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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas (vidury) kartu su Lietuvių Prekybos 
tarybos nariais susitikimo, vykusio Čikagoje spalio 11 d., metu. Iš kairės S. Balzekas, Jr., A. Grina, 
L. Skerstonaitė, D. Tijūnėlis, A. Kavak, A. Strimaitis, V. Stankevičius, A. Rapšys ir P. Strimaitis.

LIETUVOS PARLAMENTARŲ IR 
KALININGRADO SRITIES DEPUTATŲ 

FORUMAS
Lapkričio 16 d.Lietuvos 

parlamentarų delegacija buvo 
išvykusi į Kaliningradą da
lyvauti Lietuvos Seimo narių 
ir K aliningrado srities de
putatų forume. Tai buvo pir
masis šios, b irželį įkurtos, 
institucijos forumas.

Pasak Seimo nario, šio 
forumo pirmininko iš Lietuvos 
pusės Alvydo M edalinsko, 
program oje yra blokas po
litin ių  k lau s im ų , ta ip  pat 
problemos, susijusios su trans
porto, energetikos, komuni
kacijų , in frastruk tū ros s i
stemos plėtra tarp Lietuvos, 
K aliningrado srities ir Eu
ropos, praneša ELTA.

Kaliningrado srities D ū
mos pirmininkas Vladimiras

BELGIJOS POLITIKAS PABRĖŽĖ AKIVAIZDŽIĄ 
LIETUVOS EUROINTEGRACIJOS PAŽANGĄ

Lietuvoje, skirtingai nuo 
kai kurių kitų šalių kandidačių, 
gyventojų pritarim as šalies 
integracijai į ES nuolat auga, 
pabrėžė Europos ateities ar
chitektu  vadinam as buvęs 
Belgijos premjeras Jean Luc 
Dehaene pokalbyje su Pre
zidentu  Valdu Adam kum i. 
Susitikime aptartos euroin- 
tegracinės problemos.

Pabrėžęs visuomenės pa
ramos integraciniams proce-

Nikitinas apžvelgė dabartinę 
Kaliningrado srities situaciją 
Europos Sąjungos plėtros kon
tekste . L ietuvos Seim o 
vicepirmininkas Vytenis An
driukaitis išdėstė L ietuvos 
požiūrį į Kaliningrado srities 
problem as ES plėtros kon
tekste.

Pasak A. Medalinsko, fo
rume įvertinta jau parengta, 
bet dar nepasirašyta Rusijos 
federa linė  program a K ali
n ingrado  srič ia i ir K ali
ningrado srities plėtros pers
pektyvos šios programos įgy
vendinimo kontekste.

Forume buvo diskutuojama 
apie verslo  kontaktus tarp 
L ietuvos ir K alin ingrado . 
Pasak  A .M edalinsko , bus

sam s svarbą ,J.L . D ehaene 
pasidžiaugė ak ivaizdžia  
Lietuvos pažanga integracijos 
procese ir mūsų šalį įvardijo 
kaip vieną sėkmingiausiai bei 
sparčiausiai dėl narystės besi
derančių kandidačių. Prezi
dentas pasidžiaugė Belgijos 
sėkm ingu p irm in inkav im u 
Europos Sąjungoje (E S) ir 
pažym ėjo , kad p irm i
ninkavimo metu šios europinės 
organizacijos ateities kontūrai

aptarti aplinkosaugos, ener
getikos ir kiti projektai.

Seimo narys liberalas A. 
Medalinskas pažymėjo, kad 
Lietuvos verslas vis aktyviau 
eina į K alin ingrado  sritį, 
kuriam os verslo  įm onės. 
“Mums svarbu, kad tos verslo 
įm onės ten funkcionuotų . 
Labai svarbūs yra ir trans
porto, energetikos, komuni
kacijų projektai, energetikos 
išteklių tranzitas per Lietuvą, 
tai atneša papildomų išteklių 
į valstybės biudžetą” , - sakė 
jis.

Lietuvos Seimo narių ir 
Kaliningrado srities deputatų 
forumo delegacijose yra 20 
politikų - po 10 iš kiekvienos 
šalies.

tapo dar a iškesn i. Jis 
pasveikino Europos Sąjungos 
vadovų priimtą iniciatyvą jau 
dabar į diskusijų forumą dėl 
ES ateities (Konventą) įtraukti 
narystės Sąjungoje siekiančias 
valstybes. Šalies vadovas 
sakė, kad Lietuva, kaip ir kitos 
šalys kand ida tės, yra už 
galimybę dalyvauti Konvente 
lygiateisiais pagrindais ir nuo 
pat pradžių.

ELTA

VILNIUJE ATIDARYTAS 
NATO INFORMACIJOS 

CENTRAS
L apkričio  19 d. N ac io 

na linė je  M. M ažvydo b i
bliotekoje Vilniuje atidarytas 
Tarptautinio saugumo ir NATO 
Informacijos centras.

Šis centras įkurtas Atlanto 
sutarties Lietuvos bendrijos 
(LATA) bei Nacionalinės M. 
M ažvydo b ib lio tekos in i
ciatyva. Prie šio projekto įgy
vendinimo labiausiai prisidėjo 
Čekijos, Kanados, Norvegijos, 
T urk ijos, D an ijos, JAV 
atstovybės Lietuvoje, o taip pat 
Užsienio reikalų ministerija.

Centro atidaryme dalyvavo 
užsien io  re ikalų  m in istras

LR Generalinis Konsulas Čikagoje G. Apuokas ir Socialinės 
Apsaugos ir Darbo Apsaugos ministrė V. Blinkevičiūtė.

BALTIJOS ASAMBLĖJOS 
DEŠIMTMETIS

1991 m etais lapkričio 8 
dieną įkurta Baltijos Asam 
b lė ja  pam inėjo  savo d e 
šim tm etį. Spaudos k o n fe 
rencijoje apie Rygoje vykusį 
ju b ilie jin į m inėjim ą in fo r
mavo Lietuvos Seimo dele
gacijos Baltijos Asamblėjoje 
vadovė Giedrė Purvaneckienė 
ir jo s  pavaduoto jas Seimo 
narys A udrius K lišonis, 
praneša ELTA.

Konferencijoje buvo api
bendrintas Baltijos valstybių 
bendradarb iav im o dešim t
metis ir tolesnės perspektyvos. 
Trijų valstybių parlamentarai 
svarstė, ar Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas taps pla
tesnio Šiaurės šalių bendra
darbiavim o dalim i. Tai pat 
buvo diskutuojama apie tai, 
kokią įtaką Baltijos valstybių 
bend radarb iav im ui turės 
narystė ES.

Antanas Valionis, Lietuvoje 
reziduojantys užsienio vals
tybių am basadoriai, Seimo 
nariai, nevyriausybinių orga
nizacijų atstovai, kiti svečiai.

Atidarymo proga užsienio 
reikalų ministras A.Valionis 
perdavė rink in į nau jausių  
užsienio autorių leidinių apie 
tarptautinį saugumą ir NATO, 
pranešė URM.

Centras atidarytas likus 
m etam s iki Prahos NATO 
aukščiausio lygio susitikimo, 
kuriame Lietuva tikisi gauti 
pakvietimą į sąjungą.

BNS

G. Purvaneckienės teigi
mu, nepa isan t išk ilu sių  
sunkumų Baltijos Asamblėja ir 
šiandien, ir ateityje vaidina ir 
vaidins svarbų vaidmenį mūsų 
šalyse, vienydama Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos parlamentus 
jų  siekiuose išspręsti bendras 
problemas. Pasak jos, Baltijos 
šalių  bendradarb iav im as 
reiškia, kad mūsų vizijos dėl 
vietos Europoje yra panašios 
ir rem iam os konkrečiom is 
įgyvendinimo iniciatyvomis.

Baltijos Asamblėjos minė
jime buvo paskelbti šių metų 
Baltijos Asamblėjos laureatai. 
Baltijos Asamblėjos premija 
už poeziją ir vertimus buvo 
skirta poetui Justinui M ar
cinkevičiui. Apdovanojimai 
bus įte ik ti k ito je  B altijos 
Asamblėjos sesijoje. Ji vyks 
Estijos sostinėje Taline šių 
metų gruodžio 13-15 d.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ JAUNŲJŲ POLITIKŲ KONKURSAS SULAUKĖ

TRISKART DAUGIAU DALYVIŲ
Lapkričio 17 d. į Vilnių rinkosi antrus metus rengiamo 

konkurso “Politikas 2002. Jaunimas - ateities kūrėjas” dalyviai. 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje jie dalyvavo 
konferencijoje, kurioje buvo skirstom os dalyvių grupės, 
pristatomi rašto darbai bei aptariami tolesni konkurso etapai. 
Konkursą “Politikas 2002” globoja ir remia Premjeras Algirdas 
Brazauskas ir verslininkas dr.Juozas Kazickas, praneša ELTA.

Pasak organizatorių, šio konkurso tikslas - skatinti jaunimą 
domėtis Lietuvoje vykstančiais ekonominiais, socialiniais bei 
politiniais procesais, juos analizuoti ir pateikti jų  tobulinimo 
idėjų.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidento Mindaugo 
Kiznio duomenimis, praėjusiais metais konkurse varžėsi 36 
dalyviai, o šiemet dalyvių skaičius išaugo daugiau kaip trigubai. 
Konkurse dalyvauja 114 jaunųjų dalyvių iš 23 Lietuvos bei 
Lenkijos Punsko miesto. Ypač aktyvūs šiais metais Lietuvos 
moksleiviai - jų  konkurse dalyvauja net 58. Organizatoriams 
buvo pateikti 43 rašto darbai socialinėmis, politinėmis bei 
tautinės savimonės temomis. Studentai iš Lenkijos pristatė rašto 
darbą “L ie tuv ių  v isuom enė Suvalkų k rašte  vykstan t 
globalizacijos procesams”.

Konkurso darbus vertins komisija, sudaryta iš Švietimo ir 
mokslo m inisterijos, Nepartinių klubo, Lietuvos jaunim o 
organizacijų tarybos, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų, 
šalies aukštųjų mokyklų dėstytojų, Lietuvos moksleivių sąjungos 
ir ankstesnio konkurso nugalėtojų. Laureatai paaiškės kitų metų 
vasario mėnesį.

A. PAULAUSKAS REIKALAUJA GREIČIAU TIRTI
SKOLŲ BYLAS
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas paragino Generalinę 

prokuratūrą greičiau įvardinti konkrečius pareigūnus, atsakingus 
už sudarytą nevykusią sutartį dėl elektros eksporto Baltarusijai, 
neatsiskaitymą bei tarpininkų vaidmenį. Jo nuomone, asmenys, 
kalti dėl šios daug žalos Lietuvai padariusios sutarties, pagaliau 
turėtų būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Seimo Pirmininkas A. Paulauskas, susitikęs su generalinio 
prokuroro pavaduotoju Kęstučiu Betingiu, domėjosi, kaip 
tiriamos baudžiamosios bylos dėl baltarusiškos skolos už 
patiektą elektros energiją. Jis susirūpinęs tuo, kad pareigūnai, 
susiję su šiomis bylom is, toliau dirba elektros energijos 
sektoriuje. “Yra pavojus, kad šie žmonės ir toliau vykdys šio 
ūkio restruktūrizavim ą, privatizavim ą. Todėl neatmetama 
galimybė, kad galime susilaukti tokių pats nuostolių, kaip ir 
sudarant sutartį su Baltarusija”.

Seim o vadovas ne įvard ijo  konkrečių  jų  pavardžių , 
nenorėdamas pakenkti tyrimui. A. Paulauskas, paklaustas 
žurnalistų, sakė, kad keisti “Lietuvos energijos” vadovus nėra 
jo  kompetencija. Tačiau turiu pareikšti tam tikrą susirūpinimą, 
sakė Seimo Pirmininkas.

Generalinio prokuroro pavaduotojas K. Betingis sakė norįs, kad 
iškeltų baudžiamųjų bylų dėl elektros energijos eksporto į 
Baltarusiją tyrimas greičiau pasibaigtų. “Yra aktyviai dirbama, yra 
aiški perspektyva, kad šioje byloje bus pateikti kaltinimai 
konkretiems asmenims už konkrečias veikas”, - sakė jis. Pasak jo, 
baudžiamoji byla dėl aplaidumo ūkinėje komercinėje veikloje 
iškelta “Lietuvos energijos” valdininkam s. “Nuo tyrimo 
perspektyvų, nuo to, kaip bus ištirta baudžiamoji byla, susijusi 
su lėšų iššvaistymu, atsiskaitant už patiektą elektros energiją, 
priklausys ir “Lietuvos energijos” valdininkų, kurie tuos 
klausimus netinkamai sprendė, atsakomybės klausimas”.

Seimo Pirmininkas A. Paulauskas susitikime su Valstybės 
kontrolieriumi Jonu Liaučiumi irgi domėjosi, kodėl stringa 
baudžiamoji byla dėl Baltarusijos skolos “Lietuvos energijai” . 
Jis taip pat aiškinosi nevykusių konkursų, kuriuose buvo bandyta 
parduoti šias skolas, aplinkybes.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA PAKVIETĖ INTERNETO
VARTOTOJUS Į PIRMĄJĮ FORUMĄ
Lapkričio 16 d. pirmajame Lietuvoje Katalikų Bažnyčios 

virtualiajame forume, kurį Kauno arkivyskupija internete atidarė 
savo 75-erių metų įkūrimo jubiliejaus proga, jau užsiregistravo 
penki pirmieji dalyviai.

Veikiančioje svetainėje interneto vartotojai kviečiam i 
užsiregistruoti diskusijoms, kurios suskirstytos į kelias temas: 
jaunimas, šeima, evangelizacija, informacija ir žiniasklaida, 
kultūra ir menas, parapijos, katalikų organizacijos, grupės ir 
judėjimai, katechetika, Caritas ir socialinė veikla, pašaukimai. 
Svetainės adresas internete www.lcn.lt/kaunas/75 .

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Algirdas Pužauskas

NAUJA PARTNERYSTĖ

Lapkričio 13 d. Rusijos 
prezidentas Vladim ir Putin 
atvyko aplankyti JAV pre
zidentą George W. Bush. Kartu 
su Rusijos prezidentu atva
žiavo jo patarėjai, diplomatai, 
vertėjai ir jo  žmona Liudmila. 
P irm ieji abiejų prezidentų  
pokalbiai vyko Washingtone, 
Baltuosiuose Rūmuose. Abi
ejų prezidentų pareiškimuose 
buvo pabrėžiama, kad Šaltojo 
Karo dienos yra praėjusios ir 
atėjo laikas sustiprinti taiką, 
draugiškum ą. A tėjo laikas 
sum ažin ti išla idas s tra te 
giniams branduolinių ginklų 
arsenalam s R usijos am ba
sadoje prezidentas V. Putin 
pasakė, kad reikia sumažinti 
branduolinių ginklų skaičių, 
atsisakyti ne tik daugiagalvių 
raketų, bet ir sunaikinti jų  
užtaisus. Prezidentas G.Bush 
pritarė, kad per ateinantį de
šim tm etį reikėtų  atsisakyti 
dviejų trečdalių dabar turimų 
raketų.

