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M ū s ų t e l k i n i ų ve ik la : 
N a u j i m e t a i D e t r o i t e 
k ū č i o s W a t e r b u r y ; 
LA D r a m o s s a m b ū r i s . 

2 psl. 

„ D r a u g u i " r e i k a l i n g i 
d r a u g a i — t e i g i a D. 
B i n d o k i e n ė 
v e d a m a j a m e ; k a s s i e j a 
S i l i con V a l l e y ir 
L i e t u v ą . 

3 psl. 

P r a n a š y s t ė s i r j ų 
i š s i p i l d y m a s ; smag i 
š e i m ų s t o v y k l a 
A m e r i k o s v a k a r u o s e . 

4 psl. 

P r i s i m e n a m i m ū s ų 
m i r u s i e j i . 

5 psl. 

V i s k a s a p i e „Ka lnap i l į ' ' 
i r j o k e l i o n ę į šią A t l an 
t o p u s ę ; K l a i p ė d o s 
a t v a d a v i m o s u k a k t i s ; 
„ L i e t u v o s p r i s i m i n i m ų ' 
p o k y l i s ; „ D a i n a v o s " 
r e l i g i n i s k o n c e r t a s . 

6 psl. 

Sportas 
* Kandidatas į Kauno 

„Žalgirio" komandą 31 me
tų 205 cm ūgio sunkusis kraš
to puolėjas amerikietis Tano-
ka Beard atvyko į Lietuvą. 
„Kaip jaučiuosi pasprukęs iš 
Rusijos klubo? Jaučiuosi lais
vas pabėgęs iš man blogos si
tuacijos, galiu vėl žaisti krep
šinį ir kovoti dėl pergalių", sa
kė T. Beard. 

* Lenkijos Sopoto „Pro-
kom-Trefl" krepšinio ko
mandos legionierius iš JAV 
Drew Barry nusprendė siekt 
Lietuvos pilietybės. Krepši
ninko močiutė yra išeivė iš 
Lietuvos, o jo brolis Brentas 
prieš 10-metį dalyvavo Lie
tuvoje vykusiose Pasaulio lie
tuvių žaidynėse. Jei ameri
kiečiui pavyktų gauti lietuviš
ką pasą, jis mielai atstovautų 
Lietuvos krepšinio rinktinei. 

* Maskvos k repš in io 
klubo CSKA vadovybė dis
kvalifikavo savo komandos 
krepšininką lietuvį Darių 
Songailą Eurolygos rungty
nėms ir nubaudė jį pusės mė
nesinio atlyginimo bauda už 
tai, kad interviu Lietuvos ži-
niasklaidai jis netinkamai at
siliepė apie savo klubą. 

* FIBA-Europa Čempio
nu taurės Šiaurės konfe

rencijos generalinis direkto
rius Šarūnas Marčiulionis ir 
Rusijos naftos firmos „Jukos" 
pirmasis viceprezidentas Mi-
chail Brudno pasirašė bend
radarbiavimo sutartį, pagal 
kurią „Yukos" tapo pagrin
dine Šiaurės konferencijos rė
mėja. 

Naujausios 
žinios 

* Konservatorių vado
vas piktinasi ketinimu mi
nėti ilgamečio Lietuvos kom
partijos vadovo A. Sniečkaus 
gimimo metines. 

* Trakuose atstatydin
tas centristų meras. 

* Po 4 metų valstybinis 
biudžetas vėl viršytas, pa
tvirtino Finansų ministerija. 

Išrinktasis prezidentas žada „naujų akcentų" užsienio politikoje 
Vilnius , sausio 15 d. 

(BNS) — Išrinktojo prezidento 
Rolando Pakso po truputį at
skleidžiamame užsienio politi
kos plane — bendradarbiavi
mas su Rusijos regionais, nau
jų rinkų ir žaliavų paieška 
Azijoje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje bei aktyvesni san
tykiai su Ukraina ir Baltaru
sija. 

Lietuvos užsienio politikos 
nuostatas, kurių jis laikysis 
užėmęs valstybės vadovo pos
tą, R. Paksas trečiadienį pri
statė susitikime su Lietuvoje 
akredituotais užsienio valsty
bių ir tarptautinių organizaci

jų diplomatiniais atstovais. 
Išrinktasis prezidentas eilinį 
kartą patvirtino, jog dabarti
niai Lietuvos užsienio poli
tikos tikslai — įsijungimas į 
Europos Sąjungą ir NATO bei 
geros kaimynystės santykiai 
— išliks tie patys, tačiau teigė, 
jog bus ir naujų „akcentų". 

„Ypatingas akcentas re
gioninio bendradarbiavimo 
plėtrai su Rusija, su atskirais 
jos regionais, visų pirma. Šiau
rės Vakarų Rusija, taip pat ir 
kitais tolimesniais jos regio
nais", diplomatams sakė R. 
Paksas. Pasak jo, „naujas ak
centas" bus ir bendradarbiau

jant su Ukraina. „Skatinsiu 
ne tik dvišalį ekonopiinį bend
radarbiavimą, bet ir kontaktų 
atsiradimą tarp nevyriausy
binių organizacijų bei valdžios 
institucijų, įskaitant parla
mentus, vyriausybes ir prezi
dento institucijas", žadėjo bū
simas valstybės vadovas. 

Anot jo, santykiuose su 
Baltarusija ir kitomis Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos valstybėmis naują svarbą 
įgauna „pasidalinimas patirti
mi kuriant teisinę demokrati
nę valstybę". „Lietuva yra pa
sirengusi padėti Baltarusijai, 
kaip europinei valstybei, siekti 

suartėjimo su Europos Sąjun
ga, bet politinė Baltarusijos 
valdžia turi įgyvendinti tarp
tautinių institucijų rekomen
dacijas užtikrinant demokra
tinių ir teisinių procesų įgy
vendinimą šioje valstybėje", 
kalbėjo R. Paksas. 

Jis taip pat teigė sieksiąs 
platesnio Lietuvos ekonominių 
interesų atstovavimo užsieny
je ne tik „tradiciniuose veiklos 
regionuose", bet ir Azijoje, Af
rikoje, Lotynų Amerikoje, ta
čiau su sąlyga, jeigu „augs 
ekonomika ir didės valstybės, 
privačių bendrovių interesas 
plėsti diplomatinių ir preky

binių atstovybių, misijų tinklą 
įvairiuose pasaulio regionuo
se, ieškoti ne tik naujų pro
dukcijos realizavimo, žaliavų 
rinkų bet ir rinkų Lietuvos 
investicijoms". 

R. Pakso nuomone, dauge
lis ekonominių galimybių nėra 
išnaudotos su Lietuvai „labai 
svarbia" valstybe Kinija, 
netenkina ekonominiai ryšiai 
ir su Japonija. 

Būsimasis prezidentas 
žadėjo „asmeniškai ir per 
kitas institucijas" dėti dideles 
pastangas, kad didėtų preky
bos bei investicijų apimtys su 
šiomis valstybėmis. Pasauli-

Rolandas Paksas 
nėję politikoje, jo tvirtinimu, 
Lietuva dalyvaus „tiek, kiek 
leidžia valstybės išgalės". 

Nukelta į 5 psl. 

