no paruoštą kūrinėlį „Jau artinas
riai vyksta į Jurbarką, Pagė Kalėdos”. Vaikai jį sutiko
gius, bendrauja su šių mokyk bendra daina, aplodismentais.
lų mokiniais, susirašinėja laiš Senelis atsinešė didelį maišą
kais. Vasarą turi galimybę dovanų. Pasisveikinęs ir pasi
drauge pailsėti Lietuvoje orga tikslinęs, kur jis atvyko ir kas
nizuojamose stovyklose: Pa čia šioje salėje susirinkę, pa
langoje, Druskininkuose, Ka prašė mokinių parodyti, ką jie
čerginėje ir kitose kurortinėse išmoko per šiuos metus. Vai
vietovėse.
kai, vadovaujami muzikos mo
Šį kartą, belaukiant šv. Ka kytojos Gitanos Piščikienės,
lėdų ir N. metų, mokykloje Seneliui dainavo daineles,
vyko neeilinis renginys. Čia deklamavo eilėraščius, žaidė
dirbantys lietuvių kalbos mo lietuvių liaudies žaidimus. Už
kytojai jiems surengė kalėdi- tai Senelis dosniai jiems atsi
nę-naujametinę eglutę, į kurią lygino dovanėlėmis. Neliko
iš Lietuvos pakvietė popchorą nuskriausti ir kiti mažesnieji
„Voriukas”.
žiūrovai.
{ gražiai papuoštą mokyklos
Išlydėję Senelį, lietuviškų
aktų salę rinkosi Karaliau klasių mokiniai ir ansamblio
čiaus krašto Ragainės II vidu dalyviai buvo pakviesti į mo
rinės mokyklos lietuvių kalbą kyklos valgyklą prie šventinio
besimokantys mokiniai, jų tė stalo pasivaišinti skanėstais,
veliai, seneliai, močiutės, Ra pasikalbėti, pasidalinti šven
gainėje gyvenantys lietuviai, tės įspūdžiais.
mokytojai, mokyklos vadovai.
Šventė baigėsi. Visi išsi
Šventę pradėjo popchoras „Vo skirstė. Ja liko patenkinti vai
riukas”. „Seneliukais” pasi kai, mokytojai ir jų tėvai. Už
puošusios ansamblio mergai šį renginį dėkojo ir mokyklos
tės maloniai nustebino visus vadovai.
Nuoširdžiai dėkojame Čika
belaukiančius.
Ansamblis
gos
Mažosios Lietuvos draugi
šventei-paruošė specialią prog
jai
ir jos vadovui Viliui
ramą „Mano Lietuva”. Pras
linkus kelioms minutėms ir Trumpjonui, visiems JAV gy
patys nedrąsiausi vaikai įsi venantiems lietuviams už fi
jungė į ansamblio organizuo nansinę paramą.
Jonas Glinskis
jamą .šventę; šoko, aktyviai
Karaliaučiaus krašto
dalyvavo lietuvių liaudies žai
Ragainės II vidurinės mo
dimuose, dainavo dainas. Popkyklos mokytojas
choro vadovė Irena Ubartienė

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO
KONKURSAI
Valdovų rūmų paramos fon
das (VRPF) yra visuomeninė,
pelno nesiekianti organizacija,
remianti Vilniaus Žemutinės
pilies Valdovų rūmų atkūrimą
ir renkanti šiam tikslui lėšas.
Taip pat fondo tikslas yra
skleisti Lietuvoje ir užsienyje
žinias apie Valdovų rūmus,
kaip svarbų Lietuvos valsty
bingumo, kultūros, švietimo,
reprezentacijos, viso pasaulio
lietuvių susitelkimo ir turizmo
centrą.
Kad Valdovų rūmų atkūri
mas sudomintų kuo daugiau
žmonių ir paskatintų aukoti
bei prisidėti prie rūmų atsta
tymo, verslininkas dr. Juozas
Kazickas, pats Valdovų rūmų
atstatymui paaukojęs 100,000
litų, paskyrė dar 75,000 litų

dviem premijoms, kurios bus
teikiamos penkerius metus.
Žurnalistų,
žiniasklaidos
straipsnių, televizįjos ir radijo
laidų autorių konkurso kas
metinė premija — 5,000 litų.
Konkurse kviečiami dalyvauti
visi rašantys ir informuojan
tys apie Valdovų rūmus.
Valdovų rūmų atstatymo rė
mėjo konkurso kasmetinė pre
mija — 10,000 litų. Ji bus ski
riama fiziniam, juridiniam as
meniui arba visuomeninei or
ganizacijai — tiems, kas la
biausiai prisidės prie rūmų
idėjos garsinimo ir rūmų at
statymo.
Šioms premijoms gauti yra
skelbiami du konkursai. Pir
mieji konkursų nugalėtojai
VRPF steigėjų sudarytos ko-

Paslaugos
ELEKTROS

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

FRANK ZAPOLJS
3208 1/2 West 95th Street
Tai. (706) 424-8654
(773)581-8654

Ragainės 11-osios vidurinės mokyklos direktorė Nadežda Ivanovą Kudimova, Vilius Trumpjonas iš Čikagos ir
Jonas Glinskis, pernai spalio 22 d. Ragainėje.

vo žymos istorikai,

1

Landmark
properties

Bus. 773-229-8761
Ras. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

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

New Vision
Bus.; 708-361-0800
Voke Mat 773854-7830
Fax: 708-361-9618

£

JI GYVA!
1886 m. birželį „Aušra” nu
trūko. Išėjo 40 numerių, su
jungtų į 129 sąsiuvinius, iš
viso 1,331 puslapis. Jonas
Basanavičius dėl to sielvarta
vo: „...paliovė Lietuvos giedrotose padangėse šviesti žvaigž
delė. Mūsų senolių žemę ap
siautė vargai ir ilga vergovė,...
užmiršome kuo mes senovėje
buvome, ... dar liko kalba mū
sų garbinga..., ir tas vieninte
lis mųsų turtas — kalba taip
pat nyksta”. Tuomet nepavyko
„Aušros” atgaivinti. Užklota
laiko, ilgai dūlėjo. Bet atėjo
diena, ir ji atgijo.
Karaliaučiaus krašto lietu
vių kultūros draugija „Birutė”
(atkurta 1996 m.) atgaivino
praeities „Aušrą”, pavadinusi
„n. Aušros” vardu. Pirmasis
„naujosios Aušros” numeris
išėjo 1998 metų gruodyje.
Džiaugiamės, kad su aušrinin
ko 150 metų jubiliejumi šven
čiame ir „n. Aušros’ trejų me
tų sukaktį. Viliamės, kad ji
gyvuos ilgiau, jos neištiks ano
sios likimas, ja. Aušra’ tęsia
J. Basanavičiaus laikraščio
idėjas, primena lietuviams jų
šaknis, skatina darbuotis lie
tuvybės labui, sekti praeities
šviesuolių entuziazmu, pasiry
žimu išlaikyti gimtąją kalbą
šeimose, pąjusti atsakomybę
už Lietuvos ateitį.

misijos bus išrinkti ir paskelb
ti šių metų Valstybės dieną —
liepos 6 d. Paraiškos premi
joms gauti už vienerių metų
darbus priimamos iki šių me
tų birželio 1 d.
Plačiau su konkursų nuosta
tais galima susipažinti Valdo
vų rūmų paramos fondo valdy
boje — Daukanto a. 2-13, Vil
nius, tel. 61-40-63, arba inter
neto svetainėje adresu:
www.lvr.lt
Valdovu rūmu paramos
fondo informacija

„Lietuvos pilys” surenfta spaudos konferencija, kurioje buvo kalbama apie Val
naudą turizmui, apie numatomą rūmų paskirti, architaktOrą ir estetiką. Dalyva
restauratoriai, menotyrininkai, architektai, inžinieriai ir turizmo organizatoriai.
“ *
* »(Elta) nuotrauka

dovų rūmų atstatymo kainą ir

GREIT PARDUODA

IR GYVYBĖSDRAUDIMAS..
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

M*wrano

DANUTĖ

24HRS, 7DAYS
773-531-1833
(angliškai)

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773617-6768 (fetuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

Perka

Pirksiu lietuviškas 1925, 1926,
1938 metų monetas. Už 1938 m.
10 litų monetą su Gedimino
stulpais mokėsiu gerą kainą.
Tel. 630-916-6210 nuo 7 v.r. iki
10 v.v. Kviesti Casey arba Vai.

Tat - jūsų laikraštis

Siūlo

Tilžėje su lietuvių kalbos fakultatyvu. Centre — Vanda Vasiliauskienė.

Nuo 1998 m. gruodžio iki
šiol išėjo 35 ji. Aušros” nu
meriai, iš viso 272 puslapiai.
Nors laikraštis skirtas Kara
liaučiaus krašto lietuviams,
bet jis aktualus ir Lietuvoje.
Gaila, tiražas menkas, tik 150
egzempliorių.
Nepasakysi, kad laikraščio
kelias lengvas. Jis gimė iš en
tuziazmo, nepaisyta lėšų trū
kumo, iš karto jo nepripaži
nimo, skeptiško požiūrio į lei
dinį. Ėjo, beldėsi šen bei ten,
buvo suprastas ir išsilaikė.
Laikysis, kol degs krūtinėje
ugnis ar kas nelauka neištiks.
Bet kai yra žmonių, einan
čių petys į petį, negali pražūti.
Už moralinį ir materialinį pa
laikymą laikraščio redakcija
yra dėkinga Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės švietimo komi
tetai, jo pirmininkei Reginai
Kučienei. Pirmasis 100 dole
rių įkvėpė viltį, kad atsiras ir
daugiau palaikančiųjų. Viltis
neapvylė: netrukus sulaukė
me paramos iš Tautos fondo
(atstovybės Vilniuje pirminin
kas N. Kitkauskas), pusantrų
metų mus rėmė Mažosios Lie
tuvos Lietuvių draugija Čika
goje (pirm. Vilius Trumpjo
nas),
pastaraisiais
metais
padėjo lėšomis Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tas. Kai buvo striuka, padėtį
suprato Lietuvių fondas (Le
monte), per Reginą Kučienę
perdavęs 250 dolerių. Ne visa
tiesa, kad pinigai — galva

žudžiai. Jie ir kelias idėjai gy
vuoti. Ilgai labdaringai laik
raštį redagavo „Vorutos” lei
dykla. Nuo pat pradžios iki
šiol padeda Mažosios Lietuvos
reikalų taryba (pirm. V. Ši
las), leisdama būstinėje tira
žuoti leidinį. Dėkojame vi
siems geradariams, bendra
minčiams. Linkime, kad šiais
ir ateities metais visi vargai ir
rūpesčiai praslinktų pro šalį,
lydėtų pasisekimas darbuose,
laimė, sveikata, neapleistų vil
tis, kantrybė — gyvenimo
mokytoja.
Dėkojame visiems, kas rašė
mums, piešė, kūrė eilėraščius,
fotografavo, kas „n. Aušrą”
platino po Karaliaučiaus kraš
to bendrijas, draugijas.
Nuo 2002 metų sausio mė
nesio — vėl nežinia. Rusena
viltis, kad parems leidinį Lie
tuvos televizijos, radijo ir
spaudos rėmimo fondas, nepa
liks be paramos Tautinių
mažumų ir išeivijos departa
mentas, kuris nors užsienio
fondas ar draugija. Norėtųsi
„n. Aušros” gyvenimą tęsti ir
tęsti. Svąjojame apie laikraš
čio 400 egzempliorių tiražą,
kad jis pasiektų platesnį lietu
vių būrį, negulėtų vien tik bib
liotekose ar lietuvių bendrijų,
draugijų tarybose.
Viltis — ne vien kvailių, ji ir
užsispyrėlių motina.