Rusijos prezidentas Putin 
sustojo Houston mieste, kur 
kalbėjo biznieriams Rice uni
versitete. Putin turėjo progą 
susitikti su buvusiu JAV prezi
dentu, dabartinio prezidento 
tėvu.

Rusijos prezidentas ap
silankė visiškai privačiam e 
susitikim e Texas esančioje 
Crawford rančoje, kurios dydis 
1,600 akrų. Č ia JAV p re 
zidentas pats vairavo sun- 
kvežimėlį, parodydamas Pu
tinui savo mėgstamas vi-tas, 
kur jis  a ts ipa la iduo ja  nuo 
politinių rūpesčių ir įtempimų.

Svečių  p ikn ikav im e buvo 
sukviesti apie 30. Visi bandė 
specialistų paruoštą rūkytą 
jautieną, anglyse apdegintas 
žuvis ir kitus gardumynus. 
Kitą dieną abu prezidentai su 
žmonomis aplankė Crawford 
g im naziją . Prez. V. Putin  
sekančią dieną susitiko su 
reporteriais Waco Texas oro 
uoste, atsakė į spaudos atstovų 
klausim us ir išvyko į New 
Yorką, kur apžiūrėjo teroristų

reikia išlaikant pusiausvyrą. 
Baltieji Rūmai po Putin vizito 
pabrėžė, kad šis apsilankymas 
įrodo, kad draugiški santykiai 
su Rusija yra įmanomi. Pa
sikalbėjim ai, nors nebuvo 
formalūs ir protokoluojami, 
atnešė v ilč ių , kad kom 
promisas derybose dėl gin
kluotės apribojimo yra įma
nomas ir bus tęsiamas atei
nančių metų pirm uose m ė
nesiuose, kada prezidentas

JAV prez. G. Bush ir Rusijos prez. V. Putin diskutavo Afganistano 
ir nusiginklavimo klausimus.

sunaikintų pastatų griuvėsius. 
Atsakydamas į spaudos klau
simus, prez. Putin pabrėžė, kad 
jis labai optimistiškai žiūri į 
a te ities nutarim us m ažinti 
branduolinių ginklų skaičių. 
Pasauliui nereikia tiek daug 
puolamųjų ar gynybos raketų, 
kalbėjo  jis , pavadindam as 
Ameriką ir Rusiją partneriais, 
kurių  g ink lų  specia lis ta i 
susitars kiek ir kokių ginklų

Vyskupas Wilton D. Gregory buvo išrinktas Amerikos vyskupų 
konferencijos prezidentu. »p

G.W.Bush planuoja aplankyti 
Rusiją ir būti Putin svečias.

Prezidentas Bush pasakė 
rusų korespondentams, kad 19 
valstybių, kurios priklauso 
NATO sąjungai turėtų p a 
bandyti sustiprinti ryšius su 
Rusija, nes grės R usijai ir 
Vakarams vienodai, je i kas 
išvystys m asinio naikinimo 
ginklus.

Pasitarim ų analizuotojai 
jau pasirodė spaudoje su kri
tika, kad prez. Bush per daug 
pasitiki prez. Putinu.

Šanchajuje, Kinijoje prezi
dentas G.W.Bush susijaudinęs 
pasakė reporteriams, kad pir
moji užuojauta ir pasiūlymas 
kuo nors padėti Amerikai po 
rugsėjo 11 d. teroristų puolimų 
atėjo iš prezidento V. Putin. 
Kai kurie W ashingtono po
litikai mano, kad Rusija, antra 
d idžiausia  pasaulio  naftos 
gamintoja, gali daug prisidėti 
teikdama savo naftą, jei jos 
šaltiniai musulmonų pasaulyje 
užsidary tų  dėl O sam a bin 
Laden ir Taliban veiklos ir

(Nukelta į 3 p.)

http://www.lcn.lt/kaunas/75
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PREMJERAS NEMATĄS NIEKO BLOGO, 
JEI RUSAI PERIMS “MAŽEIKIŲ NAFTĄ”

Per Lietuvos televiziją buvo girdėtas privatus Krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus pasikalbėjimas su ministru pirmininku 
Algirdu Brazausku,kuriame Brazausko pasakyti žodžiai, jog “Wil
liams” tikrai išeis iš Lietuvos ir kad jie nereikalingi Mažeikiuose.

Beveik tuo pačiu metu - lapkričio 13 d. prancūzų žinių agentūra 
paskelbė, jog “Amerikos ir Rusijos nesutarimai dėl Mažeikių 
naftos gali pakenkti Lietuvos priėmimui į NATO. Ne paslaptis, 
kad Rusija siekia kuo daugiau akcijų įsigyti iš privatizuoti 
numatytos Lietuvos dujų bendrovės. Lietuvoje skleidžiama mintis, 
kad “Williams” prarado viltį “Mažeikių naftą” padaryti pelną 
nešančia įmone ir ieško geros progos pasitraukti. “Williams” ir 
Rusijos kompanijos JUKOS numatytoje sutartyje yra punktas, kad 
20004 metais JUKOS pareikalavus “Williams” turės jai perduoti 
savo akcijas. Lietuvos socialdemokratai nuolat kalbėjo apie 
“Williams” išvarymą ir Mažeikių naftos nacionalizavimą. O ir 
pats Brazauskas gynė buvusio ūkio ministro E. Maldeikio 
neigiamą nusistatymą “Williams” atžvilgiu ir nuolat ragino iš 
amerikiečių atimti “Mažeikių naftą”. Tačiau jei “Williams” su 
“Jukos” nepavyktų susitarti dėl naftos tiekimo ir būtų priversti 
parduoti savo akcijas rusams, tai Rusijos kompanija nupirktų daug 
“Lietuvos dujų” akcijų ir Lietuvoje įsigytų 51 procentą, tai visa 
Lietuvos ekonomika atsirastų labai pavojingoje rusų įtakoje.

Sutartis su “Williams International” gal Lietuvai ir nėra pati 
geriausia, nes nebuvo skelbtas privatizavimo konkursas. Maskva, 
leisdama statyti milžinišką atominę elektrinę ir “Mažeikių naftą”, 
norėjo amžiams surišti Lietuvą su Rusija, tad ir po dešimt metų 
jai sunku išvengti tos padėties. Rusijos “LUKoil” nuolatinis 
žaliavos tiekimo stabdymas yra aiškus - kad būtų nuostoliai “Wil
liams” bendrovei ir kad Maskva galėtų turėti įtakos Lietuvos 
ekonomikai. Rusų “JUKOS” yra pažadėjusi tiekti žaliavą bent 
dešimčiai metų. “Williams” įprašė Lietuvos vyriausybę parduoti 
“JUKOS” tiek pat akcijų , kiek turi ir amerikiečiai - 33 proc. Bet 
kai Brazauskas tapo ministru pirmininku, “JUKOS” reikalauja 
teisės vėliau išpirkti ir “Williams” akcijas ir tapti “Mažeikių 
naftos” savininku. Mums įdomu, kad JAV prez. G. Bush ir 
Valstybės sekretorius C. Powell savo laiškais ragino A. Brazauską 
pritarti “Williams” ir “JUKOS” sutarčiai be kitų įsipareigojimų. 
Brazauskas sutiko, bet tos sutarties nepasirašė. O dabar sako, 
nematąs nieko blogo, jei rusai perims “Mažeikių naftą”. Bet 
Krašto apsaugos ministras patarė Brazauskui nesipriešinti prieš 
“Williams” . Tai rodo, kad amerikiečiams svarbu Lietuvos 
saugumas, o ne šiaip sau privačios akcijos. Nors “Mažeikių nafta” 
ir patiria nuostolius, bet reikia atsiminti, kad “Mažeikių nafta” 
sumoka valstybei 2 milijardus litų mokesčių, o tai beveik 
ketvirtadalis Lietuvos biudžeto.

Dera prisiminti JAV ambasadoriaus Vilniuje John Teff 
pasikalbėjimą su Brazausku, po kurio ambasados patarėjas M. 
Boyle tai pačiai AFP agentūrai pasakė, jog JAV vadovybei rūpi, 
kad “Williams” liktų Lietuvoje, nes tai stiprina ne tik ekonominius, 
bet ir politinius ryšius. Saugumas Lietuvai turi labiausiai rūpėti. 
Ir štai, kai Lietuvoje pamatė slaptą nufilmuotą Brazausko pareikštą 
nuomonę, “Mažeikių naftos” gen. direktorius patikino, kad jokia 
jėga neprivers amerikiečių išeiti iš Lietuvos.

S. Tūbėnas

LIETUVA NEPRAŠO 
IŠMALDOS!

Tai Valdo Adamkaus žo
džiai pasakyti Dubline Tarp
tautinių reikalų institute, taip 
pranešė ELTA. Žinome, kad 
tie, kurie visomis keturiomis į 
valstybės lovį yra įlipę - tai jie 
išmaldos neprašo. Bet dėl jų 
veiklos tūkstančiai mokytojų, 
gydytojų ir net policininkų 
laiku algų negauna. Tai jų  
skundus ir dejavim ą ne tik 
mes, išeivija, bet ir Europos 
sąjunga girdi. Ir užregistruoja, 
o pasitaikius progai, ir Lie
tuvos atstovams apie tai pri
mena. Pasak Lietuvos vadovo, 
tai, jog nedaug žinome vieni 
apie kitus, akivaizdus šaltojo 
karo padarinys. “Dėl jų mano 
regionas tam  tikra prasm e 
laikomas ramybės drumstėju, 
kenčiančių nuo daugybės so
cialinių ir ekonominių pro
blemų kraštų. Šią spragą reikia 
įveikti”, - pažymėjo V. Adam
kus.

N ere ik ia  k a ltin ti jok io  
“šaltojo karo” dėl to, kas dabar 
vyksta Lietuvoje. Visa tai ne 
“šaltasis karas” sukūrė, bet 
Lietuvos tranai (biurokratai), 
kurie visokį progresą stabdo. 
Tol, kol Lietuva nesugebės nuo 
“okupacinės biurokratų ar
mijos” atsikratyti. Tai nereikia 
laukti, kad savaime padėtis 
gerėtų. Arba, kad staiga už
sienio investicijos į Lietuvą 
ateitų. Nereikia kitiems siūlyti 
“šią spragą įveikti”, bet pro
blemą reikia už ragų paimti. 
V alstybės vadovas tu rė tų
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plačiai išsiplėtusio “al Quaida” 
teroro  tinklo  V iduriniuose 
Rytuose ir Azijoje.

D abartinės JAV v y 
riausybės valstybės saugumo 
patarėja Condoleezza Rice 
pasakė kad dabartiniai Rusijos 
ir A m erikos san tyk iai yra

• Afganistano Šiaurinės 
sąjungos kariai išvarė Taliban 
milicijos karius iš Mazar-e- 
S h a rif  s tra teg in io  m iesto , 
užėmė daug mažesnių kaimų 
ir įžengė į sostinę Kabul. Čia 
dar užtiko daug pasitraukti 
nespėjusių  talib  k arių , su 
žeistus milicininkus pribaigė. 
Ypatingai džiaugėsi laim ė
jim ais Afganistano moterys, 
kurios buvo praradusios visas 
civilizuoto pasaulio teises. Per 
sieną iš U zbek ijos, A fga
n istano  gyven to ja i gauna 
žieminius drabužius, maistą, 
p a la p in es , benz iną  to li
m esniam  puolimui. Taliban

žinoti, kurie ratukai tinkamai 
nesisuka ir tą reikalą tuojau 
tvarkyti. O  ne Dubline Lie
tuvos p roblem as bandyti 
svarstyti. Vakarai turi rimtą 
pagrindą į Lietuvą, kaip “ra
m ybės d rum stėją” žiūrėti. 
Manyčiau, kad ne be pagrindo: 
Olandijos, Danijos ir berods 
Švedijos policija žmones ra
gina, pastebėjus automobilį su 
Lietuvos num eriu , apie tai 
policijai pranešti. Tą dėmę ne 
kokie okupantai paliko, bet 
patys Lietuvos b iurokratai 
sukūrė.

Tik dėl Seimo ir valdžios 
biurokratų neigiamos veiklos. 
Lietuva į Hong Kongą einama, 
K alkutos sąšlavynuose a t
sidūrė. Jeigu net aukštuosius 
mokslus baigę - Lietuvoje sau 
jokios ateities nenumato. Tai 
ką dėl to reikėtų kaltinti? Tik 
ne buvusį okupantą! O tuos, 
kurie bankus išvogė ir pra
monę sugriovė! Dėl bankų 
išvogimo didelė kaltė krenta 
ant Seimo, kurio parengtais 
įstatymais prisidengus, tokios 
vagystės buvo galimos. Taip 
pat ir Valstybės kontrolei, kuri 
dingstančių m ilijonų nepa
stebėjo. Lyg toje K rylovo 
pasakėčioje, kurioje vienas 
aplankęs gamtos muziejų pa
sakojo, ką tam e m uziejuje 
m atė. P e te lišk e s , įvairiu s 
vabaliukus, beveik smeigtuko 
galvutės dydžio. O paklaustas 
ar dramblio nematė? Atsakė 
ne, jo turbūt nebuvo! Kuomet
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visiškai skirtingi nuo tų dienų, 
kai valstybių viršūnėse buvo 
Leonid Breshnev ir Richard 
Nixon ar net George Herbert 
W alker B ush ir M ichail 
Gorbachev. Santykiai pagrįsti 
saugum o sum etim ais, au 
gančiu ekonominiu bendra
darbiavimu ir augančiu Ru-

Keliais sakiniais

k aria i pabėgo į p ie tus, į 
paštunų genties apgyventas 
vietoves.

• Prezidentas G .Bush 
lapkričio 10 d. pasakė savo 
kadencijos p irm ąją  kalbą 
Jungtinių Tautų Generalinėje 
A sam blėjoje. Jis padėkojo 
valstybėms, kurios išreiškė 
užuojautą Amerikai dėl tero
ris tin ių  puolim ų ir patarė  
pasauliui veikti prieš visiems 
gresiantį tarptautinį terorizmą. 
Kai kurios vyriausybės kri
tikuoja teroristus, tačiau nieko 
nedaro jiems sustabdyti, kal
bėjo prezidentas. Jis neminėjo 
valstybių, tačiau komentatoriai

Juozas Žygas

liūdnos atminties Šleževičiaus 
vyriausybė paskelbė “Žiaurios 
akcijos kovą” prieš turgaviečių 
moterėles, kurios staliukus po 
skėčiu  tu rė jo , tai į “Don 
kichotišką kovą prieš staliukus 
įnykę” - tokių bankų išvogimo 
net nepastebėjo.