Baltijos valstybių premjerai aptarė eurointegracijos darbus 
Vilnius, sausio 15 d. 

'BNS) — Estijos Kalvi mieste
lyje trečiadienį vykusiame 
Baltijos ministrų tarybos 
(BMT) posėdyje Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos premjerai pris
tatė savo valstybių planus dėl 
euroreferendumo surengimo 
bei aptarė derybų su ES re
zultatus. 

Latvija ir Estija referen
dumus dėl stojimo į Europos 
Sąjungą (ES) planuoja su
rengti šių metų rugsėjį, Lietu
va — gegužės 11 dieną. 

Posėdyje A. Brazauskas 
sakė, kad tokiam pavasari
niam referendumui būtų dvi 
svarios priežastys: referendu
mas turėtų įvykti anksčiau 
nei Stojimo sutarties patvir
tinimas ir gaietų jį paspartin
ti. Antra vertus, referendu
mas galėtų padaryti įtaką 
2004 metų Lietuvos biudžeto 
sudarymui. 

Lietuva ir Estija ES narė
mis turėtų tapti 2004 m. ge
gužę. 

Kalbėdamas apie derybų 
su ES rezultatus. A. Bra
zauskas sakė, jog sunkiausia 
tema Lietuvai — cukraus kvo
tos, kadangi valstybei nepa
vyko išsiderėti tokių kvotų, 
kokių buvo siekta. Lietuva de
rybose su ES prašė nustatyti 
165,000 tonų cukraus gamy
bos kvotą, tuo tarnu ES siūlė 
95.000 tonų. 

Aptardami Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos stojimą į NA
TO, premjerai pabrėžė, kad ir 
gavus pakvietimą atsipalai
duoti nederėtų, reikia ir to
liau intensyviai ruoštis prisi
jungimo dcrvboms, tęsti eko
nomines, gynybos reformas. 

Estijos premjerai (iš kairei Brazauskas, 
Kalias. 

Linaras Rpše ir Sim 
EPA-ELTA nuotr. 

Pernai lapkritį gavusios 
kvietimą įstoti į NATO Balti
jos valstybes sąjungos narė
mis tikisi tapti 2004-aisiais. 

Vyriausybių vadovų susi
tikime aptarta ir Baltijos mi
nistrų tarybos (BMT) refor
ma. Sutarta, kad reikia apva
lyti BMT veiklą nuo mažesnę 
reikšmę turinčių projektų, 
visą dėmesį perkeliant į ke
lias strategines kryptis. 

Įgyvendinant visus pakei
timus. Ministrų pirmininkų 
taryba turėtų vaidinti pag
rindinį vaidmenį Baltijos mi
nistrų taryboje. Premjerų ta
ryba savo metinėje sesijoje tu
rėtų priimti visus pagrindi
nius dokumentus dėl BMT 
pagrindinių veiklos sričių bei 
bendradarbiavimo projektų. 
Iki šiol BMT Lietuva. Latvija 
ir Estija pirmininkaudavo 

kasmet paeiliui, o parlamen
tarus vienijančiai Baltijos 
Asamblėjai — kas pusmetį. 
Tačiau praėjusiais metais 
buvo nutarta pirmininkavimo 

laikotarpį BA pratęs t i nuo 
pusmečio iki vienerių metų, 
taip pat suderinti, kad valsty
bės ir Tarybai, ir Asamblėjai 
pirmininkautų vienu metu. 

Ledas ir vėjas tr ikdo 
Klaipėdos jūrų uosto darbą 

Kla ipėda , sausio 15 d. liūs, į Neringą 

JAV valdžia raginama 
nenutraukti Laisvosios Europos 

radijo laidu 
Vilnius , sausio 15 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ir beveik trečdalis 
Seimo narių paragino JAV ad
ministraciją ir Kongresą ne
nutraukti Laisvosios Europos 
radijo (LER) laidų lietuvių 
kalba finansavimo. 

„Mes sunerimome sužino
ję, jog Kongresas svarsto biu
džeto projektą, kuriame nu
matyta nutraukti Laisvosios 
Europos radijo laidų lietuvių 
kalba finansavimą", teigiama 
už LER transliacijas atsakin
giems JAV pareigūnams ir 
Kongreso nar iams adresuo
tame laiške, kurį pasirašė 40 
Lietuvos parlamentarų. 

Laiške pažymima, jog LER 
ne tik atliko svarbų vaidmenį 
atkuriant Lietuvos nepriklau
somybę, bet ir tebėra svarbus 

išsamios ir nešališkos infor
macijos apie JAV ir pasaulį 
šaltinis, pereinant Lietuvoje į 
demokratiją ir laisvąją rinką. 

Pasak kreipimosi, Vakarų 
vertybes propaguojantis Lais
vosios Europos radijas lieka 
svarbiu Lietuvos ir JAV 
„draugystės pasireiškimu", 
ypač pastaruoju metu Euro
poje augant antiamerikietiš-
koms nuotaikoms. Lietuvos 
parlamentarai prašo JAV 
Kongreso skirti finansavimą 
LER laidoms lietuvių kalba 
bent iki tol, „kol Lietuva taps 
stabili, saugi demokratija ir 
pilnateisė NATO narė". 

Laišką, raginantį nenu
traukti Laisvosios Europos ra
dijo, JAV prezidentui George 
W. Bush nusiuntė ir Valdas 
Adamkus. Nukelta \ 5 ps l . 

(BNS) — Ledų sangrūdos, ižas 
ir vėjas nuo jūros pusės trečia
dienį sutrikdė Klaipėdos uosto 
darbą. Smiltynės perkėloje 
keliami tik specialiųjų tarny
bų automobiliai. 

Bendrovės „Smiltynės 
perkėla" direktorius Algirdas 
Žukauskas sakė, kad naujoji 
perkėla visai nebedirba. Jo 
teigimu, nuspręsta, kad keltai 
išplauks tik būtiniausiu atve
ju. Prireikus jie kels specialių
jų tarnybų lengvuosius auto
mobilius, taip pat automobi-

ncimgiį vežančius 
maisto produktus. „Mūsų lai
vai šitokiuose leduose plau
kioti yra visiškai nepritaiky
ti", sakė A. Žukauskas. 

Jis teigė, kad Smiltynėje 
liko daug žvejų, tačiau jie per 
Klaipėdos radiją „La Luna" 
informuojami, jog bendrovė 
negalės užtikrinti jų perkėli
mo atgal, nes neaišku, koks 
bus oras. 

Direktoriaus teigimu, per
kėlos darbas sutr inka kiek
vieną žiemą. Pasak uosto pa
reigūnų. N u k e l t a į 5 ps l . 

Rusijos naftos 
Nidos — ekologi 

Vilnius , sausio 15 d. 
(BNS) — Lietuvos aplinkos 
ministerija pareiškė turinti 
„pagrįstų abejonių", ar Rusi
jos bendrovės „LUKoil" pro
jektas išgauti naftą Baltijos 
jūros povandeninėje dalyje ne
toli Kuršių nerijos pakrantės 
atitinka ekologinio saugumo 
reikalavimus. 