Vanda Vasiliauskienė
ji. Aušros” redaktorė

VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMAS

Spalio 22 d Pilių tyrimo centre

Nekilnojamasis turtas

Ką tik gautas Valdovų rūmų
paramos fondo pirmininko
laiškas, su kuriuo norėčiau
supažindinti visuomenę. Taip
pat su Valdovų rūmų paramos
fondo konkursais dr. Juozo
Kazicko premijoms laimėti.
Džiaugdamasi, kad praeitų
metų Vienos valso pokylis bu
vo pirmasis lietuvių tarpe, ku
rio pelnas buvo skirtas Val
dovų rūmų atkūrimui, noriu
pranešti, kad pokylis ir šiais
metais bus rengiamas tuo
pačiu labdaringu tikslu. Poky
lis numatomas pavasariop,
ieškome salės jam surengti.
Jei turite pasiūlymų skam
binkite tel. (630) 624-1247 ar
ba < parašykite: P O. BOX
4102, Wbeaton, IL, 60189.

„Dėkojame už Valdovų rūmų
idėjos palaikymą ir parėmimą.
O tai svarbu, nes prieštarau
jančių yra. Tačiau šiais metais
viskas pajudės, nes biudžete
yra 7 milijonai litų, projektavi
mas vyksta. Informuosime.
Galima pasidžiaugti, kad nuo
paviljono „Valdovų rūmų var
tai” atidarymo rūmų rūsiuose
apsilankę per 80,000 lankyto
jų. Nauju metų dieną jų buvo
1,350. O kiek bus, kai bus at
statyti rūmai! Tai yra strate
ginė vieta. Šokoladinių saldai
nių rinkinys Valdovų rūmai*
gavo metų gaminio apdovano
jimą. Dabar kuriame tris nau
jus gaminius, kurie turėtų pa
sirodyti rinkoje 1-2 mėnesių
laikotarpiu.

Ligtya Tautkuvienė

Švenčių proga gavome labai

darbo

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.

Alternative Home care looking

for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able-to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
rcguired. Tel. 630-654-6580.

Ieškome subrendusios moters
su patirtimi auklėti naujagimį.
Gyvename šiaurinėje Čikagoje.
Kreipkitės
tel. 773-293-1492.

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

Kūčių vakaras tremtinių vaikaičių mokykloje „Lietuvių namai” Vilniuje.
Tremtinių grįžimo fondo pirm. V. Cinauskas ir mokyklos direktoriaus pa
vaduotoja A. Visockytė prie Floridos lietuvių moterų atsiųstų dovanų.

nuoširdų laišką iš vieno tauragiečio, kuris surinko 242 litus
iš 49 neturtingų kaimynų ir
bičiulių. Jis parašė: *Kad Vy
riausybei būtų lengviau, jei
mes patys pasirodytame esą
vieningesni, negu kartais atro
dome...*

Šiandien buvome pas Kul
tūros ministrę pasitarti dėl rė
mėjų pagerbimo sutarties, t.y.,
kad jų vardai būtų įrašyti rū
muose garbės lentose; greitu
laiku ta sutartis turėtų būti'
pasirašyta. Nežinau, ar Jūs
jau apsisprendėte dėl šių me
tų Vienos valso’ pokylio tikslo.
Fondas būtų labai dėkingas,
jei paramą skiltumėte vėl Val
dovų rūmų atstatymui. Galė
tumėme pateikti įdomesnę
vaizdinę medžiagą, gal ma
ketą atvežti; taip pat galėtų
atvykti dr. Vytautas Urbana
vičius arba dr. Napaleonas
Kitkauskas, ta pačia proga
galėtų aplankyti kitas užsie
nio lietuvių telkinius”.
Edmundas Kulikauskas

* Pamaryje lyjant lietui ir
tirpstant sniegui, sparčiai
kyla upių vanduo ir daugėja
potvynio užlietų teritorįjų.
Pirmadienį Tauragės apskri
ties Pagėgių savivaldybės teri
torijoje vanduo buvo apsėmęs
6,000 hektarų pievų ir 22 so
dybas su 108 žmonėmis. Klai
pėdos apskrityje, Šilutės ra
jone ištvinęs Nemunas apsė
mė 3,000 hektarų pievų, 3 kai
mus. Šilutės rąjono civilinės
saugos specialistai teigia, kad
iš Jurbarko laukiama didęlio
ledonešio, todėl vanduo nuo
ledų sangrūdų turėtų dar la
biau kilti. (BNS)
*
Skulptorius
Juozas
Ruzgas siūlo padovanoti
Kaunui savo skulptūrą „San
taka”. Ji galėtų stovėti Nemu
no ir Neries santakoje. Tačiau
miestui reikėtų apie 100,000
litų skulptūrai išlieti iš bron
zos ir pastatyti. Kauno meras
tikisi, kad reikalingas lėšas
suaukos kauniečiai.
am. nta>
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vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių
vakarienė „Paradise” pokylių
salėje, esančioje 92 Street ir
KOVO MĖN.
2002 METAI
Hariem Avė. sankryžoje.
— JAV LB Lemonto apylin
'
VASARIO MĖN.
3 d., sekmadienį — Čika kės metinis susirinkimas (tuoj
gos skautų ir skaučių Kaziuko po Mišių) PLC didž. salėje, Le
3 d., sekmadienį — Lietu mugė PLC, Lemonte.
monte.
vos Vyčių Vidurio Amerikos
— Vlado Putvio minėjimas
25 d., ketvirtadienį — Su
apygardos tradicinis „Lietu Šaulių namuose.
valkiečių draugijos narių susi
— Šv. Kazimiero seserų vie rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
vos prisiminimų vakaras” 5
vai. p.p. Martiniųue didžiojoje nuolijos rėmėjų draugijos žai muose.
pokylių salėje, 2500 W. 95th dimų popietė (Gamės party)
27 d., šeštadienį — Balze
Mariai mokyklos valgyklos pa ko lietuvių kultūros muziejaus
St., Evergreen Park, IL.
— Illinois Lietuvių respubli talpose, 6727 So. California Moterų
gildijos
muzikinė
konų lygos metinis susirinki Avė. 12:30 vai. p.p. bus užkan programa „Hat Lady" 12 vai.
mas 12:30 vai. p.p. „Bočių me džiai. Žaidimai prasidės 2 vai. p. p. Willowbrook Room, Wilnėje”, PLC, Lemonte.
p.p.
lowbroolų IL. Priėmimas ir
9 d., šeštadienį — Mažo
10 d., sekmadienį — Lie priešpiečiai 1 vai. p.p.
sios Lietuvos Lietuvių dr-jos tuvos nepriklausomybės atsta
— Šv. Pranciškaus seserų
50-tasis Šiupinio vakaras Či tymo minėjimas ir „Lietuvių vienuolijos rėmėjų Čikagos
kagoje,' Balzeko lietuvių kul balso” konkurso „Vardan ne skyriaus
metinis
pokylis
tūros muziejuje, 6500 S. Pu dalomos tautos” laureatams Šaulių namuose, 2417 West
laski Rd., Čikagoje.
premijų įteikimo šventė Jau 43 St., Čikagoje. Pradžia 3:30
— „Žiburėlio” Montessori nimo centre.
vai. p.p.
mokyklėlės PLC, Lemonte, at
— Lietuvos nepriklausomy
28 d., sekmadienį — II
virų durų diena ir nauju moki bės atstatymo minėjimas ir Jaunųjų talentų popietė Jau
nių registracija 2002-2003 pasivaišinimas Balzeko lietu nimo centre. Rengia JAV LB
mokslo metams. Registracija vių kultūros muziejuje, 1 vai. Kultūros taryba.
vykdoma „Žiburėlio” klasėje p.p ruošiamas šio muziejaus
nuo 9:30 val.r. iki 12:30 v. p.p. Moterų gildijos.
— Meno pamokų pirmą
15 d., penktadienį — A.A.
GEGUŽĖS MĖN.
ją sesiją baigusių mokinių Aleksandro ir Eleonoros Mardarbų paroda 1 vai. p.p. Balze čiulionių dailės darbų parodos
2 d., ketvirtadienį — Ve
ko lietuvių kultūros muzie atidarymas Čiurlionio galeri nezuelos lietuvių draugijos
joje, Jaunimo centre, 7:30 v.v. pavasarinis narių susirinki
juje.
10 d., sekmadienį — ALTo Rengia Lituanistikos tyrimų mas Šaulių namuose.
rengiamas Lietuvos nepri ir studįjų centras ir Čiurlionio
5 d., sekmadienį — Šeimų
klausomybės paskelbimo — Va galerija.
šventė PLC, Lemonte.
17 d., sekmadienį —
sario 16-sios minėjimas Maria
— Motinos dienos pietūs
mokyklos auditorįjoje 2 vai. „Draugo” koncertas Maria PLC Lemonte. Rengia Pal. J.
mokyklos auditorijoje.
Matulaičio misija. Pradžia 12
PP24 d., sekmadienį — Či
— Vytauto Didžiojo Šaulių
vai.
rinktinės Užgavėnės Šaulių kagos ir apylinkių Nekalto Pr.
— Anglijos lietuvių klubo
M. Marįjos seserų rėmėjų me narių pusmetinis susirinki
namuose.
15 d., penktadienį — Gru tinė šventė-vakarienė. Šv. Mi mas ir Motinos dienos minėji
pinės lietuvių dailininkų dar- šios 2 vai. p.p. Tėvų jėzuitų mas.
bt) pšfodos atidarymas 7:30 koplyčioje. Po Mišių meninė
— Čikagos lietuvių moterų
v.v. Čiurlionio galerijoje Jau programa ir vakarienė Jauni klubo pavasarinė muzikinė
mo centro didž. salėje.
nimo centre.
programa „Orland Chateau”,
31 d., sekmadienį — Vely Orland Park, IL. Priėmimas
16
d.,
šeštadienį
—
Lemonte.
Iškilmįngas Vasario 16-tos, kos PLC,
12 vai; priešpiečiai ir „Men’s
i’..-'. .4.-' *
, j.
t Lietuvis
nepriklausomybės
barbershop harmony singers”
BALANDŽIO MĖN.
!
atliekama programa 1 vai.
paskelbimo ir Kovo 11-tos
p.p..
Lietuvos
nepriklausomybės
4 d., ketvirtadienį — Zaatstatymo minėjimo pokylis
9 d., ketvirtadienį — Ša
PLC didž. salėje. Rengia JAV rasiškių klubo pusmetinis su kiečių klubo pusmetinis narių
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių
LB Lemonto apyl. v-ba. Pra
susirinkimas 1 vai. p. p Šau
namuose.
džia 6 v.v.
7 d., sekmadienį — Pa lių namuose.
17 d., sekmadienį — Lie
11 d., šeštadienį — Poezi
saulio lietuvių centro ruošia
tuvos nepriklausomybės pa
ma Atvelykio šventėįPLC, Le jos diena Jaunimo centre.
skelbimo sukakties minėji
Rengia JAV LB Kultūros tary
monte.
mas Švč. M. Marijos Nekalto
— Kardinolo Francis George ba.
Prasidėjimo parapijos mokyk
12:15 vai. p.p. aukojamos šv.
12 d., sekmadienį — Lie
los salėje 4420 So. Fairfield
Mišios Švč. M. Marijos Gimi tuvių Opera Morton auditori
Avė. Pradžia 11:30 vai. r. Ren
mo parapįjos bažnyčioje Mar- joje stato Donizetti „Lucia de
gia JAV LB Brighton Parko
ųuette Parke.
Lamermoor”
apylinkės valdyba.
— Muz. Arvydo Paltino, dai
17, 18 ir 19 d., savaitgalį
.-—Vasario 16-sios — Lietu
nininkų Nelės Paltinienės, — ŠALFASS-gos rengiamos
vos nepriklausomybės paskel
Eugenijaus Ivanausko ir ak metinės Šiaurės Amerikos
bimo sukakties minėjimas Le
torės Stefos Navardaitienės Lietuvių 2002 metų sporto
monte, PLC didž. salėje. Pra
koncertą Jaunimo centre 3 pirmenybės Čikagos apylin
džia 12 vai. Įėjimas laisvas.
vai. p.p. rengia „Amerikos lie kėse.
Rengia JAV LB Vidurio Vaka
tuvių radįjas”.
12 d., sekmadienį —Lie
rų apygardos valdyba.
13 d., šeštadienį — JAV tuvių Opera Morton auditori
t 20 d., trečiadienį — Čika LB Vidurio Vakarų apygardos joje stato Donizetti „Lucia de
gos lietuvių moterų klubo Lie metinis susirinkimas PLC Lamermoor”. tuvos nepriklausomybės pa- „Bočių menėje”,
Lemonte.
19 d., sekmadienį — Lie
rhihėjimas - priešpiečiai su Dalyvauja apygardos apylin tuvių Operos koncertas Jauni
programa Jaunimo centro ka kių valdybos, kontrolės komi mo centre.
vinėje. Priėmimas 11:30 vai. sijos ir apylinkių atstovai.
— Vytauto Didžiojo Šaulių
<•’; priešpiečiai -12:30 vai. p.p.
rinktinės gegužinė Šaulių na
Pradžia 8:30 vai. ryto.
—Amerikos Lietuvių gydy muose.
24 d., sekmadienį — Vy
dūno fondo iškilmingas jubi tojų sąjungos ruošiamas semi
26 d., sekmadienį — Vy
liejinis pokylis Jaunimo cent- naras Čiurlionio galerijoje, tauto Didžiojo šaulių rinktinės
rtč"
.
Jaunimo centre.
mirusių narių kapų lankymas
14 d., sekmadienį — Vy kapinėse.
— Lietuvos Dukterų draugi
27 d., pirmadienį — Miru
jos visuotinis narių susirinki tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės
gegužinė
Šaulių
namuosiųjų
pagerbimo iškilmės Šv.
mas. 12 vai. šv. Mišios Tėvų
Kazimiero lietuvių kapinėse
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 86.
20 d., šeštadienį — Lietu 12:30 val.p.p. prie Steigėjų pa
susirinkimas Jaunimo centro
vių fondo metinis narių suva minklo. Minėjimas ruošiamas
maž. salėje.
—■ JAV LB Waukegan/Lake žiavimas Pasaulio lietuvių Bendruomenės pasauliečių ko
Cdunty apylinkės ruošiamas centro didž. salėje, 14911 127 miteto ir Kapų sklypų savi
Vasario 16-sios minėjimas 3 v. St. Lemont, IL.
ninkų dr-jos, garbės sargyboje
21 d., sekmadienį — Švč. dalyvaujant šauliams ir ramop.p Libertyvllle, Civic Center
patalpose, 135 W. Church M. Marįjos Gimimo parapijos vėnams.
75-čio jubiliejinė šventė: 12:15
Bus daugiau
Street, Libertyville, IL.