Spaudoje rašoma, kad pre
zidento štabą net apie šimtas 
asmenų sudaro. Bet, atrodo, 
kad išeivijos spauda į jų akiratį 
nepatenka. Jeigu  išeiv ijos 
spaudą sektų - tai matytų, kiek 
įvairių “išmaldos” prašymų į 
išeiviją ateina. Manyčiau, kad 
nors apie “Almos fondo” vei
klą, nors kiek turėtų žinoti. 
Nors tiek, kad žinotų, iš kur 
p in igai į jos fondą ateina. 
Manyčiau, kad to fondo 70-80 
% išeivijos “išmaldos” sudaro! 
Nors Lietuvos spaudoje išei
vijos įnašas į tą fondą visai net 
neminimas! Ne tik pavieniai 
asm enys prašo: be t v ie 
nuolynai, kunigai, ligoninės, 
universitetai ir net Vilniaus 
krašto lietuviškos mokyklos, 
kurių Lietuvos valdžia beveik 
nemato ir, kurios nuo lenkų 
užgaidų priklauso. Ir jos išei
vijos pagalbos prašo. Tai yra 
vis “išmaldos”, kurių nei val
džia ir net Valstybės vadovas 
nenori pastebėti!

sijos vaidmens Vakarų sau
gumo klausimuose.

Prez. G.Bush pasakė, atsi
sveik indam as su R usijos 
prezidentu, kad “mes kuriame 
naują istoriją, nes vietoj įta
rim ų ir p riešiškum o, mes 
žengiame į bendradarbiavimą 
ir pasitikėjimą”.

mano, kad ypatingai “šaltai” 
te ro ris tu s  pe ik ia  L ibanas, 
Irakas, Sirija.

• Afganistane prieš tris 
mėnesius Taliban suimti aš- 
tuoni užsieniečiai, jų tarpe dvi 
am erik ietės jaunos šalpos 
darbuotojos, buvo palikti Ta- 
libano karių gryname lauke 
apie 50 m ylių  nuo Kabul 
miesto, buvo išgelbėti trijų 
malūnsparnių ir nugabenti į 
Pakistano sostinę. Jiems grėsė 
griežtos bausmės už krikš
čionybės skleidimą.

• JAV Pašto valdyba 
pareikalavo iš Kongreso penkių
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Dr. Kazys Bobelis, kai buvo VLIKO pirmininkas, kalba vasario 
16-sios minėjime Chicagoje 1989 m.

ĮSPŪDINGA
DR. K. BOBELIO KALBA 

LIETUVOS SEIME

Ed. Šulaitis

Amerika jus pripažįsta. Kai 
arba danams, arba suomių 
ambasadoje Ottawoje pasakai, 
kad Amerika nepripažįsta tos 
ne ties iog inės  b ru ta lio s 
okupacijos, sako: gerai, mes 
jus palaikysime.”

Kalbėtojas neliko nepa
minėjęs ir naujosios lietuvių 
išeivių bangos žmonių Ame
rikoje, kuriuos jis kažkodėl 
vadina pabėgėlia is . Šiuo 
klausimu jis taip išsireiškė:

“Mielieji lietuviai, jeigu jūs 
pažiūrėsite, šiuo metu Ame
riko je  yra per 50 tūkst. 
lietuvių, naujųjų pabėgėlių, 
kurie vadinami nelegaliais. 
Bet kokie jie nelegaliai? Kiek
vienas turi namą, automobilį, 
darbą, vaikus leidžia į mokslą. 
Ir je ig u  jie  nepadaro  
nusikaltimo, nepatenka į poli
cijos akiratį, kiekvienas gali 
ten laisvai, netrukdomai gy
venti. Kur jūs rasite kitą tokį 
kraštą? Aš pats, L ietuvoje 
gimęs ir augęs iki 17 metų, 
Amerikoje buvau geriau trak
tuojamas negu tada, kai 1990
1991 metais grįžau į Lietuvą. 
K oks šiand ien  yra m ūsų 
valstybės nusikaltimas, kai tie 
naujieji lietuviai, pabėgėliai į 
Am eriką, prasim ušę gauna 
Am erikos pilietybę, o kitu 
aktu mes iš jų  atimam Lie
tuvos p ilie tybę , norėdam i 
pasakyti, kad jūs - ne mūsų

b ro lia i, jū s  m ums nepri- 
klausot. O jie nori atsidėkoti 
L ie tuvai, jie  nori padėti. 
Paimkime pavyzdį iš žydų, 
kurių  net trecia i, ketv irta i 
kartai, net nevažiuojančiai į 
Izraelį, suteikiam a Izraelio 
pilietybė, kad jie gintų Izraelio 
in te resu s .” O savo kalbos 
pabaigo je  dr. K. B obelis 
padarė tokią sugestiją:

“Taigi mes turime įvertinti 
tą traged iją , u ž jau sti ir 
sąžiningai padėti, kad tokie 
dalykai nesikartotų pasaulyje. 
Aš manau, mes taip pat turime 
įvertinti JAV paramą, mums 
suteiktą praeityje, dabar ir, aš 
tik iu , a te ity je . V ienin telė  
valstybė, kuria  mes galim  
pasitikėti, vienintelė valstybė, 
kuri mums tikrai sąžiningai 
padėjo, yra Jungtinės Ame
rikos V alstijos. Todėl 
nesiginčykim e dėl sakinio, 
žodžio, o priim kim e p rin 
cipinę rezoliuciją, kuri yra 
p a ren g ta , kad  galė tum e 
išreikšti mūsų tautos užuo
ja u tą  ir skausm ą dėl ten 
įvykusios tragedijos” .

Didelis dr. K. Bobelio 
populiarumas Lietuvoje
G avom e ir v isuom enės 

nuomonės bei rinkos tyrimų 
centro “Vilmorus” rugsėjo 6
10 dienomis surengtos repre
zentatyvios apklausos duo

menis. Daugiau kaip tūks
tančiui 18 metų ir vyresnių 
L ietuvos gyven to jų  buvo 
pateiktas klausimas: “Kokie 
lietuviai politikai geriausiai 
atstovauja jūsų interesams?” .

C ia p irm uoju  eina so 
cialdemokratų vadovas A l
girdas Brazauskas, kuris ir 
tapęs premjeru lieka toks pats 
popu liarus kaip  anksčiau. 
Palyginti su liepos mėnesio 
pradžia, rudenį juo ėmė pa
sitikėti dar daugiau Lietuvos 
žmonių. Jo populiarumas da
bar siekia 36.3 %, kas yra 2.1% 
daugiau negu liepos mėnesį. 
Antruoju eina dr. K. Bobelis - 
14.9% (pad idėjo  2.9% ), 
trečiuoju - V. Adamkus 14.5% 
(pad idėjo  2.4% ). Toliau 
gerokai atsilikę rikiuojasi: E. 
Gentvilas, A. Paulauskas, R. 
Paksas, C. Ju ršėnas, V. 
Landsbergis, K. Glaveckas ir 
p irm asis dešim tukas b a i
giamas K. Prunskiene.

Toje pačioje apklausoje 
buvo ir klausimas-”palankiai 
ar nepalankiai vertinate šiuos 
visuom enės veikėjus?” Cia 
didžiausio palankumo susi
laukė A. Brazauskas su 65,9% 
(liepos mėnesį buvo 63,0%). 
Antruoju eina V. Adamkus - 
64,6% (buvo 60,1%), trečiuoju 
- Bobelis - 61,8%, kuris liepos 
mėnesį buvo pirmoje vietoje 
su 63,5%.

Amerikoje apie 40 metų 
gyvenęs ir į savo gimtąjį kraštą 
sugrįžęs veiklus JAV lietuvių 
darbuotojas, jau trečią kartą į 
Lietuvos seimą išrinktasis dr. 
Kazys Bobelis yra vienas iš 
p o p u lia riau sių jų  L ietuvos 
politikos veikėjų. Šis į vargs
tančią L ietuvą iš turtingos 
Amerikos gyventi persikėlęs 
vyras, rugsėjo 12 dieną, tuoj po 
didžiulio teroro akto įvykdyto 
New Yorke ir W ashingtone 
Lietuvos Respublikos seimo 
neeiliniame posėdyje pasakė 
įspūdingą kalbą, kai buvo 
nagrinėjam a rezoliucija dėl 
lie tuv ių  tautos užuojautos 
išreiškim o A m erikos žm o
nėms.

Savo kalbos pradžioje šis 
Seimo narys kalbėjo: “Aš, kaip 
daugelį metų gyvenęs Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
pajutęs Jungtinių Amerikos 
Valstijų tautos ir piliečių tole
ranciją, taktą, užuojautą pabė
gėliam s, vargšam s, d ik ta 
tū rin io  režim o pasm erk 
tiesiem s, tikrai nuoširdžiai 
išgyvenu dėl tos įvykusios 
tragedijos. Tūkstančiai lietuvių 
šiuo metu gyvena Jungtinėse 
A m erikos V alstijose. Nuo 
1863 m. sukilim o lietuviai 
randa p rieg lo b stį v ien in 
teliame kitame krašte - Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

Visi ten yra p riim am i, 
kiekvienam suteikiama gali
mybė įsikurti, gyventi visiškai 
netrukdomam.

Kai 1949 m. aš, jaunas 
studentas, su savo sesute New 
Yorke išlipau iš Amerikos karo 
laivo “G eneral B read ley” , 
mane sutiko pabėgėlius sutin
kančios grupės. Man padavė 
bilietą į Cikagą, 5 dolerius ir 
pasakė: jaunuoli, nuo šian
dienos tavo ateitis priklauso 
tau. Tie žodžiai buvo pasakyti 
tūkstančiam s pabėgėlių . 
Tūkstančiai pabėgėlių gavo 
tuos 5 dolerius ir su tais 5 
doleriais pradėjo gyvenimą.”

Toliau dr. K. Bobelis ak
centavo ilgalaikes Amerikos 
pastangas nepripažinti L ie
tuvos kom unistam s. Tuo 
reikalu jis sakė: “Amerika yra 
vienintelė valstybė pasauly, 
kuri 50 m etų nepripažino  
Lietuvos okupacijos ir visą tai 
garantavo. Nė viena kita vals
tybė to nepadarė. Visi lyg ir 
nepripažino, bet buvo po stalu. 
Kai m an re ikė jo  V L IK ’o 
reikalais važinėti po Europą ir 
aš nuvažiuodavau  į kokią 
valstybę... Pavyzdžiui, 1978 m. 
buvau Madride. Įėjus į poli
tikos departamentą ir pristačius 
Lietuvos bylą buvo užduotas 
pirmas klausimas, kaip Ame
rika tą klausimą traktuoja ir ar
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milijardų dolerių, nes paštas 
turėjo daug netikėtų išlaidų dėl 
teroristų  veiklos, ypač dėl 
juodligės sporų skleidim o. 
Negavęs naujų lėšų paštas 
turės pakelti pašto  ženklų 
kainas, nes gresia nemažas 
deficitas.

• Australijoje parlamento 
rinkimus laimėjo ligšiolinė 
konservatorių partija jos vadas 
prem jeras John H ow ard, 
paskelbęs stiprią kovą prieš 
nelegalius im igrantus. Du 
svarbiausi jo  konkurentai: 
darbiečiai ir “Viena tauta” irgi 
pasisakė prieš nevaržom ą 
im ig rac iją , tačiau  k o n 
servatorių neįstengė sumušti. 
Australijoj buvo renkami 150 
žem ųjų rūm ų naria i ir 40 
senato rių , kurių  yra 76. 
Konservatoriai Australijoje 
vad inasi “lib e ra la is” . Jie 
sudaro koalicija su Tautine 
partija . A bi partijos turės 
parlamente 80 atstovų, o dar- 
biečiai gavo 67. Nepartiniai 
gavo 3 vietas.

•P akistanas gavo JAV 
vyriausybės pažadą vieno 
bilijono ekonominės paramos. 
Prezidentas Musharraf skun-
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dėsi, kad kovos Afganistane 
labai pakenkė Pakistanui. Iš 
fronto ateina žinios, kad daug 
pakistaniečių pereina sieną ir 
įsijungia į Talibano milicijos 
kariuom enę. Tas sustiprina 
Afganistano laisvės kovotojų 
nuotaikas. Jie tvirtina, kad 
“visokie užsieniečiai atnešė 
mums skurdą ir kančias.

• A m erik os k a ta lik ų  
vyskupų suvažiav im as iš 
sirinko naują prezidentą, 53 
metų amžiaus vyskupą Wilton 
Gregory iš Belleville, IL. Jis 
vyskupu tapo 1983 m. ir dirbo 
kaip Cikagos arkivyskupo, 
kardinolo Joseph Bernardin 
augziliaras. Naujasis vyskupų 
konferencijos pirmininkas yra 
pirmas toje vietoje juodasis 
A frikos am erik ietis , labai 
geras k a lb ė to ja s  ir  p a 
mokslininkas, daug kovojęs 
prieš mirties bausmę, abortus 
ir savižudybes. Spėjama, kad 
iš 63.7 m ilijonų A m erikos 
kata likų  apie 3.5 m il. yra 
afrikiečiai.

•Zim babvės vyriausybė 
paskelbė, kad baltų jų  ū k i
n inkų  žem ė yra k o n f is 
kuo jam a tū k stan tis  tok ių  
kom ercinių ūkininkų turės

išvažiuoti, o jų  žemę užims 
51,000 juodųjų šeimų. Baltieji 
gavo tris m ėnesius palik ti 
savo dvarus.

• T arptautin is H agos  
teismas paskelbė naujus kal
tinimus buvusiam Jugoslavijos 
p rez iden tu i S lobodan Mi- 
losevič. Jis kaltinamas karo 
nusikaltimais Bosnijoje tarp 
1992 ir 1995 m. H agos 
kalėjim e jau  49 įtariam ieji 
lauk ia  teism o sprendim o. 
Vienas buvęs viceadmirolas 
serbas pats atvyko į teismą ir 
pasidavė policijai.

•Pentagonas paskelbė, kad 
karo veiksmai prieš terorizmą 
gali kainuoti vyriausybei apie 
v ieną b ilijoną  dolerių  kas 
mėnesį. Dar nežinia, ar są
jungininkas prisidės lėšomis, 
kaip buvo Persijos įlankos 
karo m etu, kada turtingos 
arabų valstybės apm okėjo  
90%  k a ro  iš la id ų , nes 
jau tė s i g inam os JAV jėgų  
nuo Irako.

• Palestinos arabų vadovas 
A rafat Jung tinėse Tautose 
prašė pasaulio tautų padėti 
įgyvendinti Palestinoje taiką ir 
ramybę.
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Western Union

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

Tai lengva.

Kiekvieną kaitą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 

į kitas valstybes per Western Union Money Transfer* 

arba padarai Quick Collect* ar Swift Pay* piniginę 

operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didįjį Prizą
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A.P.P.L.E.Lietuvoje 2001 m. A.P.P.L.E. specialiųjų pedagogų ir tėvų auginančių negalios vaikus 
kvalifikacijos centro durys. Pačiame centre (aukščiausas) dr. doc.Algirdas Grigonis, šalia jo dr.Karl 
Janowitz ir Gita Kupčinskienė, 2001 A.P.P.L.E pirmininkė.

Nuo pat A .P.P.L.E. 
(Am erikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui) veiklos 
pradžios Lietuvoje 1991 m., 
v ienas iš a rtim iausių  šios 
organizacijos bendradarbių ir 
kolegų yra dr. doc. Algirdas 
Grigonis iš Vytauto Didžiojo 
universiteto. Ne veltui jam, 
kartu su steigėja ir ilgamete 
pirmininke Vaiva Vėbraite ir 
Š vietim o ir m okslo  m i
n iste rijo s  vyr. specia lis te  
M aryte Speičiene, 2001 m. 
vasarą per kursų atidarymą 
liepos 16 d. Pedagogų pro
fesinės raidos centre Vilniuje, 
buvo įteiktas APPLE garbės 
narystės pažymėjimas.

