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Vašingtone — dar 
vienas susitikimas
su Lietuvos rėmėju
Vašingtonas-Vilnius, sau

sio 24 d. (BNS) — Baigdamas 
vizitą JAV, Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus trečia
dienį susitiko su vienu įta
kingiausiu užsienio politikos 
formuotoju JAV Senate — se
natoriumi Richard D. Lugar. 
Kaip pranešė prezidento spau
dos- tarnyba, V. Adamkus 
padėkojo senatoriui už tvirtą 
paramą Lietuvos siekiams 
tapti NATO nare.

Lietuvos vadovas supažin
dino R. Lugar su Baltuosiuose 
rūmuose įvykusio susitikimo 
su JAV prezidentu George W. 
Bush rezultatais. Prezidentas 
senatoriui taip pat pristatė 
darbus, kuriuos „Vilniaus 
dešimtuko” grupės valstybės 
bei konkrečiai Lietuva atliko, 
artėjant šių metų lapkričio 
mėnesį įvyksiančiam NATO 
viršūnių susitikinimui Pra
hoje bei siekiant kuo geriau 
pasirengti NATO narystei. 
Senatorius pripažino gerą 
Lietuvos pasirengimą tapti 
NATO nare ir sakė remiąs 
valstybės siekius.

* Praėjusį savaitgalį Vil
niuje pasirodė su prezidentu 
į JAV išvykę prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė ir prezidento pa
tarėjo pavaduotojas Egidįjus 
Meilūnas. Antradienį parei
gūnai išvyko atgal ir trečia
dienį Vašingtone prisijungė 
prie prezidento, vykstančio į 
Meksiką. Trumpas sugrįžimas 
į Vilnių valstybės biudžetui 
kainavo per 10,000 litų.

(LR, Elta)
* Baltarusijos Užsienio

reikalų ministerija ketvirta
dienį išreiškė nepasitenkini
mą prezidento Valdo Adam
kaus žodžiais, išsakytais Bal
tarusijos atžvilgiu per vizitą 
JAV. „Lietuvai reikia dar 
daug ko pasimokyti iš kaimy
ninės Lenkijos, be kita ko, ir 
to, kokia politika vadovautis 
santykiuose su kaimyninėmis 
valstybėmis”, rašoma ministe
rijos pareiškime. NBC laidoje 
„One on One” V. Adamkus, 
paklaustas, ar Baltarusija ta
po demokratine valstybe, kaip 
buvo tikimasi prieš kelerius 
metus, atsakė: .Apgailestau
ju, bet turiu atsakyti neigia
mai, ne”. Paklaustas, ar Bal
tarusija sukelia problemų Lie
tuvai, V. Adamkus atsakė, 
kad ši valstybė kelia Lietuvai 
„susirūpinimą”. (BNS)

* Lietuvos ekonominė 
padėtis yra pastoviausia iš 
visų Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių, teigiama Vokietijos 
Halės mieste įsikūrusio Eko
nomikos plėtros instituto 
(EPI) tyrime. Tokią išvadą 
institutas padarė ištyręs eko
nomikos reformas vykdančių 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių bei Turkijos finansinius 
bei ekonominius rodiklius. 
Išvados pateikiamos trečia
dienį Austrijos interneto nau
jienų svetainėje „diepresse.com” 
paskelbtame straipsnyje, (bns)

* Energetikai laukia elek
tros energijos įkainių pa
didinimo. „Dirbdami su lig šiol 
galiojančiais tarifais mes per 
metus patirtume maždaug
42.7 mln. litų nuostolį”, teigė 
AB „Rytų skirstomieji tinklai” 
generalinis direktorius Ri
mantas Milišauskas. Ben
drovė „Lietuvos energįja” per
nai uždirbo beveik 160 mln. 
litų pelno — 53 proc. daugiau 
negu užpernai. (kd, r, Eita)

Popiežius ragina išsklaidyti 
terorizmo debesis

Italija-Vilnius,Asyžius,
sausio 24 d. (AFP-BNS) — 220 
pasaulio religįjų vadovų ket
virtadienį Asyžiaus mieste 
vidurio Italijoje susirinko „iš
sklaidyti tamsius terorizmo 
debesis”, sakė juos sukvietęs 
popiežius Jonas Paulius II.

Pasak Jono Pauliaus II, 
įvairiausių religįjų, tarp jų — 
krikščionybės, islamo, judaiz
mo, budizmo ir šintoizmo — 
atstovų „taikos piligrimystė” 
taip pat padės „išsklaidyti 
įtarumo ir nesutarimų šešė
lius”. Tų šešėlių, sakė jis, ne
galima išsklaidyti ginklais, 
nes „tamsa išsklaidoma švie
sos spinduliais”, o neapykanta 
įveikiama tik meile.

81 metų popiežius kalbėjo 
po „taikos liudįjimų”, kuriuos 
perskaitė kai kurie susitikimo 
dalyviai, tarp jų — JAV rabi
nas ir Egipto imamas.

„Klausydami vieni kitų ti
kime, kad ir tai jau yra taikos 
ženklas”, sakė Jonas Paulius 
II.

Asyžius, kur XII amžiuje 
gimė taikos ir brolybės 
apaštalu laikomas šventasis 
Pranciškus, po panašių susiti

Tėvynėje pasižvalgius
* Seimas iki pavasario 

nebalsuos dėl žemės ūkio
paskirties žemės pardavimo 
užsieniečiams bei Lietuvos ju
ridiniams asmenims numa
tančių Konstitucijos pataisų. 
Reikšmingas Lietuvos euroin- 
tegracijai parlamento balsavi
mas neįvyks, nes Seimo dau
gumai ir dešiniąjai opozicijai 
nepavyko susitarti, ar Kons
tituciją lydinčiuose įstaty
muose būtina nustatyti perei
namąjį laikotarpį žemės ūkio 
paskirties žemės pardavimui 
užsieniečiams. Įvairioms Sei
mo frakcįjoms atstovaujantys 
agrarininkai reikalavo nusta
tyti 7 metų pereinamąjį laiko
tarpį, tuo tarpu Socialdemo
kratinės koalicijos frakcijos 
vadovybė siūlė nustatyti per
einamąjį laikotarpį, nenuro
dant jo trukmės. (BNS)

* Netrukus Seimas svars
tys, ar TV laidos, keliančios 
baimę ir siaubą, turėtų būti 
rodomos tik po 11 vai. vakaro. 
Vyriausybė jau pritarė Nepil
namečių apsaugos nuo neigia
mo viešosios informacįjos po
veikio įstatymo projektui.

* Vidurio Lenkijoje ket
virtadienio naktį maždaug 
pusiaukelėje tarp Varšuvos ir 
Poznanės įvykusioje automo
bilių avarįjoje žuvo 3 Lietuvos 
piliečiai, dar 5 buvo sužeisti. 
Kauniečio vairuojamas mik
roautobusas „Ford Transit” 
viršįjo nustatytą greitį ir 
rėžėsi į iš kelio sukusį Lietu
voje registruotą vilkiką 
„Volvo” su priekaba. Ir mik
roautobusas, ir vilkikas va
žiavo į Vokietiją. Pernai Len
kijos keliuose žuvo 20 Lietu
vos piliečių. cbns)

* Antradienio vakare
greitkelyje Klaipėda-Vilnius 
pagrobti du vilkikai, kuriais iš 
Vokietijos į Maskvą vežti 16 
naujų automobilių „VW Pas- 
sat”. Tai buvo Maskvos mo
kesčių inspekcįjai skirtas kro
vinys. Užsakymą vykdę Klai
pėdos UAB „Kniupsius” vai
ruotojai buvo užpulti mažiau
siai 10 kaukėtų ir ginkluotų 
plėšikų. (KO, LR. R, Elta)

kimų 1979 ir 1986 metais „dar 
kartą tampa daugybės žmo
nių, raginančių siekti taikos, 
širdimi”.

Kalbėdamas specialiai pa
statytoje palapinėje, aikštėje 
prie Šv. Pranciškaus bazili
kos, Jonas Paulius II sakė, 
kad instinktyvus žmonių po
linkis gyventi taikiai ir suta
riant yra „daug giliau įsi
šaknijęs troškimas, nei bet 
kokia paskata smurtauti”. 
Tačiau tikros taikos nebus „be 
pagarbos žmonėms, kiekvieno 
asmens teisėms ir pareigoms, 
taip pat — be teisingo naudos 
ir pareigų paskirstymo tiek 
atskiriems žmonėms, tiek vi
siems visuomenės nariams”.

„Niekada negalima pa
miršti, kad priespauda ir 
nušalinimas dažnai yra smur
to ir terorizmo šaltinis”, tęsė 
popiežius.

Jonas Paulius II ir 220 kitų 
susitikimo dalyvių iš viso pa
saulio į Asyžių atvyko „taikos 
traukiniu”. Kelionė prasidėjo 
Vatikano geležinkelio stotyje, 
o baigėsi, traukiniui atvykus į 
Asyžių, 200 km į šiaurę nuo 
Romos.

* Vienas žymiausių pa
saulio dainininku Luciano 
Pavarotti davė asmeninę pa
moką lietuviui tenorui Edga
rui Montvydui-Prudkauskui. 
Pamoka vyko „Hyde Park Ho- 
tel”, kur L. Pavarotti apsisto
jo, atvykęs dainuoti Londono 
karališkojo operos teatro „Co- 
vent Garden” premjeroje — G. 
Puccini operoje „Toska”. E. 
M.-Prudkauskas penktą mė
nesį stažuojasi šiame teatre 
pagal jaunų talentų ugdymo 
programą. Iš daugiau kaip 
100 kandidatų pirmaisiais jos 
stipendininkais, be lietuvio, 
tapo keturi britai ir australas.

n O DKTCt
* Seimo žmogaus teisiu 

komitetas pritarė Lietuvos 
jungtinės metodistų bažny
čios, vienijančios 300 narių, 
prašymui suteikti jai vals
tybės pripažinimą. Neseniai 
valstybė pripažino baptistus, 
to paties prašo pagonys. Šiuo 
metu Lietuvoje yra beveik 170 
netradicinių religinių ben
druomenių, kurios gali prašyti 
valstybės pripažinimo. (R. Eita)

* Vaiku globėjai, blogai
atliekantys savo pareigas, 
bus įspėjami arba baudžiami 
bauda nuo 100 iki 200 litų. 
Mokslo, ugdymo ar sveikatos 
apsaugos institucįjų darbuoto
jai, nuslėpę informaciją apie 
vaiko teisių pažeidimus, bus 
baudžiami nuo 100 iki 400 li
tų. Tuo tarpu visi, kurie apie 
tai pateiks melagingą infor
maciją, bus baudžiami nuo 
100 iki 500 litų. <bnsi

* 2001 metais Lietuvoje 
populiariausias mergaičių 
vardas buvo Gabrielė, o ber
niukų — Lukas. Gyventojų 
registro taryboje nuo 2001 m. 
pradžios Luko vardas buvo su
teiktas 642 berniukams, o 
Gabrielės vardas — 491 mer
gaitei. Antras pagal populia
rumą mergaičių vardas — Ga
bija, o berniukų — Mantas. 
Trečioje populiariausių vardų 
vietoje — Karolina (387) bei 
Rokas (338). Pernai taip pat 
populiarūs vardai buvo Vikto- 
rįja, Kamilė, Greta, Deividas, 
Tomas, Matas bei kiti. <bns)

Popiežius Jonas Paulius II

Ne visos įmonės 
galės dirbti švenčiu

dienomis
Vilnius, sausio 23 d. (BNS) 

— Darbdaviai susirūpino, kad 
jų įmonės veikia nepateko į 
darbų, kurie gali būti dirbami 
švenčių dienomis, sąrašą. Nuo 
kovo 1 d. įsigalioja įsakymas 
„Dėl darbų, kurie gali būti 
dirbami švenčių dienomis, są
rašo patvirtinimo”. Darbda
viai siekia, kad sąrašas būtų 
papildytas — gauti pasiūly
mai iš transporto bei kita 
veikla užsiimančių įmonių. 
Švenčių dienomis negalima 
dirbti spaudos ir naujienų 
agentūrų darbuotojams — iš
imtis padaryta tik radijo ir TV 
žinių tarnybų žurnalistams, 
dirbantiems pagal tvarkaraštį 
ar aptarnaujantiems radijo 
bei TV programų rengimą ir 
rodymą. Švenčių dienomis 
leista dirbti žemės ūkio dar
bus, galės veikti apdirbamo
sios pramonės įmonės, kurių 
technologinio darbo stabdyti 
negalima, dirbs elektros, dųjų, 
vandens tiekėjai, prekybos 
įmonės, gydytojai, laidojimo 
firmos ir t.t.

* Seimas priėmė Atminti
nų dienų įstatymo pataisą, 
kuria į tokių dienų sąrašą 
įtraukė ir kovo 8-ąją. Nuo šiol 
ši diena bus minima kaip 
Tarptautinė moterų solidaru
mo diena. <bns>

* Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė patyrė pirmąjį pra
laimėjimą 2003 m. Europos 
čempionato atrankos varžy
bose: Kijeve trečiadienį ukrai
niečiai įveikė lietuvius 89:82.

* Lietuvos kaimo turizmo
asociacija pradės platinti 
atostogų katalogą „Poilsis Lie
tuvos kaime 2002 metais”, ku
riame pristatoma apie 240 so
dybų, svečių namų, motelių, 
viešbučių, palapinių vietų ir 
vasarnamių. Leidinyje pateik
ta spalvotų poilsiaviečių nuot
raukų, sutartiniais ženklais 
pažymėtos jų teikiamos pa
slaugos, pridėti trumpi apra
šymai trimis kalbomis (rusų, 
anglų ir vokiečių). Leidinys 
bus platinamas parodose, tu
rizmo informaciniuose cent
ruose* Lietuvos ambasadose 
užsienyje. <bns)

* Vilniaus universiteto 
Šv. Jonų bažnyčioje ket
virtadienį vyko pagrindinės 
krikščionių vienybės savaitės 
pamaldos, kurioms vadovavo 
Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas, kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. Jose dalyvavo 
liuteronų vyskupas Jonas Kal- 
vanas ir stačiatikių ortodoksų 
arkivyskupo sekretorius tėvas 
Vitalįj Karikov.

* AB „Panevėžio statybos 
trestas” įsitvirtina Kara
liaučiaus ir Maskvos rinkose. 
Neseniai Karaliaučiaus srityje 
trestas laimėjo konkursą sta
tyti keleto milijonų litų vertės 
objektui, jau dirbama prie 
kelių mažesnių. Nedidelius 

. 1-2 mln. litų vertės objektus 
panevėžiečiai stato ir Mask
voje. (VŽ. Elta)

„Folkloro
ansambliui”

koncertai nerūpėjo
Osnabruck-Vilnius,

sausio 24 d. (BNS) — Daugiau 
kaip 100 policininkų Šiaurės 
Vokietijos Eversburgo mieste
lyje šturmavo kelis sandėlius 
ir gyvenamąjį namą, kuriuos, 
kaip įtariama, nuomojosi au
tomobilių vagys ir sąvadau
tojai ' iš Lietuvos, trečiadienį 
pranešė Vokietijos regioninis 
dienraštis „Osnabruecker Zei
tung”. Operacija, kurioje daly
vavo ir 40 gerai ginkluotų pa
reigūnų iš greitojo reagavimo 
būrio, buvo surengta, įtarus, 
jog Žemutinės Saksonijos 
žemės Eversburgo miestelyje 
esančiame name laikomos ne
pilnametės verčiamos užsiimti 
prostitucija, o kai kuriuose 
pastatuose išardomi vogti au
tomobiliai. Pastatų savininkas 
sakė juos išnuomavęs lietu
viams ir atvykėliams iš Rusi
jos, kurie čia remontuoja ir 
ruošia siuntimui į Rytus Vo
kietijoje nupirktus senus auto
mobilius. Paklaustas dėl name 
gyvenančių merginų, savinin
kas tvirtino, jog jam nuomi
ninkai pasakę, jog jos yra iš 
folklorinio ansamblio iš Lietu
vos. Pasak laikraščio, per ope
raciją name buvo sulaikytos 
septynios merginos, jauniau
sia jų 18-metė. Nei viena iš jų 
neturėjo leidimo gyventi Vo
kietijoje.

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

žinių agentūrų praneiimals)

Guantanamo Bay, Kuba. Spiginant kaitriai saulei, oranži
nius kombinezonus dėvintys, surakintomis rankomis ir kojomis 
158 kaliniai iš Afganistano vaikštinėja po nedideles kameras, ar 
veikiau narvus, kuriuos supa 3 metrų aukščio siena. Netoliese yra 
vienintelis „McDonald’s” restoranas, veikiantis JAV karinio jūrų 
laivyno bazėje, įsikūrusioje pietrytiniame Kubos pakraštyje, kur 
tik už kelių kilometrų prasideda Kubos teritorija. Tačiau tarp kal
vų ir krūmynų pasislėpusi vadinamoji „X-Ray” (Rentgeno) stovyk
la atrodo kaip visų užmirštas pasaulio kampelis. Čia kalinami įta
riami Talibano ar teroristų tinklo „ai Qaeda” nariai beveik neju
da. Supančioti kaliniai sėdi arba tupi, arba atsiklaupę meldžiasi. 
Vienas iš jų atsikelia ir paklode pridengia grandininę sieną, mė
gindamas apsisaugoti nuo deginančios saulės. Kiti seka jo pavyz
džiu. Daugybę prieštaringų vertinimų sukėlusios kaukės ir aki
niai bei kitos apsaugos ar veikiau suvaržymo priemonės iš kalinių 
buvo paimtos. Saugumo sumetimais stovykloje apsilankiusių žur
nalistų neleidžia arčiau nei per 100 metrų nuo įkalinimo centro. 
Prie įėjimo į stovyklą stovi automobiliai su kulkosvaidžiais, du 
greitosios pagalbos automobiliai, budi automatais ginkluoti jūrų 
pėstininkai. Kaliniai gali kalbėtis vienas su kitu, tačiau jokia fizi
nė mankšta neleidžiama. Į „X-Ray” jiems buvo atvežta 400 Kora
no knygų. „Jie yra blogiausi iš blogiausiųjų, tačiau juos saugo ge
riausi iš geriausiųjų”, teigė jaunas jūrų pėstininkas.

Alexandria, Virginia. Į nelaisvę paimtas Talibano gretose ko
vojęs amerikietis John Walker Lindh, kaltinamas sąmokslu per 
karą Afganistane žudyti amerikiečius, ketvirtadienį stojo prieš fe
deralinį teismą. Žalia kalinio uniforma vilkintis trumpai nusikir- 
pęs ir nusiskutęs J. W. Lindh tyliai atsakė: „aš suprantu”, kai 
Alexandria mieste esančiuose JAV apygardos teismo rūmuose jam 
buvo perskaityti keturi kaltinimai, tarp kurių — kaltinimai Osa
ma bin Laden teroristų tinklo „ai Qaeda” rėmimu ir dalyvavimu 
sąmoksle žudyti amerikiečius užsięnyje. Dėl šių kaltinimų gali bū
ti skiriama bausmė iki gyvos galvos.

Guantanamo Bay, Kuba. JAV kariškiai pranešė trečiadienį 
pradėję individualiai apklausti 158 Talibano ir ,,al-Qaeda” belais
vius. Tačiau pareigūnai šias apklausas vadina pokalbiais, o ne 
kvotomis. „Tai pokalbių, informacijos rinkimo procesas, o ne prie
vartinis procesas”, sakė bazės vadas kapitonas Robert Buehn. Jū
rų pėstininkų brigados generolas Michael Lehnert, kuris vadovau
ja operatyvinei grupei, sakė, kad, apklausiant kalinius, advokatai 
nedalyvauja. „Mūsų nuomone, šiuo metu advokatų paslaugos ne
tinkamos”, sakė jis.'Žmogaus teisių gynimo organizacijos kritikuo
ja JAV dėl elgesio su belaisviais, tačiau Vašingtonas tvirtina, kad 
elgiasi su jais humaniškai, laikydamasis Ženevos konvencijos dva
sios.

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush pareiškė, jog 
2003 finansinių metų biudžete pasiūlys padidinti karines išlaidas 
48 mlrd. dolerių. Šiuo didžiausiu per 20 metų karinių išlaidų padi
dinimu prezidentas siekia geriau apsirūpinti Amerikos tęsiamam 
karui su terorizmu. „Šiuolaikiniame kare‘naudojami veiksmingi 
įrankiai. Jie yra brangūs. Tačiau norint laimėti karą su teroru, jie 
turi esminę reikšmę”, sakė G. W. Bush kalboje rezervo karinin
kams, kurioje nupasakojo ruošiamą 2003 m. biudžeto prašymą.