„Daugkartiniai Lietuvos, 
taip pat UNESCO Pasaulio 
paveldo komisijos bei Helsin
kio konvenciją dėl Baltijos jū
ros apsaugos pasirašiusių ša
lių kreipimaisi į Rusijos Fede
raciją siekiant gauti išsames
nės informacijos apie projektą 

verslovė netoli 
nės rizikos zona 

D-6, deja, nesulaukė deramo 
atgarsio", rašoma ministerijos 
pranešime. 

Anot dokumento. Aplinkos 
ministeriją pasiekė žinia, kad 
Rusija jau užbaigė valstybinę 
ekologinę projekto „D-6" eks
pertizę, todėl ji vėl kreipėsi į 
Rusijos gamtos išteklių minis
teriją ir pasiūlė artimiausiu 
metu surengti dvišalį Rusijos 
ir Lietuvos ekspertų susitiki
mą projekto ekologiniam sau
gumui ir valstybinės ekologi
nės ekspertizės išvadoms ap
tarti. „Atsakymo kol kas ne
gauta", teigia Aplinkos minis
terija. Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP. in;enax. ITAR-TASS 8NS 

žinių agentOm cranešimaiss 

EUROPA 

Briuselis. JAV trečiadie
nį oficialiai kreipėsi į NATO 
valstybes, prašant jų pagalbos 
ir paramos karo prieš Iraką 
atveju. įskaitant karinę pa
galbą apsaugant Turkiją nuo 
raketų ar oro atakų. Pasak 
NATO pareigūnų, Vašingto
nas pateikė prašymą dėl šešių 
rūšių pagalbos, tarp jų leidi
mo naudotis 19 sąjunginin
kių oro erdve, uostais bei kari
nėmis bazėmis, nors tiesiogiai 
dalyvauti kariniuose veiks
muose Irake jos nėra prašo
mos. NATO narės yra prašo
mos leisti naudotis jų oro erd
ve, uostais bei karinėmis ba
zėmis, o taip pat NATO lėktu
vais su ankstyvojo įspėjimo 
sistemomis ir priešraketinės 
gynybos baterijomis ,,Pat-
riot". JAV taip pat prašo minų 
tralerių ir karinio jūrų laivy

no pajėgų pastiprinimo. 
Londonas. Didžioji Bri

tanija trečiadienį nutarė pa
tenkinti JAV prašymą dėl 
priešraketinės gynybos siste
mos įrengimo Siaurės Ang
lijoje ir leisti naudotis pagrin
dine radiolokacinių sistemų 
baze. nepaisant valdančiosios 
Darbiečių partijos daugumos 
pasipriešinimo. ..Aš padariau 
pirminę išvadą, kad atsaky
mas Jungtinėms Valstijoms 
turi būti teigiamas ir mes tu
rėtume sutikti su siūlomu pa
tobulinti (sistemą)", sakė gy
nybos sekretorius Geoff Hoon 
parlamente. Dauguma prem
jero Tony Blair vadovaujamos 
valdančiosios Darbiečių parti
jos narių, nerimaujančių dėl 
Britanijos dalyvavimo gali
mame Irako kare, katego
riškai pasisako prieš šios sis
temos kūrimą, nes tai. pasak 
jų. gali duoti pradžią naujoms 

pasaulinėms ginklavimosi 
varžyboms. 

Be r lynas . Vokietija ir 
Prancūzija sutarė, jog Euro

pos Sąjungos (Es) narės atei
tyje turėtų netekti veto teisės 
ES sprendimams užsienio ir 
saugumo politikos klausi
mais, trečiadienį pranešė Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nistras Joschka Fischer. Jis 
pareiškė, jog Berlynas ir Pa
ryžius pasiūlys būsimąją ES 
konstituciją rengiančiam 105 
narių Europos Konventui, 
kad ES masto užsienio ir 
saugumo politikos sprendimai 
būtų priimami pagal tam tik
ros balsų daugumos sistemą. 
Šiuo metu visiems sprendi
mams ES užsienio ir saugume 
politikos klausimais turi pri
tarti visų 15 valstvbiu vy
riausybės 

Londonas . Didžiosios 
Britanijos policininko nužu
dymas ir mirtinų nuodų ra
dinys trečiadieni paskatino 
britų saugumo pareigūnus i>-
pėti . jog reikėtų rimčiau atsi
žvelgti i teroro išpuolių pavo
jų. Antradieni vakare , kai 

Londono policija vykdė su 
mirtinų nuodų radiniu susiju
sią operaciją, buvo nudurtas 
vienas policininkas. Tai buvo 
pirmas antiteroristinėje ope
racijoje dalyvaujančio britų 
policininko nužudymas nuo 
2001 m. rugsėjo 11-ąją įvyk
dytų teroro išpuolių JAV. 

P r a h a . Čekijos parlamen
tui trečiadienį nepavyko per 
pirmus du rinkimų ratus iš
rinkti naują prezidentą, kuris 
pakeistų ilgametį valstybės 
vadovą Vaclav Havel. Nei bu
vusiam dešiniųjų premjerui 
Vaclav Klaus, nei krikščioniui 
demokratui Petr Pithard ant
rame rate nepavyko laimėti, 
nes ne vienas iš jų nesurinko 
paprastos daugumos balsų 
nei žemuosiuose parlamento 
rūmuose, nei Senate. 

jai paramą mainais į bran
duolinių programų atsisaky
mą. Šiaurės Korėjos URM pa
reiškime primenamas reika
lavimas sudaryti nepuolimo 
sutartį, kuri vienintelė galėtų 
užbaigti jau antrą Šiaurės Ko
rėjos branduolinę krizę per 
paskutinį dešimtmetį. „Šie 
rėksmingi JAV pažadai dėl 
energijos išteklių ir maisto 
pagalbos yra greičiausiai 
laužti iš piršto, nes juos ža
dama įvykdyti tik tada. kai 
KLDR bus visiškai nuginkluo
ta", teigiama pareiškime. 

60 milijardų JAV dolerių 
(maždaug 198 mlrd. litų) 
finansinių pretenzijų pluoštą 
už sovietų okupacijos metu 
sukurtą turtą, tačiau Valsty
bės Dūma trečiadienį šį pasiū
lymą atmetė. 

JAV 

RUSIJA 

ŠIAURĖS KORĖJA 

Seulas . Šiaurės Korėjos 
užsienio reikalu ministerija 
trečiadienį ..apgaulingu" pa
vadino JAV pateikta pasiūly
mą pradėti dialogą su šia ko
munistine valstybe ir suteikti 

Maskva. Reakcingas Ru
sijos Valstybės Dūmos depu
tatas Viktoras Alksnis paren
gė kreipimosi į Valstybės Dū
mos Audito rūmus projektą, 
siūlantį „patikrinti SSRS val-

'stybės lėšų ir nuosavybės 
naudojimo efektyvumą ir tiks
lingumą Latvijos. Lietuvos ir 
Estijos SSR 1940-1991 metais 
ir Rusijos Federacijos nuosa
vybe šiose respublikose". J is 
paruošė Baltijos valstybėms 

Vašingtonas. JAV ren
giantis galimam karui prieš 
Iraką, į Persijos įlankoje esan
čių pajėgų antrojo vado postą 
buvo oficialiai pasiūlytas ara
bų kilmės JAV kariuomenės 
generolas. Gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld pasiūlė 
skirti Armijos generolą leite
nantą John Abizaid JAV 
Centrinės vadovybės antruoju 
vadu. J. Abizaid pareigos bus 
susijusios su JAV ir kitų koa
licijos valstybių pajėgomis, 
kurios telkiamos Persijos 
įlankoje galimai karo operaci
jai prieš Iraką. J. Abizaid. ku
rio protėviai atvyko į Ameriką 
iš Libano, yra bene aukščiau
sio rango arabas karininkas 
JAV kariuomenėje, sake gy-
nvbos atstovai. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

KUN. A BABONO KUNIGYSTĖS ŠVENTĖ 
Šv. Antano parapijos kle

bonas kun. Alfonsas Babonas 
2002 m. gruodžio 22 d. šventė 
savo 40 metų kunigystės 

Kun. Alfonsas Babonas . 