Dr. Grigonis 1991 m. va
sarą d irbo  M okytojų  k v a
lifikacijos kėlim o institute 
Baltupiuose, Vilniuje, kai vyko 
pirmieji APPLE kursai. Giliai 
paveiktas Amerikos lektorių 
m in tim is, ypač spec. P e 
dagogės Jū ra tės K rokytės 
Stirbienės ir dr. Karl Janowitz 
iš Pennsilvanijos ir psichologo 
dr. R im anto  P etrausko  iš 
Toronto, dr. Grigonis aktyviai 
prisidėjo prie specialiosios 
pedagogikos reformos L ie
tuvoje. 1996 m. jis, kartu su 
kitais, įsteigė pirmąją ir ligi 
šiol vienintelę APPLE kuopą 
Lietuvoje. Nuo 1997 m. rug
p jūčio  mėn. kuopa įsteigė 
Kauno APPLE specialių jų  
pedagogų ir tėvų, auginančių 
negalios vaikus, kvalifikacijos 
centrą. Ilga in iu i, 1999 m. 
Kauno apskrities Specialiųjų 
pedagogų ir tėvų draugija buvo 
juridiškai įteisinta.

Kas vasarą Kauno APPLE 
ir A m erikos APPLE b e n 
dromis jėgomis organizuojami 
specia liosios pedagogikos 
kursai. Nuo 1996 m. iki 2001 
m. daugiau nei 2,600 Lietuvos

A.P.P.L.E.
Gita Kupčinskienė

spec. pedagogų yra išklausę 
šiuos kursus. Savo veiklos 
ataskaitoje, dr. Grigonis na
g r in ė ja  šių  k u rsų  p a s i 
sekimą.

Jis rašo: “Kur glūdi APPLE 
bendrijos patrauklumas, sėk
mė, jei į jos renginius veržiasi 
pedagogai? M anyčiau prie
žasčių nemažai.

“Pirmoji priežasčių grupė- 
dėsty to jų  paskaitos re ik š 
mingos mokytojų profesinei 
veiklai. Medžiaga perteikiama 
struktūriškai: pabrėžiam os 
žinios, kurios sudaro būtiną 
tolesnio mokymosi prielaidą; 
gausu mokomųjų situacijų, 
panašių į realaus gyvenimo 
praktiką; sprendžiam a ne
mažai fundam entalių k lau
simų, skatinančių pedagogą 
mąstyti, diskutuoti. Paskaitos 
iliustruojam os vaizdajuos
tėmis. Pateikiama metodinė 
medžiaga. Jeigu paskaitoms 
dėstytojai skiria apie 2/3 laiko, 
tai praktinei kursų veiklai - 
apie 1/3 visų valandų. Šias 
praktines valandas dirba mūsų 
pedagogai. Pavasarį, susitikę 
su prof. Karl Janow itz, jie  
pasirenka temą užsiėmimui, ją 
aptaria. Per likusį laiką pe
dagogai ruošiasi darbui. Atėjus 
vasarai, dėsty to ju i ir k u r
santams stebint, pravedamas 
užsiėm im as. Po to kolegų 
analizuojamas ir aptariamas. 
Praktiniuose užsiėm im uose 
dem onstruo jam os v a iz 
dajuostės, kurios atsp ind i 
Kauno apskrities pedagogų 
veiklą. Taip mūsų mokytojai 
palaipsn iu i tam pa lektorių  
partneriais.

“Antras lektorių sėkmės 
veiksnys, kaip m anau, ge
bėjim as bend rau ti su p e 
dagogais ir tėvais, kuriant 
prasmingą tarpusavio sąveiką.

APPLE bendrijos dėstytojai 
yra dėmesingi Lietuvos moky
tojų poreikiams ir jausmams. 
Atvykę profesoriai gerbė mūsų 
mokytojus ir jų  sprendimus. 
Paskaitose dėstytojai, kaip 
pvz. R itonė R udaitienė, 
Jacqueline Rickman, Marilyn 
Deasy, Karl Janowitz, Linda 
M elloy ir kiti dalijosi savo 
sukauptom is vertybėm is ir 
požiūriu į negalios asmenų 
ugdym o sistem ą, kad m o
kytojai galėtų suprasti, kodėl

Po rugsėjo 11 dienos teroro 
veiksm ų negalim a kaltin ti 
Amerikos saugumo sistemos 
už ypatingus suvaržym us, 
keliaujant lėktuvais ir su savim 
gabenant bet kokius tualetinius 
reikmenis, drabužius dovanas 
ar net užkandą, nes ir keleiviais 
užsim askavę teroristai gali 
pasirodyti kaip nekalti eiliniai 
ke liau to ja i. P asku tin iuo ju  
metu yra būtina į oro uostą 
atvykti net keliom valandom 
anksčiau už numatytą skrydžio 
laiką, nes reikės gal net kelias 
valandas išstovėti eilėje, kai 
tikrinamas keliautojų bagažas.

Ž inovai jau  duoda 
naudingus ir p rak tiškus 
patarimus, net skelbia, kad ir 
net namuose paruošta užkanda 
nebūtų  vyn io jam a į 
aliuminijaus popierių, nes jis 
iššauks aliarmą tikrinamoje 
aparatūroje. Reikia taip pat 
labai atsargiai elgtis su foto 
kameromis ir vengti daryti 
nuotraukas oro uoste, nes jau 
būta įvykių, kad nuotraukas 
dariusių asmenų foto kameros 
buvo likviduotos. Tiesa, kad

dėstytojai vienaip ar kitaip 
m ąsto, elgiasi. Jie skatino 
mokytojus, kad išdrįstų leistis 
ieškojimų keliu ir išbandyti tai, 
kas nauja. B et to dary ti 
nevertė.

“Lektoriai išsakydavo savo 
nuomonę ir reagavo į tai, ką 
m es darėm e, tač iau , k iek  
pastebėjau, jie pasitikrindavo, 
klausdami savęs, ar paveikūs 
jų  pasakyti žodžiai. Dėstytojai 
ne visada priimdavo mūsiškius 
požiūrius, tačiau mūsų tiesą 
vertino. Buvo iš tiesų malonu 
išg irsti, kaip  R itonė R u
daitienė, Jacqueline Rickman 
sakė, kad mokosi iš mūsų ir yra 
pasirengusios priimti tą naują 
p a tir tį, ku rią  gauna b e n 
draudamos Lietuvoje.

“Dėstytojų savybės stiprino 
seminarų poveikį, jos padėjo 
susiformuoti ne tik gražiems, 
šiltiem s santykiam s, bet ir 
nuoširdž ia i, kup inai p a s i
tikėjimo aplinkai susidaryti. Ir 
šioje aplinkoje mes pajutome 
didelę asmeninę atsakomybę.”

O aptardam as jų  centro 
veiklą, dr. Grigonis taip pa
sisako:

APPLE dėstytojų dovanų 
dėka Kauno apskrities spe
c ia lių jų  pedagogų ir tėvų 
draugija yra turtinga šiuo
la ik iška  b ib lio teka , kuria i 
gražiai ir sumaniai vadovauja 
specialioji pedagogė ekspertė 
V alerija L ešč iuka itienė . 
Bibliotekoje sukauptos nau
jausios knygos iš specialiosios

ORO KELIONIŲ PROBLEMOS
Aurelija M. Balašaitienė

skirtinguose oro uostuose yra 
skirtingai reaguojama į foto 
kameras, tačiau su jomis reikia 
atsargiai elgtis ir nieku būdu 
nefotografuoti pareigūnų.

N aujose in strukcijo se  
nurodom a, kad bagažo 
tikrintojai likviduos žirkles, 
skustuvus, kamščių atsuktuvus 
ir bet kokius kitus reikmenis, 
kurie gali būti panaudoti kaip 
ginklai, jų  tarpe net golfo ir 
slidinėtojų lazdos. Papuošalus 
patartina dėti į permatomus 
maišelius. Nepatariama vežti į 
dovaninį popierių suvyniotas 
kalėdines dovanas, nes jos bus 
išvyn io tos. V ienas asm uo 
užklausė, ar jis , užsukęs į 
užkand inę , gali pasieny je  
palikti savo lagaminą. Jam 
buvo griežtai atsakyta, kad tai 
neleidžiama, nes sargybiniai
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pedagogikos ir psichologijos. 
Pirmoji bibliotekos mecenatė- 
Jūratė Krokytė. Jos dovanotos 
knygos, žu rnalai, v a iz 
dajuostės davė pradžią biblio
tekai kurtis. Daug naujausių 
monografijų dovanojo Temple 
universiteto prof. Karl Jano
witz. Jis bibliotekai jau treti 
metai prenumeruoja ir siunčia 
4 JAV periodinius leidinius. 
Illinojaus universiteto prof. 
Jacqueline Rickm an mums 
paliko monografijų apie vaikų 
raidą ir regėjimo sutrikimus. 
M inėto u n iv ers ite to  prof. 
L inda M elloy šį ruden į 
atsiuntė tik ką pasirodžiusią 
knygą tėvam s. M es labai 
vertiname pagalbą, kurią teikia 
Ritonė Rudaitienė. Ji siste
m ingai s iunčia  knygas ir 
straipsn ius negalios vaikų 
identifikavimo ir įvertinimo 
klausimais... Turime turtingą 
vaizdajuosčių kolekciją. Be
veik kiekvienas JAV lektorius, 
skaitęs paskaitą , pa lieka  
vaizdajuosčių apie negalios 
vaikų ugdymo praktiką.”

Šis gražus b en d rad ar
biavim as tarp A m erikos ir 
L ietuvos specia lis tų , vis 
didėjantis Lietuvos pedagogų 
savarankiškumas tikrai džiu
gina APPLE bendrijos narius 
šiapus Atlanto. Dr. Grigonio 
dėka mes ryškiai jaučiam e, 
kad sp e c ia lio s io s  p e d a 
gogikos srityje mes matomai 
esam e p adė ję  L ie tuvos 
pedagogams.

įtars, kad tai esama kokio nors 
pavojingo krovinio, o ir vagys 
galės ju o  pasinaudoti. 
Tikrinamos visos keliautojų 
kišenės, rankinukai ir lėktuvan 
įnešamas rankinis bagažėlis.

Ž odžiu , je i  ruošiam ės 
Kalėdų proga skristi lėktuvu, 
privalome gerai įsidėmėti tai, 
kas čia išvardinta, kad nebūtų 
nemalonumų ar net nuostolio. 
Reikia iš anksto persvarstyti 
kelionės reikm enis ir labai 
anksti atvykti į oro uostą. 
Negalima kritikuoti įstatymus 
ir po tvark ius skelb iančių  
įstaigų, nes jos rūpinasi mūsų 
saugum u, o kuris iš m ūsų 
norėtų  tap ti tero ro  auka? 
Terorizmo veiksmus vykdo 
fanatikai, kurie nesirūpina 
savo gyvybės praradimu, tik 
nori atlikti savo uždavinį.
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C L E V E L A N D , OH

PILĖNŲ TUNTO 
VEIKLA

Lapkričio 18 d. sekmadienį 
Dievo Motinos parapijos sve
ta inė je  buvo C levelando  
N eringos skaučių  tunto ir 
skautų P ilėnų tunto p rie š
kalėdinė mugė.

Gruodžio 2 d. Orientacijos 
iškyla Punderson State Parke. 
Program ą praves Northeast 
Orienting Club nariai. Visi 
Pilėnų t. skautai ir prityrę 
skautai kviečiami dalyvauti. 
Išvyksim eiš DM parapijos 
kiemo 11:00 val., o grįšime 
atgal 4:00 val. p.p. Dėvėkite 
patogius batus, pasiim kite 
švilpuką ir kompasą. Po išky
los sustosime pavalgyti (pa
siimkite nors 5 dol. pietums). 
Spalio mėn. orientacijos iš
kyloje dalyvavo šeši skautai.

G ruodžio  5 d. p rity rę  
skautai ir skautai vyčiai yra 
kviečiami dalyvauti Handel 
Messiah koncerte, 8 v.v. Sev
erance Hall. Programą atliks 
Apollo Fire vienetas su di
rigente Janet Sorrell. Bilietai 
studentams 10 dol.

Gruodžio 15 d. Pilėnų tunto 
nariai bei jų  šeimos kviečiami 
dalyvauti Clevelando Cava
liers krepšin io  rungtynėse 
prieš P h iladelph ia  76-rs - 
Gund Arenoje 7:30 v.v. bilieto 
kaina 13 dol. Visi žiūrovai

Spalio 24-27 d. Madride 
buvo surengta konferencija 
demokratijos stiprinimo klau
simais (“On Democratic Tran
sition and Consolidation”), 
kurioje dalyvavo 14 dabartinių 
bei 19 buvusių valstybių va
dovų. Konferenciją organi
zavo nevyriausybinė orga
n izac ija  FR ID E bei M. 
G orbačiovo fondas. Siame 
renginyje dalyvavo Ispanijos 
karalius Juan Carlos, Prem
jeras J.M. Aznar, buvęs JAV 
Prezidentas B. Clinton.

K onferencijo je taip  pat 
dalyvavo LR Prezidentas V. 
Adamkus. Viešėdamas Ispa
nijoje, Lietuvos Prezidentas 
susitiko ir su Ispanijos pa
re igūna is . S usitik im e su 
Ispanijos Senato pirmininke 
Esperanza Aguirre de Biedma 
Prezidentas aptarė dvišalius 
politinius ir ekonominius san
tykius. Su gynybos ministru 
Federico Trillo buvo aptartas 
dv iša lis  karin is  b en d ra 
darbiavim as. Po susitikimo 
Ispanijos gynybos ministras ir 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras L. Linkevičius pasirašė 
Dvišalį protokolą dėl Ispanijos 
Karalystės ir Lietuvos Respub
likos bendradarbiavimo gyny-

gaus specialią Cavs kepurę ir 
4 dol. vertės kuponą maistui ir 
gėrimui.

Gruodžio 16 d. sekmadienį 
5val. p.p. skautai vyčiai Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
rengs tradicines Skautų Kū
čias. Kiekviena šeima kvie
čiama prisidėti su kokiu nors 
Kūčių patiekalu. Auka šeimai 
10 dol. o pavieniams asme
nims 5 dol.

Sios žinios parinktos iš 
Pilėnų tuntininko v.s. R. Bel- 
zinsko pranešimo skautams ir 
tėvams.