New Yorkas. JAV teisėtvarkos institucijos paskelbė padvigubi
nusios atlygį už informaciją apie laiškų su juodligės sukėlėjais 
siuntėjus, dėl kurių kaltės mirė penki žmonės. Beveik 4 mėnesiai 
po pirmosios bioteroristų atakos, pareikalavusios pirmosios gyvy
bės, FBI paskelbė, kad už informaciją, kuri padėtų suimti išpuolių 
vykdytojus, bus skirta 2.5 mln. JAV dolerių.

Kandaharas, Afganistanas. Artimas Talibano vadovo mulos 
Mohammad Omar bendražygis, Nurząjų genties karo vadas Haji 
BashAr perdavė 1,200 šaunamųjų ginklų ir 30 transporto priemo
nių Kandaharo gubernatoriui.

Teheranas. Iranas po daugiau kaip 20 metų pertraukos atnau
jins lėktuvų skrydžius į anksčiau priešišką Iraką, taip pat ketina 
rengti tiesioginius skrydžius į Sirįją per Irako oro erdvę. Irano 
veiksmai turėtų supykdyti seną jo priešininkę Ameriką, kuri akty
viai siekė, kad Jungtinių Tautų sankcijos Irakui būtų taikomos ir 
toliau. Šios sankcijos buvo paskeltuos po 1991 m. Persijos įlankos 
karo, kurio metu iš Kuwaito buvo išvytos 7 mėnesius jį okupavu
sios Irako pajėgos. Tarptautinės sankcijos draudžia bet kokius ko
mercinius sandorius su Iraku, tačiau JT Saugumo Tarybos narės 
nesutaria, ar jos apima ir civilinės aviacijos skrydžių draudimą.

Maskva. Rusija ketvirtadienį apkaltino Ameriką, kad, priim
dama čečėnų sukilėlių atstovą, ji žengė „nedraugišką žingsnį”, ir 
paragino Vašingtoną vykdyti kovos su terorizmu įsipareigojimus. 
Rusijos Užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad ją „labai nuste
bino” trečiadienį įvykęs JAV Valstybės departamento pareigūno ir 
Čečėnijos sukilėlių užsienio reikalų ministro Ilja Achmadov susiti
kimas. Ministerija ypač pabrėžė „tą aplinkybę, kad susitikimas su 
I. Achmadov įvyko tokiu metu, kai žiniasklaidoje, taip pat ir Ame
rikos, pasirodo vis naujų neginčijamų įrodymų, jog su Rusija kovo
jantys Čečėnijos sukilėliai tiesiogiai susiję su Osama bin Laden 
vadovaujamu teroristų tinklu *al Qaeda’, yra jo finansiškai remia
mi, taip pat apmokomi teroristų stovyklose Afganistane”.

Talinas. Suomijos Teisingumo ministerija ketina sumažinti ka
linių užsieniečių skaičių savo kalėjimuose ir numato išsiųsti į Es
tiją 105 jos piliečius. Ministerįjos nuomone, kaliniai estai jau pra
dėjo kalėjimuose kurti organi
zuoto nusikalstamumo tinklą, į 
kurį įtraukia ir suomius.

Maskva. Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin lapkritį, NATO 
viršūnių susitikimo Prahoje me
tu, pakviestas apsilankyti Če
kijos sostinėje.

KALENDORIUS
Sausio 25 d.: Šv. apaštalo Pau

liaus atsivertimas; Agapė, Ananįjas, 
Jaunutis, Jomantas, Povilas, Vilte- 
nis, Žiedė.

Sausio 26 d.: Dangis, Eigilė, Jus
tas, Paulė, Rimantas, Timotiejus, Ti
tas.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

52-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS

52-sios Š. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės vyks 2002 m. 
gegužės 17, 18 ir 19 d., Čika
goje, IL. Visuotinio ŠALFASS- 
gos suvažiavimo nutarimu ir 
ŠALFASS Centro valdybos pa
vedimu, žaidynes vykdo Čika
gos ASK „Lituanica”.

Šachmatų pirmenybės bus 
vykdomos šeštadienį ir sekma
dienį, šveicarų sistema. Nu
matoma atžymėti ir nepilna
mečius žaidėjus. Galutinis for
matas bus nustatytas vietoje, 
atsižvelgiant į dalyvių skaičių 
bei amžių.

LFK „Lituanica” futbolo komandos vyrai po rungtynių su „Eagles” Vilią Parke, „Odem” klubo persirengimo 
kambaryje aptaria buvusių rungtynių eigą ir pasekmes. Nuotr. Edv. Šulaičio
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Žaidynių programoje —
2002 metų ŠALFASS-gos pir
menybės šių sporto šakų:

a) Krepšinio — vyrų A ir B, 
moterų ir jaunių bei mergaičių 
A (1983 m. gimimo ir jaunes
nių);

b) Tinklinio — vyrų, moterų 
ir mišrių (Co-Ed) komandų;

c) Stalo teniso;
d) Šachmatų;
e) Plaukimo.

Vyrų krepšinio A klasę su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS Krepšinio 
komiteto. Likusios komandos 
žaidžia B klasėje, kur gali da
lyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antro
sios etc. komandos.

Iš principo, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ir B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų kla
sėje, kiek laikas leidžia.

Vyrų A ir B krepšinį numa
toma pradėti gegužės 17 d., 
penktadienį, apie 5 vai. po 
pietų. Visų kitų klasių krepši
nis vyks tik šeštadienį ir sek
madienį.

Mišrių komandų tinklinis
numatomas šeštadienį, o vyrų 
ir moterų — sekmadienį. Miš
rią tinklinio komandą sudaro 
6 žaidėjai. Aikštėje turi būti 
ne mažiau kaip 2 moterys (ar
ba ne mažiau kaip 2 vyrai) vi
są laiką.

Plaukimo pirmenybės pla
nuojamos šeštadienį, šiose 
klasėse: vyrų ir moterų (17-24 
m. imtinai), senjorų ir senjo- 
rių (25 m. ir vyresnių); ber
niukų ir mergaičių — 15-16 
m., 13-14 m., 11-12 m., 9-10 
m. ir 8 m. ir jaunesnių. Pro
grama apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Klasi
fikacija — pagal dalyvio am
žių varžybų dieną. Galutinis 
formatas bus nustatytas po 
preliminarinės registracijos.

Dalyvavimas žaidynėse
yra atviras visiems Š. Ameri
kos lietuvių sporto vienetams 
ir individams, atlikusiems me
tinę 2002 metų ŠALFASS re
gistraciją.

Preliminarinė visų sporto 
šakų dalyvių registracija pri
valo būti atlikta iki 2002 m. 
kovo 15 d. imtinai, pas žai
dynių komiteto vadovą, šiuo 
adresu: Dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Avė., Lisle, IL 
60532. Tel. 630-852-3204. 
Faksas: 630-852-4026; E-mail: 
dsiliunas@aol.com Website: 
www.lituanica.org

Daugiau informacijos? Se
kite ŠALFASS Website: 
www.salfass.com

Po preliminarinės registraci
jos bus nuspręsta, kurios spėr- 
to šakos bus vykdomos ir pa
skelbta tolimesnės detalės bei 
galutinės registracijos datos.

Stalo teniso tentatyvi pro- 
grama: vyrų vienetas, moterį 
vienetas, vyrų senjorų (55 m 
ir vyresnių) vienetas, jaunių 
mergaičių (iki 18 m.) vienetas 
vyrų dvejetas, moterų dveje 
tas, mišrus dvejetas ir koman 
dinės varžybos (2 vyrai ir ] 
moteris). Stalo tenisą numato 
ma vykdvti šeštadieni.

Dėmesio! Šachmatinin
kai, plaukikai ir stalo teni- 
sistai, norintieji dalyvauti 
žaidynėse, prašomi neatidėlio
jant pranešti dr. Siliūnui. Nuo 
jūsų reagavimo priklausys ar 
šios sporto šakos bus žaidynė
se vykdomos.

Čikagos ASK „Lituanica” 
TASS-gos Centro 

valdvba

Kaip smagu po daugelio metų vėl susižaisti! Čikagos moterų tinklinio ko
manda. Iš k.: stovi — Birutė, Laura, Audra, Onutė ir Aida. Sėdi Debbie ir 
Kristina.

SLIDINĖJIMO
STOVYKLA
KANADOJE

Tradicinė, metinė Montrea- 
lio lietuvių slidinėjimo stovyk
la 2002 m. kovo 14-17 d., vyks 
Mont La Reserve slidinėjimo 
vietovėje, Saint Donat, Que- 
bec, Kanadoje, apie 150 km į 
šiaurę nuo Montrealio.

Stovykla prasideda kovo 14 
d., ketvirtadienio vakare, indi
vidualiu slidinėjimu. Kovo 15 
d., penktadienį, slidinėjimo iš
vyka į Mont Tremblant, o ko
vo 16 d., šeštadienį, bus slidi- 
hėjimo varžybos (slalomas, di
dysis slalomas) ir „Bromm- 
bąll” žaidimas Mont La Re
serve.

Oficialus viešbutis ir stovyk
lautojų „rendes-vous” centras: 
Auberge de Saint Donat, 350 
Route 329, Saint Donat, Que- 
bec JOT 2C0. Tel. ir Faksas: 
819-424-7504. Viešbutis yra 
keli kilometrai neprivažiavus 
Saint Donat miestelio. Galima 
gauti kambarių įvairiomis kai
nomis pradedant nuo 49 dol. 
Can. Užsisakant kambarius, 
paminėkite, kad priklausote

1 lietuvių grupei.
Bendra vakarienė penkta

dienį if vakarienė-pobūvis šeš
tadienį.

Daugiau informacijos gali
ma gauti iš Ryčio ir Vilijos Bu
lotų, adresu: Mrs. Vilija Bulo
ta, 4550 Miller Avė., Mont
real, Que. H3W 2E3, Canada. 
Tel. 514-344-8226 ar 819-424- 
2803. E-mail:

viliabulota@hotmail.com
Organizatoriai: Rytis ir Vili

ja Bulotai, Alenas ir Rasa Pa- 
vilaniai.

Visi lietuviai slidinėtojai iš 
Kanados ir JAV kviečiami da
lyvauti.

Rengėjai

SLIDINĖTOJO DĖMESIUI

2002 metų Šiaurės Ameri
kos Lietuvių kalnų slidinėtojų 
pirmenybės š.m. vasario 18 d., 
pirmadienį, vyks Whistler sli
dinėjimo vietovėje, British Co
lumbia, Kanadoje. Daugiau in
formacijos bus pateikta arti- 
miąusiu laiku.

ŠALFASS -gos inf.

„LITUANICOS” FUTBOLININKAI ANTRĄ 
KARTĄ SUKLUPO

* Krepšininkų elitui at
stovauja apie 140 užsienyje 
žaidžiančių buvusių LKL klu
bų narių. Teiginiui, kad visi 
pajėgiausi Lietuvos krepšinin
kai turėtų rungtyniauti Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) 
čempionate, o neieškotų lai
mės svetur, surandama alter
natyva: žaidėjams gali būti 
net žalinga virti vien savose 
sultyse. „Krepšininkų migraci
jos į užsienį nesustabdysime 
tol, kol merdės Lietuvos eko
nomika”; tvirtina LKL prezi
dentas Šarūnas Marčiulionis.

(KD. Elta)

„Lituanicos” vyrų futbolo 
ekipa patyrė antrą pralaimė
jimą „Metropolitan” salės fut
bolo pirmenybių sausio 13 d. 
sužaistame trečiame rate. 
Juos čia įveikė viena iš pa
jėgiausių „major” divizijos ko
mandų — „United Serbs” 2-1. 
Tokiu būdu iš trijų susitikimų 
mūsiškiai, dar tebėra sugriebę 
tik vieną tašką ir stovi 7-je 
vietoje iš 10 komandų.

Sekmadienio susitikimą, ku
ris tą dieną buvo paskutinis, 
iš visų „mąjor” divizijos rung
tynių, lietuviai kovojo tikrai 
puikiai ir ilgą laiką pirmavo. 
Pirmąjį kėlinį mūsiškiai baigė 
1-0 savo naudai (įvarčio auto
rius — Rimas Jakubauskas).

Bendrai imant, pirmoje 
rungtynių pusėje „Lituanicos” 
vyrai vedė taktišką, apgalvotą 
žaidimą, nepalikdami varžo
vams „skylių” gynyboje. Ta
čiau po pertraukos mūsiškiai 
pora kartų pametė galvas, 
ypač kuomet įsileido įvartį, 
turėdami vienu žaidėju dau
giau. Techniškai pajėgūs ser
bų žaidėjai tik ieškojo spragų 
lietuvių gynyboje, na ir jiems 
pasisekė tai rasti: jie pelnė du 
lengvus įvarčius, na, kartu ir 
tris taškus, kas juos laikinai 
pastatė į pirmąją vietą lente
lėje. Beje, joje su 7 taškais dar 
yra ir dvi kitos komandos: 
„Vikings” ir „Kickers”, nors 
serbų įvarčių santykis yra 
kiek geresnis.

Mūsiškiai ir toliau liko 7-je 
vietoje. Po vieną tašką taip 
pat turi „Maroons” bei „Zrins
ki”. Be taškų dešimtoje vietoje 
stovi antroji lenkų komanda 
„Legovia”, sekmadienį net 7-3 
pralaimėjusi pajėgesnei lenkų 
„Eagles” ekipai.

Nors sekmadienį lietuviai ir 
pralaimėjo, bet paliko neblogą 
įspūdį. Mūsiškių rungtynės su 
serbais buvo pačios įdomiau
sios iš visų penkių „mąjor” 
divizijos susitikimų. Pavieniai 
„Lituanicos” žaidėjai kovėsi be 
priekaišto. Bet komandiniai 
dar lieka neišlygintų vietų, ta
čiau kiekvieną sekmadienį jų 
vis mažėja. Gaila, kad dėl lėšų 
stygiaus „Lituanicos” vyrai ne
gali samdyti salės treniruo
tėms tame pačiame „Odeum” 
pastate, kur vyksta pirmeny- 
biniai susitikimai. O to labai 
reikia, norint pelnyti daugiau 
taškų. Tačiau vienaip ar ki
taip šnekant, „Lituanicos” vy
rai nė vienose iš trijų jau tu
rėtų rungtynių gėdos nepa
darė. Mūsų nuomone, tai pati 
stipriausia lietuvių komanda 
bet kada rungtyniavusi Čika
goje. Turint šiek tiek laimės 
lietuviai sekmadienį galėjo iš
kovoti tašką, o ankstesnėse 
rungtynėse ji sužaidė lygiomis 
tik teisėjų šališkumo dėka.

Iš kitos pusės, lietuvių ekipa1 
visas tris rungtynes žaidė

prieš pajėgiausius Čikagos ir 
apylinkių vienetus. Ir kitą 
sekmadienį lietuviai dar rung
tyniaus su tikrai pąjėgia „Kic
kers” ekipa, kuri pernai lai
mėjo salės futbolo pirmenybių 
čempionatą. „Lituanica”, kaip 
žinome, tada liko trečioje vie
toje.

Taigi, kuomet ateis pasku
tinė salės futbolo pirmenybių 
data — kovo 10-ji, „Litua
nica” turėtų būti surinkusi 
daugiau negu dešimtį taškų. 
Užimti prizinę vietą, vargu 
mūsiškiams šį kartą pavyks, 
nes dauguma kitų kortiandų 
stiprina savo sudėtis, mokėda
mos pajėgesniems žaidėjams 
nemažus pinigus. Tačiau sun
ku būtų tikėti, kad mūsiš
kiams grėstų iškritimas į že
mesnę lygą. O tai galėtų įvyk
ti užėmus 9-tą ar 10-tą vietą.

Smagu pažymėti, jog vis 
daugiau lietuvių sirgalių atei
na į „Odeum” pastatą Vilią 
Park miestelyje, esantį Čika
gos šiaurės vakaruose. Jie čia 
praėjusį sekmadienį tikrai 
prarėkė gerkles ragindami 
mūsiškius įvairiais šūkiais, jų 
tarpe — skanduojant „Lie-tu- 
va”. Gaila, kad nesėkminga 
rungtynių pabaiga buvo ne
maloni nei mūsų žaidėjams, nei 
sirgaliams. Tačiau, reikia ma
nyti, jog šią žiemą dar mūsų 
sporto entuziastai galės ne 
kartą pasidžiaugti saviškių 
pergalėmis.

Beje, ateinantį sekmadienį 
rungtynės su „Kickers” prasi
dės 4:30 valandą. „Major” divi
zijos komandos rungtyniauti 
pradeda 3 vai. ir žaidžia iki 7 
valandos. Rungtyniaujama 
„Odeum” pastato pietinėje sa
lėje. Šiaurinėje salėje savo 
rungtynes turi žemesnės lygos 
— I divizijos komandos. O vir
šutinėje salėje lygiagrečiai 
žaidžia jauniai ir merginos.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M,D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chįrŲraiją.; 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

KAUNO MIESTAS PAGERBS 
VL. GARASTĄ

Kauno miesto garbės piliečio 
vardą ketinama suteikti gar
siam krepšinio treneriui Vla
dui Garastui. Šis klausimas, 
kurį pateiks buvęs „Žalgirio” 
krepšininkas ir dabartinis 
miesto vicemeras Gediminas 
Budnikas, bus svarstomas 
sausio 24 d. Kauno miesto ta
rybos posėdyje.

V. Garastas būtų antrasis 
su krepšiniu susijęs asmuo, 
kuriam suteiktas Kauno mies
to garbės piliečio vardas. Jo 
auklėtinis Arvydas Sabonis 
miesto garbės piliečiu tapo 
1997 metų rugsėjį.

V. Garastui šių metų vasa
rio 8 dieną sukaks 70 metų. 
Daugiau nei 20 metų Biržuose 
V. Garastas dirbo treneriu. 
Nuo 1979 iki 1989 metų V. 
Garastas vadovavo Kauno 
„Žalgirio” komandai. Jo vado

vaujamas laikotarpis vadina
mas „auksiniais 'Žalgirio’ lai
kais”. Tuomet komanda" iško
vojo R. V. Džonso taurę, žaidė 
Europos taurės finale bei 3 
kartus nugalėjo TSRS krepši
nio pirmenybėse.

1992 metais Barselonos (Is
panija) ir 1996 metais Atlan
tos (JAV) olimpinėse žaidynė
se V. Garasto vadovaujama 
Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinė laimėjo bronzos medalius.

1998 metais V. Garastas iš
rinktas Lietuvos trenerių aso
ciacijos viceprezidentų. Nuo 
2000 metų jis yra Lietuvos 
moterų rinktinės konsultan
tas.

V. Garastas už nuopelnus 
Lietuvos sportui apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino pirmojo ir trečiojo 
laipsnio ordinais. BNS

LIETUVOS ŠOKĖJAI 
TARPTAUTINĖSE

VARŽYBOSE

Bumemonte, Didž. Britani
joje, vyko tradicinio, presti
žinio Didžiosios Britanijos Ka
ralystės atviro čempionato 
„Kylančių žvaigždžių” sporti
nių šokių varžybos, kuriose 
dalyvavo daugiau, kaip 200 
porų.

Kaip pranešė Lietuvos spor
tinių šokių federacijos gene
ralinė sekretorė Vida Kani- 
šauskienė, Kauno „Sūkurio” 
pora Andrius Ivašauskas ir 
Jurgita Dingelytė, kurią tre
niruoja Lietuvos respublikos 
nusipelnę treneriai Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos, užėmė 
antrąją vietą standartinių šo
kių programoje.

Nugalėtojais tapo Italijos šo
kėjai Lucas Leonis ir Frances-

ca Ceccarini, o trečioji vieta 
atiteko vokiečiams — Mark 
Friedmann ir Claudia Koch- 
ler.

ORIENTAVIMOSI SU 
SLIDĖMIS LIETUVOS

ČEMPIONATE

Ignalinos rajone, Palūšėje, 
savaitgalį vyko Lietuvos orien
tavimosi sporto su slidėmis 
čempionatas ir Lietuvos moks
leivių žiemos taurės varžybos-, 
kuriose dalyvavo per 300 spor
tininkų.

Gerai organizuotame rengi
nyje, tris dienas orientacinin
kai varžėsi sprinto, vidutinės 
trasos ir estafečių varžybose. 
Kartu su lietuviais jėgas tra
sose išbandė ir kaimynai lat
viai bei lenkai.