Ntmanu Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAK ASSOC1ATION OF CHICAGO
2212 WestCermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
PafnuuŲaiu Čikagos tr AppUnkią Uaturiaau Daugiau Kaip 95 Motut.

A. t A.
JAMES E. MURPHY
Mirė 2002 m. sausio 29 d., sulaukęs 81 metų.
Gyveno Indianapolis, IN, anksčiau Čikagoje,
Nuliūdę liko: žmona Roma Sideravičiūtė, duktė Victoria Arthur su vyru Eric, svainis Antanas Sideravičius ir
kiti giminės bei draugai.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 3 d., nuo
2 v.p.p. iki 7 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL, ir pirmadienį,
vasario 4 d. nuo 9 v.r. iki 10:30 v.r. Petkus Marųuette
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės
įvyks pirmadienį, vasario 4 d. 10:30 v.r. velionis bus
atlydėtas į Švč. Mergelės Marįjos Gimimo bažnyčią, kurioje
11 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutės” arba „Lietuvos
Vaikų vilties” organizacijoms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, svainis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
MICHELLE MESSLEIN
Mirė 2002 m. sausio 29 d. Christ Hospital, Oak Lawn,
sulaukusi 20 metų.
Gyveno Hickory Hills, IL.
Nuliūdę liko: mama Rita Mingela, tėtis David, sesuo
Tracey, seneliai Helen ir Robert Mingela bei Loretta
Gremaud, prosenelė Margaret Narvaisis, daug giminių bei
draugų.
A.a. Michelle buvo anūkė a.a. Peter Messlein.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 31 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S.
Southwe8t Hwy (7700 W), Palos Hills, IL. Laidotuvės
penktadienį, vasario 1 d. Iš laidojimo namų 9:15 v.r. a.a.
Michelle bus atlydėta į Sacred Heart bažnyčią, kurioje 10
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė
bus palaidota Fairmount Willow Hills Memorial Park.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Savo užuojautas galite pareikšti svečių knygoje adresu
www.palosgaida8fh.com
- , - . < > 4 ... .
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Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

A. t A.
JUOZUI STANKUI
iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną VALYTĘ, mano ilgų
metų brangią draugę, nuoširdžiai užjaučiu ir dalinuosi
jos skausmu.

Irena,
Algis su Laura ir Ginas Alantai

VIENERIŲ
METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Q.C»

A.tA.
KASPERAS
RADVILA

Iškeliavo Amžinybėn 2001 m. vasario 2 d., palikęs mūsų
šeimoje didelę tuštumą.
Jo brangiam atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos
šeštadienį, vasario 2 d., 8 v.r. švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Marųuette Parite, Čikagoje, Jėzuitų
bažnyčioje Kaune ir Butkiškės bažnyčioje a.a. Kaspero
gimtinėje Butkiškės kaime, Ariogalos rajone, Lietuvoje.
Prašome gimines, draugus bei pažįstamus prisiminti mūsų
• mylimą a.a. Kasperą ir kartu su mumis pasimelsti už jo
sielą.

Liūdesyje lieka: žmona Stefanija, duktė Nįjolė,
anūkai ir proanūkai,
Lietuvoje brolis Mykolas ir sesuo Zofija.
—
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Prenumeruokime ir skaitykime , DRAUGA".
„DRAUGA' atminkime savo testamente.

DRAUGAS, 2002 m. vasario 1 d., penktadienis
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Ateitininku Šalpos fondo
aukotojai
2001 m. sausio l d. —
2002 m. sausio 15 d.
$8,913 Dr. Rimkus K., IL.
$5,050 Laniauskas V., IL.
$4,377 Prel. Prunskis J., IL.
$1,865 Šalčius L., IL.
$1,000 Dr. Adomavičius J., IL; Matkevičius K, IL.
$510 Dr. Kisielius P. V., IL.
$500 Dr. Laucis A., IL.
$300 Kalifornijos sendraugiai (Kungys S.).
$250 Korsakienė G., OH.
$210 Liulevičius V., IL; Polikaitienė D., OH.
$200 Kaufmann P., VA; Clevelando ateitininkai
(Mikonis M.); Lieponienė J., IL; Polikaitis J., IL; Užgiris
S., IL; Valavičius A., IL.
$175 Dr. Šaulys V., IL.
$150 Kapačinskai J. ir D., IL.
$135 Msgr. Kučingis J., CA.
$130 Jasaitienė E., FL.
$125 Dr. Sužiedėlis A., DC.
$120 Prunskienė V., IL.
$110 Janušonis V. ir P., WI; Landsbergienė T., MD; rev.
Memėnas V., IL;Quinn D., IL; Vai V., IL.
$100 Dr. Ambrozaitis K., IN; Bajorūnas M., FL; dr.
Brinkis J., CA; Chalmeta A., VA; dr. Černiauskas D., IL; rev.
Čyvas M., FL; Damašius S., IL; Daugėla M., DC; dr.
Juozevičienė A., IL; Kliorys P. OH; Kojelytė D., IL; Končius
J., IL; Kriaučiūnas R., MI; Kubilius R., IL; Liulevičius A.,IL;
dr. Majauskas V., FL; Povilaitis P., IL; Olšauskas E., IL; dr.
Razma A., Jr., IL; Regis A., IL; Sutkus A., IN; Šilkaitis E.,
CA; prel. Urbonas I., IL; Vasys D., IL; Žadeikienė V., IL.
$80
Abromaitienė O., IL; Sinkus V., IL.
$70
Gelažius M., FL.
$60
Česonis R., NY; Dr. Garūnas O., IL; Goodman D.,
IN; Gutauskas V., IN; Guobaitis A., IL; Kazlauskas A., IL;
Laniauskas R., OH; Dr. Razma A., IL; Šmulkštys R., IL.
$55
Dr. Juzaitis A., PA.
$50
Barzdukas A., VA; dr. Bieliauskas V., OH; dr.
Bražėnas N., NY; Butvilą J., IL; Čepulis R., OH; Domanskis
V., IL; dr. Dubinskas P., IL; Gritėnas S., IL; dr. Iannace A.,
NY; Jankauskas V., NY; Kasperavičius B., FL; Kisielius P.,
Sr., IL; Kleiza, V., IL; Kungis S., CA; Lembertas M., CA;
Lembertas V., CA; Mikrut S., IL; Milas S., CA; Plečkaitis V.,
CT; Plikaitis B. IL; Polikaitis D., IL; Sirutis G., CA; dr.
Skrupskelis I., SC; Stončienė I., IL; rev. Tamulis J., MI; dr.
Tumasonis V., FL; Žebrauskas J., NC; Žilionis E., MD;
Žymantas S., IL.
$45
Čepaitis V., IL.
$40
Baleišis I., IL; Brizgys B., MI; dr. Kaunas F., IL;
Mickevičius S., IN; Pranckevičiūtė Ž., IL; Vygantas M., NY.
$35
Dr. Brizgys A., IL; Ivašauskienė J., IL; Lauraitis
A., IL; Pargauskas A., IL; dr. Paulius A., IL; Šilgalis E. ir R.,
OH; Trimakas V., OH.
$30
Rev. Babonas A., MI; Čyvas V., OH; Kuprys V., IL;
Marchertas T., IL; Masaitis Č., CT; Razgaitis P., OH;
Smilgienė J., IL; Spurgis J., IL; Staniškis J., OH.
$25
Aleksiūnas S., IL; Babickas A., OH; Džigas D., CT;
Džiugas S., IL; Gudaitis A., IL; Kaminskas E., IL; Kavaliūnas
J., IN; Kojelis J., CA; Kubilienė K., IL; Kuprienė M., IL; Ma
donas G., PA; Mališkienė V., IL; Marchertas R., IL;
Matusevičius J., EL; Norvilas A., IL; Penčyla J., IL; Polikaitis
R., IL; Prapuolenytė A., CT; Račkauskas Ė,, IL;'rev. Rubšys
A. , NY; Rugienius V., MI; Sabas J., IL; Surantas S., IL;
Sušinskas, I., OH; Sužiedėlis E., MA; Sužiedėlis V., MA;
Šešplaukis A., IL; Širka J., IL; Vaitkus M., IL; Valaitis A., IL;
Vedeckas A., NY; Vilkus A„ IL.
$21
Jokubka P., FL.
$20 Aidis A., MD; Ąžuolas P., NY; Daulys K., IL;
Heiningas P., MI; Jesmantas A., IL; Juodikis G., IL;
Kaufmanas G., IL; Kazlauskas K., IL; rev. Krasauskas R.,
CT; Kriaučiūnas E. ir K., IL; Kuodis Br., MA: Lintakas J. ir
B. , IL; Pivaronas A., IL; Plečkaitis A., FL; Polteraitis M., FL;
Rauckinas A., IL; Stankus K., IL; Tijūnėlis D., IL; Titas M.,
OH; Underys T., MI; Urbonas R., CA; Urbutis A., IL;
Vadeišienė A., IL: Zailskas T., IL; Žvinakis A., IL.
. $16
Andriukaitis B. ir P., IL; Jurgaitis M., FL;
Kasakaitis B., IL; Kvantas S., IL; Laucius I., NJ; Mickevičius
G., MA; Nyerges S., CA; Skaisgirys K., IN;,Svotelis M., MD;
Vizgirda J., IL.
$11
Šaulys D., IL.
$10
Arštikis M., IL; Balt C., IN; Baltakis F., FL;
Bindokas V., IL; dr. Biskis M., IL; Butėnas D., IL; Čepėnas
A., IL; Damijonaitis A., IL; Danilevičienė E., IL; Daugirdienė
E., IL; Deveikis M., IL; dr. Dėdinas J., IL; Eiva S., NY;
Fabianovich, V., IL; Gaižutis J., IL; Gierštikas N., IL;
Grąjauskas M..FL; Ilginis D., IL; Janiūnas H., CT; Jankus
A., MI; Javas M., IL; Jodwalis J., IL; Juodikis C., IL; Kairys
A., IL; Kašuba E., IL; Kazlauskas S., OH; Kikilas S., IL; Kirkus
L., IL; dr. Konce’ CA; Kreivėnas O., PA; Kuras A. ir B., IL; dr.
Labokas A., FL; Lietuvninkas D., IL; Matulionis O., NY;
Moline S., IL; Narbutas O,, NM; Narutis J., IL; Naujalis I.,
IL; Naujokaitis G., VA; Navickas B., IL; Norvilas K., NY;
Orentas M., CT; Paliulis I., IL;Pleirys J., IL; Pliodzinskas V.,
OH; Prakapas J,, VA; Pupius J., CA; Račiūnaitė O., IL;
Radzevičius S., OH; Rudaitis R., IL; dr. Rugis A, FL; Rušėnas
O., IL; Ruzgą M., IL; Saulis A., IL; Stasas S., IL; Strikas V.,
IL; Šalčiūnas V., FL; rev. Šarauskas J., DC; šaulys M., FL;
Šilkaitis M., FL; Šimkus N., FL; Vaišvila S., IL; Volertas V.,
NY; Zaranka P., MI; Žemaitaitis A, CA.
Ateitininkų Šalpos fondas nuoširdžiai dėkoja už aukas,
kurios labai reikalingos remti ateitininkišką veiklą JAV ir
ypatingai Lietuvoje.
Ateitininku Šalpos fondo valdyba
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Vytautas Lapatinskas, gy
venantis Seattle, WA, „Drau
go” dienraštį remia 50 dol.
Nuoširdžiai dėkojame!