ŽIEMA JURGINĖJE
Žiem os šalč iam s a tk e 

liaujant Sv. Jurgio parapijos 
klebonas vėl primena visiems, 
kad būtų atsargūs eidami lau
kan arba ke liaudam i b a ž 
nyčion. Šaltas oras yra 
pavojingas senoliams. Būtų 
gera, kad jaunesnieji para
pijiečiai juos lankytų arba bent 
paskambintų senoliams, su
žinant kaip jiems sekasi. Žie
mą bus bandom a nuvalyti 
sniegą ir ledą parapijos auto
mobilių aikštėse. Bet ir ten gali 
pasitaikyti slidumo. Šlapios 
grindys bažnyčios pastate irgi 
gali būti pavojingos. Jei oras 
yra varginantis ir pavojingas, 
likite namie. Dievas tai supras. 
Kartu primename visiems, kad

SĖKMINGAS VIZITAS ISPANIJOJE

Dr. Vytautas Dambrava

bos srity je . S usitik im e su 
Madrido Complutense univer
siteto rektoriumi R.Puyol, LR 
Prezidentas aptarė dvišalio 
bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje reikalus, aka
deminių mainų plėtojimo gali
mybes. Kartus su Prezidento 
vadovaujama delegacija atvy
kęs LR policijos Generalinis 
kom isaras V. Grigaravičius 
spalio 24 d. pasirašė dvišalį 
bendradarbiavimo susitarimą 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Ispanijos Karalystės Policijos 
Generalinių departamentų.

Spalio 24 d. Madride su
rengtame LR Prezidento priė
mime, už nuopelnus plėtojant 
Lietuvos ir Ispanijos tarpvals
tybinius santykius bei aktyvią 
veiklą stiprinant abiejų šalių 
bendradarbiavimą V.Adamkus 
apdovanojo 10 Ispanijos Ka
ra ly stės  p ilieč ių  D idžio jo  
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino ordinais. Visi jie artimai 
bendradarbiavo su Lietuvos 
ambasada ir jų  dėka visa eilė 
p ro jek tų  buvo sėkm ingai 
įvykdyti.

Spalio 26 d. buvo surengtas 
Lietuvos ir Ispanijos verslo 
sem inaras, kurio m etu LR 
Prezidentas perskaitė kalbą ir

ateinantieji mėnesiai bus labai 
išlaidūs parapijai. Jei neat- 
vyksite į ją  kurį sekmadienį, 
skatinam e sekančią savaitę 
įteikti praleistos savaitės auką 
arba ją  a tsių sti paštu  kle- 
bonijon.

Esame dėkingi tiems, kurie 
aną savaitę padėjo Jurginės 
Šalpos Centre dalinti maistą. 
Gruodžio 17 d. pirmadienį ir 
gruodžio 20 d. ketvirtadienį 
reikės vėl sudėti maisto krep
šius ir dalinti antklodes bei 
ka lėd ines dovanas. Tomis 
dienomis Šalpos centras veiks 
nuo 9:00 val. ryto iki 12 val. 
vidurdienio. Tarp kitko iki 
g ruodžio  16 d. re ikės su 
pakuoti kalėdines dovanas. 
M ielai laukiame talkininkų 
šiems darbams atlikti. Jie visi 
prašomi kreiptis į kleboną kun.
J. Bacevičių.

Jurginės artim iausi ren 
g in ia i bus: g ruodžio  2 d. 
Parapijos Tarybos posėdis; 
gruodžio 15-16 d. savaitgalį 
kalėdinių kepinių pardavimas; 
gruodžio 16 d. Karo veteranų 
posto kalėdinis pobūvis; gruo
džio 24 d. vakare Parapijos 
Kūčios. 2002 metų sausio 6 d. 
šaukiamas Parapijos Tarybos 
pirmas posėdis ir sausio 20 d. 
švęsime klebono kun. Juozo A. 
Bacevičiaus 25 m. kunigystės 
sukaktį. Kūčioms registruo
kitės sekmadienį po 10:30 val. 
ryto Mišių parapijos salėje.

Ger.J.

pasveikino seminaro dalyvius. 
L ietuvos vadovas skatino 
užmegzti glaudesnį Klaipėdos 
ir Ispanijos uostų  bendra
darbiavimą, ragino aktyviau 
b end radarb iau ti turizm o 
srityje.

Spalio 27 d. Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko su Ispanijos 
M in istru  P irm in inku  Jose 
M aria Aznar. P okalb io  su 
Ispanijos Premjeru metu buvo 
ap ta rti d v iša lio  ir euroat- 
lan tin io  bendradarbiavim o 
klausimai. Ispanijos Premjeras 
pažym ėjo akivaizdžią L ie
tuvos pažangą derybose dėl 
narystės Europos Sąjungoje.

Konferencijos uždarymo 
sesijos metu, kuriai p irm i
ninkavo Ispanijos karalius, LR 
Prezidentas perskaitė kalbą. Po 
renginio uždarymo įvyko dvi
šalis L ietuvos P reziden to  
susitik im as su R um unijos 
Prezidentu Ion Iliescu.

LR P reziden tas davė 
pasikalbėjimus pagrindiniams 
Ispanijos dienraščiams “ABC” 
ir “El Pais”, politikos žurnalui 
“Cam bio 16” , ekonom ikos 
dienraščiui “Cinco dias” bei 
gynybos žurnalui “Defensa” .

Lietuvos Prezidentas Val-

LR Garbės konsulai I. Bublienė ir S. Balzekas,Jr. Lietuvių Prekybos 
tarybos narių susitikime Čikagoje spalio 11 d.

C H IC A G O ,IL

SPORTININKŲ ŠVENTĖ - 50 SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Edvardas Šulaitis

Spalio 20-sios vakare arti 
200 dar jau n a i atrodančių  
žmonių, susirinkę į Pasaulio 
L ie tuv ių  C entro  Lem onte 
Lietuvių Fondo salę, atšventė 
Čikagos Akademinio Sporto 
klubo “L ituanicos” auksinį 
jubiliejų. Čia, šalia jaunųjų šio 
klubo narių, buvo ir jo  ve
teranai, kurie šį klubą steigė, 
juo rūpinosi ir veiklą išsaugojo 
iki šių dienų.

Jų tarpe labiausia nusi
pelniusių žmogumi paminėtas 
Rimas D irvonis, sugebėjęs 
užsiauginti sau talkininkų, 
kurie perėmė veiklos estafetę. 
Kitas klubo steigėjas, buvęs 
Šiaurės Am erikos Lietuvių 
Fizinio auklėjim o ir sporto 
sąjungos p irm in inkas, da
bartinis Lietuvos prezidentas 
Valdas A dam kus, atsiuntė 
sveikinim o laišką iškilm ių 
dalyviams bei visiems mūsų 
tautiečiams.

Garbusis sveikintojas, be 
kitų minčių, štai ką pareiškė:

“Laikau didele likimo do
vana, kad galėjau asmeniškai 
dalyvauti klubo veikloje ir iš 
arti m atyti jo  istoriją. O i 
storijos esama tikrai turtingos 
ir prasmingos: per savo veiklos 
m etus “L ituan ica” sutelkė 
daug išeivijos lietuvių jaunimo 
ir labai palaikė jo  tautiškumą, 
išugdė visą plejadą darbščių ir 
talentingų sporto asmenybių, 
ypač - krepšininkų, laimėjusių 
ne vieną čempionatą”.

Lietuvos prezidentas taip 
pat pabrėžė: “Š iandien, iš 
istorinės perspektyvos žvel-

das Adamkus atsiuntė amba
sadoriu i dr. V ytautui A. 
Dambravai padėkos raštą už 
gerai parengtą jo  vadovau
jamos delegacijos vizitą. Jis 
pareiškė įsitikinimą, kad vizito 
metu įvykę dvišaliai renginiai 
svariai prisidės prie Lietuvos 
ir Ispanijos bendradarbiavimo 
plėtros.

giant į pusės amžiaus senumo 
veik lą , neky la  abejonių: 
“L itu an ica” a tliko  svarbų 
tautos brandinimo ir ugdymo 
išeivijoje vaidmenį, o jos idėjų 
paveikti klubo nariai ir ben
draminčiai visam laikui liko 
ištikimi lietuvybės sergėtojai ir 
sporto entuziastai.”

Čia nėra galimybės paci
tuoti visą Lietuvos prezidento 
la išką  sportin inkam s bei 
kitiems mūsų tautiečiams. Bet 
ir to pakanka, norint patirti, 
kad sportininkai visada buvo 
lietuviškos veiklos pirmosiose 
gretose.

To gaila nepastebėjo, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos nariai parodos 
rengėjai bei kiti žmonės, kurie 
deja, ignoravo sportininkus 
šios bendrinės organizacijos 
50 metų minėjime įvykusiame 
prieš savaitę laiko.

ASK “Lituanicos” sukak
tuvinį pokylį pravedė vienas iš 
k lubo  ste igėjų  - V ytautas 
Germanas. Aukščiau cituotą 
Lietuvos prezidento  Valdo 
Adamkaus sveikinimą pers
kaitė Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas. 
Apie sukaktuvinį klubą kal
bėjo ir jo  buvęs narys-Lietuvos 
garbės konsu las Č ikagoje 
Vaclovas Kleiza. Raštu svei
kino Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjim o ir sporto 
kom iteto pirm. Audrius Ši
leika, Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas ir JAV 
L ie tuv ių  B endruom enės 
valdybos pirm. Algimantas 
Gečys. A pdovanojus svar
biausiąjį šio klubo darbuotoją 
- Rimą Dirvonį, ir šis vyras 
pasidalino mintimis apie klubo 
praeitį. Buvo iškeltas vidurinės 
ir jaunosios kartos sportininkų 
darbas šiame sporto vienete. 
Beje, Lietuvių Fondo atstovas 
Stasys Baras savo sveikinimus 
atžymėjo ir pinigine Fondo 
parama klubui.
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MalinauskasVladas, Clevelando Lietuviškų Draugysčių Salės 
Bendrovės direktorius 1917 metais.

CLEVELANDO LIETUVIŠKŲ DRAUGYSČIŲ 
SALĖS BENDROVĖ

Vladas Malinauskas

Ištrauka iš knygos “Clevelando Lietuviškų Draugysčių Istoriška Peržvalga” , 
išleistos 1917 m.

Nuo 1871 metų, tai yra, nuo 
apsigyvenimo pirmutinio lie
tuvio  C levelande, visados 
buvo mąstoma, kaip ir kokiu 
būdu būtų galima pakelti savo 
būvį ir lietuvių tautą. Tarpe 
1871 ir 1905 metų, nekurių 
draugysčių susirinkim uose, 
visados buvo svarstoma apie 
įsteigimą Clevelande nuosavo 
lietuviam s namo. Pagalios 
1905 metais tas užmanymas 
buvo pradėtas vykdinti, nes 
nekurios d raugystės buvo 
išrinkę kom itetus, kuriem s 
buvo pavesta tas užmanymas 
išv esti į geresnes vežes. 
Besidarbuojant tam komitetui 
pasirodė, jog tuom laiku ne
buvo galima tas užmanymas 
įvykdinti, kadangi nebuvo 
manoma geros paspirties nuo 
C levelando lietuviškos v i
suomenės. Tai tuom laiku tas 
užmanymas pranyko.

Vėliau apie 1908 m. teipgi 
buvo išrink ti kom iteta i iš 
draugysčių, kad įsteigti virš 
minėtą salę. Bet visgi nieko 
naudingo nenuveikta. Nors tais 
laikais tas užmanymas neį
vyko, bet mintįs apie įsteigimą 
Clevelande lietuviškos salės 
pasiliko.

1911 metuose, Šv. Jurgio 
draugystės laikytam e susi
rinkime, pirmininkas Jurgis 
Brazaitis viršm inėtą užm a
nymą atnaujino. Tam užma
nymo atnaujimui pritarė tuom 
laiku susirinkisieji draugystės 
nariai ir tapo išrinkta komitetas 
iš draugystės Sv. Jurgio, se
kančios ypatos: Jurg is 
Brazaitis, Pranas Jablonskis ir 
Ju lius V itkauskas, kurių  
užduotis buvo atsilankyti į 
kitas draugystės ir raginti jas 
prie viršminėto užmanymo.

Praslinkus keliom is sa
vaitėms laiko apie atnaujinima 
v iršm inėto  užm anym o su
žinojo sekančios draugystės: 
Sv. Kazimiero draugystė, Sv. 
Juozapo draugystė, LS. Sv. 
Kazimiero Gvardija, kurios tą

pranešimą priėmė išrinkdamos 
kom itetus to liasn iam  v e i
kimui. Iš draugystės Sv. Ka
zimiero tapo išrinktas Povylas 
Skunskis, Vincas Debesis ir 
Antanas Ribinskas. Iš drau
gystės Sv. Jurg io : Pranas 
Jablonskis, Jurgis Brazaitis ir 
Juozas Ramanauskas. Iš drau
gystės LSK. Sv. Kazimiero 
G vardijos: Juozas Šalčius, 
Juozas M aksim avičius ir 
Plecidas Šarkauskas. Iš drau
gystės Šv. Juozapo: Silvestras 
Orenta, Juozas Urbšaitis ir 
Juozas Mazgeika. Praslinkus 
savaite i laiko  išrin k tie ji 
d raugysčių  atstovai turėjo 
p irm utin į susirinkim ą, Šv. 
Jurgio parapijos mokslainėje. 
Susirinko draugysčių dvyliką 
atstovų ir pradėjo kalbėti tarp 
savęs, ką p radė ti veik ti. 
Pasikalbėjus, kiekvieno mintis 
buvo, kad pirm iausia reikia 
išrinkti tarp savęs valdybą kaip 
tai, pirmininką, raštininką ir 
iždininką. Pirm ininku tapo 
išrinktas Juozas Šalčius, rašt. 
Juozas Urbšaitis, ižd. Povylas 
Skunskis. U žėm us v ietas 
valdybai prasidėjo svarstymai. 
Pirmiausia buvo nutarta, kad 
draugysčių atstovai turi laikyti 
susirinkimus kiekvieno m ė
nesio -paskutinį nedėldienį. 
Toliaus buvo kalbam a apie 
parandavojimą kokio namo, 
kuriame būtų galima laikyti 
d raugysčių  a tstovų  su s i
rinkimai. Tas buvo priimta ir 
suradimui tokio namo apsiėmė 
p asidarbuo ti A ntanas Ri- 
binskas ir Juozas Urbšaitis, 
teipgi ir kiti atstovai ketino 
tame pasidarbuoti. Su tuom tas 
susirinkimas ir užsibaigė.

Mėnesiui praslinkus atsi
buvo antras a tstovų  
susirinkimas, kuriame buvo 
pranešta, jog randasi du namai, 
m aždaug tinkam i d rau 
gystėms, kuriuos buvo galima 
paranduo ti ir treč ias del 
nupirkimo prekiuojantis 7,000 
dolerių . Tas pranešim as

visiems patiko, ir tam veikimui 
tapo padaugin ta  kom isija , 
kurion įėjo dar pirmininkas 
Juozas Šalčius ir Vincas De
besis. Ant to susirinkimas ir 
užsibaigė.

Trečiame susirinkime ko
misija pranešė apie tuos namus 
ir apkalbėjus pasirodė, kad 
pirkti namas būtų parankiausia 
draugystėms. Ir atstovai nutarė 
vienbalsiai, kad pranešti savo 
draugystėms apie tuos namus 
ir p a re ik a lau t nuo savo 
draugysčių davimui ant rankos 
pinigų. Ant to susirinkimas 
užsibaigė.