BNS

LIETUVOS
RANKININKAI

PIRMAUJA
Sekmadienį, sausio 20 d., 

Lietuvos vyrų rankinio rink
tinė Kaune iškovojo ketvirtąją 
pergalę 2003 metų pasaulio 
vyrų rankinio čempionato at
rankos varžybose.

I grupės turnyro rungtynėse 
Lietuva namie 33:18 (15:10) 
sutriuškino Bulgarijos ranki
ninkus ir su šešiais taškais 
pirmauja grupėje. BNS

* Kultūristui Rolandui 
Pociui bus įteiktas praėjusį 
lapkritį Birmoje vykusio pa
saulio vyrų kultūrizmo čem
pionato bronzos medalis, nors 
iš pradžių lietuvis buvo tik 
penktas. Galutinius čempio
nato rezultatus pakoregavo 
dopingo kontrolės tyrimai.

(LR, Elta)
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TARP TRADICIJŲ IR NAUJŲ 
IŠŠŪKIŲ

ROMAS KASPARAS

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus šios savaitės trečia
dienį (sausio 23 d.) Vašingto
ne, Amerikos Mokslo puose
lėjimo asociacįjos auditorijoje, 
skaitė paskaitą, pavadintą 
„Tarp tradicijų ir naujų iššū
kių: Lietuvos kelias atgal į 
gamtą 21-mą šimtmetį”. Savo 
paskaitoje, kurios klausėsi 
apie 150 Jungtinių Valstijų 
mokslo ir valdžios, įstaigų ir 
vietinių bei iš toliau atvykusių 
lietuvių, pabrėžė tris dalykus. 
Pirmas: Lietuvos vyriausybei 
reikia įveikti 50 metų truku
sios sovietų okupacijos pada
rinius, nes pramonės komp
leksai buvo steigiami, visiškai 
neatsižvelgiant į daromą žalą 
gamtai. Pavyzdžiui, Ignalinos 
branduolinė jėgainė, pagami
nanti 80 proc. Lietuvos elekt
ros energijos ir duodanti dar
bo bei suteikianti socialines 
garantijas 34,000 gyventojų 
miesteliui, bet bėda ta, kad 
ten veikia 2 Černobylio mode
lio atominiai reaktoriai, kurie 
yra nepriimtini pagal Europos 
Sąjungos standartus. Jėgainės 
uždarymui, kaip apskaičiuo
jama, reikėtų apie 3 milijar
dus dolerių, kai Lietuvos biu
džetas 2001 metais nesiekė nė 
2 milijardų. Antras: tai iššū
kis nūdienos Lietuvai, skati
nančiai organinį ūkininkavi
mą, nes, žlugus kolūkiams, 
tenka grįžti prie tradicinio, 
ekologiškai orientuoto žemės 
ūkio. Deja, šis metodas turi ir 
neigiamų savybių, nes atsilie
ka nuo tipiškų vakarietiškų 
standartų. Na, o trečias daly
kas, pasak prelegento, tai kri
tiškai svarbus reikalas skatin
ti modernią mąstyseną visuo
se visuomenės sektoriuose.

Prezidentas Adamkus nuro
dė, kad Lietuvoje esama šimt
mečių taikios koegzistencijos 
ir bendravimo su gamta tradi
cijų, kurių nesunaikino net 
dešimtmečiais užsitęsusi prie
spauda, bet, reikia pripažinti, 
kad visuomenė apskritai, ne
kreipia pakankamai dėmesio į 
gamtosaugos problemas. Esa
ma grupių visuomenėje, ku
rios nenoriai tesutinka su vy
riausybės sprendimu skirti lė
šų gamtosaugai ir reikalauja, 
kad verčiau būtų patenkinami 
jų kasdieniai poreikiai.

Prezidentas toliau pateikė 
keturių punktų programą ir 
nurodė, kad jis svarbiausiu 
dalyku laiko Lietuvos integra
vimąsi į Europos-Atlanto 
bendriją, kaip laiduojančią to
lesnį teisingą gamtosaugos po
litikos vystymą Lietuvoje. At
sakydamas į klausimus, prezi
dentas Adamkus tarp kitų da
lykų pastebėjo, kad įstojimas į

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI 
IR PROBLEMOS

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

Nr.10
„Framework 5” programos 
konkurse, kuriuo siekiama 
skatinti įvairiose verslo šako
se mokslo ir verslo junginius, 
Lietuvos universitetai iš 306 
pateiktų paraiškų, pelnė 80. 
„Framevvork 6” programa dar 
tik prasideda. Šios programos 
rėmuose bus skatinama didin
ti mokslinių darbuotojų skai
čių pramonėje bei įtraukti 
daug didesnį moterų daktarų 
skaičių į mokslinius darbus, 
nes, pagal dabartinius duome
nis, jų tik 10 proc. pradeda 
dirbti mokslinius darbus, nors 
doktorantūros apsigynimo at
veju jų skaičius siekia net 50 
proc.

NATO padarys Lietuvą saugią 
užsienio kapitalo investavi
mui. Pavyzdžiui, Lenkijoje po 
įstojimo į NATO užsienio ka
pitalo padaugėjo tris kartus. 
Paklaustas, kaip Lietuva savo 
energijos poreikius tenkins, 
uždarius Ignaliną, preziden
tas Adamkus nurodė, kad esa
ma pakankamai šiluminių ir 
hidroelektrinių gaminamos 
elektros energijos, kurios už
tektų Lietuvos reikmėms. 
Beje, pasak prezidento Adam
kaus, Lietuva neturi išteklių 
sunkiajai pramonei, tad kon
centruojasi į vidutines ir ma
žas, gamtosaugai palankias 
įmones maisto bei tekstilės 
pramonėse.

Baigęs savo įsipareigojimus 
Vašingtone, prezidentas Val
das Adamkus trečiadienį išvy
ko į Meksiką, bet numato grįž-

SAUSIO 13-OJI — LIETUVOS IR
EUROPOS PERGALĖS DIENA

Didžiosios Britanijos Lietuvos Konservatorių centro skyriaus pirmininko dr. Dariaus Furmonavičiaus žodis Sausio lS-osios minėjime Lietuvių katalikų centre —židinyje
Prieš vienuolika metų sovie

tų tankai traiškė nekaltus dai
nuojančius lietuvius, ginan
čius Televizįjos bokštą Vilniu
je nuo sovietų agresijos. Ta
čiau, lietuviai privertė Gorba
čiov sustabdyti pragariškus 
Raudonosios armijos veiks
mus. Lietuva laimėjo, o Sovie
tų Sąjunga sužlugo.

Prezidentas Vytautas
Landsbergis išmintingai vedė 
lietuvių tautą į laisvę. Deja, 
šiandien Lietuvoje, kuri savo 
esama valdžia labiau primena 
reformuotą Tarybų Lietuvą, 
nei demokratinę valstybę, jis 
niekinamas, o ši svarbi ne tik 
Lietuvos, bet ir visos Europos 
pergalės prieš sovietinį totali
tarizmą diena, vis labiau 
grimzta į užmarštį.

Šią dieną turime priminti ir 
demokratinių valstybių vado
vams, kurie spręs, ar pakvies
ti Lietuvą bei kitas Baltuos 
valstybes įsijungti į jų sąjungą 
šių metų lapkritį Prahoje. Pre
zidentas Havel pabrėžė, kad 
Baltuos valstybių nepakvieti- 
mas būtų grįžimas į Ribben- 
tropo-Molotovo pakto laikus, 
leidimas Rusijai apsitverti 
„sanitariniu kordonu”, pripa
žįstant jos teisę į vadinamąjį 
„artimąjį užsienį”.

Deja, ir šiandien vis dar blo
gio jėgos tų pačių demokrati
nių valstybių vyriausybėse ar 
labai arti jų, susijusios su vis 
dar tebegalingu tarptautiniu 
komunizmu, siekia, kad lietu
vių, latvių ir estų vyriausybės,

Lietuva taip pat aktyviai da
lyvauja „EUREKA" programo
je, siekiančioje skatinti inova
cijas pramonėje. „SOCRATES” 
programoje, Lietuvos studen
tams sudaromos galimybės iš
važiuoti studijoms į Europos 
Sąjungos valstybes, ir skatina
mas profesūros pasikeitimas 
tarp įvairių universitetų. Šioje 
programoje bus siekiama taip 
pat ieškoti būdų sustabdyti 
protų nutekėjimą. Šiais me
tais iš studijų Europoje su
grįžo 89 studentai.

Lietuvos universitetų nuo
mone, Lietuvos mokslas turi 
padėti Lietuvos verslui bei 
pramonei išeiti į Vakarų rin-

Palm Beach, FL, esančiame Lietuvos Respublikos garbės konsulate lankėsi Lietuvos gen. konsulas New Yorke 
Rimantas Morkvėnas. (Garbės konsulas Palm Beach yrą tiesiogiai pavaldus New Yorko konsulatui.) Konsulas 
taip pat susipažino su Palm Beach ir apylinkių lietuviais. Io kairės: Vytautas Dudėnas, dr. Jonas Šalna, dr. 
Antanas Lipekis, konsulas dr. Rimantas Morkvėnas, dr. Eugenijus Gedgaudas, LR garbės konsulas Palm 
Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr. — dr. Antano ir Aldonos Lipskių namuose.

ti į Vašingtoną šio mėnesio 29 
d., kuomet Jungtinių Valstijų 
prezidentas George W. Bush 
Kongrese sakys metinę vals
tybės padėties kalbą.

nuslėptų sovietų nusikalti
mus. Tuo pačiu šios piktos jė
gos stengiasi sutrukdyti Balti
jos valstybėms būti pakvies
toms įstoti ir į NATO.

Būkime aktyvūs! Jei Lietu
va, Latvija ir Estija sugebėjo 
penkiasdešimt metų išlaikyti 
savo diplomatines misijas de
mokratinėse valstybėse, kai 
tėvynės buvo komunizmo blo
gio imperijos okupuotos, jos 
sugebės įveikti ir šią dirbtinę 
kliūtį. Veikime, kad JAV pre
zidento žodžiai, jog kiekviena 
valstybė, nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros, turi teisę priklau
syti demokratinių valstybių 
sąjungai, taptų realybe.

Vardan tos Lietuvos, vie
nybė težydi!

* Kauno medicinos uni
versitete įrengta moder
niausia Lietuvoje mokomoji 
reanimacijos klasė. Kompiute
rinei įrangai įsigyti Atviros 
Lietuvos fondas skyrė 100,000 
litų. Klasėje planuojama reng
ti tobulinimosi kursus gydyto
jams, mokyti studentus, slau
gos bei farmacijos darbuoto
jus, specialiųjų tarnybų atsto
vus. Specialistai pažymi, kad 
Lietuvoje pirmosios pagalbos 
nemoka suteikti dauguma gy
ventojų, taip pat ir medikai. 
Gydytojai primena, kad klini
kinės mirties atveju nukentė
jusiajam gyvybę dar galima iš
gelbėti per pirmąsias 5 minu
tes. (Bita)

. kas. Tam reikalinga vyriausy- 
1 bės parama. Pvz., Lietuvos 
įmonės žino, kad konkuruoti 
Vakarų rinkose turi būti ge
rinama gaminių kokybė, pa
naikinamos kliūtys prekių ju
dėjimui, stabilizuojamos ener
gijos kainos, panaudojamos 
aukštesnio lygio Vakarų tech
nologijos, privalomas sertifi- 
kavimas ES laboratorijose ir 
t.t. Skatinimas taip pat turėtų 
pasireikšti mokesčių reformo
je. Dabar įmonės neturi moty
vacijos investuoti į mokslą, 
nes to neskatina mokesčių sis
tema. Pagal buhalterinį regla
mentą, mokslinių tyrimų są
naudas tenka padengti kito 
biudžeto eilutėmis. Taip pat 
skatinamas panaudojimas ES 
išlaidų atskaitomybės mode
lio, kur atskiriamos mokslinių 
tyrimų ir plėtros fazės, kas 
Lietuvoje dabar nėra leidžia
ma.

Ištraukos iš prof. Vytauto 
Černiaus, Temple universi
teto, pranešimo.

Mano manymu, kai kurie

PARAMA „AUŠROS” ŽURNALUI 
LENKIJOJE

Per praėjusius metus gyve
nimas Punsko, Seinų ir kitų 
lietuviškų etninių žemių lietu
viams Lenkijoje buvo neleng
vas ir dėl ekonominių sąlygų, 
ir dėl įvairių vietinės bei vals
tybinės valdžios daromų sun
kumų. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba, norėdama 
daugiau padėti Lenkuos lietu
viams ir jų bendruomenei, 
2001 m. rugpjūčio 12-15 d. 
Seinuose sušaukė metinį PLB, 
kraštų Lietuvių Bendruome
nių ir Lietuvių jaunimo sąjun
gų pirmininkų suvažiavimą. 
Suvažiavime dalyvavo Lietu
vos Respublikos ambasadorius 
Lenkijai Darius Degutis, LR 
konsulai, vyskupas Paulius 
Baltakis, visi 10 PLB valdybos 
narių ir LB bei LJS pirminin
kai ar jų pavaduotojai iš Aust
raluos, Siaurės ir Pietų Ame
rikos, Europos, Sibiro, kitų 
kraštų. Suvažiavimas pakėlė 
ten gyvenančių lietuvių nuo
taiką, nustebino lenkus savo 
gausumu ir vėliau padėjo ge
riau išspręsti iškilusias vieti
nes lietuviško švietimo proble
mas. Visiems buvo parodyta, 
kad pasaulio lietuviai solida
rizuoja, rūpinasi ir remia savo 
tautiečius Lenkijoje. Jų švieti
mo, kultūros, visuomeniniams 
bei jaunimo projektams ir 
Lenkijos Lietuvių Bendruome
nei buvo perduota atvežta ne 
maža Lietuvių fondo parama.

Deja, po suvažiavimo dar li
ko ir toliau pamažu spren
džiama lenkų pasienio užkar
dos problema. Jos reikalu ir 
toliau aiškinasi Lenkijos Lie
tuvių Bendruomenė, jai talki
na PLB valdyba ir atstovybė 
Lietuvoje. Vienas PLB valdy
bos vicepirmininkų yra Varšu
voje gyvenantis ir mokslinį 
darbą dirbantis istorikas dr. 
Bronius Makauskas.

Vėl atsirado nauja proble
ma. Nors ir anksčiau buvo

dalykai yra panašūs tiek ano
je, tiek šioje Atlanto pusėje. 
Buvo labai malonu išgirsti šia
me posėdyje, kad atsirado jau
nų žmonių, kurie rūpinasi 
kaip galėtų grįžti ir dirbti. 
Todėl habilituoto daktaro 
laipsnio mažinimas arba jo 
padėjimas į šoną, kaip kvali
fikacija į profesūrą, būtų ge
ras dalykas. Aš sutinku su 
prof. Avižieniaus mąstymu, 
kad Lietuvos universiteto už
davinys turėtų būti kuo grei
čiau tą doktorantą paruošti, 
kad jis padarytų gerą diserta
ciją, jį išleisti į gyvenimą, kad 
galėtų savarankiškai dirbti ir 
tyrinėti, o ne užlaikyti jį įvai
riais reikalavimais, pvz., habi
lituoto daktaro. Aš betgi pa
stebėjau, jog yra ir vienas ge
ras dalykas, kad doktorantai 
verčiami mokyti. Bet šiaip yra 
per daug reikalavimų, kurie 
vilkina doktorantūros užbaigi
mą ir išėjimą į gyvenimą, lei
džiantį dirbti tai, kas jam įdo
mu, kur didžiausia kompeten
cija ir noras tyrinėti.

sunku verstis gaunamomis 
prenumeratomis ir valstybine 
pagalba Punske leidžiamam 
mėnesiniam lietuvių kalba 
„Aušros” žurnalui, tačiau da
bar nauja Lenkijos vyriausybė 
smarkiai sumažino teikiamą 
finansinę paramą. „Aušra” 
šiuo metu išgyvena sunkią 
krizę. PLB valdyba praėjusių 
metų vasarą „Aušrai” perdavė 
1,000 dol. paramą, o papildo
ma pagalba išsiųsta Nauju 
metų proga. Tačiau skubiai 
reikia daugiau lėšų, kad būtų 
galima leisti Lenkuos ir ki
tiems lietuviams labai reika
lingą „Aušrą".

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės fonde yra „'Aušros' žur
nalui remti sąskaita”, į kurią 
galima siųsti čekius. Reikia 
rašyti: „Lithuanian World 
Community Foundation" var
du, pažymint, kad tai yra 
„'Aušros* žurnalui remti” ir 
siųsti: Lithuanian World Com
munity Foundation P.O. BOX 
140796, Grand Rapids, MI 
49514-0796.

Visos aukos Aušrai” bus 
perduotos per Lenkijos Lietu
vių Bendruomenę. Aukos PLB 
fondui yra atleidžiamos nuo 
JAV federalinių mokesčių, ID 
No. 36-3097269 ir kiekvienas 
aukotojas gauna kvitą.

A. P.

• Užsienio reikalų minis
terijos (URM) Ekonomikos 
departamento direktorius Ro
mas Švedas teigia, jog tinka
mam Lietuvos ekonominių sie
kių atstovavimui užsienyje 
trūksta diplomatų, dirbančių 
ekonomikos srityje. R. Švedo 
teigimu, nors už ekonominių 
tikslų atstovavimą yra atsa
kingos visos Lietuvos diploma
tinės atstovybės, jose ekono
mines užduotis vykdo tik apie 
20 diplomatų. (BNS)

Habilitacinė sistema man 
primena penktojo amžiaus pa
dėtį, kada mokslo daktarų tik
rai nebuvo daug, bet jie buvo 
tikri mokslo vyrai. Laikai kei
čiasi. Mums reikia mokslo 
daktarų su paruošimu ne tik 
mokymui, bet ir versle, tyri
nėjimuose ir kituose užsiėmi
muose. Lietuvoje kalbama, 
kad yra per daug edukologų, 
daktarų, bet, pažiūrėjus į 
Ameriką, čia jų išleidžiama 
proporcingai dešimt kartų 
daugiau. Ir jie yra visi reika
lingi. Bet tai nėra doktorantai, 
kurie sugeba dirbti vien tiktai 
universitetuose.Ištraukos iš prof. Gyčio Baranausko, University of Illinois at Chicago, pranešimo.

(Gytis Baranauskas, trečios 
bangos jaunas „research as
sistant professor”, neseniai 
perėjęs profesūros parinkimo 
procesą, nagrinėjo skirtumus 
tarp Lietuvos ir Amerikos uni
versitetų.).

Norėčiau trumpai panagri
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Algimantas S. Gečys

Kam aukoti 
Vasario 16-sios proga?

Kai daugiau kaip prieš pus
šimtį metų VLIKas skelbė Lie
tuvių Chartą, istorinį doku
mentą, apibrėžiantį visą tau
tinės bendruomenės esmę ir 
atsakomybę, jis rado svarbą 
ten pareikšti: „Lietuvio tauti
nė šventė — Vasario 16-ji die
na”.

Niekad neturėjome proble
mų su Vasario 16-sios buvimu 
tautine švente. Lygių ji sau 
neturi. Ją šventėme tėvynėje, 
tremtyje, karo pabėgėlių sto
vyklose, išeivijoje. Į jos iškil
mingą vietą nepretenduoja nei 
1990 metų Kovo 11-ji, atkūru
si nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Kiekvienam aišku, 
kad be Vasario 16-sios nebūtų 
buvę ir Kovo ll-sios!

Lietuvai esant svetimųjų 
okupuotai, Vasario 16-ji 
mums, gyvenantiems šiame 
krašte, suteikė progą priminti 
laisvajam pasauliui prarastą 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
iškelti tautos kančias. Ji taip 
pat buvo mums ir politinės ak
cijos diena. Veikėme, siekdami 
Kongresui ir JAV valdžios pa
reigūnams žodžiu, laiškais, re
zoliucijomis priminti, jog lietu
vių tauta tebėra gyva, kovo
janti už žmogiškąsias teises ir 
valstybinę nepriklausomybę. 
Jausdami pareigą siekti Lietu
vai nepriklausomybės, skyrė
me ir dosnią finansinę auką 
paremti „laisvinimo veiksnių” 
veiklą ta kryptimi. Naudoda
miesi įsipilietinusia aukotojo 
laisvo pasirinkimo teise, au
kas nukreipdavome VLIKui, 
ALTui ir JAV Lietuvių Bend
ruomenei.