šventę. Ta ypatinga proga Šv. 
Antano parapijiečiai rengia 
kun. Alfonsui Babonui pager-
bimą-šventę. Sekmadienį, 
sausio 26 d., 10:30 v.r., bus 
Padėkos šv. Mišios. Giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. St. Sližio. Jubiliato 
pagerbimas vyks parapijos 
salėje 12:15 v. p.p. Bilietus ga
lima įsigyti sekmadieniais po 
Mišių arba skambinant Re
ginai Juškaitei-Švobienei, tel. 
248-547-2859, namuose, ar 
darbovietėje tel. 313-396-
0389, ir Mykolui Abariui, tel. 
734-462-2458. Prašome įsigyti 
bilietus iki trečiadienio, sau
sio 22 d., nes būtina žinoti da
lyvių skaičių. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti ir pagerbti 
kun. Alfonsą Baboną, jo 40 
metų tarnyboje Dievui, tė
vynei ir artimui. Iš anksto dė
kojame. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

KVIETIMAS 
Detroito Lietuvos duktė- kėtumų. 

rys sveikina visus, įžengus į 
2003 metus — telydi vienybė 
ir meilė art imui! Ypatingi 
sveikinimai mūsų centro val
dybai Čikagoje ir jos pirm., 
rūpėstingaj ai Joanai Krutu-
lienei. 

Dėmesio Detroito Lietuvos 
Dukterų draugijos narėms! 
Š.m. sausio 19 d., 12 vai., sek
madienį, Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre šau
kiamas Lietuvos Dukterų vi
suotinis — metinis susirinkimas. 

Programoje: pranešimas 
apie skyriaus veiklą ir pastan
gas, narių pasisakymai, pagei
davimai, vaišės, pabendravi
mas. Gal sulauksime ir neti-

Kviečiame visas savo na
res ir laukiame tų, kurios pri
taria mūsų veiklai. Atvykite, 
susipažinkite su mūsų pastan
gomis ir rūpesčiais. Padėkite 
tęsti įsibėgėjusią veiklą, kad 
meilė art imui ryškiau su
spindėtų. Laukiame naujų na
rių, jaunos energijos. 

Kviečiame ir tuos šeimos 
narius bei draugus, kurie 
atveš mūsų seses susirinki-
man — niekam nereikės lauk
ti už durų sueigos pabaigos. 
Visus, visus kviečiame su
sirinkime ir vaišėse dalyvauti. 
Iki mielo pasimatymo! 

Lietuvos Dukterų 
Detroite valdyba 

SU VIS GAUSESNIU REPERTUARU 
Įvairių nuotaikų, įvairaus 

ritmo kalėdines giesmes bei 
dainas atliko Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčios choras 
tradicinių kūčių programoje 
gruodžio 8 d. Su deramu paki
limu įtraukė į melodijų srovę 
gausią au<?:toriją ir prie vaišių 
stalų, ir net Lietuvos generali
nį konsulą Vytautą Čeka
nauską, muzikuojantį su žė
rinčia tarškalyne rankoje. 

Chorui vadovauja muzikas 
Viktoras Ralys, ir tokiais atve
jais jam nestinga sąmojingų 
triukų. Tai lyg ir dar vienas 
skanus patiekalas šalia gan 
ilgo valgių sąrašo — humoras. 
Kūčias kasmet rengia Juozo 
Daumanto šaulių kuopa, va
dovaujama Kazio Karužos. Šį 
sykį garbingas valgių ruošos 
darbas pavestas žymiai ku
linarei Antaninai Uldukienei. 
Sėkmė švietė kaip daili eglaitė 
scenoje. 

Dėl laiko stokos taip ir ne
atliko savo sudėto (muzika ir 
žodžiai) kalėdinio romanso 
„Vėl kalėdos be sniego" Pra
nas Visvydas. J am buvo leista 
padainuoti iš širdies trykš
tančią irgi savos gamybos odę 
Jėzui ir Marijai „Miesto gat
vėm šiąnakt einu". 

Kadangi esu šio reportažo 
autorius,, tai čia „nekukliai" 
išguldysiu neatlikto romanso 
tekstą. Gaila, kad į laikraštį 
neįterpsi muzikos. O ji, ne
kukliai sakant, dangiškai nos-

Klaipėdos krašto išvadavi
mo 80-jų ir kruvinojo 1991 m. 
sausio 13 d. sekmadienio Vil
niuje dvylikos metų sukaktys 
praėjusį savaitgalį iškilmin
gai paminėtos Detroito lietu
vių telkinyje. 

Sekmadienį, sausio 12 d., 
minėjimas pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. Anta
no bažnyčioje. J a s užprašė 
šauliai, birutietės, Dariaus ir 
Girėno klubas. Mišias aukojo 
ir atitinkamą pamoksią pa
sakė LŠSI vyriausias kape
lionas kleb. kun. Alfonsas Ba
bonas. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis, kurių eisenai 
bažnyčion vadovavo LŠSI My
kolas Abarius. Mišių skaiti
nius skaitė Bronius Valiukė
nas. Aukojimui aukas nešė 
Onutė Abarienė ir Regina 
Juškaitė-Švobienė. Mišių me
tu didingai skambėjo parapi
jos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. 

Po Mišių parapijos salėje 
susirinko būrelis dalyvių. Mi
nėjimą pradėjo ramovėnų Det-

talgiška. 

Vėl Kalėdos be sniego. 
Saulėta gamta. 

Vandenyno pakrantė vėl 
puošias baltais 

bumbulėliais mūšos 
sūkury. 

Juosvas tiltas. Žuvėdros. 
Balandžių, būrys. 

Kai ateisi pabūti kartu 
bent sapne. 

Dovanosiu tau kriauklę su 
jūros gelme. 

Ir ant tilto klausysim 
bangų 

nepaliaujamo gausmo, 
gitarų žvangių. 

Tu minėsi vaikystėj 
tausotus žaislus. 

Aš minėsiu laukuose 
rogučių kelius. 

Ten tą rytą, pravėręs 
duris: 

Sninga, sninga! — 
šaukiau. Ten varnėnų būrys. 

Ak, su Dievu, brangioji, 
vėl baigės diena, 

Ir Kalėdos be sniego 
pavirto daina, 

užrašyta mūšos sūkury. 

Juosvas tiltas. Žuvėdros, 
balandžių būrys. 