Ketvirtam e susirinkim e, 
atstovai pranešė, jog draugystė 
Šv. Kazimiero paskyrė dvi
dešimts penkis dolerius kaipo 
rankpinigių, o kitos draugystės 
iki tam laikui dar nebuvo turėję 
susirink im ų. Tai a tstovai 
apsvarstę, nutarė įmokėti tuos 
25 dol. kaipo rankpinigius 
nupirkimui namo. To darbo 
atlikimui tapo įgalioti Juozas 
Šalčius ir Vincas Debesis.

Penktam e susirink im e 
buvo pranešta, jog rankpinigiai 
palaikimui namo buvo įmokėti 
ir padarytas kontraktas ant 
dviejų mėnesių. Teipgi buvo 
kalbama, kad atstovai ragintų 
savo d raugystės prie  nu 
pirkimo namo. Visi prisižadėjo 
pasidarbuoti.

Šeštame susirinkime ats
tovai -pranešė, jog draugystės 
nesuprato atstovų veikimo ir 
atsisakė dėti pinigus. Tada 
apkalbėjus atstovams pasi
rodė, jog namas nėra galima 
nupirkti. Pradėta svarstyti ką 
reikia laikytis ant toliau ir 
m ėgint veikti ką nors tin 
kam esnio , kad k iekvienas 
galėtų  dėti savo p in igus. 
Galutinai tapo nutarta, kad 
reik ia kreip tis į valdžią ar 
negalima butų sutverti ben
drovę. Tas darbas tapo 
pavestas Juozui Šalčiu i ir 
Vincui Debesiui.

Septintam e susirinkim e 
išrinktieji atstovai pranešė, kad 
inkorporuoti bendrovę yra 
galima, tik valdžia reikalauja, 
kad bendrovė turėtų du nuo
šimčiu pinigų pradžiai savo 
gyvavimo. Tada apkalbėjus 
apie tą, nutarta kreiptis į drau
gystes su ta žinia.

Aštuntame atstovų susi
rinkime buvo pranešta, kad 
draugystės tą atstovų suma
nymą inkorporuoti bendrovę 
priėm ė ir nupirko šėrų se
kančios draugystės: Draugystė

Šv. Kazimiero už 2,000 dol., 
d raugystė: D raugystė  Šv. 
Jurgio už 500 dol., draugystė 
LSK. Šv. Kazimiero Gvardija 
už 300 dol., draugystė Šv. 
Juozapo už 500 dol. Turint 
tokią pinigų sumą pasirodė, 
kad bendrovę jau  galim a 
inkorporuoti. Darbas palikta 
tiem s patiem s kom itetam s 
dėlei sutvarkimo viso dalyko.

D evintam e susirinkim e, 
delegatai pranešė, kad viskas 
galima padaryti ir užklausė ant 
kokios sumos butų reikalas 
bendrovę inkorporuoti. Ap
svarsčius galutinai nutarta 
bendrovę inkorporuoti ant 
10,000 dol., kad butų galima 
parduoti vieną tukstantį šėrų, 
po dešimts dolerių kiekvieną, 
už ką re ikė jo  padėti du 
tukstančius dolerių kaipo du 
nuošimčius į The Cleveland 
Trust Co. Banką. Toliau buvo 
klausimas, kokį vardą ben
drovė turės. Po apsvarstymo 
tapo visų priim tas sekantis 
vardas: The Cleveland L it
huanian Societies Hall Com
pany. Lietuviškai: Clevelando 
Lietuviškų Draugysčių Salės 
Bendrovė.

Dešimtame atstovų susi
rinkime pranešta, jog viskas 
yra surengta ir perstatyta byla 
už advokato darbą, t.y. knygas 
ir visus kitus dalykus, viso 65 
dol. Tad nuo G ruodžio 24 
dienos 1912 metų prasidėjo 
pardav inėjim as bendrovės 
šėrų tarpe visų Clevelando 
lietuvių.

1913 metuose Vasario 24 
dieną, atsibuvo pirm utinis 
direktorių susirinkimas. Di
rek to ria is  buvo tie patįs 
draugysčių  atstovai, kurie 
darbavosi su tvėrim e b e n 
drovės. Tame susirink im e 
buvo rinkimas valdybos tarpe 
d irek to rių . Išrink ta: pirm . 
Juozas Šalčius, vice-pirm . 
Jurgis Brazaitis, rašt. Juozas 
U rbša itis , ižd. Povylas 
Skunskis. Teipgi buvo išdalinti 
šėrai toms draugystėms, kurios 
jau turėjo sudėjusios pinigus į 
bendrovės banką. Toliaus buvo 
nutarta laikyti susirinkimus 
paskutinį nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, ketvirtą valandą po 
pietų. Toliasnis bendrovės 
veikimas per 1913 metų buvo: 
lankym as d raugysčių  p ir 
m ininko ir raštin in . su 
knygomis ir pardavinėjimas 
šėrų d raugysčių  nariam s. 
Teipgi buvo surengta vakaras 
su prakalbomis, kad išaiškinus

žmonėms bendrovės tikslą. 
Buvo atsišaukiama į visas kitas 
draugystės bei kuopas, kurios 
dar nep rik lausė  p rie  b en 
drovės, kad prie jos prisidėtų 
ir darbuotusi išvien savo ir 
bendrovės naudai.

1914 metuose Sausio 16 d., 
atsibuvo pirm utinis metinis 
šėrininkų susirinkim as, ku
riam e dalyvavo v irš du 
trečd a lia i šėrin inkų . A p
kalbėjus šėrin inkam s apie 
bendrovės gyvavim ą ir jos 
kilimą augštyn, buvo renkama 
direktoriai 1914 metams. Su 
nutarimu, kad buvusieji dvy
lika direktorių padauginti iki 
penkiolika, ir kad direktoriai 
turi laikyti savo darbą per visus 
metus iki sekančiam šėrininkų 
susirink im ui. D irek to ria is 
likosi išrinkta sekančios ypa- 
tos: Povylas Skunskis, Vincas 
Debesis, Antanas Ribinskas, 
P ranas Jab lonsk is, Jurg is 
B razaitis , Juozas Šalčius, 
P lecidas Šarkauskas, S il
vestras O renta, Juozas 
Urbšaitis, Motiejus Šalčius, 
kun. Juozas Halaburda, Vincas 
K azlauskas, Juozas Šutris, 
Juozas Ramanauskas ir Juozas 
M aksim avičius. U žbaigus 
šėrin inkų  susirink im ą, po 
trumpos pertraukos atsibuvo 
direktorių susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta valdyba 
tarpe direktorių. Pirm. likosi 
išrinktas Juozas Šalčius, - vice- 
pirm. Jurgis Brazaitis, nut. 
Rašt. Juozas Urbšaitis, ižd. 
Povylas Skunskis.

Toliasnis bendrovės vei
k im as per 1914 m. buvo 
projektuojama, kad kaip nors 
ir kokiu būdu pakelti bendrovę 
į augštesnį stovį. Svarbiausiu 
bendrovės uždaviniu tais me
tais buvo, tai surasti ir nupirkti 
žemės plotą su namais, kad tuo 
užtik rinus bendrovės gy 
vavimą ir jos finansinį stovį. 
Tad pasitaikius gerai progai 
tapo nup irk ta  tais m etais 
didelis žemės plotas su trimis 
namais, stovintis ant kampo 
S u p e rio r ave. ir E as t 60 
g a tv ių , n e šan tis  120.00 
dolerių randos į mėnesį, kurs 
bendrovei lėšavo 14,600.00 
dolerių. Kadangi tais metais 
bendrovės finansinis stovis 
siekė į 4.000.00 dolerių, tai 
n u -p irk im u i nam o buvo  
sk o lin ta  p in ig ų  nuo 
draugysčių. Iš draugystės Šv. 
Jurgio 600.00 dolerių ir iš 

(Nukelta į 9 p.)
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draugystės Šv. K azim iero  
5 0 0 .0 0  d o le r ių , ir  to k iu  
b u d u  b e n d ro v ė  su d a rė  
5 ,100 .00  do lerių , kuriuos 
įm okėjo už namus, o kitus 
9,500.00 bendrovė gavo iš 
L ake  S h o re  b an k o  an t 
užstato.

Antras metinis šėrininkų 
susirinkim as buvo laikytas 
Sausio 25 dieną 1915 metais, 
kuriame skaityta raštai ir buvo 
išduota atskaita, kuri parodė, 
jog bendrovė turėjo įeigų per 
1914 metus 6112 dol. ir 68 c., 
o išeigų per tuos metus buvo 
6,019 dol. ir 27 c. Tokiu budu 
turėjo pelno tais metais 3932 
dol. ir 41 c. Skolos išmokėta 
tais metais 300.00 dol. Skolos 
dar liko  10,300.00 dol. 
K adangi tais m etais šė- 
rininkams nebuvo išmokama 
nuošimtis, tai šėrai pakilo 45 
centais augščiaus, t.y. iki 10 
dol. 45 centų  k iekv ienas. 
Toliau kaipo  m etin iam e 
šėrininkų susirinkim e buvo 
renkam i d irek to ria i 1915 
m etam s. Tapo išrink ta  se
kančios ypatos: Povylas 
Skunskis, Juozas V alaitis, 
A ntanas R ibinskas, Jurgis 
Brazaitis, Pranas Jablonskis, 
Juozas Ramanauskas, Juozas 
Šalčius, Plecidas Šarkauskas, 
Juozas M aksimavičius, Sil
vestras O renta, Juozas 
Urbšaitis M otiejus Šalčius, 
kun. Juozas Halaburda, An
tanas K ranauskas, Juozas 
Šutris. Pabaigus šėrininkų 
susirink im ą, buvo la iky ta  
direktorių susirinkimas, ku
riame buvo renkama valdyba 
tarpe direktorių. Pirm. tapo 
išrinkta Juozas Šalčius, vice- 
pirm. Juozas Maksimavičius, 
nut. rašt. Juozas Urbšaitis, ižd. 
Povylas Skunsk is, nam ų 
užveizda  Juozas Šalčius. 
Toliasnis bendrovės veikimas 
per 1915 metus buvo: nutarta 
d irektorių , kad direktorius 
neatsilankęs keturis direktorių 
susirinkimus be jokios prie
žasties per metus, direktorius 
neturės tiesos tapti direktorium 
tos bendrovės. Toliau nekurios 
d raugystės tu rinč ios b en 
drovėje paskolą, norėjo kad 
jom s butų m okam a šeštas 
nuošimtis, už skolintus pini
gus, už kuriuos pirma buvo 
m okam a tik  ketvirtas nuo
šim tis. Iša išk inus ir ap 
svarsč ius su sita iky ta  su 
d raugystėm is ant penkto  
nuošim čio , ir dar gauta  
paskolos iš trijų draugysčių po 
500.00 dolerių  ant penkto 
nuošim čio, butent iš d rau
gystės Šv. Kazimiero 500.00 
dol., iš draugystės Šv. Jurgio 
500.00 dol. ir iš draugystės 
LSK. Šv. Kazimiero Gvardijos 
500.00 dol. Tai su p irm a 
paskola pasidarė 2 ,500.00 
dolerių skolos draugystėms. 
Toliau tais metais buvo su

rengtas vakaras su programu, 
kurs davė pelno 183 dol. 56 c. 
Teipgi buvo aplaikyta 150.00 
dol. nuo draugysčių Sąryšio, 
ku rie  a tliko  nuo apvaikš- 
čiojimo surengto dėl lietuviškų 
Draugysčių Salės Bendrovės. 
Teipgi tapo su tverta  b e n 
drovėje nepaliečiam o turto 
skyrius, kad visos pašalinės 
įeigos kaip tai nuo surengimo 
vakarų arba teip kur gautų 
pinigų butų dedama į tą skyrių, 
kurių  n iekas negalė tų  p a 
sidalyti ir nebutų m okam a 
nuošimtis iš tų pinigų.

1916 m etais Sausio  23 
dieną, atsibuvo trečias metinis 
šėrininkų susirinkim as, ku
riame tapo perskaityta raštai ir 
atskaitos, iš kurių pasirodė, jog 
bendrovė kila augštyn. Įeigų 
tais metais buvo 2,669 dol. 56 
c., o išeigų 1,831 dol. ir 49 c. 
Šėrų parduota tais metais už 
529 dol. ir 56 c. Uždarbio 
bendrovei tais metais liko 308 
dol. ir 51 c. Kurie išėjo ant 
kiekvieno šėro po 60.5 c. ir 
buvo išmokama šėrininkams 
po 60 c. nuo šėro, o pusė cento 
paskirta į nepaliečiamo turto 
skyrių. Išdalinus nuošimtį tais 
m etais, šėrų vertė pasiliko 
senobine 10 dol. 45 c. Tokiaus 
buvo rinkimas direktorių 1016 
metams. Liko išrinkti sekanti: 
Povylas Skunskis, Juozas 
Valaitis, Juozas Juraitis, Jurgis 
Brazaitis, Pranas Jablonskis, 
Petras M ulio lis , Juozas 
Urbšaitis, M otiejus Šalčius, 
Juozas Pečkis, Juozas Šalčius, 
Jonas P ov ilon is , F eliksas 
Baranauskas, Vladas M ali
nauskas, Juozas Zinevičius ir 
Jonas Montvila. Išrinkti di
rektoriai turėjo susirinkimą 
tam e pačiam e vakare, kur 
buvo renkama valdyba tarpe 
direktorių. Tapo išrinkta: Pirm. 
Juozas Šalčius, vice-pirm . 
Jurgis B razaitis, nut. rašt. 
Petras Muliolis, ižd. Povylas 
skunsk is, nam ų užveizda  
Juozas Šalčius.

Toliasnis bendrovės vei
kimas per 1916 metus buvo: 
D irektorių  lankym as drau
gysčių ir raginimas, kad jos 
p ris id ė tų  daug iau  prie  
bendrovės, kad butų galima 
pradėti veikti ką nors naujo. 
Toliau buvo sum anyta 
direktorių , kad tą žemę su 
namais parduoti, o nupirkt 
pigesni žemės plotą be namų, 
kad tokiu budu butų galima 
sutaupyti kiek pinigų dėlei 
sta tym o salės. Bet 
direktoriams ištirus pasirodė, 
jog toje aplinkėj žemės plotą 
tinkam o salei negalim a 
nup irk ti p ig iau . Ž inom a 
bendrovei gyvuojant gerai 
tapo nutarta statyti salė toj 
pačioj vietoj ir buvo pradėta 
daryti salės planai, kuriuos 
dirbo architektas George King.