Lietuvai 1990 metų kovo 11- 
ją atkūrus nepriklausomybę, 
ėmė keistis mūsų Vasario 16- 
sios minėjimų forma. Praeities 
rimtimi, viltimi ir ryžtu grįsti 
minėjimai tampa atgautos ne
priklausomybės džiaugsmo 
šventėmis. Džiaugsmą tačiau 
ir toliau siejame su pareiga. 
Minėjimuose nepamirštame 
Lietuvos valstybės vadovų 
prašymo tęsti užsienyje vi
suomeninę akcųą, jų kvietimo 
darbuotis, kad Lietuvai užtik
rintume narystę Šiaurės At
lanto sąjungoje — NATO. Tai, 
tikime, ilgiems laikams lai
duos Lietuvos valstybės sau
gumą ir ilgainiui prisidės prie 
Lietuvos ekonominės gerovės 
suklestėjimo. Žinome, kad 
JAV-oms esant pasaulio galin
giausia valstybe, mūsų, kaip 
piliečių, įtaka NATO plėtros 
procesui yra svarbi.

VLIKui išsiformavus su at

nėti skirtumus tarp Europos 
ir Amerikos universitetų. Pir
mas skirtumas yra teorinis 
paruošimas. Aš baigiau Vil
niaus universitetą 1991 me
tais ir po to tęsiau mokslą Ita
lijos bei Amerikos universite
tuose. Todėl negaliu pasakyti, 
kaip dabar yra ruošiami stu
dentai Lietuvoje. Tačiau dės
tytojų vidutinis amžius sako, 
kad vargu ar daug kas pasi
keitė per paskutinius dešimt 
metų dėstymo lygyje.

Vienas teigiamų Lietuvos 
universitetų privalumų ir da
bar egzistuoja: Lietuvoje tiks
liųjų mokslų studentai turi 
daug geresnį bazinį pasiruo
šimą, fizikos, matematikos, 
chemijos disciplinose. Jų ži
nios yra labiau sisteminės ir 
gilesnės, palyginus net su ge
rais Amerikos studentais.

Antras skirtumas yra tai, 
kad Amerikos studentai, net 
prieš stodami į bakalauro pa
kopą, žiūri į perspektyvą, uni
versiteto populiarumą, kur pas
kui eina studentai. Tai pats daro

gauta Lietuvos nepriklauso
mybe, šiuo metu JAV Lietuvių 
Bendruomenei ir Amerikos 
Lietuvių tarybai yra atitekusi 
pareiga visuomenine veikla 
JAV-se talkinti Lietuvos sie
kiui integruotis į tarptautines 
struktūras. Tai uždavinys, rei
kalaująs ne tik politinės uos
lės, plačių kontaktų, sugeban
čių rankų, bet ir finansų. 
ALTo narystė Jungtiniame 
Amerikos Baltų komitete 
(JBANC) ir JAV LB-nės Vi
suomeninių reikalų tarybos 
įstaigos išlaikymas Washing- 
ton, DC, pareikalauja nemažų 
išlaidų ir privalomos išlaikyti. 
Tos įstaigos, tai išeivijos var
tai į JAV Vyriausybę, Kong
resą, valdines ir nevaldines 
institucijas, į amerikietiškąją 
žiniasklaidą. Tai kartu ir mū
sų „vizitinės kortelės” ameri
kietiškąja! visuomenei bei įro
dymas, jog esame organizuota, 
specifinius tikslus bei uždavi
nius turinti, tautinė bendruo
menė.

Dęja, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, mūsų dvi* 
centrinės organizacijos — AL
Tas ir JAV LB-nė — patiria 
išeivijos dėmesio stoką, išgy
vena nemažus finansinius 
sunkumus. Plačioji visuomenė 
tebėra dosni, tačiau šiandien 
jos dėmesio centre labdara 
Lietuvai. Aukojama neabąjoti- 
nai geriems tikslams. Gaila 
tik, kad artimo meilė nustel
bia paramą visuomeniniam 
darbui. Lyg ir pamirštame 
remti pagrindines savo orga
nizacijas, taip būtinas stiprios 
ir sąmoningos išeivijos išliki
mui. Nepagalvojame, kad, 
joms susilpnėjus ar išnykus, 
bet koks labdaros Lietuvai or
ganizavimas pasunkės.

Sąmoninga išeivija neatsi
randa savaime. Ją būtina ug
dyti, brandinti, jai vadovauti. 
Neapdairiai elgiamasi, kai 
tradiciniuose Vasario 16-sios 
minėjimuose, užuot telkę pa
ramą ALTui ar JAV LB, mi
nėjimus paverčiame aukų tel
kimu labdarai, mokyklai, vie
tovės iždo papildymui. Nedels
dami tad grąžinkime anks
čiau vyravusį paramos labda
rai ir visuomeninei veiklai ba
lansą. Labdaros institucijos, 
fondai, sambūriai lėšų telki
mui tesinaudoja likusių mė
nesių dienomis — Vasario Še
šioliktosios minėjimų aukos, 
aukotojų laisvu apsisprendi
mu, nukreiptinos tik ALTui ar 
JAV LB, kad išliktume orga
nizuota visuomene ir ne- 
virstume „palaida bala”.

ma, pasirenkant laboratorijas. 
Lietuvoje, kiek aš žinau, ir da
bar net Ph.D. studentai to ne
daro. Jie daugiau renkasi pa
gal bendrines žinias, kad uni
versitetas ar profesorius yra 
geras. Amerikoje viskas daug 
daugiau paskaičiuota ir tai ne
tiesiogiai įtakoja universitetų 
finansavimą.

Trečia, literatūros stoka. 
Amerikoje, netgi ir provincijos 
universitete, randami visi 
pagrindiniai ir antraeiliM žur
nalai. Lietuvoje praktiškai nė
ra visų rinkinių net ir pavie
nių pagrindinių žurnalų. Rei
kėtų turėti bent vieną biblio
teką su geru rinkiniu, nes vie
nas dalykas yra užsakinėti 
straipsnius, o visai kitas daly
kas — skaityti žurnalą. Tai la
bai praplečia skaitytojo aki
ratį.

Ketvirta, profesūros finansa
vimo sistema. Čia ne tik kie
kybė, bet ir kokybė labai ski- 
riasi'tarp Amerikos ir Lietu
vos.

(B.d.)
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Sekmadieniais Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio, parapijos 
bažnyčia visada būna arti
pilnė. O praėjusį sekmadienį 
(01.20) — pilnutėlė.

Kai kunigas A. Paliokas 
pasakė, kad bažnyčios chorui 
paskutinį kartą diriguos Bi
rutė Mockienė, o šv. Mišios 
skirtos ir jos šeimos sėkmei, 
susigraudino ne vienas. Ką 
jau bekalbėti apie pačią Biru
tę. Klausantis choro, gal ne 
tik man, bet ir kitiems, pasiro
dė, kad žmonės giedojo kaž
kaip ypatingai pakiliai, ati
duodami visą širdį choro diri
gentei.

Išeivya turi puikią tradicįją 
tuoj po pamaldų neišskubėti 
kas kur sau, o susirinkti ir 
prie kavos puodelio ar pietų 
lėkštės, dar pabendrauti, pasi
kalbėti apie savaitėje susikau
pusius įvykius, naujienas. 
Juolab, kad tam ir sąlygas tu
ri — sales. Taip ir šį kartą 
visi skubėjo į didžiąją PLC 
salę. Tik šis kartas buvo skir
tas paskutiniam pasisėdėji
mui, atsisveikinimui su pa
mėgta dirigente. Choro pirmi
ninkas Romanas Stropus pra
dėjo oficialiąją dalį, pirmuoju 
kalbėti pakvietęs kapelioną 
A. Palioką, kurio atsisveikini
mo žodis buvo prasmingas ir 
šiltas. Kelios mintys iš jo kal
bos:

„Kaip žmogui reikia saulės, 
vandens, oro, maisto, panašiai 
reikia muzikos, dainos, gies
mės. Kaip, anot Salomėjos 
Nėries, „lakštingala negali ne
čiulbėti”, taip žmogus negali 
nedainuoti, negiedoti. Visos 
tautos turi dainose tautos 
dvasią išreiškiančius žodžius, 
savitas melodijas ir savuosius 
muzikos instrumentus.

Visą žemės kelionę žmogų 
lydi daina. Jau embrioninės 
kūdikystės metu žmogų pa

Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras repeticijos metu V. Jasinevičiaus nuotrauka

Birutės Mockienės išleistuvių metu. Iš kairės: Romanas Stropus su žmona Rasa, Aldona Jankauskienė, Teresė 
Strolienė, Faustas Strolia, Birutė Mockienė. V. Jasinevičiaus nuotrauka.
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siekia motinos niūniavimas, 
jos dainos. O kiek dainų ir 
giesmių per gyvenimą mes 
esame išgirdę ir patys daina
vę? Mes negalėtume pasverti 
ar kažkaip įvertinti, kiek dai
na, giesmė mūsų dvasią guo
dė, ramino ir džiaugsmo ki
birkštimis skaidrino ir prie 
didžiojo Gėrio vis artyn, po 
žingsnį traukė ir į kūrinijos 
harmoniją vesdamas brandi
no.

Šie filosofiniai pamąstymai 
glaudžiai siejasi su šiandiena, 
pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro vadovės Birutės Moc
kienės išleistuvių diena. Ro
dos visai neseniai ji pasirodė 
mūsų misijos gyvenimo sce
noje, o jau spėjo praeiti 6 me
tai. Mes susigyvenome, cho
ristai pasakytų — susidaina
vome, tik gyvenk ir norėk.

Atmintyje liks Birutės jude
sio plastika, lyg dirigavimo 
poezija, jos kukli ir tokia kil
ni asmenybė, jos nuveikti dar
bai bei pasiekimai, jos 'jauni
mo ir plius’ amžiaus darniai 
sustyguotas choras. Nuo 'sce
nos' nenueis jos išmokytos 
giesmės ir sunkūs bei sudė
tingi muzikiniu atžvilgiu kū
riniai, mūsų dvasią veiks jos 
pasiaukojimas Dievui, menui, 
gėriui ir grožiui. Nenusimin
kime per daug. Dievas ras, 
kur ir kaip jos talentui reikš
tis ateityje. Kas nori tarnauti 
Dievui ir žmonėms, tas nie
kuomet nelieka be darbo.

Dėkoti paprastais žodžiais 
būtų per skurdu ir per mažai. 
Įmantrūs žodžiai neatskleistų 
mus užvaldžiusios dėkingumo 
bangos nei dydžio, nei jos šir
dingumo. Ištarsime paprastą, 
bet galingą Teatlygina Die
vas!’ prie jo prijungdami kiek
vieno mūsų geriausių linkė
jimų šviesos spindulius dva
sios dangui skaidrinti ir atei
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Lina; iš kairės: Rota, AudraMockų šeima Palangoje 2001 m. Priekyje 
(laiko mama), Birutė, Antanas ir Audrius

Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras. Pirmoje ei. 
ir Birutė Mockienė.

e-iš kairės: Rasa Poskočimienė, kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka.

ties keliams nušviesti”.
Po kapeliono kalbėjo choro 

dirigentas Faustas Strolia. 
Priminęs, kaip daugelis jo kar
tos žmonių, iš įvairiausių 
kraštų atvykę Amerikon, čia 
turėjo pradėti gyvenimą iš 
naujo, palygino su Birutės 
Mockienės šeimos kūrimusi 
JAV — per devynerius gyveni
mo metus Mockų šeima 
kraustosi jau trečią kartą. „O 
tai, — sako F. Strolia, — ver
čia mus liūdnai susimąstyti ir 
giliai ją atjausti. Jam pirmai
siais metais, pradėjusi dirbti 
dirigente, užsirekomendavo 
kaip stipri ir profesionali 
chorvedė, po metų tapo meno 
vadove.

Vargiai kam reikėjo daug 
muzikinio žinojimo suprasti, 
kad Birutė Mockienė tikrai 
profesionali chorvedė. Ji buvo 
ne tik reikli, bet ir labai nuo
širdi. Ji mylėjo savo choris
tus, o šie ją. Choristai dau
giausia turėjo chorinio paty
rimo, bet jokiu būdu tai ne
buvo muzikinį išsįląvinimą 
turėjęs konservatorijos stu
dentų choras. Ir kaip džiugu, 
kad po šešerių darbo metų 
su Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos choru jie taip 
gęrai susigiedojo, kad anot 
Kęstučio Kačinsko, Klaipėdos 
u-to menų fakulteto chorvedy
bos katedros docento pasku
tinės recenzijos 'Drauge', cho
ras su savo kalėdiniu koncer
tu padvelkęs ne tik nuošir
dumu, bet ir profesionalumu. 
Bravo dirigentei Birutei, jos 
talkininkei Rasai Poskočimie-

nei, o taip pat bravo ir šau
niam chorui!

Nuoširdžiai norisi palinkė
ti, kad jos muzikinį talentą 
ilgai nelaukiant, atpažintų ir 
rytinio Amerikos pakraščio 
lietuviai ir pasikviestų pra
tęsti jų muzikinę veiklą. Daug 
laimės Jums, malonioji Bi
rute, ir Jūsų labai gražiai šei
mai. Visi mes pasigesime Jū
sų labai ir labai!”.

Rasa Poskočimienė kalbėjo 
su ašaromis balse, nors buvo 
davusi žodį neverkti: „Daina 
— Dievo dovana — lyg ir pa
sako mums, kad tu, Birute, ir 
esi ta Dievo dovana mums, 
mūsų chorui... Mūsų bendra
vimas, darbas su choru, paro
dė, kad daina, giesmė, jei yra 
gero noro ir geros valios, mus 
suvienija”.

B. Vindašienės žodis ben
druomenės vardu: „Tikrai 
daug nekalbėsiu. Tik noriu 
pažymėti, kad LB ypač mūsų 
apygardoje, turime keletą ge
rų vienetų,! kurie dainuoja 
gražiai ir gieda. Mūsų choras 
pasižymėjo gražįu giedojimu, 
net pritraukė ambasadorius, 
ir generolus, kurie čia atsi
lankė į Mišias, vien tik dėl to, 
kad išgirstų jnūsų chorą. Da
bar mūsų lietuviška kultūra 
išsilaiko lietuviškom mokyk
lom, tautiniais šokiais ir mu
zika, pasireiškimais, kokie jie 
bebūtų, visi jie yra labai ver
tinami ir gražiai priimami. 
Mūsų lietuvybei išlaikyti yra 
pasiėmusi iš mūsų pagrindi
nių dalykų. Esame laimingi, 
kad šiuos šešerius metus turė
jome savo gabią, pasiauko
jusią begaliniai kantrybę tu
rinčią choro vadovę, kuri pa
statė mūsų chorą taip tvirtai, 
kad jos garsas skambėjo ir 
čia, ir Lietuvoje. Todėl, aukš
tai vertindami jūsų darbą ir 
pasiaukojimą, Amerikos LB 
Vidurio vakarų apygardos ei
lėse dirbančią Birutę Mockie
nę, norime pažymėti šiuo žy
meniu ir pareikšti jai gilią 
padėką”.

Romanas Stropus padėkojo 
choro vardu. „Mūsų choras 
išaugo ir išmoko nepaprastai

daug kūrinių, ir tai didžiausia 
padėka Birutei, kuri neleido 
giedoti tik senas giesmes, bet 
vertė mus mokytis naujų, ne
pamirštant ir anksčiau išmok
tų. Chore visada buvo gera 
nuotaika, nors teko daug dirb
ti”. Pabaigoje tarė žodį ir Bi
rutė Mockienė: „Esu sujaudin
ta, jaučiuosi nenusipelniusi 
tiek pagarbos žodžių. Man gai
la skirtis, čia aš atidaviau da
lelę savo širdies. Linkiu di
džiausios sėkmės naujajam 
vadovui, kad choras dar ge
riau skambėtų. O kai atva
žiuosiu aplankyti, norėčiau 
jam pavydėti. Dėkinga choro 
žmonėms. Ką mes pasiekėme, 
priskiriu mūsų visų vieny
bei, draugiškumui. Tik vieny
bė gali išauginti darbo vai
sius. Ačiū Rasai, mes viena 
iš kitos daug ko išmokome. 
Ačiū kapelionui už kantrybę, 
dauginant ir dauginant mū
sų natas, kurias vis kas nors 
pamesdavo... Dėkinga visiems 
ir F. Stroliai, kuris dalijosi 
savo patyrimu. Dėkoju valdy
bai, pirmininkui, kurie atlik
davo daug smulkių darbų. 
Dėkoju bažnyčios tarybai už 
tokį jaudinantį pagerbimą”.

Choro tarybos pirmininkas 
R. Stropus pristatė naująjį 
choro dirigentą, buvusį kau
nietį Egidijų Kanclerį, pra
nešdamas, kad jis ateinantį 
sekmadienį diriguos chorui.

Atsisveikinimui trumpą me
ninę programėlę atliko „Tė
viškės” kapela, vadovaujama 
Stasės Jagminienės. Dvi dai
nas „Tai gražiai gražiai mane 
augino” (M. Motekaičio per
tvarkyta) ir lietuvių liaudies 
dainą „Plaukė sau žąselė”, 
dainavo Praurimė Ragienė. 
Na, o kai visas choras suėjo ir 
padainavo „Dievo dovana, Lie
tuva esi”, ne vienam sudrėko 
akys. Choristai, pasirinkę šią 
dainą atsisveikinimui su my
lima dirigente, tarsi išsakė 
savo jausmus prasmingais 
dainos žodžiais: „Tu mums 
kaip sesuo, tu mums kaip 
mama”. Sėkmės, Birute, nau
joje aplinkoje, kurioje tikime, 
tavo pagalba, suliepsnos

Naujasis choro vadovas Egidijus Kancleris, Birutė Mockienė, Rota Moc 
kūtė ir Rasa Poskočimienė. L. Tautkuvienės nuotrauka

karščiau lietuvybės ugnelė.Aldona Jankauskienė: 
„Dainuoju nuo 1986 m., kai 
mus subūrė Rasa. Jau septy
neri metai dainuoju pas Biru
tę. Labai maloni, labai šilta 
asmenybė. Niekada tono ne
pakels. Bet reikli. Mokėjo iš
gauti iš mūsų ko jai reikėjo. 
Kartais sakydavome — gal jau 
nebedainuosime tos dainos, 
sunki ji mums, o Birutė pa
žiūri į laikrodį ir sako: ‘dar tu
rime dvidešimt minučių, už
teks laiko išmokti’. Ir išmok
davome. Mokėjo mus apžaisti. 
Labai buvome susigyvenę. 
Gaila išleisti. Labai pasige
sime”.Romanas Stropus. Penke
ri metai choro tarybos pirmi
ninkas. Anksčiau vairavo 
sunkvežimius, dabar pensi
ninkas. Turi laiko dainuoti ir 
mėgsta dainuoti. Dainuoja 
chore devyneri metai: „Kai Bi
rutė atėjo į mūsų chorą, tai 
pati pradžia buvo sunki, nes 
ji buvo nepratusi dirbti su 
savanoriais. Čia ne taip, kaip 
Lietuvoje, čia nėra iš ko rink
tis, reikia dirbti su tais, ku
rie ateina. Mes giedame ne
mokamai. Kas sekmadienį 
giedame bažnyčioje. Nebuvo 
tokio momento, kad jei kas ne
moka — nepriimsime dainuo
ti. Buvo abipusės pastangos. 
Sugebėjo mus išmokyti ir pa
traukti daugiau žmonių. Bi
rutė mokėjo dirbti su žmo
nėmis. Ji dirbo ne griežtumu, 
nes kartais griežtumas nubai
do. Reikia išbalansuoti. Per 
tuos septynerius metus, jei ir 
išėjo kas iš choro, tai tik dėl 
sveikatos ar turėjo kur išvyk
ti. Apie naująjį chorvedį Egi
dijų Kanclerį mažai žinome, 
tik žinome, kad dainavo ope
roje. Geranoriškumas iš abiejų 
pusių ir tikėkimės, kad bus 
gerai.

Ai* dainavau vairuodamas, 
dabar namuose? Dainavau 
‘Dainavos’ ansamblyje. Anks
čiau užtraukdavau dažnai 
visokiuose susiėjimuose. Da
bar rečiau. Vairuodamas tur
būt nedaipavau, o namuose, 
gal retsykiais. Mano tėvas la
bai mėgo dainuoti. Išvis daina 
padeda mums visiems gyven
ti. Birutei noriu palinkėti ge
rai įsikurti ir tęsti savo dar
bą. Ten bus sunku, nes nėra 
daug lietuvių. Bet, jei kas la
bai norės dainuoti — susiras.

Na, o jei pasitaikys proga — 
sugrįžti. Lauksime”.Praurimė Ragienė. Dai
nuoja visą gyvenimą: „Pas Bi
rutę dainavau tiek, kiek ji 
dirba. Labai didelė meistrė. 
Puikus pasirengimas — gera 
Lietuvos mokyta Muzikos 
akademija, kuri parengia to
kius gerus specialistus. Malo
ni ir sugyvenama asmenybė. 
To tikimės ir iš naujo vadovo. 
Birutės mes labai pasigesi
me”.