DRAUGAS, 2002 m. vasario 1 d., penktadienis

i ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE a
Ačiū, dosnusis dr. Jonai
Adomavičiau! Ir kaip nesi
džiaugti, ir kaip nedėkoti, kai
jaučiame paramų vieninte
liam lietuviškam dienraščiui,
leidžiamam už Lietuvos ribų!
Dr. d. Adomavičius jau nebė
pirmą kartą ateina su parama
„Draugui": šiomis dienomis
jis paaukojo net 1,000 dolerių.
Esame nuoširdžiai dėkingi.

Bronė Liaudanskis iš Camano Island, WA, prasitęsdama „Draugo” prenumeratą,
taip pat siunčia 50 dol. spau
dos
paramai,
linkėdama
„Draugui” ilgiausių metų!
Esame labai dėkingi!
Vasario 4 d., pirmadienį,
7:30 val.v. Pasaulio lietuvių
centre, Bočių menėje, susi
tiksime su Eugenijumi Gent
Advokatas Povilas Zum- vilu, buvusiu ministru pirmi
Jiakis bus pagrindinis kalbė ninku ir Klaipėdos meru, vie
tojas Cicero - Čikagos vakarų nu iš liberalų partijos steigėjų.
priemiesčių lietuvių Vasario Visi kviečiami. Susitikimą
16-osios minėjime, kuris ruo rengia Lemonto LB apylinkės
šiamas vasario 10 d., sekma valdyba.
dienį. Sv. Antano bažnyčioje 9
Marija Stoškus, gyvenanti
val.r. šv. Mišias atnašaus ir Palos Park, IL, dėkodama už
pamokslą sakys kun. Kęstutis kalėdines atvirutes ir kalendo
Trimakas, Mišių metu giedos rių, mums siunčia 100 dol.
parapijos choras, vadovauja auką. Esame labai dėkingi!
mas Jūratės
Lukminienės
KELIONIŲ
(chorui kartais talkina ir Ma
FOTOGRAFIJŲ
rius Prapuolenis, o choro va
PARODA
dovė - energingoji Jonė Bobi„W.W.T.PH.
2002" - 4-oji
niene'. Tuo po Mišių parapijos
turizmo
ir
kelionių
fotografijų
salėje - akademinė programa.
iš
viso
pasaulio
paroda
kviečia
Po advokato P. Žumbakio pa
kelionių
ir
fotografijos
mylėto
skaitos meninę programą at
liks Andrius Paulavičius. Va jus atsiųsti įdomesnes kelio
sario 14 d., ketvirtadienį, 12 nių fotografijas iki š. m. kovo
vai. prie Cicero miesto rotušės 15 d. Paroda, kuri bus atidaro
(50 Avė. ir 26 Str.) bus iš ma 2002 m. birželio 9 d., vie
kilmingai pakelta Lietuvos vė nerius metus veiks Vilniaus
liava. LB ir ALTo valdybų TV bokšte „Paukščių Takas”
rengėjai kviečia ciceriškius bei ir dvejus metus keliaus po di
kitų apylinkių lietuvius gau desnius Lietuvos miestus, vė
siai dalyvauti vasario 10 d. liau vykdys užsienio šalių
vyksiančiame minėjime ir va ekspedicinę programą.
Kokios dalyvavimo sąlygos?
sario 14 d. vėliavos iškėlimo
Bet kurios pasaulio šalies pi
ceremonijoje.
lietis, atsiuntęs parodos cent
VASARIO 16-OJI
rui
kuo nors įdomią savo ke
LEMONTE
lionių fotografiją su būtinais
Lemonto LB valdyba su informacijos priedais, tampa
tarė, kad Lietuvai jau esant parodos dalyviu, automatiškai
laisvai ir nepriklausomai, atė dalyvauja bendrame ir žanri
jo laikas pagarbiai, bet su niuose konkursuose, gali gauti
džiaugsmu ir linksmai minėti vertingus prizus ir titulus, su
Vasario 16-ąją, mūsų Lietuvos silaukti pasaulio vaizdinės
nepriklausomybės dieną. Ka produkcijos vartotojų dėmesio,
dangi Kovo 11-oji, nepriklau pripažinimo. Kiekviena fotog
somybės atstatymo diena, yra rafija, kaip autorinis kūrinys,
labai arti, abi šventes minėsi ginama įstatymų. Tematika
me vasario 16-ąją, šeštadienį, neapibrėžiama, tačiau foto
PLC didžiojoje salėje, rengda grafavimo vieta turi būti už
mi iškilmingą pokylį. Pradžia autoriaus gyvenamo adminis
— 6:30 vai. vakaro.
tracinio regionio ribų, t.y.,
Pagrindinė pokylio kalbė miesto, žemės, gubernijos,
toja bus iš Briuselio, Belgijos, krašto, apskrities ir 1.1.
atvykstanti Gintė Damušytė,
Bazinis fotografijos forma
Lietuvos ambasadorė NATO tas - nuo 10x15 cm iki 13x18
organizacijai ir Europos Są cm. Būtina informacija: kas
jungai. Garbės svečiais yra pavaizduota, vieta, laikas, au
kviečiami JAV senatorius R. toriaus pavardė, vardas, am
Durbin, Kongreso narys J. žius, profesija, 3 pasinės fotog
Shimkus, Lietuvos ambasado rafijos. Jei bent viena fotogra
rius Vašingtone V. Ušackas fija ir duomenys tenkina šias
ir daugelis kitų mūsų žymū sąlygas,
išsiunčiamas
nų.
,,W.W.T.PH.” parodos dalyvio
Meninėje- programoje dai pažymėjimas ir platesnė infor
nuos solistė Lijana Kopūstai- macija. Bendraujame lietuvių
tė-Pauletti, gros Broniaus Mū ir anglų kalbomis.
ro orkestras, Aldona ŠoliūPašto adresas: W.W.T.PH.
nienė gamins skanius valgius. Parodos Centras Luwer, P. O.
Maloniai kviečiame iš anks Box 637, LT-2049, Vilnius,
to užsisakyti vietas skambi Lithuania. Platesnė informaci
nant Genei Stasiulienei tel. ja Vilniuje: Parodos Centras,
708-301-6679. Ikr pasimatymo tel.
8-22-443-928,
e-mail
luwer@delfi.lt Žurnalo „Kelio
pokylyje'
Lemonto LB valdyba nių magija” tel. 8-22-722-219.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės Kučiose, vykusiose 2001 ra. gruodžio 9 d. Šaulių namuose Čikagoje. Iš kairės:
Algis Regis, kun. Jaunius Kelpšas, Dalia Blekienė ir Nerijus Šmerauskas.
Romo Eidukevičiaus nuotr.
Poetas Sigitas Geda, 2001
ISTORINĖ FILMAJUOSTĖ
metų Lietuvos rašytojų drau
„SEKLYČIOJE”
gijos premijos lauretas, pelnęs
Vyresniųjų lietuvių centre tų kovo įvykiai, kai Lietuva
įvairias literatūrines premi
jas, JAV LB Kultūros tarybos „Seklyčioje” sausio 16 dieną atstato savo nepriklausomybę,
kvietimu atvyks į Čikagą ir buvo rodoma istorinė filma- vėl grįžtama į Bostoną — čia
gegužės 11d. dalyvaus Poezi j uostė „Lietuvos Nepriklauso vykstančiose demonstracijose
mybės atkūrimas”. Tema — gausiame lietuvių būryje prie
jos dienoje Jaunimo centre.
Amerikos Lietuvių gydy demonstracijos Bostone, Vil Bostono burmistro rūmų kal
tojų sąjungos valdyba pra niuje, Maskvoje, JAV reakcija ba lietuvis kunigas, prašo
neša, kad jos ruošiamas semi ir komentarai televizijos ži- dangiškojo Tėvo laisvės Lietu
naras įvyks balandžio 13 d., niasklaidoje. Tai — dainų, žo vai. Iškeliamos JAV ir Lietu
vos vėliavos, minia gieda
šeštadienį, Čiurlionio galerijo džio ir vaizdų montažas.
Filmajuostė
prasideda
„Juo
Amerikos ir Lietuvos himnus,
je, Jaunimo centre.
dojo kaspino” demonstracijo prie mikrofono — Bostono me
iš art! ir to!T mis Bostone, vykusiomis 1988 ras. Kokia entuziastinga pub
metais rugsėjo 23 dieną. 1939 lika, kokia džiaugsmo diena,
VASARIO 16-OSIOS
m. Vokietijos užsienio reikalų daug kalbėtojų, dainos!
MINĖJIMAS BROCKTONE ministras Kibbentropas ir So
Filme rodomos ir demonst
vietų Sąjungos užsienių rei racijos Maskvoje, kur dauge
Kalendoriaus lapelyje - Va
lio tautų žmonės reikalauja
rio 16-oji! Ši diena daugeliui kalų komisaras Molotovas pa
laisvės. Taip pat matome M.
sirašė
nepuolimo
paktą
tarp
tautų
nieko
ne
ypatin
Vokietijos ir Sovietų Sąjun Gorbačiovą, atvykusį į Lietu
ga, tačiau jau daugiau nei aš
gos. 1939 metais Lietuva buvo vą. Blokados metu Maskvoje
tuonis dešimtmečius šie ma
susidegina Stanislovas Žemai
giški skaičiai reikšmingi prie tarp tų mažų valstybių, ku
rios buvo pirmosios nacinės tis. Kalba Vytautas Landsber
Baltijos krantų įsikūrusiai
šaliai - Lietuvai. Ši diena bu Vokietijos ir • komunistinės gis. Vilniuje skamba L. van
Beethoven 9 simfonija, vyksta
ria ir vienija po visą žemę Rusijos karo aukos. Filme iš
taikingos
demonstracijos. Po
reiškiamas protestas — rodo
išsisklaidžiusius tautiečius.
to
tęsiasi
blokados
iš
Šiais metais Lietuvos ne ma, kaip į Bostono miesto gat
priklausomybės atkūrimo ir ves demonstruoti išėjo lietu Maskvos.
Filme rodoma Lietuvos sos
atstatymo minėjimą Brock- viai, latviai, estai, didžiulė
tinės Vilniaus vaizdai, turtin
minia
su
vėliavomis,
plaka
tone (MA) švęsime vasario 10
dieną. 10:30 val.r. bus aukoja tais, šūkiais reikalavo laisvės ga gamtinė'aplinka, įspūdin
mos šv. Mišios Šv. Kazimiero savo tėvynėms. Demonstraci ga žaluma, natūrali gamta,
parapijos bažnyčioje (21 Saw- jose buvo matyti daug vaikų, pasakojama apie Vilniaus įkū
tell Avė., Brockton). Tuoj po jaunimo, suaugusių, daugu rimą, matome pilis, Vilniaus
Mišių parapijos salėje vyks mas buvo apsirengę tautiniais bažnyčias, Trakus ir apy
minėjimas. Pagrindinis kalbė rūbais. Lietuviai, latviai, estai linkes, Kryžių kalną.
Vaizdajuostę „Seklyčios” po
tojas - buvęs JAV armijos ka ėjo susikabinę rankomis.
piečių
vadovei Elenai Sirutie
Bostono
miesto
burmistras,
pitonas Andrius Eiva iš Va
nei
atsiuntė
Feliksas Kontaukalbėdamas
smerkė
Molotovošingtono (DC). Meninę dalį at
tas
iš
Bostono,
kuris yra šios
Ribbentropo
nepuolimo
paktą.
liks žymus Bostono vyrų seks
istorinės
filmajuostės
auto
Žmonės
reikalavo
laisvės
da
tetas, vadovaujamas Daivos
rius.
Po
filmo
vaišinomės
ska
bar.
Čia
gražiai
skambėjo
dai
Navickienės. Po minėjimo niais
„Seklyčios”
pietumis
ir
na
„Kaip
Aras
pašautas
ne
kavutė ir užkandžiai.
pasidalinome
įspūdžiais.
Kviečiame atvykti, nes var blaškomas vėjo”.
Laima Vaičiūnienė
Po to filme rodomi 1990 me
gu ar gali kas likti šiai dienai
abejingas. Vėjyje plevėsuoja
trispalvė - tokia spalvinga, to
kai švari, tokia laisva. Laisvė
yra nedaloma!