K etv irtam e m etin iam e 
šėrininkų susirinkime laiky
tame Sausio 30 d. 1917 metų,

pasirodė, jog  bendrovė per 
1916 metus pardavė šėrų už 
978 dol. ir kad kiekvienas šėras 
per tuos metus uždirbo po 93 
c., kurie  buvo išm okam i 
šėrininkams kaipo nuošimtis 
už 1916 m. Toliau kaslink 
statymo salės, buvo nutarta, 
kad salė reikia pradėti statyti 
ateinančiais metais. Toliau 
sekė direktorių rinkim as ir 
tapo išrinkti sekanti: Povylas 
Skunskis, Juozas Ju ra itis , 
Vladas M alinauskas, Jurgis 
Brazaitis, Pranas Jablonskis, 
Petras Muliolis, Juozas Šal
čius, Juozas Maksimavičius, 
Feliksas Baranauskas, Juozas 
Urbšaitis, M otiejus Šalčius, 
Juozas Z inev ič ius, Jonas 
Albriktas, Vincas Debesis ir 
Jonas M ontvila. Pirm as tų 
metų direktorių susirinkimas 
atsibuvo Vasario 5 d. 1917 
metų, kuriame buvo išrinkta 
valdyba tarpe direktorių. Pirm. 
Juozas Šalčius, vice-pirm. Vin
cas Debesis, fin. rašt. Juozas 
Ju ra itis , nut. rašt. V ladas 
M alinauskas, ižd. Povylas 
Skunskis. Apgarsinim o ko
m itetas: Petras M uliolis ir 
Pranas Jablonskis. Sutaisymų 
salei planų komitetas: Juozas 
Zinevičius, Vincas Debesis ir 
Feliksas Baranauskas. Pa
darym ui p lanų  kom itetas: 
Juozas Šalčius ir Juozas 
Zinevičius. Namų užveizda 
Juozas Šalčius. Agitavimui 
draugysčių komitetas: Petras 
Muliolis ir Juozas Šalčius.

Toliasnis bendrovės vei
kimas per 1917 metus buvo: 
atsišaukta į draugystes, kad jos 
skirtų nuo savęs atsakančias 
ypatas pardavinėjim ui ben
drovės šėrų, už ką bendrovė 
toms ypatoms mokės trečią 
nuošimtį už jų  parduotus šėrus. 
Toliaus kaslink statymo salės, 
tapo užbaig ta  dary ti salės 
planai ir architektui George 
King išmokėta 1000.00 dol. už 
jo  pradėtąjį darbą. Bendrovei 
parduodant gerai šėrų, m a
noma neužilgo pradėti statymą 
salės, kuri kaip aprokuojama 
kainuos suvirš šim tą 
tukstančių dolerių.

D abartin iam e laike
bendrovės stovis iki Rugsėjo 
1 dienai 1917 metų yra: Šėrų 
parduota už 8.019 dol. 50c. 
N ejudinam o turto skyriuje 
randasi 435 dol. 35c. Skolos 
išmokėta 8.000 dol., liko dar 
skolos 6.600 dol. Nuošimčio 
išmokėta už šėrus per 1915 ir 
1916 metus viso 900 dol. 20c. 
Dabartiniame laike bendrovės 
žemė su namais išneša vertės 
su virš 20.000 dol.

B aigdam as C levelando  
Lietuviškų Draugysčių Salės 
Bendrovės istoriją, turiu už 
garbę pranešti gerbiamiems 
skaitytojams, kad ta istorija 
tap o  p a ra š y ta  su p a 
tv irtin im u  bendrovės tv ė 
rė jų  ir  v isk a s  im ta  iš 
bendrovės užrašų.

LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA TAMPA POLITINIU EUROPOS CENTRU
Vilnius, lapkričio 19 d. (ELTA). Lietuva, perėmusi 

pirmininkavimą Europos Tarybai, šešis mėnesius bus ne tik 
geografiniu, bet ir politiniu Europos centru.

Tai pažymėjo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, 
kreipdam asis į Vilniuje vykstančio Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos (ET PA) Politinių reikalų komiteto 
posėdžio dalyvius. Parlamento vadovas sakė, kad Lietuva 
didžiuojasi šia jai patikėta misija ir puikiai suvokia 
atsakomybės naštą.

ELTA prim ena, kad šį m ėnesį Lietuva perėmė iš 
Lichtenšteino pirmininkavimą Europos Taryboje. Vilniuje 
vykstančiame ET PA Politinių reikalų komiteto posėdyje 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Taryboje 2001 
m. lapkričio - 2002 m. gegužės mėnesiais programą. 
Lichtenšteino ambasadorius prie Europos Tarybos pristatys 
savo šalies pirmininkavimo Europos Taryboje 2001 m. 
gegužės-lapkričio mėnesiais ataskaitą.

Lietuvos Seimo Pirmininkas A. Paulauskas sakė, kad 
Lietuva yra numačiusi aktyvią pirmininkavimo programą

Europos komiteto generalinis direktorius 
P. Auštrevičius

skleidžiant ET puoselėjamas vertybes - pliuralistinę 
demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės kūrimą.

Pasak A. Paulausko, politiniai prioritetai, kurių Lietuva 
ketina laikytis p irm ininkaudam a,- bus regioninio 
bendradarbiavimo ir kovos su terorizmu stiprinimas, 
tarptautinio kultūrinio, religinio dialogo aktyvinimas, 
om budsm eno institucijos sutvirtin im as ir dialogo 
tobulinim as su ES, ESBO, Jungtinių Tautų ir kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Antradienio, lapkričio 20-osios, ET PA Politinių reikalų 
komiteto posėdis bus skirtas padėčiai Baltarusijoje, Europos 
Tarybos bendradarbiavimo su Baltarusija galimybėms ir 
būdams aptarti.

Lietuvos Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad Lietuva, kaip 
Europos Tarybos narė ir Baltarusijos kaimynė, turės ir 
specialią savo misiją. Lietuva, pasak jo, gali pasigirti geros 
kaimynystės santykiais su kaimyninėmis valstybėmis ir turi 
regioninio bendradarbiavimo patirties. “Būdami Baltarusijos 
kaimynais, manome, kad nederėtų šios šalies izoliuoti nuo 
demokratiškų procesų, vykstančių visoje Europoje, plėtros. 
Ir nors realias permainas Baltarusijoje gali tekti sieti su 
ilgalaike perspektyva, santykių su šia valstybe aktyvinimas 
išplėstų tarptautinio poveikio Baltarusijai galimybes", teigė 
Seimo vadovas. Jis priminė, kad Lietuvos pirmininkavimo 
metu Europos Tarybai teks įvertinti Kosovo vietos valdžios 
rinkimų rezultatus, apsispręsti dėl Bosnijos ir Hercegovinos 
priėmimo į organizaciją, o netrukus svarstyti Jugoslavijos 
priėmimo į Europos Tarybą sąlygas.

ET PA Politinių reikalų komiteto posėdyje A. Paulauskas 
paminėjo Europos Tarybos veiklos sritis, kuriose reiškėsi ir 
Lietuva. Parlamento vadovas taip pat padėkojo Europos 
Tarybai, kad joje mes “galime jaustis lygūs su didžiausiomis 
ir įtakingiausiomis Europos valstybėmis".

ET PA Politinių reikalų komiteto posėdyje pranešimus 
apie Lietuvos užsienio politikos, teisinės sistemos aspektus 
skaitys Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
Gedim inas Kirkilas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas Aloyzas Sakalas ir Žmogaus teisių komiteto 
pirmininkas Gediminas Dalinkevičius.

Posėdyje, skirtame padėčiai Baltarusijoje, kalbės Lietuvos 
ambasadorius Baltarusijoje Jonas Paslauskas, užsienio 
reikalų vicem inistras Evaldas Ignatavičius ir ūkio 
viceministras Osvaldas Ciukšys.

Lietuvos Seimo delegacijai ET PA vadovauja Jonas 
Cekuolis.
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S P O R T O  P U S L A P IS

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS

Edvardas Šulaitis

Lietuvos krepšininkės ir 
krepšininkai Amerikoje
Kaip ir ankstesniais metais, 

taip ir šiemet lapkričio m ė
nesio pirmoje pusėje į Dėdės 
Samo žemę, šalia komandų iš 
viso pasaulio, buvo atvykę ir 
ekipų iš Lietuvos. Mes ž i
nome, kad čia šiemet viešėjo 
bent dvi komandos: “LKKA - 
Kaunas” ir Alytaus “Alita” (ji 
žaidė “Lithuania-Alita” var
du).

Daugiau teko sužinoti apie 
kauniečių krepšininkių vieš
nagę, o taip pat stebėti jų vieną 
iš dviejų pasirodymų Čika
goje. Kauno moterų ekipa, kuri 
žaidžia Lietuvos moterų, o taip 
pat ir Baltijos krepšinio lygose, 
Amerikoje viešėjo nuo spalio 
30 iki lapkričio 13 d. Čikagoje 
ji žaidė lapkričio 1 d. (prieš

2001 m. lietuvių lengvosios atletikos varžybos jaunučiams įvyko 
2001 m. rugsėjo 22 d. Cuyhoga Community College, Western 
Campus,Parma,Ohio.
Nuotraukoje sporto veikėjas Algirdas Bielskus.

L ojo los u n iv ers ite tą ) ir 
lapkričio 12 d. (prieš Chicago 
State). Pirmąsias rungtynes 
pralaimėjo 69-87, antrąsias - 
59-75.

Iš viso lietuvaitės Am e
rikoje turėjo 9 susitikimus, iš 
kurių laimėjo tik vieną - prieš 
Western Illinois universitetą 
M acom b, IL 63-55. D i
džiausias pralaimėjimas (34
97) buvo pa tirta s  p r ie š 
paskutinėse vizito rungtynėse 
Urbanoje prieš Illinois un-to 
rinktinę, kurioje jau antri metai 
žaidžia lietuvaitė iš Siaulių- 
Iveta M arčauskaitė (ji savo 
komandai pelnė daugiausia -11 
taškų).

Kauniečių komandoje, ku

rią daugumoje sudaro Lietuvos 
kūno ku ltū ros akadem ijos 
studentės ar dėstytojos, matėsi 
ir pora buvusios L ietuvos 
rink tinės ža idėjų . Tačiau 
Amerikoje mūsiškės nespėjo 
adaptuotis prie pasikeitusio 
laiko, m ažesnio kam uolio, 
skirtingų taisyklių. Ypatingai 
jas kankino nuovargis, nes 
dažniausiai jos turėdavo eiti 
a ikšte lėn  po ilgų  valandų 
praleistų autobuse. Jos au
tobusu turėjo nukeliauti į Wis
consin, Minnesota, Kansas ir 
N ebraska. Išvykos vadovė 
Laim a S ta lyg ienė  m ums 
papasakojo, kad iš 10 atsivežtų 
žaidėjų  išvykos pabaigoje 
sveikos beliko tik septynios: 
Kristina Kalesinskaitė, Agne 
Perednytė, Jurga Budrytė, 
Rasa Kreivytė, Laura Kižytė,

Laura Godliauskaitė. Ji sakė, 
jo g  norm aliose  sąlygose 
lietuvaitės būtų laimėjusios 
bent 4 rungtynes.

Alytaus “Alita” žaidė 
Evanstone prie Čikagos

Apie vyrų krepšininkus iš 
Alytaus sužinojome tik po jų 
rung tyn ių  E vanstone, kai 
spaudoje tilpo  susitik im o 
rezu lta tas  70-42  m ūsiškių  
nenaudai. “Chicago Tribune” 
įsidėjo tik pasekmę, o North
western universiteto dienraštis 
patalpino kiek ilgesnį rašinėlį 
apie susitik im ą su šio 
universiteto rinktine. Nieko 
daugiau apie kitus lietuvių 
vyrų pasirodymus Amerikoje 
nebegirdėjome.

Čikagos “Lituanicos” 
futbolo klube

“L itu an ico s” fu tbo lo  
klubas spalio 27 d. PL Centre 
Lemonte suruoštame pokylyje 
atžymėjo savo gyvavimo 51- 
sias metines. Čia susirinko 
apie 200 žmonių, kurie matė 
ir oficialiąją dalį. Jos metu 
klubo pirm osios komandos 
žaidėjas Virgis Zurmomskas 
buvo apdovanotas kaip “Nau
d in g iau s ias” m etų fu tb o 
lininkas. Jam atiteko Zukauskų 
šeimos skirta taurė ir piniginis 
prizas.

Lapkričio 11 d. klubo pir
moji futbolo vienuolikė su
žaidė paskutines rudens rato 
rungtynes Čikagos ir apylinkių 
geriau sių jų  ek ipų  p irm e
nybėse. Jose lietuviai įveikė 
“Kickers” vienuolikę 3-1 ir 
sugriebė antrąją pergalę. Per 9 
rudens rato susitikimus, mū
sišk iai net šešis baigė ly 
giomis, o taip pat vieną kartą 
pralaimėjo (pirmose sezono 
rungtynėse).

“Lituanica” su 12 taškų, 
pagal neo fic ia lią  len te lę , 
atsistojo 5-je vietoje iš 10 
“majore” lygos komandų. Taip 
pat sėkmingai pirmenybėse 
žaidė ir klubo rezervinė bei 
veteranų vienuolikė. Tokiu 
būdu lietuvių vardas kiekvieną 
sekmadienį ir šeštadienį skam
bėdavo Čikagos ir apylinkių 
k lubų  aikštėse  ir įvairių  
tautybių leidžiamoje spaudoje.

Dabar “Lituanicos” vyrai 
turės trum pą poilsį, o nuo 
sausio mėnesio pradžios pra
dės salės pirmenybes, kuriose 
musiškiai visą laiką žaidžia 
“m ajor” divizijo je ir gerai 
pasirodo.

PASTABOS DĖL 
SPORTININKŲ IŠSKYRIMO

Spalio viduryje Čikagoje 
buvo paminėta JAV Lietuvių 
Bendruomenės 50-ji sukaktis. 
Visą la iką  L ie tuv ių  B en 
druom enė ir o rgan izuo tas 
lietuvių sporto judėjimas šia
me krašte ėjo koja į koją. 
Lietuviai sportininkai dažnai 
pasirodydavo Lietuvių Ben
druomenės didžiųjų renginių 
program ų dalyse. Sporto  
darbuotojai, įvairių sporto klu
bų veikėjai: Algis Rugienius, 
A lg irdas B ielskus, R im as 
D irvonis, Pranas G vildys, 
Algis Tamošiūnas yra buvę 
JAV Lietuvių Bendruomenių 
k rašto  valdybose  v ice 
pirmininkais sporto reikalams. 
Dabar tokiu yra Rimas Ge- 
deika. Sporto reikalų atstovai 
yra buvę ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybose.

Ir kaip buvo galima jaustis, 
kuomet “Čiurlionio” galerijoje 
išstatytoje JAV Lietuvių Ben
druom enės ju b ilie jin ė je  
parodoje nem atėm e jok ios 
nuotraukos iš sportinės 
veiklos, o kitų organizacijų ar 
grupių veiklą atžyminčiųjų čia

Čikagos “Lituanicos” futbolo klubo pirmininkas Albertas 
Glavinskas E.Sulaičio nuotr.

SESTOSIOS ČIKAGOS “LITUANICOS” 
FUTBOLININKŲ LYGIOSIOS

“Lituanicos” vyrų pirmoji 
futbolo vienuolikė jau sumušė 
lygiųjų rekordą: šį sezoną ji iš 
8 susitik im ų net 6 kartus 
sukovojo lygiomis.