Stasė Jagminienė: „Labai 
gerai dirbo, profesionaliai. 
Miela, nuoširdi. Jėgas skyrė 
chorui. Praeitą repeticįją pra
šiau — parepetuokime ‘Dievo 
dovana’, o ji sako, tą dainą ir 
taip padainuos, man reikia 
giesmės įrašą gerai padaryti.

Žmogui iš Lietuvos tokios iš
leistuvės — puikios, sureng
tos su didele meile”.Ligija Tautkuvienė (L. T.) „Kaip susipažinai su Birute?”Rasa Poskočimienė: „Ti
kiu, kad viskas vyksta Dievo 
valia. Todėl neatsitiktinai 
mes susipažinome Jo valia 
Dainavos stovykloje. Netikėtai 
išsikalbėjome ir sužinojau, 
kad rengiasi atvykti į Čikagą. 
Tada ir sakau jai — atvyk, 
padėsi dirbti su choru, kol Ta
vęs niekas nepakvietė, kol 
niekas nepažįsta. Per visą 
darbo laiką labai gerai suta
rėme. Linkiu jai surasti kelią 
sugrįžti į namus, pas mus. Ji 
visada laukiama”.L. T.: „Ar teko matyti tokias išleistuves mūsų žmonėms? Kokie planai ateičiai?Egidijus Kancleris: „Teko, 
bet ne tokias, gal mažesnes. 
Dirbti su choru man nėra 
naujiena, tęsim toliau pradėtą 
darbą. Nauja neįneši per die
ną. Turiu planų, bet apie juos 
dar anksti kalbėti. cDabar 
svarbiausia išlaikyti lygį ir ei
ti toliau. Galvoju, kad reikėtų 
dėti pastangas, pritraukiant 
daugiau jaunų žmonių. Savai
me niekas nesigaus. Reikia 
dirbti”.— Birute, ką jauti dabar? — klausiu, toje pačioje 
salėje, ką tik po visų sveiki
nimų.

— Labai graudu. Sunku, kai 
ne pats palieki, bet esi pri
verstas palikti. Svarbiausia, 
žmonės pamilo dainą ir aš pa
ti juos pamilau. Septyneri me
tai. Čia mano širdies dalelė 
palikta, — sako ašarodama 
Birutė. — Daug darbo, širdies 
įdėjau. Palieku kaip kokį sa
vo paaugintą vaiką.— Atsimeni pradžią? Koks repertuaras?

— Aišku menkesnis, bet ne
buvo su kuo dainuoti kokį 
stipresnį. Reikėjo įdėti darbo 
— patikrinti balsus, rinkti jų 
lygiui repertuarą ir auginti 
chorą per „kietesnį” reper
tuarą.

Žmonės patys ieškojo ki
tų, kvietė, kad ateitų daugiau. 
Kai choras pradėjo giedoti 
įdomesnes, sunkesnes gies
mes, dainąs, pradėjo ateiti 
naujų žmonių. Visada įdomiau 
ten, kur sunkiau, kitaip nė
ra augimo.— Ar čia pirmas tavo didelis choras po Konservatorijos (dabar Muzikos akademija)?

— Ne, Šiauliuose turėjau 
nemažą inžinierių chorą, ku
ris jau buvo susidainavęs.— O, tai ten su būsimu vyru susipažinai?

— Karpatuose. Nuostabi 
gamta. Mes abu aistringi, net
gi užkietėję slidininkai. Jis 
ypatingai. Tai ten ir susitiko
me. Daug keliavome, ilgai 
draugavome. Apsivedėme. Kai 
gimė Rūta, nebegalėjau dirb
ti su choru, turėjau grįžti į 
gimtąjį Panevėžį, kad mano 
mama galėtų auginti ją, nes 
Audrius jau buvo Amerikoje.

Nukelta į 5 psl.
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Bičiulystė
PAVYDAS

Jau keleri metai gyvenu Illi
nois valstijoje. Esu „Draugo” 
skaitytoja. Noriu padėkoti L. 
Tautkuvienei ir jos sūnui už 
straipsnius „Bičiulystėje”. Ra
dau „Baimę”, dabar „Pavy
das”. Viename iš straipsnelių 
buvo klausiama: „Ar uždegei 
kada nors žvakelę ant žymaus 
kapo, kai nebuvo galima jos 
degti?” Taip, uždegiau. Ir no
riu papasakoti visiems. 1946 
metais buvau partizanų ryši
ninke. Mus — sesutę, brolį ir 
mane areštavo. Brolį vėliau 
paleido, nes buvo nepilname
tis. Vienuoliką mėnesių buvo
me kalinamos, tardomos, kan
kinamos. Vėliau nuteistos, iš
siųstos į lagerius, dar vėliau 
nutremtos. Turėjai pasirašyti, 
kad visam likusiam gyveni
mui esi ištremtas. Ten susi
pažinau su tokio paties likimo 
žmogumi (jį suėmė 1940 me
tais Kaune, kai jam tebuvo tik 
dvidešimt dveji metai), Vorku
tos anglių kasyklose išbuvusiu 
dešimt metų, tremtyje šeše
rius, vadinasi, viso šešiolika, o 
aš — vienuolika metų toli nuo 
Tėvynės. Sukūrėme šeimą. Po 
Stalino mirties su dviem duk
rytėmis grįžome į Lietuvą. Kai 
pervažiavome Rusijos-Lietu- 
vos sieną, mano vyras pravir
ko. Kas žino kodėl, gal buvo 
skaudu, kad šešiolika pačios 
gražiausios jaunystės metų 
prabėgo tremtyje, o gal pama
tė lietuvišką užrašą. Tada ne
klausiau, nes verkėme visi.

Atvažiavome į Kauną, vyro 
tėviškę. Valdžios atstovai pa
sakė mums, kad tokiems para
zitais, kaip mes Kaime būti 
ne vieta. Ištrėmė mus į durpy
nus Kazlų Rūdon. Daug reikė
jo padėti pastangų, kad galė
tume apsigyventi vyro tėviš
kėje. O ji buvo visai arti Pane
munės kapinių. Per Vėlines 
visi eidavome į kapines uždeg
ti žvakutes ant artimųjų ka
pų. Ten būdavo pilna milici
ninkų bei persirengusių civi
liais rūbais jiems tarnaujan
čių. Mat, jie saugojo, kad ne
būtų degamos žvakelės ant 
„liaudies priešų” kapų. Ypač 
jų gausu būdavo per Vasario 
16-ąją. Netoli mūsų namų, pu
šynėlyje buvo paminklas J. Ba
sanavičiui. Milicija labai sau
godavo, kad ant jo paminklo 
nebūtų uždegta žvakelė, bet 
žvakelė žiūrėk, ima ir sužybsi! 
Kitoje pusėje kapinių buvo 
vaikų darželis, kur įsitaisyda
vo saugumiečiai ar milicinin
kai ir tykodavo „aukos”. Kar
tais kokį studenčioką, nutver
davo, nusiveždavo kažkur. Kai 
mano vyras sužinojo, kad tose 
kapinėse palaidotas Lietuvos 
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis, pradėjome jo kapo ieš

Ona Bagdonienė.

koti. Suradome. Tai buvo la
bai kuklus paminklas jam ir 
žmonai. Nuo to laiko, kai mes 
tą kapą atradome, jis buvo ap
šviestas — ant jo per Vėlines 
ir Vasario 16-tąją degė mūsų 
uždegta žvakelė. Buvo didelė 
rizika — jei pagautų paprastą 
eilinį žmogų, paleistų, bet 
mums, neseniai sugrįžus iš 
katorgos, buvo didelė rizika. 
Bet ėjau, rizikavau, sakiau 
bus kaip bus, o žvakelės degs. 
Prisiliedavau į molinius puo
delius parafino, tai degdavo 
visą parą liepsnelė. Nelabai 
drąsu buvo. Tose kapinėse 
daug artimųjų palaidota. Kar
tais aš visą dieną nuo vieno 
kapo prie kito šliaužiodavau, 
prisitaikydavau kaip nors pa
dėti ir uždegti žvakelę. Ka
pinėse daug medžių, krūmų, 
nesaugu. O vieną žiemą buvo 
labai daug sniego, pūga siau
tėjo. Atsikasiau sniegą, bet ne
gali pilti ant jo kapo, mėčiau 
pėdas, eidama ir prie kitų ka
pų, sugrįžtu, o mano darbas 
visas veltui — vėl užpustė. Ki
tą rytą, dar gerai neišaušus 
ėjau vėl į kapines ir vėl valiau 
sniegą nuo prezidento kapo, 
uždegiau žvakutę. Nors duk
ros buvo dar mažos, bet ir 
joms pridėdavau į kišenes žva
kučių ir eidavome uždegti ant 
tų kapelių, kurių jau niekas 
nebelankė, ar tai buvo neži
nomų kareivių, ar kokių „prie
šų”. Praėjo daug laiko. Lietu
va atgavo Nepriklausomybę. 
Vasario 16-ąją atėjo į kapines 
su vėliavomis, gėlėmis, žvakė
mis A. Brazauskas ir daugybė 
žmonių. O kalbų, kalbelių! Tik 
klausykis. Paprašiau ir aš Žo
džio, sakiau, kad šiandien aš 
atėjau be gėlės ir žvakučių, 
bet aš ėjau tada, kai kapas 
buvo tamsus ir drėgnas ir vie
nišas. O jūs šiandien atėjote 
visi išdidžiai galvas aukštyn 
pakėlę. Pasakykit, ar bent vie
nas čia buvote, kada jis laukė 
švieselės, kurią uždegtų lietu
vio rankos?! Bijojote į tą pusę 
ir pažiūrėti. Buvo tokia tyla, 
kad pasirodė, jog ir aukštos 
kapinių pušys nutilo. Atsito
kėjęs A. Brazauskas padėkojo 
man, ranką paspaudė.

Kitą kartą atvyko V. Lands
bergis. Vėl su iškilmėmis, baž
nytinėmis vėliavomis, bažny
čios choru, kuriame ir aš gie
dojau. Vėl kalbos, vėl gėles de
da, žvakutes dega. Puola vie
nas per kitą, kad tik pasiro
dytų, o kiti pamatytų kokie jie 
geri, nes dar ir filmavo. Ir vėl 
aš neištylėjau. Vis tiek turė
jau pasakyti. Na, tada V. 
Landsbergis padėkojo, ranką 
paspaudė. Ir staiga pasipylė 
apkalbos. Pavydo apkalbos — 
pagalvok, atsirado drąsuolė,

giriasi visiems. Išgirdau tas 
apkalbas. Pavydi ne tik man, 
paprastam žmogeliui, bet pa
vydi ir žymiai aukštesni žmo
nės. Kokį pavydą jautė gyvam 
kun. R. Mikutavičiui kai kurie 
kunigai? Gal net nekentė jo. 
Pavyzdžiui, jei šeštadienį 
Kaune trisdešimt žmonių tuo
kiasi, tai visi pas R. Mikuta
vičių, tik kokie du ar trys tuo
kiasi pas kitus. Tas pats su 
krikštais ar laidotuvėmis. Šv. 
Mišias užsisakydavo atvykę 
net iš provincijos. Buvo gražu 
žiūrėti. Aš sakydavau kuni
gams — būkite malonūs žmo
nėms, mokėkite pritraukti 
juos.

Prie geležinkelio stoties pa
statė baltą didelį kryžių, trė
mimus Sibiran atminti. Buvo 
pakili nuotaika, gėles klojome 
ne tik prie kryžiaus, bet ir ant 
geležinkelio bėgių. Prisimi
nėm ir tuos, kurie pasitraukė į 
Vakarus, nes bįjojo sulaukti 
„išvaduotojų”. Tada dalyvavo 
tremtinių, politinių kalinių 
choras. Šimtas choristų už
traukė: „Ir pravirko žemė / lie
pa po langu / kaip visus mus 
vežė / iš tėvų namų”. Kryžių, 
žinoma, šventino kun. R. Mi
kutavičius. Jis atėjo, pabučia
vo kryžių ir atsigulęs — žemę. 
Pravirkome — ir giedoriai, ir 
žmonės. Vėliau teko išgirsti, 
kaip kun. R. Mikutavičiaus 
kolegos tvirtino: „«Jis nevertas 
bučiuoti Lietuvos žemės, nes 
jis lenkų kilmės”. Argi ne bai
su, išgirdus tokias kalbas? O 
juk viską daro pavydas.

Naujuose metuose linkiu vi
siems nesirgti pavydo liga, ne
pavydėti gabesniam, stengtis 
būti geresniu. Noriu palinkėti 
visiems tik gero.

Ona Bagdonienė 
(Daugėlaitė)
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AR ŽINAI, KAD...
• 68 milijonai JAV žmo

nių serga širdies ligomis. Vie
nas iš penkių gali būti apsau
gotas nuo širdies atakos, jei 
kasdien vartotų dviejų rūšių 
vaistus: .Aspiriną” ir „Pla- 
vix”. Vartojant šiuos vaistus 
jau šiandien 20 proc. sumažėjo 
širdies atakų.

• Kaip nebūtų keista, bet
JAV nuo išmetamų dųjų mirš
ta žymiai daugiau žmonių nei 
mašinų avarijose.

• Šiaurės Dakotoje yra 
Devils (Dėvi - anglų k. — vel
nias, nelabasis) ežeras, kuris 
palaipsniui, nuo gausėjančių 
liūčių, potvynių, pasiglemžia 
ištisus žemės plotus — nuo 
1993 metų jau apsemta 60,000 
akrų. Per 400 namų žmonės 
nusikėlė ir išsivežė kitur. Į 
įvairių kanalų, apsaugojančių 
gyvenamuosius namus, buvo 
investuota 400 mln. dolerių. 
Šiais metais vėl investuojama 
100 milijonų dolerių. Tačiau 
ežeras vis plečiasi ir plečiasi.

• Neseniai nusižudė žy
maus Vokietįjos politinio vei
kėjo Helmut Kohl žmona Han
nelore, kuri sirgo sunkia ir ne
pagydoma liga — alergija 
šviesai sukeldavo didelį 
skausmą ir kančias. Didžiau
si pasaulio laikraščiai vis dar 
skelbia šios, paslaptimi ap
gaubtos, tragedijos įvairias 
versijas. Kaltinamas ir pats
H. Kohl, kuris neskyrė per 
daug dėmesio savo žmonai, o 
taip pat ir gydytojai, kurie, 
žinodami į depresijas linkusią 
pacientę, neskyrė jai reikiamo 
dėmesio. Hannelore, prieš pa
sitraukdama iš gyvenimo pa
rašė aštuonetą laiškų — vy
rui, dviems sūnums ir bi
čiuliams. Vėliau sumaišiusi 
migdomuosius su morfijumi 
išgėrė... „Vakar nuėjau vėlai 
gulti. Prašau netrukdyti, aš 
noriu išsimiegoti, — parašė ji 
raštelyje ir priklįjavo prie sa
vo miegamojo durų.

Kauno sportinių šokių klubas, vadovaujamas ilgamečių Lietuvos nusipel
niusių trenerių Jūratės ir Česlovo Norvaišų, „Sūkurys” Naujuosius me
tus pasitinka su naujais laimėjimais. Paskutinėmis gruodžio dienomis 
Rygoje vykusiame tradiciniame turnyre „Gadu Mija-2001" IDSF (Tarp
tautinė sportinių šokių federacija) pasaulinio reitingo varžybose, stan
dartinių arba klasikinių, JAV vadovaujamų modernių šokių (lėtas valsas, 
tango, Vienos valsas, lėtas fokstrotas, kvikstepas) programoje, kurioje 
varžėsi per 30 porų iš 7 valstybių, pirmąją vietą iškovojo Arūnas Bižokas 
su Edita Daniūtė, antrąją — Donatas Vėželis su Lina Chatkevičiūte, o 
trečiąją — A. Ivašauskas ir J. Dingelytė. Apie tai praneša klubo vadovė 
dr. Jūratė Norvaišienė. Pranešimas atkeliavo paskutiniąją senųjų metų 
dieną, o jame ir linkėjimai mums visiems: „Linkiu linksmai sutikti 2002 
metus. Ir nors tai bus arklio metai, linkėčiau nedirbti kaip arkliams".

LIETUVIAI ŠOKĖJAI SKINA LAURUS
Vieno pirmaujančiųjų Lietu

vos sportinių šokių klubo 
„Sūkurys” (vadovai—Lietuvos 
nusipelnę treneriai, gydytojai 
Jūratė ir Česlovas Norvai
šos), šokėjų poros, Naujuosius 
2002 metus pradėjo sėkmingai 
jau sausio 12 d.

Praneša Jūratė Norvaišienė: „Tą 
dieną Paryžiuje vyko IDSF (Tarp
tautinė šokių sporto federacįja) po
puliarumo Atviros tarptautinės (In
ternational Open) varžybos. Stan
dartinių arba klasikinių — moder
nių (lėtas valsas, tango, Vienos val
sas, lėtas fokstrotas, kvikstepas) 
šokių varžybose, kuriose varžėsi per 
60 porų, pirmąją vietą iškovojo 
mūsų auklėtiniai Arūnas Bižokas- 
Edita Daniūtė. Antri buvo italai. 
Arūnas ir Edita pasaulinio populia
rumo lentelėje ilgai buvo antroje 
vietoje po italų M. Gozoli-B. Ales- 
sia. Šių metų sausio pirmai die
nai į antrąją vietą, nedideliu 5 taš
kų skirtumu pakilo kita italų pora 
— D. Soale-G. Cerasoli (2,086 tšk). 
Mūsiškiai turi surinkę 2,080 taš
kų.

Kita šokėjų pora, kurią pažįsta 
Čikagos žmonės — Donatas Vėželis 
ir L. Chatkevičiūtė (’ie šoko Labdarin
go Vienos valso pokylyje) užima penk
tą vietą, prieš save praleidę tik dar 
vieną italų porą P. Bosko-S. Pitton. 
Didžiuojamės, kad pirmąjame pa
saulio šokėjų penketuke karaliauja 
italai ir lietuviai — „Sūkurio” šo
kėjai!

v Net keista pasakyti, jog aplen-

• Beveik devyni iš dešim
ties JAV gyventojų įsitikinę, 
kad žmogaus klonavimas yra 
nelegalus ir neteisingas. Jų 
priešininkai teigia, jog šią 
nuomonę jiems suformuoja re
ligijos įtaka;

• JAV aktorė Ann Hec-
he Los Angeles ištekėjo už 27 
metų operatoriaus Coleman 
Laffoon. A. Heche ir E. DeGe- 
neres 1997 metų pavasarį vie
šai papasakojo apie savo mei
lę ir iš karto tapo žymiausia 
Amerikos lesbiečių pora. E. 
DeGeneres apie savo homo
seksualumą paskelbė kiek 
anksčiau — savo herojės ABC 
seriale „Eilėn” žodžiais.

kėme anglus, iš kurių visą laiką 
mokėmės. Jie užima irgi labai 
aukštą vietą, bet šeštą (!) ir atsilie
ka nuo Donato ir Linos net 44 taš
kais. Tikimės, kad vasario mėnesį, 
kada sumuojami rezultatai ir bus 
pripliusuotos pirmosios vietos Ry
goje ir Paryžiuje, Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė pakils aukščiau. Dar 
viena mūsų klubo pora Andrius 
Ivašauskas-Jurgita Dingelytė uži
ma 16-tą vietą. Paryžiaus var
žybose pademonstruoti koncertinę 
programą buvo pakviesta Klaipė
dos „Žuvėdros komanda” (Lietuvos 
nusipelnę treneriai Skaistė ir Ro- 
maldas Idzelevičiai), kuriai, kaip ir 
visada, žiūrovai negailėjo aplodis
mentų.

Ką tik pasiekė maloni žinia: D. 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė kvie
čiami šokti į Singapūrą, o varžybų 
organizatoriai apmoka jiems kelio
nę ir tris paras viešutyje. Neblogai! 
Ten vyks svarbios IDSF populiaru
mo varžybos”.

Ačiū Jūratei ir sėkmės šokėjams, 
garsinusiems Lietuvos vardą.

L. T.

Birutė Mockienė su dukrele Rūta Rocky kalnuose, Colorado valstijoje
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Panevėžyje pradėjau dirbti 
su bažnytiniu vaikų choru. 
Tai buvo mano antras cho
ras. Po to Amerika. Labai sa
viveikliniai prisiliečiau prie 
muzikos Pittsburge. Dėkinga 
Rasai, kad ji pakvietė mane, 
tuo metu jai reikėjo padėjėjo.— Puiku, kad atidavė tau pirmenybę, tavo profesinėms žinioms.