Rožė tau...

Skelbimai

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

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

Vasario 16-osios minėji
mas Merrillville, IN (Ameri
can Legion Post #430, 7430
Broadvvay, Route 53) vyks
vasario 10 d. 1 val.p.p. Pagrin
dinis kalbėtojas lietuvių ir
anglų kalbomis bus Kęstutis
Pocius. Meninę programos da
lį atliks muz. Bronius Mūras.
Minėjime dalyvaus Indianą
valstijos pirmosios apygardos
Kongreso atstovas Peter Visclosky. Po oficialios minėjimo
dalies - šokiai ir dainos. Malo
niai kviečiame apylinkės lietu
vius dalyvauti šioje mūsų tau
tos šventėje. Minėjimą rengia
LB East Chicago apylinkės,
Lake apskrities ALTo skyrius
ir Lietuvos Vyčių 82 kuopos
valdybos.

Atslųsta paminėti
Angelės Lauciūtės knygą
„Barakudos dienoraštis arba
lietuvaitės įspūdžiai Kanado
je” išleido AB „Spauda”, Vil
nius, 2001, 264 psl. Įdomus
veikalas, parašytas dienraščio
forma. Intriga skaitytoją veda
nuo pirmo iki paskutinio pus
lapio.
Stilius
lakoniškas,
sklandus, lengva skaityti. Per
sonažai tikri, nesukurti. Įvai
rūs charakteriai. Autorė vaiz
dingai nušviečia trečios lietu
vių emigrantų bangos gyve
nimą šiapus Atlanto, šių die
nų epochą. Veikalas yra ver
tingas ne tik kaip literatūri
nis, bet ir kaip istorinis kūri
nys. „Draugo” knygynėlyje jo
kaina - 13 dol., persiuntimo
mokestis - 3.95 dol., Illinois
valstijos gyventojai dar pride
da 8.75 proc. mokesčių.
Bronius Lunas

LIETUVIŲ FOTOPARODA MEKSIKOJE
Fotomenininkui Algimantui
Keziui jau yra tekę dalyvauti
įvairiose fotoparodose dauge
lyje pasaulio kraštų.
Tačiau jis pats arba kitų
žmonių dėka vis „atranda”
naujų šalių savo fotografijoms.
Jo vėliausia paroda Meksikoje
gimė priimant Lietuvos am
basadoriaus Vašingtone Vy
gando Ušacko pasiūlymą. Bu
vo sugalvota, kad Lietuvos
prezidento Valdo Adamkaus
pirmojo oficialaus vizito Mek
sikoje dienomis turėtų būti ir
Lietuvą bei lietuvius liečianti
fotografijų paroda.
V. Ušackas, kuris, beje, yra
ir
Lietuvos
ambasadorius
Meksikai, pats buvo atvykęs
pas A. Kezį į namus ir čia ap
tarė tokios parodos planą,
Kadangi laiko buvo likę ne
daug, tai čikagietis fotomeistras turėjo atsiraitoti ranko
ves ir tuoj pat pradėti tokią
parodą „lipdyti”.
A. Kezio užsispyrimas nu
galėjo. Darbai buvo padaryti
net anksčiau, norint prieš tai
juos dar parodyti Čikagos lie
tuviams. Tokiu būdu ji buvo
išstatyta Čiurlionio galerijoje
sausio 11 d. Taip pat čia buvo
išspauOTintas ir parodos kata
logas, kurį fotomenininkas
kartu su savo nuotraukomis
nusivežė į Meksiką sausio 22
d.
Pati paroda buvo atidaryta
sausio 24 d. Mexico City —
vieno iš didžiausiųjų pasaulio
miestų bibliotekos patalpose.
A. Kezio darbams, kurių buvo
120, buvo skirta didžiulė bib
liotekos rūmų salė. Kita salė
talpino Lietuvoje gyvenančių
fotografų Kęstučio Stoškaus,
Vaclovo Strauko, Stanislovo
Žvirgždo didesnio formato dar
bus bei kito čikagiečio Jono
Tamulaičio dokumentines fo
tografijas. Šių kūrėjų bendras
nuotraukų skaičius siekė 36.
Su Lietuva ir lietuviais su
pažindinanti fotoparoda Mek
sikoje buvo iškilmingai atida
ryta sausio 24 d. vakare. Per
jos atidarymą kalbėjo pats
Lietuvos
prezidentas
V.
Adamkus, taip pat ir aukštas
Meksikos pareigūnas bei am-

basadorius V. Ušackas. Paro
da sutraukė nemažą žiūrovų
bei vietinės spaudos dėmesį.
A. Kezį po parodos atidarymo
„tardė” net 7 laikraščių atsto
vai, kurie vėliau jų atstovauja
moje spaudoje įdėjo aprašy
mus. Anksčiau buvo galvota,
kad ši fotoparoda bus išstaty
ta tik porą dienų — Lietuvos
prezidento vizito metu. Tačiau
rengėjams ji taip patiko, jog
buvo nutarta ją laikyti ma
žiausiai mėnesį laiko.
Lietuvių fotografijos paro
da buvo vienintelis kultūrinis
įvykis, surengtas Mexico City
LR prezidento V. Adamkaus
pirmojo oficialaus vizito Mek
sikoje metu.
Pats A. Kezys atgal į namus
sugrįžo sausio 27 dieną gero
kai pavargęs, bet pilnas įspū
džių iš Mexico City. Šiame
mieste jam jau yra tekę po
rą kartų anksčiau lankytis,
bet tik kaip turistui, ieškan
čiam vaizdų savo fotoaparato
objektyvui. Šis vizitas jau bu
vo visai kitokio pobūdžio.
A. Kezys papasakojo, kad
Meksikoje jis buvo gražiai su
tiktas ir jam ypatingą dėmesį
rodė Lietuvos garbės konsu
las Mexico City dr. Dominick
Verut su žmona. Jie čikagietį
pasitiko oro uoste, taip pat
ten jį pristatė kelionei atgal į
namus. Visą laiką buvo jau
čiama šilta globa ir dėmesys.
A. Kezys ir didelis būrys lie
tuvių delegacijos, atvykusios į
Meksiką, narių dalyvavo pri
ėmime pas Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus patarėjo
Raimundo Mieželio dukrą Gilandą ir jos vyrą Eduardo Posada. Jų puošnioje rezidenci
joje Mexico City buvo pra
leistos kelios malonios valan
dos.
Čikagiečiui, aišku, teko ten
susitikti ir su pačiu Lietuvos
prezidentu, kitais Lietuvos
delegacijos nariais. Su jais
teko apsistoti gana gražiame
„Camino Real” viešbutyje.
Dabar A. Kezio vėl laukia
nauji darbai bei rūpesčiai,
apie kuriuos papasakosime
vėliau.
Edvardas Šulaitis

Siųskite:
Vardas, pavardė-------------------------------------------------------------------------

Adresas ______________s-----------:-----------------------------------------------Miestas, valstija, zip code-----------------------------------------------------------

Dovanoja:
Vardas, pavardė------------------------------------------------------------------------Adresas____________ —__________________________ _________
..Pipirų ratelio" eglutėje, vykusioje Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje. Kairėje - dabartinė ratelio direktorė

Miestas, valstija, zip code

Rasa MrCarthy, kuri kartu Elyte Sieczkowski įkūrė „Pipirų ratelį", norėdamos suburti priešdarželinio (iki 3 m.)
amžiaus lietuviukus, ypač augančius mišriose šeimose.
Indrės Tjjūnėlienė# nuotr.
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I
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Fotomenininkas Algimantas Kezys (dešinėje) savo kelionės į Meksiką
išvakarėše kalbėjosi su kitu fotografu Jonu Tamulaičiu, kurio 11 fotogra
fijų taip pat buvo išstatyta Meksikoje.
E. bulaičio nuotr.

■tęįtSS.-

TURGUS

DRAUGO NEMOKAMAS REKLAMINIS LEIDINYS

• Man 38 m., turiu patirties vertėjavime (rusą vokiečių,
anglų),'valdau kompiuterį, vairuoju automobilį Didelė
praktika prižiūrint ir auklėjant vaikus (taip pat
neįgaliuosius). Esu ramaus būdo. komunikabili, “flexible", nerūkanti,kantri. Turiu patirties gyvenant ir dirbant
Amerikoje. Issilavinimas- aukštasis (užsienio kalbų
universitetas).šiuo metu dirbu mokykloje anglų kalbos

• Care for elderly and siek person. We open: Mon.- Fri.
-10 am.-5 pm. LEONID EMPLOYMENT AGENCY
2881 N Milwaukee Avė. Tel. 773-395-8820

mokytoja. Galiu prižiūrėti vaikus, būti kompanione
senyvam žmogui. Galiu gyventi šeimoje. Lauksiu
pasiūymų. Inga tel. Šiauliuose +370-1-450001

• tHnx • soonvisvd • ėvcnra • san3Wxi3h • tuną • įsva • • kas? • kur? • reikmenys • kada? • paslaugos • kur? • darbai • kas? • kada? «kiek? • kur? •

sausis 2002

• Odeta ieško darbo penktadieniais ir sekmadieniais
arba vakarais. Turi automobilį, kalba angliškai. 847877-0498

Mieli Turgaus skaitytojai,
Jūs žinote, kad TURGAUS pirmutinis tikslas yra padėti vienas
kitam. Mes esame Amerikoje, kaip ant jūros bangų putelė, kuri gali
greitai prapulti, pranykti. Mūsų yra mažai ir nutautėjimas mus greitai
retina. Padidinti TURGAUS veiklą, bandysime spausdinti DRAUGE, kas
penktadienį, skelbimus darbų ieškantiems ir darbų teikėjams.
Bandysime DRAUGE suteikti pagalbą dėl darbų bent vieną kartą į
savaitę*. Šie pranešimai apie darbus bus dedami nemokamai DRAUGE,

V

• Moteris ieško darbo. Diana 630-795-0742
• Reikalingas CDL vairuotojas su ne mažesne kaip 2
► metų patirtimi. Darbas Čikagoje. Dalius 773-406-7204,
S 708-233-9565

______________________________________________________________
Zip

| Telefono numeris -------------------------------------------------------------------------------------| Siųskite davinius ir mokestį DRAUGAS 4545W 63rt St. Chicago, IL 60629. Prenumeratos mokamos iš anksto.