Du eilėraščius perskaitė 
Ema Dovydaitienė. Viskam 
vadovavo Saulė Arienė. 

Pr.V. 

•MARGUMYNAI* 

BRANGUS MĖSAINIS 

Žinomas New York res
toranas „Old Homestead" ne
seniai savo klientams pasiūlė 
naują patiekalą — 20 uncijų 
sveriantį mėsainį (hambur-
ger), kainuojantį 41 dol. Tai, 
be abejo, brangiausias mėsai-
nis visame mieste, o galbūt 
net visame pasaulyje. Resto

rano savininkas džiaugiasi, 
kad per porą dienų šį patie
kalą jau užsisakė per 200 klien
tų. Mėsainis patiekamias su 
salotomis, pakeptomis bul
vėmis, yra pagamintas iš mal
tos „Kobe" jautienos. Šioje Ja
ponijos vietovėje auginami jau
čiai yra girdomi alumi ir kas
dien masažuojami, kad jų mė
sa būtų minkšta. Ch.Tr 

roito skyriaus pirmininkas 
Mykolas Abarius. Invokaciją 
sukalbėjo klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Buvo prisiminti 
ir pagerbti Klaipėdos vadavi
mo kovose žuvusieji, o taip pat 
ir mirusieji savanoriai (jų 
tarpe LŠSI garbės šaulys, 
buvęs Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirmininkas a.t a. 
Vincas Tamošiūnas). Žvakes, 
kaip šviesos ir laisvės simbolį 
uždegti pagerbiant žuvusius 
Klaipėdos vadavime, pakvies
tas vyr. kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. O taip pat 
pagerbiant 1991 m. Vilniuje 
Sausio 13-ją žuvusius, antrąją 
žvakę uždegti pakviestas LR 
garbės konsulas Michigan 
valstijoje Jurgis Jurgutis. 
Mykolas Abarius išvardino vi
sų prieš dvylika metų žu
vusiųjų Vilniuje vardus: Lo
reta Asanavičiūtė, 23 m.; Vir-
gilius' Druskis, 21 m.; Darius 
Gerbutavičius, 17 m.; Rolan
das Jankauskas, 22 m.; Ri
mantas Juknevičius, 24 m.; 
Alvydas Kanapinskas, 38 m.; 

Dr. Vainutį Vaitkevičių (kairėje) išlydinti po paskaitos Detroito LIT. varnui} vaiiKevicių (Kairėje; į s iyumu po pasnaii-os ue t roau 
pensininkų pobūvyje. Krikščioniškosios tarybos komiteto pirm. Kęstutis 
Černis, pasiruošęs svečiui įteikti „napoleoną", k u r į iškepė Elenutė 
Alkuviene. 

Algimantas Kavoliukas, 51 
m.; Vidas Maciulevičius, 24 
m.; Titas Masiulis, 28 m.; Al
vydas Matiukas 30 m.; Apo
linaras Povilaitis, 54 m.; Ig
nas Šimulionis, 17 m.; Vy
tautas Vaitkus, 47 m. 

Detroitas gali didžiuotis, 
nes anksčiau turėjo net 7 
Klaipėdos krašto vaduotojus. 
Visi jau iškeliavę amžinybėn: 
Alfonsas Žiedas, Juozas Au-
gaitis, Vincas Tamošiūnas, 
Bronius Tatarūnas, Kazimie
ras Špakauskas, Petras Bliū-
džius ir Stasys Šimoliūnas. 
Visus prisiminėme susikaupę 
minute tylos. 

Paskaitą skaitė LŠSI va
das M. Abarius. Tema — ,J_ietu-
vos karo laivynas šiandien". 
Davė gerai paruoštą ir išsa
mią istorinę perspektyvą apie 
Klaipėdos uostą ir laivyną 
nuo 1935-1940 ir 1992 iki da
bar. Dabartinis jūrų laivynas 
yra gražus ir džiugu, kad 
Klaipėda mums priklauso, 
kad atidarė kelią į platųjį pa
saulį. Klaipėdos uostas yra 
platinamas ir gilinamas, kad 
geriau galėtų įplaukti laivai. 

Meninėje dalyje Raminta 
Vilkienė deklamavo: „Lietu
vininkais esame mes gimę, lie
tuvininkais norime ir būt", ir 
, J-ietuvai". Dainavo, Jietuva". 

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. 
Alfonsui Babonui už šv. Mi
šias, pamokslą ir invokaciją, 
LR garbės konsului Jurgiui 
Jurgučiui ir jo žmonai Dan
guolei už dalyvavimą minėji
me, muz. Stasiui Sližiui ir 
chorui už giedojimą, Mišių 
metu vėliavų tarnybai, Ra
mintai Vilkienei už eilėraščių 
deklamaciją, Onutei Abarie-
nei už vaišes, Onai Šadei-
kienei už paaukotas gėles, bei 
visiems prisidėjusiems prie 
minėjimo rengimo ir jame da
lyvavusiems. Minėjimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus 
Tautos himną. 

Po minėjimo vyko paben
dravimas ir vaišės. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

NAUJŲJŲ 2003 METŲ SUTIKIMAS DETROITE 
Naujųjų 2003 metų sutiki

mas gruodžio 31 d. buvo su
ruoštas Šv. Antano parapijos 
patalpose. Gražus vakaras su 
nedideliu šaltuku į parapijos 
jau ruošiamą 11-ąjį Naujų 
metų sutikimą sutraukė 50 
svečių — jaunimo, vidurinės 
kartos ir širdimi jaunų da
lyvių. Šventė buvo pradėta šv. 
Mišiomis bažnyčioje. Gražus 
būrelis žmonių susirinko daly
vauti kun. Alfonso Babono 
aukojamose šv. Mišiose, iš
klausyti pamokslo. Skaitinius 
skaitė Bronius Valiukėnas. 

Po šv. Mišių visi dalyviai 
susirinko į parapijos svetainę, 
kur svečiai buvo sutikti ir 
sužavėti nakties tyla bei 
grožiu — tūkstančiais žiban
čių žvaigždučių. Sidabriniai, 
juodi, perliniai, ir rausvi „šam
pano burbulai" plūduriavo 
padangėje, žvaigždės mirksėjo 
ir sveikino visus dalyvius. 

Scenos juodą, rausvą ir 
sidabrinę (metalinę) užuolaidą 
puošė Mykolo Abariaus, šiai 
progai padarytas, plakatas su 
užrašu — „Sveikiname Šv. Ka
lėdų proga — Naujieji metai 
tebūna sėkmingi — 2003". 

Ant stalų baltos staltiesės, 
ant jų mažesnės juodos staltie-
siukės ir sidabrinės blizgan
čios kepurės, iš kurių kilo švel
ni liepsnelė. Visa tai dar buvo 
apšviesta rožinių spalvų žva
kutėmis ir 2003 m. „confetti". 
Rožinės ir sidabrinės ser
vetėlės buvo akcentuotos bliz
gančiomis rožinėmis ir sidab
rinėmis šakotomis juostelė
mis. Programos buvo susuktos 
ir surištos sidabriniais kas-
pinukais. Ne tik salė gražiai 
išpuošta, bet ir dalyviai pu-
kiai pasipuošę ir maloniai nu
siteikę šiai ypatingai šventei. 
Nuotaika jauki ir šventiška. 