— Taip, mes puikiai suta
rėm. Tas sutarimas davė re
zultatus. Viena kitą suprato
me.

Labai svarbu, kad nebuvo 
ardoma, o ieškoma sutarimo. 
Ir tas abipusis sutarimas taip 
retas tarp mūsų, padėjo išau
ginti į aukštesnį lygį patį 
chorą. Ir choras man buvo la
bai bičiuliškas. Labai padėjo 
Rasa.— Retas atvejis išeivijos gyvenime. Be abejo, tu didžiuojiesi, kad turi tokį chorą.

— O taip, didžiuojuosi. Ne
buvo „mes ar jie”. Nebuvo 
atskirai, buvome kartu. Iš mū
sų bangos yra kokie penki — 
šeši žmonės. Pagrindą sudaro 
išeivija. Tas repertuaras, ku
ris augino chorą, augino ma
ne pačią. Organizaciniame 
darbe esu silpna. Choras vis
ką už mane darė. Man beli
ko tik meninė pusė. Ir aš ži
nau, kad, kaip chorvedė, da
bar turiu daug didesnę pa
tirtį. Dabar vėl galėčiau pra
dėti viską iš naujo. Choro val
dyba rėmė projektuose, atli
ko visus smulkius darbus.— Kas laukia, kur važiuoji?

— Susipažinome su dviem 
šeimomis iš Lietuvos. Jie labai 
apsidžiaugė, kad atvažiuoju. 
Gal pavyks ką nors suburti. 
Kas norės dainuoti, suvažiuos.— Kiek žinau, Audrius studijavo Maskvoje matematiką. Kaip pateko Amerikon?

— Maskvon Audrius išsi
rengė studijuoti, nes Lietu
voje nebuvo tokios jo pasi
rinktos specialybės. Tuo metu, 
kai jis studįjavo, į tą jo insti
tutą Maskvoje atvyko iš Pitts
burg Camegie Mellon univer
siteto profesorius atsirinkinė- 
ti sau studentus. Audrius bu
vo tarp laimingųjų... Čia Ame
rikoje teko keisti specializaci
ją. Taip iš matematikos jis 
tapo statistikos specialistu. 
Apsigynė daktarinę disertaci
ją ir įgijo PhD laipsnį. Pitts

burg gimė Antanas, kuriam 
šiandien aštuoneri. Po to dar
bas „Lucent Technology” fir
moje buvo labai sėkmingas. 
Jis dirbo tyrimų srityje ku
riant telefoninių stočių tech
nologiją. Mes nusipirkome 
namą Napervill ir pradėjome 
laimingai gyventi. Čia gimė 
Lina (5 m.) ir Audra (1 m.). 
Taip atsitiko, kad, smunkant 
ekonomikai, daugelis tarnybų 
tapo nereikalingos, žmonės at
leidžiami. Audrius neteko dar
bo. Šiuo metu jis dirba New 
Jersey firmoje „Awaya”. Dir
ba mokslo srityje. Todėl mes 
ir išvykstame į kitą valstiją. 
Mano vyras išlaiko šeimą ir jis 
diktuoja, arba jam gyvenimas 
diktuoja, kažkokias sąlygas, 
kurios turi būti priimtinos ir 
man. Ką gali padaryti? Mes 
turime eiti ten, kur mūsų tė
tis — vyras eina.

— Ar Audrius palaiko 
Tavo darbą su choru. Juk 
turite nemažą šeimą - ke
turi vaikai.

— Audrius labai palaiko 
mane. Jis supranta, kad tai 
mano gyvenimo dalis. Jis ži
no, kad mano dvasiai to rei
kia. Tas labai svarbu. Jis ir 
pats labai jaučia muziką, pie
šia. Visada, jei nebuvo išvy
kęs, pasilikdavo namuose su 
vaikais. O jei buvo išvykęs, tai 
vaikus man padėdavo pa
žiūrėti mano gera draugė Jū
ratė. Vaikams nueiti pas juos 
būdavo šventė, taip ir ir ne- 
pajausdavo mano nebuvimo. 
Man butų labai gaila laiko, 
skirto mokslams, jei niekur 
vėliau nepanaudotum tų ži
nių. Penkeri metai Konser
vatorijoje (prof. L. Abariaus 
klasė), ketveri metai muzikos 
technikume — chorinis diri
gavimas, o kur dar muzikos 
mokykla, kur mokiausi kank
liuoti...

— Augini keturis šau
nius vaikus, pati, galima 
sakyti, nedirbi, kaip ne
daugelis iš mūsų, kaip tau 
atrodo, ar galėtum taip gy
venti Lietuvoje, kaip dabar 
gyveni Amerikoje?

— Tikrai ne, jokiu būdu. Ne
turėčiau tokių sąlygų. Neži
nau, ar turėčiau chorą. Mano 
vyras suteikė sąlygas, kad 
galėčiau būti namuos su vai
kais, auginti juos lietuviškoje 
dvasioje. Nereikia eiti į dar
želį, nėreikia samdyti auklių.

— Kaip lietuvių kalba? 
Vaikai labai sparčiai ame- 
rikonėja. Ar pataikaujate 
vaikams?

— Mūsų namuose skamba 
tik lietuvių kalba, su vaikais 
kalbame tik lietuviškai, o jei 
išgirstame bendraujant juos 
angliškai — perspėjame. Kar
tais reikia išversti kokį žodį, 
nes neatrandi iškart atitik
mens. Čia pasirenkame kaip 
leisti laiką, ko Lietuvoje ne
turėtume. Bet ryšys su Lietu
va išlieka stiprus. Per dešim
tį metų, kiek esame čia, Lie
tuvoje buvome penkis kartus. 
Vaikai atsigauna, sustiprina 
kalbos pajautimą, pažįsta ki
tokią kultūrą. Mes esame lai
minga šeima, džiaugiamės ga
lėdami gyventi čia.

*** Iš kūrybinės biografijos. 
Parengti septyni, kasmet vis 
atnaujinami kalėdiniai kon
certai (šeši — Lemonte, vienas 
Brighton Parko parapijoje), 
dainuota Vasario 16-tosios mi
nėjimuose. F. Strolios iniciaty
va, kartu su Lietuvos Vyčių 
choru, parengta komp. T. Du- 
Bois kantata „Septyni pasku
tiniai Kristaus žodžiai” (2000 
m.). Kantata buvo pakartota 
2001 m. balandyje Calumet 
miestelio St. Andrew bažny
čioje. Latvijos nepriklausomy
bės minėjimo šventėje atliko 
meninę programą.

Kalbėjosi
Ligįja Tautkuvienė
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TARP MUSŲ KALBANT

„DIEVAS DAVĖ DANTIS, DIEVAS DUOS 
IR DUONĄ”

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

Neseniai į mano rankas pa
teko, Viliaus Purono paruošta 
ir „Vagos” leidyklos išleista 
knyga „Nuo mamutų iki cepe
linų”.

Knygos pirmame viršelyje 
yra toks paaiškinimas: „Ma
mutas — tai priešistorinis 
dramblys, o cepelinas' — vie
nas iš dirižablių. Likimas pri
vertė juos abu svečiuotis mūsų 
pilvuose, papročiuose ir kal
boje. Ši knyga apie tai, kaip 
išmokėme vikingus daryti alų, 
kaip viduramžių valgomasis 
peilis kordas tapo lietuvišku 
kardu, kaip badaudavome ir 
persivalgydavome, kaip išra- 
dome degtinę ir pragėrėme 
Lenkijos-Lietuvos valstybę, 
kaip Europon paskleidėme 
koldūnus, balandėlius, agur
kus, išradome vėdarus, skilan
dį, kaip kunigaikštis Traide
nis atsidarė Lietuvos išviečių 
avangarde, o tautinį rezidentų 
ginklą — tarką kalbininkai 
pavadino trintuve. Juk įdomu! 
Lietuvos kulinarijos istorija 
patraukli, kaip lituanistinė, 
jei ją su meile tyrinėji”.

Šmaikščiai parašyti ir kiti 
paaiškinimai. Va, kad ir kny
gos pratarmė: „Iki šiol nebuvo 
tokio veikalo! (Be reikalo). 
Mūsų mokslininkai iki šiol te
sidomėjo pastarųjų šimtmečių 
valstiečių mitybos etnografija, 
Lietuvos kulinarinės kultūros, 
t.y. profesionaliosios kulinari
jos, tada netyrinėta. Paban
džiau ją atsekti iš fragmentų 
— iš rankon patekusių kny
gų, periodikos, dokumentų, 
metraščių, kaimyninių tautų 
mokslininkų darbų, analogų, 
palyginimų, užuominų. Iliust
racijos iš ten pat (autoriaus 
paaiškinimas)".

Čionai aprašomoje 256 pus
lapių knygoje yra gausybė is
torijų, istorijėlių, iliustracijų 
ir maisto patiekalų aprašymų.

Štai mūsų (tiek tėvynėje, 
tiek ir išeivijoje) mėgstamų 
koldūnų aprašymas: „Bet ku
ris užsienietis mane apkaltins 
garbės ir orumo neturėjimu, 
jeigu neapdainuosiu koldūnų, 
kuriuos mūsų kaimynai vadi
na pačiu lietuviškiausių patie
kalu (sic!), mūsų kulinarijos 
pasisekimų viršūne. Taip isto

LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖ 
KLAIPĖDOJE

Pirmoji Mažosios Lietuvos 
lietuvių šventė vyko Klaipė
doje 1927 metų birželio 6-ją 
per Sekmines. Šventės rengi
mo garbės pirmininkas ir vy
riausias dirigentas buvo Vy
dūnas. Šventėje tada dainavo 
855 dainininkai, Tilžei atsto
vavo 31 giedotojas. Antrojoje, 
2001 metų gruodžio 1-2 dieną 
Klaipėdoje vykusioje Mažosios 
Lietuvos Lietuvių šventėje 
dalyvavo daugiau nei šimtas 
dainininkų ir muzikantų iš 
Karaliaučiaus srities ir tiek 
pat iš Klaipėdos.

Klaipėdos Etnokultūros 
centro direktorės Nijolės Sliu- 
žinskienės maloniai pakviesti, 
sulaukę pagalbos iš Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento bei Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos, net trimis 
autobusais atvykome į šventę. 
Klaipėdos Muzikiniame centre 
mūsų jau laukė Klaipėdos kul
tūros darbuotojai, Folkloro 
klubas „Šeimyna”, Lietuvos 
uostamiestyje gyvenantys ka
raliaučiškių giminės ir drau
gai.

Su „Šeimynos” palyda pir
miausia aplankėme vienintelį 
Lietuvoje Laikrodžių muzie
jų (ar kas bepasakytų, kad 
šiame name anuomet augo ir

rijoje ne kartą atsitikdavo, 
kad genįjų greičiau įvertina 
svetimi, o ne savi, kad savoje 
parapijoje pranašu nebūnama. 
Koldūnai savo aukštą reputa
ciją tebebrandina užsienyje, o 
ne pas mus, saėo tėvynėje”.

Kitoje vietoje taip rašoma: 
„Lietuvišką koldūną, tipišką 
lietuvių patiekalą, pagimdė 
motina Lietuva nuo tėvo toto- 
rio... Lietuva pakeitė ne tiek 
jų išorę, kiek turinį ir pavadi
nimą. Koldūnai savo skoniu 
labai skiriasi nuo rytietiškų 
prototipų. Įdarui naudota ste
pių gazelės mėsa buvo pakeis
ta šemiena, dar vėliau — 
kiauliena sumaišyta su vieti
niais prieskoniais, svogūnais, 
grybais, uogomis. Koldūnai, 
Lietuvoje suformavę savo vei
dą ir charakterį, vėliau tapo 
pasaulio kulinarijos klasika”.

Knygoje yra įdėtas nežino
mos lenkų autorės eilėraštis: 
„Ak tie koldūnai nuo Kauno 
kraštų/ Nėra pasaulyje jiems 
panašių/ Prieš juos nublunka 
Strasbūro paštetai/ Moterys 
mūsų skanumo poetės!/”

Neiškęsiu nepaminėjęs kny
goje užrašyto pašakojimo apie 
žmogų (lietuvį), kurio paklau
sus, kokie džiaugsmai jo lau
kia danguje, atsakė: „koldūnai 
su Smetona...”

Knygos „Nuo mamutų iki ce
pelinų” viršelio antroje pusėje 
stambesnėmis raidėmis para
šyta: „Diews Dawe Dantės, 
Diews Dos ir Dona”. Toks už
rašas, buvo viename Karaliau
čiaus uosto sandėlyje XVII 
amžiuje. Vietiniai pirkliai ma
loniai išversdavo užsienie
čiams ir paaiškindavo, kad tai 
— senovinė lietuviška patarlė. 
Knygos autoriaus žodžiais, 
„Tai pasiutusiai protinga, pa
slaptinga ir šmaikšti patarlė”.

Tai tiek šiuo kartu apie tą
Lietuvoje išleistą ir lietuvių j; 
išeivijoje beveik negaunamą nių mažumų ir išeivijos depar- 
knygą. Reikėtų ją išversti į tamento atstovas Alfonsas 
anglų ir kitas kalbas. Čia Kairys, priminė pirmąją Ma-
rašančiojo nuomone, užsienio 
turistai ją pirktų, skaitytų ir 
koldūnus, šaltanosius, cepeli
nus bei kitus lietuviškus pa
tiekalus pasigardžiuodami 
valgytų. Petras Petrutis

Mažosios Lietuvos fondo, ir 
nūdienos lietuvybės bendražy- 
is Gytis Šernas su tėveliais), 
ia ypač patiko mūsų jaunie

siems šventės dalyviams. 
Papietavę jaukioje „Rasytės”

kavinėje, aplankėme vieninte
lį muziejų, nušviečiantį mūsų 
krašto praeitį: Mažosios Lietu
vos istorijos muziejuje apžvel-

Tilžės lietuvaičiai „Šaltfnėlicf’ vaikų darželyje su mokytojomis ir svečiu iš Čikagos, Mažosios Lietuvos lietuvių 
drauguos pirm. Vilium Trumpjonu.

Lietuvos kariuomenės vadas brigados generolas mjr. Jonas Kronkaitis dalijasi kalėdaičiais prie Kūčių stalo su 
tremtinių vaikaičiais „Lietuvių namų” mokykloje, Vilniuje.

gėme daug kam iš mūsų men
kai vis dar žinomos žemės ir jo 
žmonių istoriją, lankėme ir 
amžino sąjūdiečio Dionyzo 
Varkalio įkurtą Kalvystės mu
ziejų su unikaliais mažlietu- 
viškais kryžiais iš sovietme- 
čiais sunaikintų protėvių ka
pinaičių. Girdėdami varpuose 
skambantį Mažosios Lietuvos 
himną, Georgo Sauerveino- 
Girėno „Lietuviais esame mes 
gimę” (muzika Stasio Šim
kaus), susikaupėme, bet ir vėl 
skubėjome būti kartu, su dai
na, su mielais tautiečiais iš 
Klaipėdužės.

Koncertas Klaipėdos Muzi
kos centre prasidėjo ketvirtą 
valandą po pietų. Mūsų šven
tės režisierė, Lietuvininkų 
bendrijos „Mažoji Lietuva” 

. jVaikų folkloro ansamblio „Vo- 
. rusnėlė” vadovė dr. Dalia Ki- 
ąeliūnaitė iškilmingai perskai
tė 1918 metų lapkričio 30 die
nos Tilžės Aktą, plačiau pri
statydama jį pasirašiusiuosius 
Prūsų Lietuvos Tautos tary
bos narius, prieš 83 metus 
įžiebusius viltį būti laisviems 
ir lietuvininkus, prūselius, ši- 
šioniškius. Tai jie sudarė prie
laidas tolimesniam Klaipėdos 
krašto prisiglaudimui prie di
džiosios Lietuvos, prie mūsų 
visų Motinos.

Šventės krikštatėvis, Tauti-

žosios Lietuvos dainų šventę 
ir pasidžiaugė šventės daly
vių, o ypač Karaliaučiaus 
krašto lietuvių, gausa.

Klaipėdos miesto meras Ri
mantas Taraškevičius pasvei
kino atvykusius ir priminė, 
koks brangus jam Karaliau
čiaus kraštas ir jame gyvenan
tys žmonės. Pasirodo, kad ir 
mero artimiausi giminaičiai 
dainuoja Tilžės Vydūno drau
gijos chore „Birutė”, kuris, be
je, ir pradėjo šventinį kon
certą.

Po tilžėnų, vienas kitą keitė 
dar dešimt Karaliaučiaus 
krašto kolektyvų:

—r vos prieš vieną mėnesį 
susikūręs, bet pelnęs didžiau
sių ovacijų Įsruties (dabar 
Černiachovsk) lietuvių etno

grafinis ansamblis ir jo vadovė 
Danutė Novak;

— antrus metukus atšven
tęs Gumbinės (Gusev) vaikų 
folkloro ansamblis „Nadruvė- 
lė”, vadovas Algirdas Karmila- 
vičius ir Julija Galdikaitė;
* — trečiuosius pradėjęs Gas- 
tų (Slavsk) vaikų folkloro an
samblis „Beržynėlis”, vadovė 
Loreta Makaraitė;

— dešimt metų dainuojantis 
ir grojantis Lazdynų (Krasno- 
znamensk) vaikų folkloro an
samblis „Šešupė”, vadovė Al
dona Strojeva;

— 1993 m. ir vėlesnių Pa
saulio lietuvių dainų švenčių 
dalyvis — Gumbinės (Gusev) 
folkloro ansamblis „Nadruva”, 
vadovė Elena Galdikienė;

— ypač smagiai grojo Gum
binės (Gusev) liaudies instru
mentų ansamblis „Karuselė”, 
vadovas Aleksandras Danaus
kas;

— lyriškas dainas apie jūrą 
ir meilę dainavo Ragainės 
(Neman) moterų ansamblis 
„Raganyta”, vadovė Gitana 
Piščikienė;

— Stalupėnų (Nesterov) lie
tuvių etnografinis ansamblis 
„Žiedas”, vadovas Anatolijus 
Galčevskis dainavo ir roman
sus ir dzūkiškas liaudies dai
nas, o apie Lietuvos gintaro 
krantą deklamavo stalupė- 
niškė Marytė Lapaitienė, o va
dovas Anatolijus palinksmino 
šmaikščiu žodžiu;

— ypač gerai pasiruošę ir 
koncertiniais kostiumais pasi
puošę Karaliaučiaus vyrų že
maičių ansamblis „Peinki vai- 
kia” (liet. „Penki vaikinai”), 
vadovas Juozas Kiaulakis.

Kai jau rodėsi, jog visos dai
nos išdainuotos, prasidėjo va
karonė su Klaipėdos folkloro 
klubu „Šeimyna”. Karaliau
čiaus vaikai bendravo, šoko, 
žaidė su bendraamžiais iš 
„Kuršiukų” ir „Vorusnėlės” an
samblių.

Šventė tęsėsi Palangoje, kur 
nakvynei apsistojome „Žvorū- 
nės” poilsio namuose. Sekma
dienį po pusryčių visi ėjome 
pasitikti aušros ir pasimatyti 
su Baltija ant Jūros tilto, lan
kėme Birutės kalną, grafų 
Tiškevičių rūmus, Palangos

„Gintaro” muziejų primins fo
tografijos, nuostabūs atsimini
mai.

Nors ir labai gera buvo Pa
langoje, bet mūsų jau laukė 
Lietuvos jūros muziejus bei 
delfinariumas Kuršių nerijos 
Kopgalyje. Ir mažam ir dide
liam džiugu pamatyti delfinų, 
jūrų liūtų pasirodymus, pama
tyti jūros grožybes bei laivų 
maketus, senąją raudonplytę 
gynybinę tvirtovę.