G įvairius variantus. Reda 773-586-8856
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• RCS Ine. reikalingi žmonės parduotuvių valymui ne
ILL valstijoje. Atlyginimas pagal susitarimą. Lauksime
u skambučių iš rimtai norinčių dirbti. Marius 847-3841852

7

5

Pranas 773-436-0816

• Didelė amerikiečių kompanija ieško dažytojų išorės
darbams. Adresas: 9755 W Farragut, Rosemont, IL
60018-5324. Tel: 847-928-1000 ext. 124

B • Reikalingi medicinos seserų asistentai slaugos

4*

-f-

• Dvi moterys ieško darbo. Turi mašiną kalba
lietuviškai, rusiškai, truputį angliškai. Silva 630-8520469

fe « Ieškau darbo nepilnai darbo dienai nuo 8 v.r. iki 12
Sį v.p.p. Turiu darbo leidimą. Siūlyti įvairius variantus.
•

X

namuose, vakarų priemiestyje. Geras atlyginimas,
leidžiama dirbti viršvalandžius. Reikia turėti darbo
pę leidimą ir susikalbėti angliškai. Pageidautini vyrai.
Pirmenybė medikams. Zenonas 847-608-7414
•

* F v

r

• Mergina perka namą ofisų valymus. Gali prižiūrėti
senus žmones, turi mašiną ir moka anglų kalbą. Taip
pat perka su defektais, daužytą mašiną gali būti
sugedusiu varikliu ar pavarų dėže. Lina 773-436-4608

g

i

5 "3

847-525-9275

vidaus dažymai, bei kiti namų darbai. Gintaras 708460-9338

«r.

i’1’

• Dedu medines grindis,keramikos plyteles, marmurą,

P “Pergo“, linoleumą restauruoju parketą. Lauko ir

reaguoti greitai apie Lietuvą liečiančius reikalus Amerikos spaudoje. Senovėje degė ugnis
ant piliakalnių ir bokštų, o šiandien ginsime Lietuvos vardą vartojant kompiuterius. Praneškite
e-pašto adresus: administracija@draugas.org arba faksu Valentinui.
?

• Atliekame visus staliaus ir smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, nemaža praktika JAV. Tikrai
žemos darbų kainos. Žilvinas 773-254-0759, mob. Tel.

•*»

Naujas projektas - renkame lietuvių e-pašto adresus, kad galėtumėm apibūdinti ir

-

• Esu lietuvė, man 50 m., galiu prižiūrėti vaikus,
pagyvenusius žmones, tvarkyti namus. Turiu
rekomendaciją nekalbu angliškai, tik rusiškai. Norėčiau
dirbti VVaukegan, Zion arba Gumee vietovėse.
Skambinti nuo 6 v.v. iki 10 v.v. Regina 847-336-5388

w • Jauna moteris, turinti žalią kortelę, vairuojanti
L automobilį, ieško valymo ar kitokio darbo. Siūlyti

| Vardas, pavardė _______________________________________________________

Valstija

• Galiu pakeisti savaitgaliais, slaugyti pagyvenusius
žmones arba prižiūrėti vaikus. Patricija 773-247-1119
• Vyras su žmona ieško darbo valymuose arba šiaip
kokio darbo. Laimutė 708-351-4922

priežiūrai. Truputį kalba angliškai. Zita 773-523-7468

H

| Iki balandžio 1 d. pirmą kartą prenumeruojant JAV-se, metų prenumerata tik $65.00, o pusei metų $35.00.

Miestas

• Reikalingas darbininkas(ė) dirbti VVisconsine
valymuose. Atlyginimas $1400. Audrius 715-855-0882

fe • Moteris ieško (perka) darbą pagyvenusių žmonių

naujame skyriuje, pavadintame „Darbai“.
Taip pat nutarėme į TURGŲ dėti Jūsų trumpus laiškus apie
darbus ir darbų problemas. Siųskite informaciją TURGUI.
DRAUGĄ galite įsigyti lietuvių parduotuvėse ir taip pat galite
prenumeruoti.
.
Valentinas Krumplis

I Adresas

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

• 22 m. mergina ieško darbo. Laura 773-776-6980
• Galiu prižiūrėti vaikus savo namuose nuo 2 v.p.p. iki 9
v.p.p. Pirkčiau namus valymams, taip pat bet kokį darbą
tik nuo 2 v.p.p. Turiu darbo leidimą. Regina 708-7281887

•
• 57 m. vyras (inžinierius bei treneris) ieško bet kokio
darbo Shaumburg arba Archer-Central gatvių rajone.
Gali prižiūrėti senelius bei namus. Susikalba angliškai,
truputį supranta lenkiškai, moka lietuvių ir rusų
kalbas.Albertas 847-798-8690 arba 773-430-1126

‘,..

DRAUGO KONCERTAS kovo 17 d.
Maria High School auditorijoje, 3 v.p.p.

• Šeima, turinti „žalią kortą", gali dirbti valymuose arba
prižiūrėti žmones. Kalbame rusą lietuvių ir lenkų
kalbomis. Automobilio neturime. Leonidas 773-2058432

• PRO CARE AGENCY are you looking for a job as
nanny, caregiver or housekeeper? Please call: 773237-2220, 5642 W. DIVERSEY, ROOM 106, CHI
CAGO, IL

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

I

• Jensen & Femstein Realtors, LLC visas nekilnojamo
turto spektras! Nuo buto iki pilaitės po ąžuolais.
Padedamą nupirkti ir parduoti, didžiausią jūsų gyvenime
investiciją. Kartu su jumis nuo pirmojo žingsnio finansavimo suradimo - iki namo uždarymo. Rasa
Mitkus 630-202-6867

• 43m. moteris ieško darbo su grįžimu į namus. Gali
susikalbėti angliškai, turi automobilį. Siūlyti įvairius
variantus. Eugenija 773-988-1198
• Vyras, ilgą laiką gyvenęs ir dirbęs JAV, parduoda
įvairius darbus 15-koje valstijų. Virgis Tel. Klaipėdoje
419084
• 50m. tvarkinga moteris perka darbą prižiūrėti
senelius, su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Nijolė
773-764-4267
• Medicinos sesuo 45 m., mokanti anglų, rusų, lietuvių
kalbas, gali slaugyti ligonius, prižiūrėti senus žmones.
Gali pakeisti. Dana 773-436-4608
• Pirksiu gerą darbą. Mokėsiu brangiai. Agnė 708-7809914

• Ieškau darbo savaitgaliais arba naktimis
pietvakariniuose rajonuose. Vilija 708-233-0216
• Paskolos nekilnojamam turtui, perfinansavimas,
labai greitas patvirtinimas. Organizuojami nemokami
seminarai lietuvių kalba. Gintaras Vaitkevičius 708955-2222

• Ieškau bet kokio darbo, turiu žalią kortelę, susikalbu
angliškai, galiu pakeisti savaitgaliais. Neringa 630-2437727

į

p

□ KIRVELAITIS padės parduoti ar nusipirkti nekilnojamą
> turtą visose JAV , suras jums palankiausią
•

• Virga ir Vladas, turintys praktikos namų priežiūroje,
valgio gaminime, vairuojantys automobilį, ieško darbo.
Kalba angliškai, rusiškai, lietuviškai. Siūlyti įvairius
variantus. 708-289-3278

• 53 m. moteris, mokanti lietuvių, rusų kalbas, gali
slaugyti senus žmones, prižiūrėti vaikus. Ruošia
iškilmingus pietus vestuvėms, jubiliejams bei kitoms
progoms. Stasė 773-436-4608

• Moteris galėtų prižiūrėti (savo namuose), mažĄ vaiką.

• Vyras, turintis 5 m. darbo stažą Amerikoje, atlieka
visus statybos darbus, vonias, virtuves, elektrą,
L santechniką ir kita. Ramūnas 773-925-1805

• Marmuro, granito, keramikinių plytelių instaliavimas.
Vonios kambariai, virtuvės, holai, židiniai ir daug kitų
darbų. Garantuota darbų kokybė, patirtis, darbo
draudimas. Svajūnas 773-612-6306

g • STARCK & CO. REALTORS IR JIM MANTAS

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

• Jaunas, energingas vyras, turintis žalią kortelę,
automobilį, ieško bet kokio darbo, turi suvirintojo
spesialybę. Remigijus 630-243-7727
•M
v
sfejĮHI*’
’•
• 58 m. vyras, mokantis visus ūkio darbus, galintis
slaugyti senelius, ieško darbo. Turi automobilį. Siūlyti
įvairius variantus. Bronius 773-581-8982

• Dabar geras laikas pirkti namą Marųuette Parko
rajone. įmokėti tik $1000. Pagerintos lengvatos'. Vida
773-436-1000 ext. 112

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

• Moteris su žalia kortele ieško darbo su grįžimu į
namus. Šeštadieniais ir sekmadieniais gali pakeisti.
Regina 773-737-9438

• Puošiu patalpas vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams ir
kitoms progoms, darau puokštes. Vilija 708-597-3047

finansavimą atsakys į jūsų pateiktus klausimus.

• 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* St., Chicago, IL 60629 Tel. 773838-1050, Fax 773-838-1055, E-mail
transpak2000O hotmail.com

•0 Mantas 630-671-9282, 847-942-7793
P • Išankstiniai užsakymai 100 auto detalių: padangos,

§ duslintuvai, radiatoriai, magnetofonai ir kita. Taip pat
g įdedu. Regimantas 773-847-6518

• 40 m. moteris ieško darbo. (Namų valymų nesiūlyti)
Alė 773-776-6980
\

• • Filmuoju visas nepakartojamas gyvenimo akimirkas,
fe Garantuota skaitmeninė vaizdo ir garso kokybė
§ Europinėje ir Amerikietiškoje sistemose. Filmai apie
Lietuvą (NTSO sistemoje). Dainius 708-496-9046

Gyvena Harlem ir 64* SL Meilutė 773-586-6856

• '
ri

• Perku darbą. Turiu dokumentus. Tadas 708-906-7759
• Vyras su žmona ieško darbo žmonių priežiūrai arba
valymuose. Turi žalią kortelę, kalba lietuvių, rusų ir šiek
tiek anglų kalbomis. Lina 708-594-2087

• Sparrow PC Kompiuterių remontas, interneto
pajungimas, patarimai namuose ir raštinėse. Tony
Etvfkfs 630-992-6349, 630-435-6349. E-mail

S

'4

. ' i
• Architektūrinės paslaugos - brėžiniai, interjeras.'Rytis
773-843-9859
. T -

■ apąrrowpc @ uahoo.com
». **> J
'■
• Padedu palankiausiomis sąlygomis gauti finansavimą
įsigyjant nekilnojamą turtą. Patariu visais paskolų
• U.S. Small Business Administration SBA PRO-Net
gavimo perfinansavimo klausimais. Žilvinas 773-456Jūs galite gauti patarimus, kaip pradėti verslą. E-mail
pronet@sba.gov
-•
* 8502, 630-393-5662
’

9 • Mergina ieško bet kokio darbo. Siūlyti įvairius

•

variantus. Virginija 773-612-7293

• Ieškau vyresnio amžiaus vyro, susikalbančio
> angliškai ir turinčio Snc. security kortelę, prižiūrėti seną
** žmogų ir gyventi kartu. Alfredas 847-965-2265
• Gal galime padėti vieni kitiems. Jūs man dovanojate
gerai riedantį automobilį, o aš - profesionaliai sutvarkau
• asmeninį kultūrininko archyvą. Galėčiau padėti ir
ligonio slaugymo,gyvūnėlių priežiūros, namų tvarkymo
5d darbuose. Rita 773-436-0239

3

• Montuoju palydovines navigacines sistemas
sunkvežimiams ir lengviems automobiliams. Surenku,
5 remontuoju, pagreitinu kompiuterius, instaliuoju
> lietuviškus žodynus, pajungiu internetą ir Lt Deividas
• Individualios lietuvių kalbos pamokėlės ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikams. Galiu atvykti į namus.
3
Ramunė 708-458-5391, 708-373-6416
I

3

• A. JAMES HEATING AND COOLING 773-778-6050.
Full Service and Instalation free estimates. Kalbame
lietuviškai. Anatolijus 773-617-6768

•
«O • 26 m. tvarkinga moteris auginanti, pusantrų metų

fe sūnų, gali prižiūrėti vaiką savo namuose. Siūlyti kitus

g

darbus. Vita 708-839-1757

o • 43 m. moteris ieško Z perka darbą žmonių priežiūrai
O (vaikai, seni žmonės, ligoniai). Gali gyventi kartu.