Dvi iš jų  pasitaikė keturių 
dienų laikotarpyje. Lapkričio 1 
d. vakare M ount P rospect 
miestelyje mūsiškiai sužaidė 
2-2  su “G reen-W hite” lap
kričio 4 d. - 1-1 su “Lightning” 
klubo atstovais. Beje, sek
madienį “Lituanicos” rezervas 
sumušė lenkus 6-0. Zaidžiant 
blogai apšviestame stadione, 
(norėta galimai greičiau už
baigti ir taip ilgai užsitęsusias 
rudens rato “M etropolitan” 
lygos “major” divizijos rung
tynes), lie tu v ia i pirm am e 
kėlinyje mūsiškių šaulių-Zil- 
vino Č enio  ir Laim ono 
Bytauto įvarčiais buvo išėję 
priek in  2-0. Tačiau vėliau 
ak tyviau  p radėjo  atakuo ti 
varžovai, kurie pajėgė išly
g in ti. V ieną iš įvarč ių  jie

buvo dešim timis, o gal net 
šimtais. Buvo atžym ėti net 
tokie vienetai, kurie gyvuoja 
vos kelis metus. Galimas dai
ktas, jog šios parodos tech
niškas ruošėjas Leonas Nar- 
butis nieko apie lietuvių sportą 
Amerikoje negirdėjo, bet argi 
nebuvo žm onių, kurie jam  
galėjo  ir tu rė jo  apie tai 
pasakyti?

Taip pat čia bent trumpai 
norisi iškelti ir kitą skaudų ir 
keistą faktą. Po šios parodos 
atidarymo, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje buvo aka
dem ija, kurios m etu buvo 
atžymėtos keturios lietuvių 
organizacijos už jų  įnašą. Tai 
buvo: skautai, ateitininkai, 
L ietuvos vyčiai ir tautinių 
šokių šokėjų grupės, dar buvo 
pagerbtas ir Lietuvių Fondas. 
Tačiau ir čia sporto sąjūdžiui 
neliko atžym ėjim o ženklų, 
nežiūrint, kad lietuviai spor
tininkai, turbūt, padarė žymiai

pasiekė tolim u šūviu, kurį 
kažkodėl mūsiškis vartininkas 
nepajėgė atremti. Tas mūsų 
vyrams kainavo du taškus, nes 
už pergalę duodami trys taškai, 
o už lygiąsias-vienas.

Panaši istorija pasikartojo 
ir lapkričio 4 d., kuomet mū
siškiai buvo nuvykę į Yorkville 
miestelį, kur yra lenkų “Light
ning” klubo aikšte. Ten “Litu- 
anica” vėl patyrė vartininko 
Jono Putnos aplaidumą. Lenkų 
žaidėjas iš tolo pasiuntė ka
muolį, o mūsiškis vartininkas, 
nors ir buvo jį sugavęs, vis tiek 
išmetė iš rankų ir į savo vartus.

Antrame kėlinyje Bytautas 
įsodino išlyginamąjį įvartį, o 
tuoj po - dar jis ir kiti keli 
ža idė ja i neišnaudo jo  kuo 
gražiausių progų įvarčiams 
pasiekti. Todėl taip ir gimė jau 
šeštosios lygiosios šiame se
zone, ko dar niekada ankščiau 
nėra p asiekusi jo k ia  k ita  
komanda.

Ed. Šulaitis

daugiau negu kai kurių aukš
čiau minėtų grupių žmonės.

Apie tai būtų galima daug 
aiškinti, kalbėti ir net šaukti. 
Bet visada mūsų žymūs vei
kėjai neskyrė didesnės lietuvių 
sportui reikšmės, jos neskiria 
ir dabar.

NAUJAS LIETUVOS 
SPORTO DEPARTAMENTO 

DIREKTORIUS
Lietuvoje neseniai pasi

keitė Kūno kultūros ir sporto 
departamento direktoriai. Vie
toje šias pareigas ilgesnį laiką 
ėjusio  buvusio  žym aus 
krepšininko Rimo Kurtinaičio, 
jas  perėm ė Vytas N ėnius. 
Nėnius šioje aukščiausioje 
Lietuvos sporto vadovo kėdėje 
jau sėdėjo 1993-1996 metų 
laikotarpyje. Vėliausiu laiku 
jis  buvo L ietuvos Sporto 
federacijų  p irm in inku  bei 

(Nukelta į 11 p.)
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DIRVAI
AUKOJO

RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 1 d. šeštadienį nuo 9 v.r. Metinė susikaupimo 

diena - rekolekcijos Dievo M otinos parapijos svetainėje. 
Rengėjai - Clevelando ateitininkai visus maloniai kviečia 
dalyvauti.

GRUODŽIO 15-16 d. Sv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

“Dirvos” skaitytojams ir rėmėjams 
primename,

kad kalėdinius ir naujametinius sveikinimus 
pradedame spausdinti nuo gruodžio 4 d. 

laidos ir tęsime kitose laidose. 
Dėkojame, kad sveikindami 
savo gimines bei draugus, 

paremsite ir “Dirvą”.
Linksmų švenčių Jums linki 

“Vilties” draugija , “Dirvos” leidėjai.

DR. KAZIO MARTINKAUS (1953-1984) 
POMIRTINIS STIPENDIJOS FONDAS

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) 
prisiminimui, 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimieji 
draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai studentai, bebaigią bakalauro 
arba siekiantys magistro ar doktorato laipsnius iš 
griežtųjų mokslų (biologijos, chemijos, biochemijos), 
ypatingai sąryšyje su vėžio tyrimu.

Stipendijos fondo komisija, apsvarsčius gautus 
prašymus, nutarė 2001 m. stipendiją skirti:
1) Dainiui Didžbaliui 1000 dol, Temple University, 
School of Pharmacy, Philadelphia, PA, doktorantas.
2) Simonui Laurinavičiui, 1000 dol., Helsinki 
Universitetas Suomijoje, biochemijos magistrantas.

Jei kas susiįdomautų gauti stipendiją kitais 
metais, prašome kreiptis: Kristina Martinkutė,
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 
7120 S.Richmond, Chicago, IL 60629-3011, U.S.A.

y j
(Atkelta iš 10 p.)

“Žalgirio” sporto draugijos 
prezidentu.

Vytą Nenių į šias pareigas 
pristatė pats Lietuvos ministras 
pirm ininkas A lgirdas B ra
zauskas, specialiai šiam reika
lui sukviestame susirinkime. 
M inistras p irm in inkas čia 
kalbėjo: “Labai gerai, kad 
Lietuvoje išplito sporto fe
deracijų , kurių  jau  turim e 
daugiau kaip šimtą, judėjimas. 
Tai didelė v isuom eninė ir

organizuota veikla.” O apie 
naująjį vadovą jis išsitarė, kad 
šis yra gerai pažįstamas Lie
tuvos sporto žmonėms, visą 
gyvenim ą nenutrūkęs nuo 
sporto , nenum ojęs ranka, 
nenusivylęs.

Sporto departamento direk
toriaus pareigas laikinai ėjęs 
A lg irdas R aslanas šiam e 
susirinkime sakė, jog reikia 
džiaugtis, jog  sportas nėra 
eilinė bendrosios kultūros 
dalis.

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

DIRVA .......................................
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

....  $25.00 (vietoje $35.)

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

........ $65 (vietoje $100.)

DARBININKAS .....................
341 Highland Blvd
Brooklyn, NY 11207

.... $25.00 (vietoje $35.)

EGLUTĖ ..................................
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

..... $10.00 (vietoje $15.)

LIETUVIŲ BALSAS ............
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

.......$25.00 (vietoje $35.)

PASAULIO LIETUVIS .........
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

.... $15.00 (vietoje $25.)

PENSININKAS ......................
2711 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

......$10.00 (vietoje $15.)

BRIDGES .................................
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

..... $15.00 (vietoje $18.)

LITUANUS ..............................
1501 - So. Indiana Ave
Chicago, IL 60605

........$8.00 (vietoje $10.)

LITHUANIAN HERITAGE
P.O.Box 225
Lemont, IL 60439

. $20.00 (vietoje $29.95.)

AMERIKOS LIETUVIS .....
7349 W. 55th Palce
Summit, IL 60501

.... $30.00 (vietoje $39.)

J. Simonis, Santa Barbara,
C A .......................................... 100
R. Kisielius, Somerville, NJ ...  40

A. Shukis, St.Petersburg, FL ... 20
K. Šiupinys, Willoughby, OH . 20

L. Beržinskas, Juno Beach, FL 15
S. Cibas, Milton MA ..............  15
J.Daniliauskas, Gulfport, FL .. 15 
V.Grajauskas, Jeffersonvl. NY 15 
R.Zavodny, Maple Hts. OH ... 10
B. Jacikevičius, Thompson, CT 5 
Petro Vėbros laidotuvių aukos:
R. Karlove, Glenview IL   660
E.Bartkus, Beverly Shores, IN 50
S. B.Juškus, Lemont I L .........30
5  m etų  V ytauto M ik liau s  
mirties prisiminimui:

R.Vaičaitis, Lido Beach NY .. 50

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Mielam

A. f  A.
VYTAUTUI ŪSUI

Taip netikėtai užbaigus šią žemišką kelionę, 
liūdesy likusią seserį daktarę GRAŽINĄ 
PAULIUKONIENĘ ir dukterį BARBARĄ 
CUNNINGHAM bei jų šeimas giliai užjaučia

Drukteinių ir Gudaičių šeimos

A .a. Petro V ėbros a t
m inimą pagerbdam i, skiria 
740 dol. Dirvai paremti.

Duktė Ramona taip rašo: 
Sita suma skiriama laikraščiui 
“Dirvai” paremti. Mano a.a. 
Tėvelis, Petras Vėbra, buvo 
uolus “Dirvos” skaitytojas ir 
šis laikraštis atnešdavo Jam 
daug m alonum o. Aukos 
sk irtos a.a. Petro  V ėbros 
laidotuvių proga yra skiriamos 
parem ti lie tuv išką  spaudą 
A m erikoje, ir štai įdedu 
la ik rašč io  D irvos dalį. 
Gyvuokite ir džiuginkite kitus 
savo skaitytojus.

Su pagarba,
Ramona Vėbraitė-Karlove

Dėkojame už gausias 
aukas.

Vytenis Izbickas pranešė, kad lapkričio 12 d. Westwood 
staigiai mirė Felicija Bagdonaitė Izbickienė. Jinai paliko dukrą 
Daivą Izbikaitę Verselienę, sūnų Vytenį, Lietuvoje brolius 
Edmundą ir Vincą Bagdonus ir seserį Aldoną Manelienę. 
Lapkričio 30 d. 7 val. vak. įvyks velionės pagerbimo apeigos 
Sv. Jurgio bažnyčioje, Norwood, MA.

Vilniaus Gedim ino technikos universiteto  Senatas ir 
Rektoratas skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia dukrą 
Daivą ir sūnųVytenį mirus Mamai Felicijai Izbickienei.

DVI MOTERYS GALI 
SLAUGYTI 

pagyvenusius žmones, gali 
tvarkyti namus, turi 

mašiną.
Tel.: 216 289-0222

HOUSEKEEPER
WANTED

Pepper Pike area 
Laundry, ironing, cleaning 

25 hours per week 
must have references 

and transportation
To apply write:
PO Box 101

30799 Pinetree Rd. 
Pepper Pike, OH 44124

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ

Skambinkite:
Jodi arba Dana Apanavičius 

Tel.: (216) 531-6995  
(440) 354-4029

Susitarus pristatom į namus 
Gift certificates available

Patikslinimas

“Dirvos” spalio 30 dienos 
la id o je  buvo  n u o trau k a , 
kurio je su Telšių vyskupu 
Jonu  K aunecku  k a lb a s i 
ALTO pirm. Saulius Kuprys 
ir L ie tu v ių  ž u rn a lis tų  
sąjungos pirm. Kęstutis K. 
M ik la s , k u rio  v ardas ir 
p av a rd ė  buvo  k la id in g a i 
atspausdinta.

Atsiprašome.
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Į ĮVAIRIOS ŽIN IO S ""Į

2002 M. PAŠTO ŽENKLAI
JAV Pašto Tarnyba (USPS) 

ateinančiais metais žada leisti 
spalvingus pašto ženklus - 
įžymiems asmenims, vietoms 
ir įvykiams pagerbti. Tai bus 
pradedant Žiemos olimpiniais 
žaidimais ir užbaigiant tuos 
metus su šventėmis.

Sausio mėn. 4 pašto ženklų 
blokas vaizduos žiemos sportą 
Salt Lake City. Vasaris 
atžym ės a frik ieč ių  kilm ės 
žmonių istoriją. Kovo mėn. 
bus pagerbta West Point karinė 
akademija. Balandžio mėn. 
tema - “Greetings From Ame
rica” - 50 pašto ženklų lape 
vaizduos kiekvienos valstijos 
(state) paukštį, gėlę, medį, 
sostinę ir valstijos įkūrimo 
datą. Gegužės mėn. bus pa
gerbtas kompozitorius Irving 
B erlin, kuris sukūrė “God 
Bless America”. Birželio mėn. 
bus pagerbtas John Jame Au
dubon, kuris buvo Amerikos 
gamtininkas ir tapytojas.

A ntro pusm ečio  pašto  
ženklai vaizduos aretistus, 
poetus, Havajų misionierius, 
pagerbs moteris žurnalistes, 
išleis porą pašto ženklų su 
“lep u n ė lia is” (pets), m eš
kiukus (Teddy bears) ir lapas 
pašto  ženklų su A m erikos 
šikšnosparniais. Iki 2002 m.

pabaigos šis sąrašas bus dar 
išp lėstas  ir detalės vėliau  
paskelbtos.

RUGSĖJO 11-sios 
ATGARSIAI

Rugsėjo 11 d. New Yorke 
teroristai sugriovė Pasaulio 
Verslo Centro (WTC) bokštus, 
kurie sukėlė žemės drebėjimo 
virpėjimus: pietinis bokštas - 
2.1 stip rum o ir šiaurin is 
bokštas - 2.3 stiprumo. Colum
bia u-to mokslininkai tvirtina, 
kad tokie drebėjim ai buvo 
jaučiami, bet jie retai pakenkia 
pastatams.

New Jersey valst. sustabdė 
vairavim o leidim ų davim ą

užsieniečiam s, kurių vizas 
baigiasi laike metų. Du rugsėjo 
11 d. lėktuvų grobikai buvo 
gavę New Jersey valst. vai
ravimo leidimus. Užsieniečiai, 
kuriems leidžiama būti JAV 
trum piau  negu v ienerius 
metus, privalo turėti jų  krašte 
išduotus leidimus.

Mary Jo W hite, kuri yra 
Manhattan JAV prokurorė ir 
jos įstaiga kaltino Osama bin 
Laden pasekėjus ir kitus tero
ristus, užbaigs savo pareigas 
šių metų pabaigoje. Ji buvo 
p a sk ir ta  š iom  p are ig o m s 
1993 m.

Ger.J.

EGROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

piiiptitts * prepaid tickets

SERVING OUR C 0H H  UNITY  
for oVer  ss Years

“LEADERS IN LOW COST TRAVEL’
□ C L  L  m C 3 B .IE .tt. <  L  L  L I C J  C. S. =.