Vakaro programai suma
niai vadovavo Mykolas Aba
rius. Jis padėkojo parapijos 
klebonui už Mišių aukojimą, 
dalyvavimą įvairiuose rengi
niuose ir nuolatinę talką. 
Prieš vakarienę maldą sukal
bėjo kun. Alfonsas Babonas. 
Visi vaišinosi gausiais ir ska
niai paruoštais karštais pa
tiekalais. Nuotaika pakili. Visi 
linksminosi. 

Po gardžios vakarienės M. 
Abarius perskaitė kelis svei
kinimus iš Lietuvos — nuo 
Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio, Lietuvos Šaulių są
jungos vado pik. ltn. Juozo Šir-
vinsko ir viceministro Jono 
Gečio. Padėkojo Naujų metų 
pobūvio ruošimo komitetui: 
kun. Alfonsui Babonui, My
kolui Abariui, Albinui Grigai
čiui. Stefanijai Juškienei, 
Petrui Pagojui, Alfonsui Rim
bai, Stasiui Šadeikai, Zitai 
Skučienei, Vaciui Slušniui, 
Janice ir Walter Strakšiams, 
Antanui Strakšiui ir Reginai 
Juškaitei-Švobienei. 

Toliau programoje buvo 
pakviesta, neseniai sugrįžusi 
iš Lietuvos, Zita Skučienė. Ji 
paskaitė „Naujieji metai", 
eilės Aurelijos Balašaitienės. 
Dainavo liaudies dainą „Su
galvojau netekėti". Publika 
gražiai atsiliepė ilgais ploji
mais. Šokių muziką parūpino 
Alfonsas Rimbą. Įvairių tem
pų šokiai linksmino visus. 
Svečiai sukosi rateliais. Kad 
nei vienas dalyvis neliktų iš
troškęs, Vacys Slušnys ir Juo
zas Račiukaitis parūpino gai
vinančius gėrimus. 

Naujieji 2003 metai buvo 
sutikti Lietuvos himnu ir 
pasveikinti pakeltomis šam
pano taurėmis. Kun. Alfonsas 
Babonas. sveikindamas daly

vius, palinkėjo Dievo palaimos 
2003-ais metais. Po to vyko 
asmeniški sveikinimai, linkė
jimai. Tęsėsi šokiai, rateliai ir 
linksmybės. Paskutiniai sve
čiai salę apleido apie 2 v.r. 

Rengėjų vardu dėkojame 
visiems talkininkams už rū
pesčius, patarimus ir atliktą 
milžinišką darbą, ruošiant šį 
sėkmingą, ir ypač parapijai 
pelningą, renginį/sutikimą. 
Dėkojame tiems, kurie jau 
vienuoliktus metus iš eilės 
neatsisako ir randa laiko tal
kinti. Padėka visiems, kurie 
pripildė mūsų svetainę. Nors 
mūsų nedidelis parapijos 
skaičius vis mažėja ir parapi
jiečiai yra brandaus amžiaus, 
jie vis vien nepasiduoda — ak
tyviai reiškiasi įvairiuose ren
giniuose. Visi jaučiasi lyg vie
na šeima, dalinasi artimo 
meile ir šiluma. Šv. Antano 
parapija jau peržengė 82 gy
vavimo metus. Daug kas ma
tyta, pergyventa per tuos me
tus. Su meile širdyse ir malda 
lūpose prisimename tuos, 
kurie iškeliavo į Viešpaties 
namus. Tikimės, kad ir jie 
danguje šypsosi ir dalyvauja 
kartu su mumis šioje šventėje. 

Šaunus Naujųjų 2003 me
tų pokylis jau praeityje. Vi
siems dalyviams liko malonūs 
šios gražios šventės prisimini
mai. Naujųjų metų sutikimą 
ruošė Šv. Antano parapija. 
Džiaugiamės, kad ir keli nau
jieji atvykusieji iš Lietuvos ir 
gražus skaičius iš Dievo 
Apvaizdos parapijos parėmė, 
įsijungė ir dalyvavo mūsų 
Naujų metų sutikimuose. Lin
kime ir lauksime, kad vėl su
sirinktume švęsti ir 2004-jų 
metų sutikimą! 

Regina Juškaitė-
Švobienė 
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EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTU GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www-C8r*Brfersurgeryarxi3reasf!ealJux>rn 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTU GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 w 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills. IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Juozas Karmūza su sūneliu Dainiumi prie kalėdinės eglutės, papuoštos 
Waterbury lietuvių suruoštose kūčiose. 

BENDRUOMENĖS KŪČIOS WATERBURY 
Connecticut valstijoje, Wa-

tebury mieste gyvena 100.000 
gyventojų. Prieš kokius dvi
dešimt metų kas šeštas gyven
tojas buvo lietuvis. Tai buvo 
pats didžiausias lietuvių tel
kinys šioje valstijoje. Šv. Juo
zapo bažnyčia prisipildydavo 
pilna. Lituanistinę mokyklą 
lankė iki 100 ir daugiau lietu
vių vaikų, veikė du sporto 
klubai. Su metais vaikai išau
go, paliko tėvų namus, daug 
senųjų lietuvių iškeliavo į 
amžinybe. Bet šioje lietuvių 
bendruomenėje tvirtai laiko
masi senųjų tradicijų, nes tik 
šioje apylinkėje jau daug metų 
rengiamos bendruomeninės kū
čios. J jas suvažiuoja iš visų Con
necticut telkinių. Ir šiais me
tais jose dalyvavo 100 žmonių. 

Kūčios prasidėjo Evange
lijos skaitymu. Jau dešimt 
metų ją skaito Linas Balsys 
— Waterbury Lietuvos Vyčių 
skyriaus prezidentas, aktyvus 
LB apylinkės valdybos narys. 
Kunigas Pranciškus Karvelis 
palaimino kūčių stalą. Nors 
jau būdamas pensininkas, ku
nigas mielai aukoja lietuviš
kas mišias vieną kartą mė

nesyje. Kūčių stalas buvo pa
ruoštas pagal visus papročius. 

Kalėdines giesmes giedojo 
Šv. Juozapo bažnyčios choris
tai, vadovaujami Antano Pa
liulio. Jų būryje buvo Elz
bieta ir Juozas Liudžiai. Juo
zas — New Britain LB apy
linkės pirmininkas, pastovus 
įvairių telkinių dalyvis. 

Kūčių vakaro metu galėjai 
sutikti ir trečiabangininkų. 
kurie vis daugiau įsitraukia į 
LB veiklą. Prieš puse metų iš 
Šiaulių atvykusi D. ir E. Intų 
šeima kiek galėdama priside
da prie renginių, o sūnus Eval
das — Connecticut Lietuvių 
sporto klubo narys, labai per
spektyvus krepšininkas. Va
karienės metu buvo išspręstas 
labai svarbus sportininkams 
klausimas. Waterbury lietu
vių veikėjas Peter Verseckas 
ir Linas Balsys su vietiniu kle
bonu vedė pokalbį dėl sales 
panaudojimo krepšinio treni
ruotėms ir sulaukė teigiamo 
atsakymo. 