Tarsi viena akimirka — tos 
dvi dienos mieloje Klaipėdu- 
žėje, kuri kitąmet paminės sa
vo 750-mečio sukaktį. Visiems 
tardami iki pasimatymo, dar 
kartą dėkojome mūsų pagalbi
ninkams ir rėmėjams:

— Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentui prie LR 
Vyriausybės, ir ypač mūsų ku
ratoriui Alfonsui Kairiui;

— Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijai Čikagoje ir jos 
pirmininkui Viliui Trumpjo- 
nui;

— Klaipėdos Etnokultūros 
centrui, direktorei Nijolei 
Sliužinskienei, renginio reži
sierei dr. Daliai Kiseliūnaitei;

— Klaipėdos Jūrų muziejui 
— Delfinariumui ir direktoriui 
Aloyzui Každailiui;

— Klaipėdos Mažosios Lie
tuvos istorijos, Kalvystės, 
Laikrodžių muziejams už lab
daringą viešnagę;

— Palangos „Gintaro” mu
ziejui ir poilsio namams „Žvo- 
rūnė” ir jų direktoriui Izido
riui Donskovui už taikytas 
nuolaidas;

— Klaipėdos Folkloro klubui 
„Šeimyna”, vaikų folkloro an
sambliams „Vorusnėlė” ir 
„Kuršiukai” už buvimą kartu 
su mumis;

— pagalbą ir širdžių šilumą, 
kurią patyrėme iš Lietuvinin
kų bendrijos „Mažoji Lietuva”, 
mielos Seimelio pirmininkės 
Rūtos Mačiūnienės.

Mes dar kartą priminėme: 
lietuviai Mažojoje Lietuvoje 
dainavo, dainuoja ir dainuos.

Sigitas Šamborskis, 
šventės koordinatorius

♦ Lietuvoje nuosavybės teisės į žemę jau atkurtos 
beveik 80 proc. piliečių pra
šymuose nurodyto ploto. Iš 
viso buvusiems savininkams 
atkurtos nuosavybės teisės į 
3.17 mln. ha plotą, iš jų: 
grąžinant natūra arba lygia
verčiu žemės ar miško sklypu 
— 2.47 mln. ha, kompensuo
jant pinigais — 0.7 mln. ha. 
Lietuvoje iki 2001 m. gruodžio 
1 d. pateikta 710,700 piliečių 
prašymų atkurti nuosavybės 
teises į 4.1 mln. ha žemės ir 
miško plotą kaimo vietovėje.

(Eite)

* Klaipėdos apskrities darbo biržos vadovas Andrius Adomaitis opiausia
problema laiko jaunimo ne
darbą; ypač nekvalifikuoti yra 
vyresni nei 16 metų vaikinai 
ir merginos — jie sudaro 52 
proc. jaunimo. 71.9 proc. be
darbių jaunuolių gyvena 
mieste. (K, eiu)

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoiis Ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

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

(773) 581-8654

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

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

A CrS 24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773617-6768 (ietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Siūlo darbą

Z A
Chicago family looking to hire 
live-in (6 days a week) nanny 
for care of 2 children, ages 2 and 
newbom. Mušt be fluent in Eng
lish and have previous experience 
with an American Family and re
ferences available.
Responsible for the care and feed- 
ing of both children. Mušt be en- 
ergetic and playful and in exellent 
physical shape, as long walks vvith 
children are reųuered daily. Mušt 
be vvilling to adhere to strict 
schedule for children’s feeding 
and sleeping. Green Card is not 
necessary, būt mušt have valid 
Visa and able to travel outside the 
USA and available during all holi
days. Only applicants that are 
looking for a full-time position for 
a minimum of 3+ years. Excellent 
pay with terrific benefits in
cluded. No driving necessary, 
home is easily accessible from 
CTA/RTA. Light housekeeping 
for children only.
Serious inųuiries only, calll 

312-944-5253.

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” 

reguired. Tel. 630-654-6580.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
u $1,800. Tel. 615-554-3161.

r

Rožė tau...
Valentino dienos proga, 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkarr 

giminėms ir pažįstamiem: 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą, kad 
užprenume 

DRAUGĄ jų

Siųskite:

Vardas, pavardė______________________________________

Adresas _____________________________________________ _

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

Dovanoja:

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

Adresas___________________________________________________

Miestas, valstija, zip code ________________________________

GREIT PARDUODA
,esj Landmark 

properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcfce Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

PATRIOT MORTGAGE 
COMPANY

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybę

• Pataria ir paaiškina 
finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS 
Tel. 630-393-5662;

773-456-8502

Nori išsinuomoti

Reikalingas kambarys 
prie šeimos su maitinimu. 

Skambinti vakare 
tel. 773-472-1249.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas 7345 S. Kedzie Avė. 

Apmoku už dujas (apšildymo ir 
virimo). Kaina $480 per mėn. + 

„security”. Gyvulėlių laikyti
negalima. Tel. 773-254-4322.

Parduoda

Parduodu automobilį Eagle 
Summit DL ’95 metų. Šviesiai 

mėlynas, „station wagon”. 
Tel. 708-430-9079.

Tai - Jūsų laikraštis
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PATVIRTINTAS 2002 METŲ KŪNO 
KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETAS

Sausio 22 d., antradienį, 
Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto departamente (KKSD) 
posėdžiavusi Sporto taryba 
patvirtino 2002 metų kūno 
kultūros ir sporto biudžetą, 
kurį sudaro 28 min. 888,000 
Lt. .

Biudžetas skirtas finansuoti 
penkioms programoms. Kūno 
kultūros ir sporto veiklos val
dymui skirta 689,000 Lt; fizi
nio lavinimo, sporto visiems ir 
sporto šakų plėtojimui — 8 
min. 440,000'Lt; sporto politi
kos ir varžybų sistemos plėto
jimui — 5 min. 272,000 Lt; 
sportininkų rengimui olimpi
nėms žaidynėms — 3 min. 
220,000 Lt; Kultūros ir sporto 
rėmimo fondas sudaro 5 min. 
633,500 Lt.

KKSD generalinio direkto
riaus pavaduotojas Algirdas 
Raslanas supažindino Sporto 
tarybą, kaip žadama panaudo
ti Kultūros ir sporto fondo lė
šas. Kultūros ir sporto fondui 
buvo pateiktos 175 programos, 
iš kurių bus finansuojamos 76. 
Ypač daug dėmesio bus skiria
ma besimokančio jaunimo 
reikmėms patenkinti, užimtu
mo problemai spręsti. Taip 
pat šio fondo lėšos bus inves
tuotos į miestų ir rajonų spor
to objektus, lėšų bus skirta pa
rengti aukšto meistriškumo 
sportininkus, vykdyti tarptau
tines varžybas, informacinei 
sistemai kurti bei finansuoti 
kai kurias sporto federacijas.

Sporto tarybai buvo pateik
tas nutarimo projektas, ku
riuo "vadovaujantis būtų kvie
čiami tarptautiniai renginiai į 
Lietuvą. Atsižvelgus į Tarybos 
narių pasiūlymus, nutarimas 
bus tobulinamas ir pateiktas 
svarstyti kitame posėdyje.

,A..Raslanas supažindino da
lyvius su III tautine olimpia
da, kuri vyks Šiauliuose bir

TEISMAS SPRĘS ŽOLĖS 
RIEDULININKIV GINČĄ

Penktadienį, sausio 25 die
ną, Sporto arbitražo teisme 
(CAS — Court Arbitration for 
Sport) Londone buvo svarsto
ma byla, kurioje galiausiai tu
rėtų paaiškėti Lietuvos mote
rų žolės riedulio rinktinės liki
mas.

Lietuvos nacionalinės žolės 
riedulio moterų rinktinės in
teresams atstovaus Lietuvos 
žolės riedulio federacįjos 
(LŽRF) prezidentas Leonardas 
Čaikauskas, LŽRF drausmi
nės komisijos narys bei advo
katas Ramūnas Kontrauskas.

Ginčo objektas minėtame 
teisme — 2001 metų rugsėjo 
29 dienos incidentas, įvykęs X 
pasaulio moterų žolės riedulio 
čempionato atrankinio turny
ro metu Prancūzijoje. Po Lie
tuvos ir Airijos komandų 
rungtynių, kurias lietuvaitės 
laimėjo po baudinių serijos, 
dėl airių protesto buvo anu
liuota Lietuvos pergalė, tuo 
pačiu ir atimta garantuota

Kalėdų eglutės, 2001 m. gruodžio 16 d. vykusios Vašingtono Lietuvių mi
sijoje, programą pradėjo Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos vedėja Kristina Nakienė. Elvyros Vodopalienės nuotr.

želio 27-30 dienomis. Šiam 
renginiui surengti reikia 1 
min. 280,000 Lt. Didžiąją dalį 
išlaidų padengs miestas ir 
sporto federacįjos. Kūno kul
tūros ir sporto departamentas 
olimpiadai skirs 350,000 Lt — 
150,000 organizaciniams rei
kalams ir 200,000 Lt bazėms 
parengti.

Kūno kultūros ir sporto de
partamentas buvo sudaręs 
specialią komisiją, vadovau
jamą generalinio direktoriaus 
pavaduotojo Evaldo Skyriaus, 
Lietuvos olimpinio sporto cen
tro (LOSC) veiklai ištirti. E. 
Skyrius supažindino Sporto 
tarybą su išvadomis. LOSC 
veikla įvertinta neigiamai: ne
vykdoma gabių jaunuolių at
ranka į LOSC, nėra sudaryta 
perspektyvinių darbo progra
mų gabiems 14-16 metų jau
nuoliams — potencialiems 
2008 metų Pekino olimpiados 
dalyviams (jie dirba pagal vie
nerių metų programas). Žo
džiu, net 7,000 kv. m LOSC 
plotas naudojamas neefekty
viai, o LOSC centro rekonst- 
rukcįjai skirtos lėšos buvo pa
naudotos ne pagal paskirtį. Be 
to, dėl ankstesnių KKSD va
dovų ir LOSC direktoriaus V. 
Liachovičiaus pasirašytos su
tarties su „Olimpyc Gym”, 
LOSC neteko krepšinio aikšte
lės, nes „Olimpyc Gym” iki šiol 
neįvykdė savo įsipareigojimų. 
Nuspręsta LOSC centrą reor
ganizuoti. Apie darbo eigą Ta
rybos nariai bus informuojami 
kituose posėdžiuose.

Lietuvos sporto informacijos 
centro direktorius Zigmas Mo- 
tiekaitis trumpai supažindino 
Tarybos narius su atliktos so
ciologinės apklausos rezulta
tais, kuriuos žadama visuome
nei pateikti atskiru leidiniu.

BNS

galimybė dalyvauti 2002 metų 
pasaulio čempionato finalinė
se varžybose.

LŽRF, atstovaudama šalies 
rinktinės interesus, padavė at
sakomąjį protestą. Kilusi pro
blema, Tarptautinės žolės rie
dulio federacijos (FIH) genera
linio sekretoriaus Peter L. Co- 
hen sprendimu, buvo perduota 
spręsti FIH drausminei komi- 
sįjai (DK).

Lapkričio 29 dieną Briuse
lyje, dalyvaujant Lietuvos, Ai- 
rįjos ir FIH atstovams, vyko 
DK posėdis, kuriame po ilgų 
svarstymų nuspręsta, kad Lie
tuvos nacionalinė moterų 
rinktinė teisėtai laimėjo rung
tynes su Airijos ekipa ir turny
ro Prancūzįjoje direktorė ne
turėjo teisės anuliuoti rezulta
to. Tačiau dėl tokio direktorės 
sprendimo pasekmių, vienin
telis teisingas DK požiūriu 
sprendimas buvo suteikti ga
limybę Airijai, Lietuvai, Indi
jai ir JAV dalyvauti PAR I

Vašingtono Lietuvių misijoje 2001 m. gruodžio 16 d. vykusioje Kalėdų 
eglutėje, kurią suruošė Vašingtono Kristijono Donelaičio ir Baltimorės 
Karaliaus Mindaugo lituanistinės mokyklos, dalyvavo ir Kalėdų senelis 
bei monsinjoras Jurgis Šarauskas. Elvyros Vodopalienės nuotr.

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

APIE SESELIŲ 
KAZIMIERIEČIŲ ĮNAŠĄ

Šeštadienio, 2002 sausio 19 
d. „Drauge” buvo įdomus ap
rašymas, pavadintas „Lietu
viškas lašas kitataučių van
denyne”, kuriame aprašyta 
naujai išleista knyga apie 
Marąuette Parko apylinkės 
pradžią.

Seselės kazimierietės yra 
dėkingos, kad „Drauge” iš
spausdintos iš šios knygos dvi 
nuotraukos, kurios parodo 
seselių kazimieriečių didelį 
indėlį šios apylinkės istori
jai. Pirmoj nuotraukoj yra mū
sų gerbiama įsteigėja, Moti
na Marija Kaupaitė, kurios 
byla dėl beatifikacijos studi
juojama Vatikane. Po antra 
nuotrauka paaiškinimas klai
dingas. Parašyta, kad mato
mas seselių kazimieriečių mo
tiniškas namas, o iš tikrųjų 
tai yra Švento Kryžiaus ligo
ninė, kuri buvo įsteigta 1928 
metais.

Seselės kazimierietės nuo
širdžiai dėkoja, kad tame pa
čiame straipsnyje pripažinot, 
kiek daug seselės kazimierie-

moterų žolės riedulio čempio
nių „Iššūkio taurės” varžybo
se. FIH ketino padengti 75 
procentus Lietuvos rinktinės 
išlaidų.

LŽRF priėmė tokį DK spren
dimą ir pradėjo ruoštis varžy
boms, tačiau PAR žolės riedu
lio federacijai atsisakius pri
imti dar dviejų šalių (Airijos ir 
Lietuvos) komandas, bei Airi
jos žolės riedulio asociacijai 
padavus protestą į sporto ar
bitražą (CAS) Lozanoje, LŽRF 
ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir 
taip pat apeliavo į CAS.

FIH nuomone, CAS žiuri tu
rėtų paskelbti, kuri komanda 
tapo rugsėjo 29 dienos rungty
nių nugalėtoja, o kuri pralai
mėjo šias rungtynes. Be to, 
teigia FIH, būtų teisinga ko
mandai, kuri bus paskelbta 
pralaimėjusia, suteikti gali
mybę žaisti atkrintamosiose 
rungtynėse į pasaulio čempio
nato finalinį etapą.

Tokiu atveju, jei Lietuva bus 
paskelbta nugalėtoja, Airija, 
Indija ir JAV kovotų dėl vieno 
kelialapio į pasaulio čempio
natą, o jei Airija bus pripa
žinta nugalėtoja, tai Lietuva, 
Indija ir JAV žaistų dėl vieno 
kelialapio ankstyvą pavasarį, 
FIH organizuotame atrankos 
turnyre. BNS

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
and Loan association of Chicago

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą DALIĄ ir dr. 
VITĄ ALEKNAS bei jų šeimą. Liūdime kartu.

Rūta Rakutytė 

Liūda Kaupienė

tės padarė iy prisidėjo prie 
lietuvių gyvenimo. Jūs para- 
šėt, „ Dar daugiau apylinkės 
augimui pasitarnavo seselės 
kazimierietės, su jų kongre
gacijos įsteigėja”. Tuoj po kon
gregacijos įsteigimo, seselės 
persikėlė į Čikagą ir įsteigė 
Švento Kazimiero akademiją 
mergaitėms. Ją lankė daug 
lietuvaičių, kurios iki šios die
nos yra dėkingos seselėms už 
mokslą ir išsilavinimą, kuris 
padėjo joms siekti aukštesnio 
mokslo. Taip pat gavo pagrin
dą būti gerom, tvirtom, krikš
čioniškom moterim.

Tame pačiame straipsnyje 
parašyta, kad „Lietuvaičių 
seselių įsikūrimas Marąuette 
Parko Apylinkėje paskatino ir 
lietuvių kilmės gyventojus čia 
gausiai apsigyventi”. Knyga, 
kurioje parašyta šios apy
linkės pradžia,, aiškiai parodo, 
kad seselės kazimierietės bu
vo tarp pirmųjų gyventojų, 
kurios rizikavočia statyti na
mą, mokyklą ir vėliau ligoni
nę. Jų drąsus ir rizikingas 
žingsnis patraukė, kitus, ypa
tingai lietuvius, apsigyventi 
aplink šias svarbias įstaigas, 
kurios iki šios dienos tarnauja 
apylinkės gyventojams.

Kartais atrodo, kad žmonės 
pamiršta šias svarbias istori
jos šaknis. Tas buvo matoma 
per neseniai paruoštą progra
mą 11 TV kanale apie lietu
vius išeivijoje, kurioje, nors bu
vo parodytos nuotraukos Ma
rijos gimnazijos, nebuvo nė 
vieną kartą minėtas Švento 
Kazimiero seselių indėlis į 
šios apylinkės augimą. Taip 
kaip šeimoj yra svarbu prisi
minti istorijos šaknis, žinant, 
kad statai savo ateitį ant tvir
to pagrindo, kurį kiti pradėjo, 
taip ir yra svarbu tą patį 
padaryti lietuvių išeivijos is
torijoj.

Seselė M. Immacula
Švento Kazimiero seselių 

Generalė vyresnioji
Pastaba: Tikrai po minėta

A. t A.
ONAI ŠLEŽEVIČIŪTEI- 

JANKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos brolį dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ, žmoną 
ALGĘ ir kitus giminaičius nuoširdžiai užjaučiame.

Ada Sutkuvienė ir šeima

Brangiai Mamytei f

A. t A.
VILMAI RĖKLIENEI

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGA". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

nuotrauka (š. m. sausio 19 d. 
šeštadieninis „Draugo” prie
das) parašas netikslus — turi 
būti pažymėta, kad pastatas 
yra Šv. Kryžiaus ligoninė, ne 
motiniškasis Šv. Kazimiero 
seselių kongregacijos namas. 
Ačiū už pastabą. Atsiprašome. 
(Redakcįja).
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BALSAS IŠ MINIOS

„Draugas”, 2002 m. sausio 
15 d. Nr. 9 Danutė Bindokienė 
vedamąjame „Jeigu šventė — 
tai švęskime” tarp kitko rašo: 
„Ko gero, dar reikės ieškoti kažkokio (mano pabraukta 
P.P.) susitarimo, galbūt vienai 
ar kitai nusileisti, susitarti...”

Vienai ir kitai pusei nebe
reikia nusileisti, reikia tik 
vykdyti, anksčiau padarytus 
protingus susitarimus ir įsipa
reigojimus.

Mažiau žodžių, daugiau 
prasmės. Laiškas turi būti 
trumpas. Petras Pagojus

Detroit, MI

LIETUVIAI 2002 METŲ 
AUKSINIO GAUBLIO

APDOVANOJIMŲ
IŠKILMĖSE

Kaip ir kiekvienais metais, 
šiemet sausio 20 d. įvyko Auk
sinio Gaublio apdovanojimo 
59-oji iškilmė. Dėl teroristinio 
praeitų metų rugsėjo 11 d. ak
to Amerikoje, Beverly Hills 
teritorįja, kurioje yra viešbu
tis Beverly Hilton, buvo ypač 
saugomas. Visi dalyvaujantys 
apdovanojimų šventėje, buvo 
kruopščiai, mandagiai tikrina
mi. Bet visa tai netrukdė ge
rai ir pakiliai nuotaikai.

Kino menas yra svarbi mū
sų gyvenimo dalis. Tad esame 
dėkingi visiems, kurie nuošir
džiai dirba toje srityje.

Lietuva turi žinoti ir pasa
kyti, kad lietuvis, A. Gustai
tis, yra spaudos atstovas Hol- 
lywoode. Jį į Auksinio Gaub
lio iškilmę palydėjome nuo 
pat jo namų iki Beverly Hil
ton viešbučio. Važiuodami aš 
su žmona Gerimanta, dukre
lėmis Eleja, Noate, Doreja, 
Audrone Aukščionyte, su sū
neliu Luku, pasidžiaugėme to 
žmogaus gyvenimo darbų in
dėliu Lietuvos ir Amerikos 
kultūrai. Nuoširdžiai visi pa
linkėjome, kad Lietuvos kino 
studįja pasirūpintų pristaty
ti savo darbą kitąmet pasau
linio garso apdovanojimų ren
giniui. Dėl sustiprinto sau
gumo, mes svečiai, šiemet tik 
iš tolo galėjome pasveikinti 
kino žvaigždes. Algirdas su 
žmona Danguole pažadėjo 
mus įvesti pro apsaugą ir pa
vaišinti apdovanotųjų laimin
gais žvilgsniais.

Edmundas Atkočiūnas
Los Angeles, CA

A. t A.
MAGDALENA PETRULIENĖ

Mirė 2002 m. sausio 23 d., sulaukusi 79 metų.
Gyveno Oriand Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, 
Bartininkų valsčiuje, Sausininkų kaime.

Amerikojeišgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko:dukra Onutė su vyrų Faustu Antanaitis, 

sūnus Jonas su žmona Penny Petrulis, anūkai Christina 
su vyru Darium Buntinas, Jennifer Antanaitytė, Dora ir 
Dona Petrulis, John Jr. su žmona Meghan Petrulis, Paul, 
Ryan, Eric ir Brett Petrulis, seserys Elena Šepikienė su 
šeima, Bronė Kelmelienė su šeima, Danutė Mieliulienė 
su šeima bei pusseserės ir pusbroliai.