.

automobilį, kalba angliškai, gero nuoširdaus
charakterio. 773-612-6306

B • ®a,i įkainuoti, padėti nusipirkti, parduoti įvairų

9

»

7

7

•

fe
H

O

• Išvežame visus nereikalingus daiktus, šiukšles,
statybines atliekas bei perkraustome. Sigitas 708-4423920

773-436-6836

nekilnojamą turtą suranda optimaliausią finansavimą.
• 773-260-3404. Audrius Mikulis 630-205-9262
B • BEAUTY FOR ALL SEASONS grožio konsultahtė

• Su savo automobiliu valau sniegą. Vytai,itm 630-8168605
m

Lorita 219-533-3924

> • 20m. mergina perka darbą vaikų priežiūrai. Turi

S

• AREEX INTERNATIONAL siunčia siuntinius į Lietuvą
iš Nevados ir Arizonos. Algis 323-666-0248 arba Email: areex@pacbell.net

* 7

atlieka: makiažą individualių spalvų parinkimą
kosmetines kaukes, antakių, blakstienų dažymą ir ,
fe korekciją šukuosenų parinkimą. Gali atvykti į namus.
g Ramunė 708-458-5391, 708-373-6416
§ •Anatolijus Siutas oficialus teismą ligoninių ir kitų
dokumentų vertėjas, taip pat LITH-TEMP darbo
agentūra 773-847-4903

• Nebrangiai mokau vairuoti, padedu išsilaikyti ir gauti
vairavimo leidimą. Padedame įsidarbinti prie senelių ar
vaikų. Fotografuojame, filmuojame. Vežame į oro uostą
ir atgal. Zenonas 708-422-5886
• Muzikos mokytoją turinti 18 metų darbo patirtį, moko
groti pianinu (ketvirtadieniais ir penktadieniais). Jolanta
708-424-6273

• Darau viso kūno švedišką masažą kaina prieinama.
Po sunkių darbų reikia raumenims atsipalaiduoti,
pabandykite, turiu dovanos korteles. Galite padaryti
staigmeną savo brangiam žmogui. Angelė 630-6548124

• Patikimai padedame sutvarkyti atvykimo dokumentus
iš įvairių šalių į JAV. Išsamesnė informacija Danguolė
teVfax407-944-9668,mob 407-460-7614

•

S
7

į

fe • Imigracinės teisės specialistas - advokatas Aurelijus

langų, grindų. Firminio stiliaus kūrimas.vykintas 708-

>

5

447-4743

Butvilas 312-580-1217

• Grafinė reklama ant transporto priemonių pastatų,

t

t

• Ieškau Aliaus Baltrušaičio, kuris dirbo praeitą vasarą
VVestmonte. Aliau, paskambink Raimondai 773-3304444, norėčiau vėl pasinaudoti tavo paslaugomis.
• ALTA VISTA finansinės paslaugos itin palankiomis
sąlygomis ir žemais procentais. . Pertinansuoja
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. 312656-8162-angliškai.
• Chirurgas traumatologas iš Kauno Raudonojo
Kryžiaus Traumatologinio Centro padės, patars,
pagydys Edmundas 708-687-0199
• DEMESIOI Jei nespėjote kada buvo žemi procentai,
tad gal spėsite į “Žiemos išpardavimą", kuris sutaupys
jums $200-$500 “closingui" Skambinkite netgi
beviltiškais atvejais. Paskolos nekilnojamam turtui be
įplaukų, be kredito, be taxų, be pradinio įnašo.
Perfinansavimas, 2'" mortgage, nemokamos
konsultacijos. Padedu surasti geriausius Real Estate
agentus, advokatus ir draudimą. Kad įsitikintumėt ir
galėtumėt sulyginti su kitais pasiūlymais,
paskambinkite Raimondai 773-330-4444. Kviečiu
bendradarbiauti.

• Parduodu automobilį '91 DODGE CARAVAN. Kaina
$1200 Dalius 773-247-6630, 708-288-6571 mob.

£

• Būčiau labai dėkingas, jeigu kas nors pigiai parduotų
ar padovanotų Bostone išleistą Lietuviškąją
enciklopediją ir B. Kviklio "Lietuvos bažnyčios*. Stasys
773-847-0664

m

•

• Ieškom žmogaus ar poros norinčios nuomoti atskirą
kambarį name. Paulius 773-919-5551

g
• Išnuomojamas 2jų miegamųjų butas. Yra baldai,
balkonas, mašinų aikštelė. $600 Asta 708-293-6088
• Parduodamas automobilis ‘93 FORD PROBE
automatinė greičių dėžė, 80K mylių visi privalumai,
puikiame stovyje. Tijata 708-863-2077

• Kelmės raj. Pigiai parduodamas 500 kv. m. pastatas
(buvęs vaikų darželis) yra 0,5 ha žemės sklypas. Su
visomis statybinėmis medžiagomis. Roma 708-6451282

• Parduodamas dviejų miegamųjų namas Eudid'e. Gintas

• Parduodamas venas '91 OLDS SILHOUETTE. 90K

,

mylių. gerame techniniame stovyje, raudonos spalvos,
kaina-$3000Virginlja 630-202-2361

;
J

•

216-383-9550

g • Išnuomojamas kambarys savaitgaliais vyriškiui prie
Harlem ir 64* St. Meilutė 773-586-8856

I
a

DRAUGO biuletenis

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

• Parduodamas automobilis HYUNDAI SCOUPE LS
COUPE pusiau gerame stovyje Valentinas 773-5859500
• Parduodami pigūs automobiliai. Robertas 708-2594758

Vasario 10 d., sekmadienį, Amerikos Lietuvių Tarybos
Čikagos skyrius rengia Vasario 16-osios - 84-ųjų
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir atstatymo
metinių - minėjimą kuris vyks Maria aukštesniosios
mokyklos auditorijoje (6727 S. Califomia). Programoje,
prasidėsiančioje 2 vai.p.p., numatyta trumpa paskaita ir
meninė dalis. Dalyvauja Lietuvių operos moterų choras
ir Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė. Aplinkybėms
susiklosčius, tikimasi sulaukti Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus ir JAV senatoriaus Richard Durbin.
Taip pat yra jau pasisakę dalyvauti lietuviškų
organizacijų atstovai bei kiti svečiai. Visa lietuvių
visuomenė yra maloniai kviečiama atšvęsti kartu šią
garbingą mųsų tautos sukaktį.

•

i

J

• Parduodamas automobilis HONDA CIVIC LX ‘95,100K,
3, mylių, 4 durų, automatinė dėžė, kondicionierius, naujos

vardas.

U padangos, naujas duslintuvas. Kaina $4600. Monika 630C 305-8349

pavardė.

5

adresas.

2 • Parduodamas ąžuolinis rašomasis stalas tik $25

§ Gražina 312-326-2724

miestas.

•

• RAND AUTO CARE INC. Parduodami įvairūs
automobiliai. Padedame susirasti finansavimą
perkamiems automobiliams. 708-655-4758, 847-3614620

2 • Parduodu “Blind stich" siuvimo (gamyklinę) mašiną. Zita
§ 773-927-3718

telef.—

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS
•

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

• DĖMESIOI Jaučiatės gyvenimo prispausti, svetima
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, Rasa Email: matulisa@net zero.net

]

W • Su dideliu venų perkraustau, pervežu stambesnes
S prekes iš parduotuvių. Dvi dienas per savaitę pastoviai

•

galiu vežioti krovinius. Stasys 773-434-8988

£ • Kauno senamiestyje, prie Katedros bažnyčios
• Parduodamas '86 OLDS CUTLASS CIERA 103K
mylių, 4 durų, kaina $1000. Donatas 773-791-6767
• 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
• Parduodu Piano YAMAHA 4 metų kaina $5000 už
$2700, kompiuterio ąžuolini stalą iš 4 dalių kaina $500
už $200, lovą 3 metų su kietais matrasais $260,
modernią knygų lentyną 1 metų $50. Janina 630-9694133
• Pigiai parduodami 3 vyriški dviračiai ir 2 mankštos su
1 ratu “spydameters". Antanas 708-636-5190
• Neseniai atvykusiai jaunai šeimai iš Lietuvos, su
mokyklinio amžiaus dukrele labai reikalingas
kompiuteris. Būtų labai dėkingi, jeigu kas nors
padovanotų jau padėvėtą kompiuterį. Neringa 630243-7727

• Rengiate pobūvį? Didelį ar mažą kreipkitės į mus.
Malonioje atmosferoje mes tai galime padaryti dėl 30120 žmonių. Sekmadieniais lietuviški pietūs nuo 11:00
v.r. iki 2:00 p.p. Restoranas Gintaras, Lietuvių
Namuose. 877 E 185 St., Cleveland, OH. 216-4869809
• Aplankykite naujai išremontuotą Lietuvių Klubą
virtuvė dirba kas vakarą nuo 5 v.pp iki 10 v.v.(naujos
prailgintos valandos) Naujiena!!: Kiekvieną dieną
” siūlome koldūnų lietuvišką “reuben”, “BBQ", kiaulienos
X sumuštinį ir kitus skanumynus.Kaip visada,

► ketvirtadieniais ir sekmadieniais vyksta populiarus 25
2 centų viščiukų “sparnelių vakaras"! Lietuvių Klubas,
S Lietuvių Namuose, 877 E 185 St., Cleveland, OH.,
• 216-486-9809
•B
M • Tėviškės Aidai, sekmadieniais 7:00 iki 8:00 v.v.
£ WCPN 90 3 FM Vedėja Kristina KuprevičIOtė, e-

G paštas judsonkmk@aol.com

§
y) • www gija org- Imigracijos informacija naujai
•

atvykusiems iš Lietuvos. Informacija apie sambūrio
GIJA veiklą.

-e • www zaibas.org - Informacija apie Cleveland lietuvių
2, sporto klubą ŽAIBAS, įkurtas 1950 m.
• www.saintgeorgeparish.org - Informacija apie vieną iš
seniausių lietuviškų parapijų Amerikoje, Šv. Jurgio ir
rasite Cleveland lietuvių istoriją.
• www.geocities.com/Heartland/Ranch/8441/ Informacija apie Cleveland lietuvius, organizacijas,
verslus ir t.t.

CLEVELANDO RENGINIŲ KALENDORIUS
• Vasario 9 d., 10 v.r. -5 v.p.p. ir 10 d., 10 v.r. - 3 v.p.p.
“BIRŪTA Designs" pirmos komunijos suknelių
išpardavimas, Lietuvių Namų viršutinėje salėje.
• Vasario 10 d. 11:30 v.r. - Tradiciniai Užgavėnių blynų
pusryčiai šv. Jurgio parapijoje.