Kūčių vakarienės dalyviai 
dėkoja Waterbury LB apylin
kei už tokį prasmingą vakarą. 

Sigita Šimkuvienė 
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mailto:skelbimai@draugas.org


DĖMESIO VERTAS RENGINYS 
2003 m. sausio 21-22 d. 

Kalifornijos Silicon Valley bus 
pristatytas Pasaulio informa
cijos technologijų forumas — 
WITFOR, kuris 2003 m. rug
pjūčio 27-29 d. vyks Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
TJšackas kviečia Amerikos lie
tuvius prisidėti remiant ir da
lyvaujant pasaulio informa
cinių technologijų forume 
Vilniuje. 

Šio forumo — informaci
nių technologijų lygybės vizi
ja, o tikslas — parengti ir pa
dėti ekonomiškai augančioms 
šalims įgyvendinti informaci
nės plėtros strategijas ir pro
jektus. Forume kviečiami 
dalyvauti už informacinę plėt
rą atsakingi Lietuvos ir užsie
nio politikai ir aukšti pareigū
nai, nevyriausybinių organi
zacijų atstovai, verslo vadovai. 

WITFOR rengia Lietuvos 
Vyriausybė kartu su Tarptau
tine informacijos apdorojimo 
federacija. Pagrindiniai part
neriai: Lietuvos nacionalinė 
UNESCO komisija, Lietuvos 
kompiuterininkų sąjunga (LIKS) 
ir INFOBALT asociacija. 

Vilniaus WITFOR pradės 
nuolatinį kas antrus metus vyk
siančių konferencijų ciklą. Tiki
masi, kad šis forumas bei forumo 
metu numatoma priimti Vil
niaus deklaracija gali tapti 
pirmaisiais vieningos nuomo
nės formavimo ir globalios 
veiklos ženklais, sprendžiant 
nelengvą informacijos techno
logijų bei žinių nelygybės šian
dieniniame pasaulyje užduotį. 

Siekiant geriau supažin
dinti su šiuo renginiu bei ren
ginio tikslais potencialius da
lyvius iš JAV, visų pirma Si
licon Valley įsikūrusias Infor
macinių technologijų ben
droves, WrTFOR organizatoriai 
sausio 21 d. San Jose valstijos 
universiteto Tarptautiniame ver
slo inkubatoriuje bei sausio 
22 d Santa Clara universiteto 
Mokslų, technologijų ir visuo
menės centre rengia VvTTFOR 
pristatymą. 

Forumo pristatymą remia 
bei potencialių dalyvių paieš
ka JAV užsiima Lietuvos am
basada JAV. 

Renginį JAV numato pri
statyti Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas, Lietuvos mi
nistro pirmininko patarėjas 
Renaldas Gudauskas, buvęs 
Tarptautinės informacijos ap
dorojimo federacijos preziden
tas Peter Bollerslev (Danija). 
Tarptautinės informacijos ap
dorojimo federacijos tarybos 
narys Dipak Khakhar (Švedi
ja), Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos genera
linė sekretorė Asta Dirmaitė. 
Hewlett — Packard paslaugų 
direktorius Suomijai bei Bal

tijos šalims Dan Hogstrom bei 
Lietuvos telekomunikacijų 
bendrovės „Omnitel" prezi
dentas Antanas Zabulis. 

Forumo pristatyme taip 
pat dalyvaus Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas. Pasak ambasadoriaus, 
forumo pristatymas vakarinė
je Amerikos pakrantėje padės 
JAV Informacinių technologi
jų bendrovėms geriau susipa
žinti su naujomis Lietuvos 
galimybėmis, kurias suteikia 
spartus šalies informacinių 
technologijų sektoriaus augi
mas bei netolima narystė ES 
ir NATO. 

Ambasadoriaus V. Ušacko 
nuomone, WTTFOR pristatymas 
Amerikoje — tai puiki Lietu
vos žinių ekonomikos atstovų 
iniciatyva, kuriant naują Lietu
vos ir JAV verslo santykių 
darbotvarkę bei pritraukiant 
JAV informacinių technologi
jų įmones veiklai Lietuvoje. 

Jis tikisi, kad Amerikos 
lietuvių organizacijos ir priva
tūs asmenys, remdami Vil
niaus vVTTFOR, padės dar dides
niam ratui „atrasti" Lietuvą 
— JAV politinę ir karinę są
jungininkę, kurioje sukurta pa
lanki investicijų aplinka bei 
kuri pasižymi aukštai kvali
fikuota darbo jėga. Lietuvos geo
politinė padėtis bei glaudūs 
ryšiai su JAV sukuria uni
kalią galimybe Lietuvai tapti 
JAV verslo tramplinu į Eu
ropos Sąjungos ir Rusijos rin
kas. Ambasadoriaus V. Ušacko 
nuomone, bendromis Lietuvos 
verslo, diplomatijos ir Amerikos 
lietuvių pastangomis pavyks 
šią galimybę išnaudoti. Todėl 
sausio 21-22 d. įvyksiantys 
WITFR pristatymai San Jose 
ir Santa Clara universitetuose 
yra sveikintini ir remtini žings
niai šia linkme. 

Ambasadorius V. Ušackas 
kviečia Amerikos lietuvius ak
tyviai įsijungti į pasaulio in
formacijos technologijų foru
mo organizavimą, remiant šį ren
ginį ir/ar dalyvaujant VvlirOR 
pristatymo renginiuose sau
sio 21 ir 22 San Jose ir Santa 
Clara universitetuose (Kali
fornijoje) bei pačiame forume 
Vilniuje. 2003 rugpjūčio 27-29 d. 

VvTTFOR pristatymai r j te 
2003 m. sausio 21 d. 4 vai. 

p.p. (vietos laiku) San Jose vals
tijos universiteto tarptautinio 
verslo inkubatoriuje (State 
L'niversity's International Bu
siness Incubator): (Adresas: 
111 North Market Street, San 
Jose. California). 

2003 m. sausio 22 d. 10 
vai. r. (vietos laikui Santa 
Clara Mokslų, technologijų ir 
visuomenės centre (Santa Cla
ra University's Center for 
Science, Technology, and So-
ciety and the Center. for 
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Lietuvos Vyčių jaunieji šokėjai prieš Kalėdas atstovavo lietuviams, atlikdami dalį programos Mokslo ir pramonės 
muziejuje (Science and Industry Museum) ruošiamuose tautinių bendruomenių kalėdiniuose pasirodymuose. 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupei jau daug dešimtmečių vadovauja Frank Zapolis. 

Jono Tamulaicio nuotrauka 

APMĄSTYMAI P O NAUJŲJŲ METŲ 
Jau nuo seno Amerikoje yra 

įsigyvenusi tradicija, kad, su
tinkant naujus metus, kiek
vienas asmuo privalo padary
ti pažadus, kurių reikės lai
kytis ateityje. Nėra sunku pa
daryti pažadus, bet gali būti 
sunkoka jų prisilaikyti. 