A.a. Magdalena buvo mylima sesuo a.a. Albino, a.a. 
Jono, a.a. Teresės ir a.a. Onutės.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 25 d., nuqr2 
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL, ir šeštadienį, 
sausio 26 d., nuo 9 v.r. iki 10:30 v.r. Marąuette Chicago 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, sausio 26 d. Iš Marąuette Chicago 
laidojimo namų 10:30 v.r. a.a. Magdalena bus atlydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 v.r. 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mi§ių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

petkusfuneralhomes.com

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
PETRAS ČELKIS

Vienerių metų mirties intencija, šv. Mišios bus 
atnašaujamos 2002 m. sausio 27 d., sekmadienį, 10 vr. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Kviečiu visus a.a. Petro draugus, Lietuvių Operos choro 
narius ir gimines čia bei Lietuvoje prisiminti velionį savo 
maldose ir mintyse.

13083 JJJiniiGaila, Petrai, tavęs ir tavo gražaus balso, taip 
netekus.

Pusseserė Romana

• > >• i i •», • . 4) (-'<■*-
A. t A. -: h

ONAI ŠLEŽEVIČIŪTEI- 
JANKAUSKIENEI

Lietuvoje iškeliavus Amžinybėn, broliui dr. ADOLFUI 
ŠLEŽUI su žmona ALGE, visiems artimiesiems ir 
giminėms nuoširdi užuojauta.

Juozas Žadeikis 

Teodora ir Jonas Tamuliai

A. t A.
IRENAI MAKŠTUTIENEI

mirus, jos vyrą dr. JUOZĄ MAKŠTUTĮ, dukrą 
RENATĄ, žentą RICHARDĄ bei kitus artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame.

- . ‘ « -v* t» * ' r- .... r A/tp
Jonas ir lrmgard 

Vita

Gytis ir Grasilda su šeima

petkusfuneralhomes.com
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\ ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LIETUVIŠKI SŪRIAI — ČIKAGOJE!
„Kada jau mes galėsime 

nusipirkti lietuviškų sūrių 
Čikagos parduotuvėse?” — šį 
klausimų lietuviai nuolat už
duodavo mūsų kompanijai 
„Food Depot International”, 
importuojančiai lietuviškus 
produktus.

Iki šiol sūriai iš' Lietuvos 
buvo eksportuojami į Olan
diją ir Vokietiją, ir su jų eti
ketėmis įvežami į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Trukdy
mų įvežti tiesiogiai iš Lietu
vos buvo daug — kvotos, licen
zijos, aukšti muitai, „Food 
and Drug” administracijos bei 
USAD reikalavimai ir t.t. Pe
rėjus šiuos kryžiaus kelius, 
pagaliau pirmoji, nors ir nedi
delė lietuviškų sūrių siunta 
mus pasiekė tiesiogiai iš Lie
tuvos. Pirmiausia jie bus par
duodami lietuviškose parduo

LIETUVAITĖS -
MARIA GIMNAZIJOJE

Seselių kazimieriečių Maria 
gimnazija per visą savo isto
riją priėmė ir paruošė aukš
tesniam mokslui daug lietu
vaičių. Pastaraisiais metais iš 
naujai atvykusių lietuvių 
Marųuette Parke atsiranda 
kelios mergaitės, kurios nori 
atekti Maria gimnazijom 
iais metais šešios naujai at

vykusios studentės buvo pri
imtos, viena sugrįžo į Maria 
gimnaziją ir dvi lietuvaitės 
prašo, kad priimtume jas ant
ram semestrui.

Mokestis už mokslą yra 
5,300 dol. Nors kiekviena stu
dentė ir jos tėvai stengiasi 
prisidėti prie šio mokesčio, di
desnės sumos padengimu vis 
tiek rūpinasi mokykla, kuri 
ieško įvairių būdų, kaip pa
dengti tą skirtumą— per sa
vo stipendijų programą ir per 
geradarius, kurie nori prisi
dėti prie šito kilnaus tikslo.

Lietuviai yra žinomi kaip 
galintys pasiaukoti ir pagel
bėti savo tautiečiams žmo
nės. Jeigu jūs norėtumėt pa
gelbėti jaunai lietuvaitei įsi
gyti mokslą Maria katalikiš
koje gimnazijoje, prašau at
siųsti auką sės. Margaret Za- 
lot, Maria High School, Li
thuanian Student Scholarship 
Program, 6727 S. California 
Avenue, Chicago, IL 60629.

Jeigu turite klausimų ar 
patarimų, kaip pagelbėti 
šioms studentėms, arba norė
tumėte pasiteirauti apie spe
cialią „English as a Second 
Language” programą, kuri pa
rūpinta šioms studentėms, 
prašau paskambinti sės. Regi
nai Dubickaitei į Šv. Kazimie
ro seselių motiniškąjį namą 
tel. 773-776-1324.

Stojamieji egzaminai į 
Maria aukštesniosios mokyk
los 8 skyrių mergaitėms vyks 
sausio 26 d., šeštadienį, nuo 8 
val.r. iki 12 vai. Daugiau in
formacijos tel. 773-925-8686

dėkingi! 423-0830 arba degesyte@aol.com.

Gintarė Gramadaitė, Dijana Salinaitė, Diana Čepsytė, sės. Margaret Zalot, SSC, Maria gimnazijos prezidentė, 
ir Kristina Žiūrinskaitė aptaria įvarius naujai atvykusio jaunimo reikalus.

tuvėse.
— Mūsų pirkėjai nuolat 

klausdavo, ar turime lietuviš
kų sūrių, — sakė Algis Mor
kūnas, „Lihuanian Plaza Ba- 
kery Delį” savininkas, — ta
čiau iki šiol galėjome jiems 
pasiūlyti tik „Andrulio” sū
rių. Malonu, kad dabar galė
sime savo klientus palepinti 
sūriais, atgabentais tiesiogiai 
iš Lietuvos.

Sūriai yra pagaminti Vil
kyškių pieninėje, netoli Šilu
tės. Mes lankėmės minėtoje 
įmonėje ir pirmiausia mus 
nustebino tikrai net ir Ame
rikai gėdos nepadarysiantis 
modernizacijos lygis. Visa ga
mykla yra kompiuterizuota, 
dirbančių žmonių ne tiek jau 
daug, daugelis prižiūri tik 
kompiuterio pateikiamus duo
menis. Gamykla — nepapras

Šį sekmadienį, sausio 27 
d., 10 val.r. vaikų Mišios vyks 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Visi vaikai kviečiami at
sivesti savo tėvus ir kartu da
lyvauti šv. Mišiose.

Lietuvos Vyčių šokėjai 
atliks meninę programą „Lie
tuvos prisiminimų” pokylyje, 
kurį rengia Lietuvos Vyčių 
Amerikos vidurio vakarų apy
garda. Šventėje, kuri vyks va
sario 3 d., sekmadienį, 5 
val.p.p. Martiniųue pokylių 
salėje, bus pagerbta „Lietu
vos Vaikų vilties” savanorė 
Marija Krauchunienė. Pokylio 
rengėjai kviečia užsitikrinti 
vietas, skambinant Evelinai 
Oželienei tel. 773-254-7553 
arba Algirdui Braziui tel. 708- 
361-5594.

Dr. Augustinas Laucis,
gyvenantis Mt. Olive, IL, 
„Draugą” remia 100 dol. auka. 
Tariame nuoširdžiausią ačiū!

Vienas didžiausių muzie
jų pasaulyje - Čikagos me
nų institutas (The Art Insti
tute of Chicago), įsikūręs prie 
Michigan ir Adams gatvių 
kampo, ne tik kviečia aplan
kyti įdomias parodas, bet ir 
pasiklausyti meno tyrinėtojų 
paskaitų, pasakojančių apie 
nuolatines muziejaus ekspozi- 
cįjas. Sausio 29 d., antradie
nį, 6 val.v. Fullerton Hali bus 
šnekama apie P. Picasso kūry
bą ir jo sąsajas su kubizmu, 
vasario 5 d., antradienį, 6 vai. 
v. girdėsite pranešimą apie 
Amerikos modernizmą ir afri- 
kietiškąjį meną. Nuo vasario 1 
d. iki kovo 15 d. kiekvieną 
penktadienį 11 val.r. Morton 
auditorijoje meno žinovai dis
kutuos apie šiuolaikinius dai
lininkus, kuriančius nauja
jame XXI amžiuje. Daugiau 
informacijos apie Čikagos me
nų instituto renginius sužino
site skambindami tel. 312- 
443-3600 arba internete

www.artictedu
Joe Calvano, gyvenantis 

Oak Lawn, IL, „Draugą” re
mia 50 dol. auka. Esame labai

tai švari ir tvarkinga. Nuo 
kiekvieno sūrio nutiestas lai
delis, kuris eina tiesiai į kom
piuterį, kuris rodo sūrio pa
ruošimo stadiją.

Mes taip pat lankėmės di
džiuosiuose Lietuvos preky
bos centruose, klausdami par
davėjų, kokie sūriai Lietuvoje 
turi didžiausią paklausą. Be
veik visose parduotuvėse ga
vome atsakymą, kad šiuo me
tu daugiausiai parduodama 
Vilkyškių sūrių — tiek dėl 
jų skonio savybių, tiek dėl 
įvairaus asortimento.

— Lietuviški sūriai visada 
buvo skanūs, — komentuoja 
„Racinė Bakery” savininkė 
Danutė Kapačinskienė, — 
daugeliu atveju jie nenusi
leidžia gerai Europoje žino
moms sūrių kompanijoms nei 
skoniu nei kokybe. Mes ne- 
abejojam, kad jie turės gerą 
paklausą tarp mūsų pirkėjų.

Pirmieji ledai jau pralaužti. 
Kaip mums seksis toliau — 
jau priklausys nuo pačių pir
kėjų.

Angelė Kavakienė

Žurnalistų sąjungos Los 
Angeles skyriaus valdyba,
dėkodama „Draugui” už pa
lankų dėmesį Los Angeles 
ruoštai JAV LB Kultūros tary
bos premijų šventei ir gražų 
bei greitą rašinių iš Los Ange
les spausdinimą, mūsų dien
raštį remia 100 dol. auka. Ta
riame nuoširdų ačiū!

Filatelistų draugija „Lie
tuva” šaukia visuotinį narių 
susirinkimą sekmadienį, sau
sio 27 d., 12 vai. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje, Ginta
ro salėje. Po susirinkimo - ka
vutė ir pabendravimas. Bus 
padaryta visų susirinkimo da
lyvių nuotrauka draugijos 
spaudai. Kviečiame draugijos 
narius bei visus kitus asme
nis, kurie domisi Lietuvos fi
latelija, susirinkime dalyvau
ti.
„Draugo" knygynėlyje

Žemaičių kultūros drau
gijos išleista knyga „Žemai
čių praeitis. D. 3" yra skirta 
Simono Daukanto 200 jubilie
jui. Leidinį sudaro 3 skyriai. 
Pirmojo straipsniuose nagri
nėjama S. Daukanto kūryba ir 
gyvenimas, kitos su juo susiju
sios realijos, antrojo - Žemai
tijos praeitis, veikėjai ir ty
rinėtojai. Trečiasis skyrius - 
V. Didžpetrio studija „Linku
vos parapijos bažnyčios ir kar
melitų vienuolyno istorijos 
bruožai”. Knygos kaina - 8 
dol., persiuntimo mokestis - 
3.95 dol. (Illinois valstijos gy
ventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių).

Skelbimai •

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

•Ieškau išsinuomoti butą 
Vilniuje šiais metais balandžio 
ir gegužės mėnesiais. Esu tvar
kinga ir neseniai baigusi uni
versitetą. Skambinkite tel. 440-

JAV LB Brigton Parko apylinkės metiniame susirinkime buvo pagerbti pasižymėję apylinkės lietuviai. Kairėje - 
Anatolijų Šlutą, JAV LB Kultūros tarybos premijos laureatą, sveikino apylinkės valdybos pirmininkė Salomėja 
Daulienė, dešinėje - kun. Jauniui Kelpšui, „Amerikos lietuvio” išrinktam „Metų žmogui”, gėlytę įsegė valdybos 
narė Sigita Šlutienė. Romo Eidukevičiaus nuotr.

JAV LB BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 13-osios gražų sek

madienio rytą po 10:30 vai. r. 
lietuviškų Mišių Brighton 
Parko lietuviškoji visuomenė 
susirinko Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje metiniam susirinkimui. 
Valdybos pirmininkė Salomėja 
Daulienė, pasveikinusi atvy
kusius bendruomenininkus ir 
padėkojusi už dalyvavimą, pri
minė šios dienos reikšmę. 
Sausio 13-oji — mūsų sąmonė
je įtvirtinta data, kuomet ko
munistai kariniais veiksmais 
pasikėsino prieš mūsų tėvynės 
Lietuvos nepriklausomybę 
1991 m. Šis prisiminimas net 
ir šiandien mumyse sukelia 
siaubą. Už žuvusiu?, ginant 
laisvę, uždegti žvakę ir sukal
bėti maldą S. Daulienė pa
kvietė kun. Jaunių Kelpšą. 
Visi atsistojimu ir tylos mo
mentu pagerbė tautos didvy
rius. Kunigas Jaunius pasida
lino tos baisios nakties įvykių 
įspūdžiais, kuriuos pats išgyveno.

Susirinkimo proga pirminin
kė pristatė viešnią Birutę Ja
saitienę, LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkę, atstovau
jančią JAV LB Krašto valdy
bai. Salėje turėjome dar du as
menis, pasižymėjusius Brigh
ton Parko visuomenėje, būtent 
kun. J. Kelpšą, „Amerikos lie
tuvio” „Metų žmogaus” kon
kurso laimėtoją, ir Anatolijų 
Šlutą, LB Kultūros tarybos 
laureatą, apdovanotą už ilga
metį darbą radijo laidose. Su
sirinkimas sveikino juos 
džiaugsmingais aplodismen
tais. Tai vis buvo neoficialūs, į 
darbotvarkę neįtraukti, bet 
Brighton Parkui reikšmingi 
momentai. Tegyvuoja Brigh
ton Parko apylinkės lietuviai 
ir lietuvybė!

Po to vyko darbo prezidiumo 
sudarymas. Į prezidiumą įėjo 
Viktoras Kelmelis (susirinki
mo pirmininkas) ir Elena Ma
jauskienė (sekretorė).

Viktoras Kelmelis pristatė 
susirinkimo darbotvarkę, atsi
klausė, ar yra pageidavimų ką 
nors pridėti ar pakeisti. Dar

JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ir pagerbti svečiai. Sėdi: Vytas Stanevičius, Palmira Gilienė, Salo
mėja Daulienė, Anelė Ramanauskienė, Elena Mąjauskienė. Stovi: Algimantas Barniškis, Sigita Šlutienė, kun. 
Jaunius Kelpšas, „Metų žmogus”, Vytautas Senda, Danguolė Ilginytė, Jonas Gradinskas, Anatolijus Šlutas, 
JAV LB Kultūros tarybos premijos laureatas. Valdybai taip pat priklauso Marytė Kinčienė ir Birutė Juodvalkie
nė. Romo Eidukevičiaus nuotr.

botvarkė buvo priimta tokia, 
kokia ir buvo pristatyta. Po to 
išklausėme 2001 m. susirinki
mo protokolą. Jį skaitė Elena 
Majauskienė. Protokolas pa
tvirtintas be pataisų. Po to 
vyko valdybos pranešimai. 
Valdybos pirmininkė S. Dau
lienė sakė nekartosianti pra
ėjusių metų bėgyje nuveiktų 
darbų, nes jie susirinkusiems 
yra gerai žinomi. Ji tiktai 
džiaugėsi šios apylinkės lietu
vių vieningumu ir bendradar
biavimu su LB valdyba.

S. Daulienė dėkojo visiems, 
kurie savo dalyvavimu rėmė 
valdybos renginius. Dėkojo 
kun. Jauniui Kelgšui už veik
lų įsijungimą į Brighton Parko 
lietuvių reikalus ir pastangas 
išlaikyti Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapiją, už 
draugišką bendradarbiavimą 
su LB valdyba ir bendrai su 
parapijos lietuviais. Jo asme
niškos pastangos pritraukti 
daugiau mūsų tautiečių jau 
yra ryškiai matomos.

Pirmininkė dėkojo valdybai 
už damų darbą per daugelį 
metų išlaikant lietuvybės tęs
tinumą. Apgailestavo, kad pa
ti darbščiausieji valdybos narė 
iždininkė Alina Vadeišienė, 
dirbusi nelengvą darbą ren
kant LB solidarumo įnašus, po

Metiniame susirinkime - JAV LB Brighton Parko apylinkės nariai ir svečiai. Dešinėje I eilėje - susirinkime kab 
bėjusi JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė. Romo Eidukevičiaus nuotr.

13 metų išeina iš valdybos. 
Taip pat po dviejų kadencijų 
išeina vicepirmininkas Mečys 
Mikutaitis. Dėkojo jiems ir 
linkėjo geros sėkmės, poilsio. 
Algimantas Barniškis, valdy
bos kultūrinių reikalų vado
vas, kartu su kun. Jauniumi 
stipriai pagyvino lietuvių 
veiklą. Jų sumanumu buvo su
rengta Joninių šventė, Kūčios, 
Bernelių Mišios, pakviesti 
Šiaulių universiteto ir „Ro-ko- 
ko” ansambliai, paįvairinta li
turgija. Visa tai atjaunino mū
sų jau pavargusią visuomenę. 
Reikia tiktai džiaugtis ir pa
sistengti, kad ir toliau jie pasi
liktų su mumis.

JAV LB Brighton parko apylinkės 
kontrolės komisijos pirmininkas 
Petras Peleckas skaitė iždo patikri
nimo aktą.

Po pirmininkės pranešimo 
iždininkė pristatė iždo reika
lus, išdėstė turėtas pajamas ir 
išlaidas ^aiškiai ir išsamiai. 
Valdybos kontrolės komisijos 
aktą perskaitė Petras Pelec
kas. Komisija patvirtino, kad 
iždas buvo vedamas labai 
tvarkingai ir dokumentuotai. 
2001 * m. pajamų turėta 
10,980.37 dol., išlaidų — 
7,440.93 dol. Aukota JAV LB 
Krašto valdybos reikalams, 
LB Vidurio vakarų apygardos 
valdybos reikalams, Švietimo 
tarybai, spaudai, radijo prog
ramoms, LTV, parapijai, įvai
rioms lietuvių institucijoms, 
kultūriniams vienetams ir t.t.

Pranešimai buvo priimti ir 
patvirtinti. Po to išklausėme 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkės Birutės Jasaitienės 
sveikinimo. Ji dėkojo už gražų 
sugyvenimą Brighton Parke, 
dėkojo, kad nepavargstame 
rūpinęsi savo apylinkės lietu
viškumu, kvietė lankytis „Sek
lyčioje” trečiadienio popietėse. 
Papasakojo apie Socialinių 
reikalų tarybos veiklą, jos 
apimtyje veikiančius fondus 

.— „Lietuvos Našlaičių globą”, 
„Lietuvos Vaikų viltį”, „Vai
kus”, „Lietuvos Partizanų glo
bos fondą” ir „Seklyčios” pa
stogėje prisiglaudusį „Mar
gutį II”.

Rinkimai į valdybą vyko ga
na sklandžiai. Vietoje dviejų 
išėjusių narių įėjo du nauji — 
Birutė Juodvalkienė ir Anta
nas Senda. Reikia pastebėti, 
kad Brighton Parko apylinkės 
valdyboje aktyviai dirba penki 
vadinamosios „trečiosios ban
gos” asmenys. Tad valdyba tu
ri ir šiuo atveju kuo džiaugtis 
ir didžiuotis.

2002 m. valdybą sudaro: Al
gimantas Barniškis, Salomėja 
Daulienė, Palmira Gilienė, Jo
nas Gradinskas, Danguolė II- 
ginytė, Birutė Juodvalkienė, 
Marija Kinčienė, Elena Ma
jauskienė, Anelė Ramanaus
kienė, Vytautas Senda, Vytau
tas Stanevičius ir Sigita Šlu
tienė. Valdybos kontrolės ko- 
komisijoje yra: Petras Peleckas, 
Nelia Paulauskaitė ir Jonas 
Spurgis.

Susirinkimas baigėsi visiems 
dainuojant „Lietuva brangi”. 
Vyko vaišės ir pabendravimas.

Dalyvė

JAV LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos iždininkė Alina Vadeišie
nė apdovanota už kruopštų sąžinin
gą ilgametį darbą.
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