S

• Vasario 17 d. - Vasario 16 ir Kovo 11
Nepriklausomybės Švenčių Minėjimo dieną:
8 v.r.- “Tėvynės Garsai“ radijo speciali
nepriklausomybės švenčių laida. WJCU 88.7 FM arba
per internetą www thecityradio/wjcu com

9:45 v.r. * VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS prie laisvės paminklo
Dievo Motinos parapijoje.
10 v.r. - Šv. Mišios Dievo Motinos parapijos
šventovėje. Giedos choras EXULTATE
10:30 v.r. šv. Mišios šv. Jurgio parapijos šventovėje.
Giedos parapijos choras
4 v. p.p. - Minėjimas Dievo Motinos parapijos salėje.

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

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

324-6322

• Car for sale '83 FORD BRONCO 4x4 runs well, good
for snow plowing. $1000. Valentinas 773-58-9500

ĮP • Romainiuose, šalia Kauno parduodamas pusiau
• įrengtas namas. Yra 17 arų žemės sklypas.. Kaune Zita
g 251445, JAV Danguolė 708-425-7829

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

3 • Mieli žmonės, man darbui labai reikalingas automobilis,

•

bet nusipirkti neturiu pinigų. Labai prašau, kad kas nors

2 padovanotų savo jau nenaudojamą bet dar tinkamą

• Būtume labai dėkingi, jeigu kas galėtų padovanoti
kompiuterį, neseniai atvykusiai šeimai. Neringa 630-

Siųskite paštu arba faksu:

S važiavimui. Jums dėkinga Emilija. 773-776-8176
"
i

243-7727

•

DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

• Parduodamas 3-jų kambarių butas Kaune, prie didžiųjų

S klinikų. Gražina 773-5ėl-7475 skambinti po 8 v.v.
• Parduodamas automobilis ‘93 MAZDA MX-3,baltos
spalvos, 5 bėgiai. “Bose* audio, CD, kaina $3000.
Darius 847-7344619

jį • 35 m. moteris auginanti sūnelį prašo kokios nors
G paramos. Ačiū. Telaimina jus Dievas. Roma tel.
O Klaipėdoje 345282

• Pirksiu pigų neblogą automobilį. Alrina 630-323-0533,
skambinti vakarais nuo 7:00 iki 9:00 pm

• MENO MOKYKLĖLĖ. PROGRAMA PAAUGLIAMS IR
JAUNIMUI. ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose
ŠEŠTADIENIAIS, tuoj po lituanistinės mokyklos pamokų
fe veikia kiksės: Registruotis tai.: 630-624-1247. Taip pat
vyksta klasės LEMONTE, PLC.

§

• Parduodama kilnojama ligoninės lova. Gerame -,v
stovyje. Kaina $500 Valentinas 773-585-9500

Pagrindinis kalbėtojas - LR ambasadorius JAV,
Vygaudas Ušackas. Meninę programą atliks tautinių
šokių grupė Grandinėlė ir kanklių vienetas Gintarinės
stygos. Įėjimo auka $10, vaikams nemokama.
Rengia ALT Clevelando skyrius ir JAV LB Clevelando
apylinkės valdyba.

• Specialus pasiūlymas naujiems Clevelando
skaitytojams: DRAUGAS laikraščio prenumeratos
kaina pirmiems metams - tik $65. Sutaupysite $35.
Parašykite jūsų vardą adresą ir atsiųskite su čekiu.
Draugas, 4545 W 63* St., Chicago, IL 60629. šitas

• Vasario 24 d. 12 v.p.p. - Kredito kooperatyvo Taupa
meyinis susirinkimas, Dievo Motinos parapijos salėje.

• Tautinių šokių grupė GRANDINĖLĖ, maloniai kviečia
visus susidomėjusius šokti! šokančiųjų amžius -14-36
metai. Repeticijos vyksta sekmadieniais, 6:30 v.v. iki
8:30 v.v. Dievo Motinos parapijos salėje. Informacija:
Rima Žiedonytė tel 440-646-8908

Kovo 2 d. 6:30 v.v. - Dainavos okteto koncertas paremti
Dainavos stovyklą Dievo Motinos parapijos salėje.
Bilietai: $15,$10,$5. Rengia Clevelando Ateitininkai.

pasiūlymas baigiasi balandžio 1 d.

L
S

• Skautų draugovių Pilėnų ir Neringos tuntų sueigos:

• Kovo 3 d. - Clevelando Ateitininkų šventė, Dievo
Motinos parapijoje.
'

•
•O

• Kovo 10 d. - Grandinėlė dalyvauja *13-tame annual
International Folk Dance Festival" Allen Theatre O
Playhouse Sųuare

q

• Kovo 17 d. 11 v.r. - Kaziuko mugė, Dievo Motinos
parapijos salėje. Rengia Clevelando Skautija.

§
•

• Kovo 23 d. 6 v.v. LSK Žaibas sporto klubui paremti,
metinis “Night at the Races" ir Hali Of Fame’ banketas,
Lietuvių Namų viršutinėje salėje. Bilietai $25. Į kainą
įskaičiuota vakarienė, visi gėrimai, kokteiliai ir šokiai.
Informacija: Vidas 440-209-0440, e-paštas:
TatarunasOAmeritech.net. Rengia LSK Žaibas

S
”
•

• Kovo 23-24 d. - ŠALFASS-gos vurų senjorų krepšinio
pirmenybės, “Borromeo Seminary Ftoldhouse", 28700
Eudid Avė., Wickliffe, OH. Visi kviečiami žiūrėti
rungtynes. Įėjimas nemokamas. Informacija: Vidas 440209-0440, e-paštas: TatarunasOAmerltech.net. Rengia
LSK Žaibas
•Jūsų LR Garbės Konsulė Cleveiande yra Ingrida
Bublienė. Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas,
18021 Marcelis Rd. (prie Dievo Motinos parapijos),
Cleveland. OH 44119, tel: 218486-8892. faksas: 216
486-8612, e-paštas: IBCommoOaol.com
• Jūsų Lietuvių Fondo Įgaliotinė Cleveiande yra Dalia
Puškorienė, 130 Steepto Chase Rd., VVMoughby Hills,
OH 44092, tel:440-943-5762, e-paštas:
dpuskoriusOtoledolink.com
• Jūsų TURGUS Clevelando skyriaus atstovas yra
Linas Johansonss, 4806 Eudid Ava. #15, Cleveland,

OH 44103, tel: 218428-9174, taksas: 218426-8411, e-

T
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vasario 4,18, kovo 4,11, balandžio 8,22, 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.
• Dievo Motinos parapijos knygynas, svetainėje.
Naujos prekės iš Lietuvos. "Karūna* ir "Rūta" saldainių,
arbatos, grybą tarkavimo mašiną muzikos, knygą
sveikinimo kortelių marškinėlią vėliavą Hpinukų ir tt.
Dirba sekmadieniais po mišių.
• BALFo Clevelando skyrius renka persiuntimui į
Vilniaus krašto mokyklas vartotus, bet švarius ir
tinkamus tolimesniam vartojimui drabužius, avalynę,
rankšluosčius, patalynę mokyklų bendrabučiams,
žaislus, mokomąsias priemones, rankdarbių
priemones, rankdarbių medžiagas ir visa, kas
mokyklose gali būti pavartota. Visa tai prašome palikti
prie BALFo kambario, (prie LR Garbės Konsulato)
Dievo Motinos parapijoje, 18021 Marcella Rd.
Informacija: Ona Silenlenė 218-531-8207, e-paštas:
stikliute@juno.com.
• 2002 i*n. ŠALFASS-gos vyrų sinjorų (35 m. ir
vyresnių) krepšinio pirmenybės įvyks kovo 23-24 d.,
“Borromeo Seminary Ftoldhouse*, 28700 Eudid Avė.,
Clevelando *Wickliffe" priemiestyje. Rengia Clevelando
LSK 'Žaibas*. Pradinė komandų registradja privalo būti
atlikta iki vasario 1 d. pas turnyro vadovą Vidą
Tatarūną8697 Harvest Home Dr., Mentor, OH
44080,tai. 440-209-0440. e-paštas:
Tatarunas@Ameritech.net

DRAUGAS už leidinio
stiliaus ir turinio klaidas neatsako. Jo
tikslas • padėti lietuviams Amerikoje
susipažinti su paslaugomis, pirkėjais ir

tUpardav^ais^lT

r"

Ž

kitiems krepšinio tmififotės prasidės kovo mėnesį.
Infbrmadja: Vidas 440-2094)440, E-paštas
Tatarunas@Ameritech.net
• Ar jūsų dukrelė ruošiasi priimti pirmą komuniją?
Ateikite į “BIRŪTA Designs" (Birutė Vedegys, Rūta
Degutis, Vitalija Butkus) mergaitėms pirmos komunijos
"SUKNELIŲ IŠPARDAVIMAS’ - vasario 9 d. 10 v.r. - 5
v.p.p. ir vasario 10 d. 10 v.r. - 3 v.p.p., Lietuvių Namų
viršutinėje salėje. Infbrmadja: Birutė 440-951-5011
• Išnuomoju butus ir kambarius. Jurgis 216486-4429
• Parduodame įvairių markių naudotus automobilius.
Andrius 216-531-3078 arba 216-324-6324
• Koldūnai su mėsa, varške ir grybais. Jodi 216-5316995,Dana 440-3544029
• Greitai, nebrangiai ir kokybiškai dažau automobilius.
Audrius 216-324-6322
• Kokybiškai ir nebrangiai taisom namų stogus, dedam
"skfing". Tomas 218-287-9102
• Karpam plaukus vyrams ir berniukams. Kaina 6 dol.
VINCO KIRPYKLA 687 E185 St,Cleveland OH ., tel
218481-5981
2
• Savi pas savus. Visi bankiniai patarnavimai. Lietuvių
kredito kooperatyvas TAUPA 767 E185 St.,Cleveland.
OH 44119 tel 218481-8677, www.taupa.com
• LITMA Siuntiniai Į Lietuvą oru ar laivu. Telefono
kortelės. Skambinkite Į Lietuvą tik 22 centai minutė.
Įstaiga Lietuvių Namų patalpose, 887 E 185 St. suite A,
Cleveland, OH Tel 216481-0011, taksas 216481-0440,
www.ntma.corn

-e i’ '
.
/ •
• Leiskite man sūplanuoti jums gyvenimo ir darbo erdvę,
kurioje būtumėt sveikesni, turtingesni ir turėtumėt gerus
savitarpio santykius. Esu patvirtinta "Feng ShuT
konsultante. Irmina 216488-0792. "Feng Shui" yra

, garbingas kiniečių erdvės kompozidjos menes.
• Mes profesionaliai Ir nebrangiai vatom namus,
Įstaigas, raštines Ir tt Arnoldas 218-324-4502,
• Dvi moterys gali slaugyti pagyvenusius žmones, gali
tvarkyti namus, turi mašiną. Tel.: 216-289-0222
I

• Clevelando Pensininkų klubas kviečia naujus narius
nuo 60 metų amžiaus. Pietaujame kiekvieną mėnesio
pirmą ketvirtadienį Lietuvių Namų apatinėje salėje.

paštas: linasjohanOhotmaH.com

i Informacija: Henrikas Piktumą 440-944-3526

• TURGUS platinamas šiose vietose Ctovetande:
.
Lietuvių Klube, LR Garbės Konsulate. Dievo Motinos
svetainėje. Taupa, Utrna. Gintarės, Vinco Kirpykloje.

• LSK Žaibas jaunųjų krepšinio treniruotės prasidės
[ sausio 26 d., 12:30 v.p.p.-vaikams gimusiems 1994 m.
I ir jaunesniems, 2:30 v.p.p.-vaikams gimusiems 19921 1993 metais, Dievo Motinos parapijos salėje. Visiems

• Profesionalus patarnavimas, perkant parduodant Ir
Įkainuojant namus. Rita Matlenė 216486-2530.440473-2530
• ivmmmv ouvvmainioo pBuivuyvM
Mausimais. Algis Širvaitis Ir Egidijus Marcinkevičius,

įstaiga skersai gatvės nuo Lietuvių Namų. 880 E 186
St. Cleveland, OH 44119,216-892-1222.216953-1936,