Nebūtų blogai, jei ir mes, 
Amerikos lietuviai, pasek
tumėme tuo pavyzdžiu, taip 
pat padarydami pažadus. Vi
sų pirma, savo pažadus pri
valome pagrįsti pagrindiniais 
mūsų egzistencijos elemen
tais: turime būti lojalūs mus 
priėmusiai šaliai, draugiškai 
ir labdaringai nusiteikusiai 
Amerikai, bet tuo pačiu išlikti 
artimi ir patriotiškai nusi
teikę mūsų gimtajam kraštui 
— tėvynei Lietuvai. Joje glūdi 
mūsų šaknys, joje yra gyva 
viena seniausių pasaulio kal
bų ir jai mes esame tiek mo-

Innovation and Entrepre-
neurship. Williman Room, 
Benson Memorial Center); 
(Adresas: 500 EL Camino 
Real. Santa Clara, Califor
nia). Norintys dalyvauti šioje 
prezentacijoje jau gali re
gistruotis adresu: 

http://sts.scu.edu/events. 
Dėl papildomos informaci

jos prašome kreiptis į: 
LB ambasados JAV I sekre

torių Raimondą Ališauską, 
tel.202-234-5860 ext 120; E-mail: 
raimondas@ltembassyus .org 

Ryšių su visuomene ir va
dybos konsultacijų kompani
jos UAB ,A Jonkus ir partne
riai'" projektų direktorę Daivą 
Bumbytę tel.:+370 686 23240; 

E-mail: daJva.b@jonkusit. 
\\TTFOR konsultantas JAV 

Gordon Feller (Integrated 
Strategies, San Rafael, Cali
fornia. tel:+718 362 4817). R. K 

rališkai, tiek finansiškai labai 
reikalingi. Tačiau pats pagrin
dinis uždaviays mūsų visuo
menei yra būtinumas lietu
viškoje dvasioje priauginti 
ateinančias, svetimoje žemėje 
gimusias kartas. Tiek pavie
niai Amerikos lietuviai, tiek jų 
organizacijos privalo sukaupti 
savo dėmesį į augančių kartų 
lietuviškos dvasios puose
lėjimą. Šeimos savo namuose 
turi kalbėti vien lietuviškai, 
vaikus įtraukti į lietuviškas 
organizacijas, skautus ar atei
tininkus, ar kurį sporto klubą. 
Svarbiausia yra juos siųsti į 
lituanistines mokyklas, sekti 
jų namų darbų atlikimą, juos 
įtraukti į lietuviškas parapi
jas, lietuvių kalba paruošti 
pirmai išpažinčiai ir pirmai 
Komunijai, visas maldas nuo 
pat mažens išmokius lietuviš
kai. Kitaip "sakant, jų asme
nybes reikia papildyti lietuviš

ko gvvenimo ir idealų elementais. 
Suaugusieji privalo remti 

lietuvišką spaudą, radijo ir te
levizijos programas, pirkti lie
tuviškas knygas. Svarbu pa
laikyti mūsų dramos ir muzi
kos vienetus, propaguoti jų 
darbus, lankyti koncertus ir 
vaidinimus, remti ir palaikyti 
Lietuvių Bendruomenės veik
lą. Kultūrinė ir visuomeninė 
veikla yra mūsų lietuviškos 
egzistencijos pagrindas. Taip 
pat yra būtina užmegzti arti
mus ryšius su iš Lietuvos at
vykstančiais tautiečiais. 

Susikaupkime ties mūsų 
gyvenimo reikalavimais ir idė
jomis: būkime ištikimi tėvynei 
Lietuvai, tą ištikimybę per
duokime ateinančioms kar
toms ir būkime dėkingi mus 
priglaudusiai, visas laisves bei 
teises suteikusiai, Amerikai. 
Laimingų metų visiems! 

Aurelija M. BaJašaitienė 

'MARGUMYNAI' 

RUOŠIANTIS 
NETIKĖTUMAMS 

Dabar dažnai kalbama apie 
galimą karą ar teroristinius 
pavojus, todėl gyventojams 
patariama pasiruošti bet ko
kiam netikėtumui, apsirūpi
nant bent vandens ir kitų bū
tinų reikmenų (negendančio 
maisto, vaistų) atsargomis. 

Visuomenės apsaugos biu
ras pabrėžia, kad būtiniausia 
turėti vandens atsargas: bent 
po du galionus kiekvienam 
asmeniui, kad pakaktų 3-4 
dienoms. Geriausia tam tinka 
pirktas buteliuose vanduo, nes 
jis gali nesugedęs išlikti neri
botą laiko tarpsnį. Vandenį 
reikia laikyti atskirai nuo 
įvairių chemikalų, neapšvies
tą saulės. Temperatūra ne

svarbu — vanduo lygiai gerai 
išsilaiko vėsioje patalpoje ir 
taip pat šiltesnėje. Vandens 
atsargų turėti svarbu ir kitų 
nelaimių metu, kuomet 
sutrinka tiekimas dėl audrų, 
žemės drebėjimo ar pan. ConS 

TEIGIAMAI ĮVERTINTAS 
RYAN SPRENDIMAS 
Tarptautinė teisininkų ko

misija, kuri atstovauja teisė
jams ir advokatams iš 60 vals
tybių, tvirtai pasisakė remianti ir 
pritarianti buvusio Illinois gu
bernatoriaus George Ryan nu
tarimui visiems valstijos mirti
ninkams mirties bausmę pa
keisti kalėjimu iki gyvos gal
vos. Ryan sprendimas buvo palan
kiai sutiktas Kenijoje, Meksi
koje ir kitose valstybėse. NYT 

Draugui" reikalingi 
draugai 

Laiko ratas sukasi ir su
kasi. Besisukdamas atneša 
pasikeitimus — nežinome, kas 
laukia už artimiausio posūkio. 
Viena aišku: kiekvienas laik
raštis, o juo labiau dienraštis, 
negali snūduriuoti ties va
karykščia diena. Jis yra da
barties gyvenimo veidrodis ir 
turi kiek galima greičiau at
spindėti viską, kas vyksta, kas 
mums patiems, mūsų tautai 
ar gyvenamam kraštui svarbu 
bei reikšminga. 

Kartais geriau pavyksta 
šiuos uždavinius atlikti, kar
tais galbūt nelabai; kartais 
pasitaiko klaidų ar neapsi
žiūrėjimų, bet — galime už
tikrinti — „Draugas" nuo
širdžiai stengiasi nepaleisti iš 
akių savo paskirties. Juk tai 
vienintelis likęs lietuviškas 
dienraštis, leidžiamas už Lie
tuvos ribų. Nepaisant, kiek 
skaitytojų jis turi, nepaisant, 
kad tolimesnėse vietovėse 
gyvenančius pasiekia pavėluo
tai, „Draugas" savaitės bėgyje 
visgi pateikia daugiausia ži
nių, informacijos ir pamini 
svarbiausias mūsų gyvenimo 
aktualijas. Tačiau jis atlieka 
daug daugiau: jungia visus lie
tuvius į vientisą bendruo
menę, vieną lietuvišką šeimą, 
nesvarbu, kur jie gimę ar au
gę, kuomet atvykę į šį kraštą. 

Suprantama, joks laikraš
tis negali duoti visiems visko, 
visiems patikti ar įtikti. Kas 
vieniems labai įdomu, kiti tik 
numoja ranka; ką vieni skaity
tojai giria, kiti negaili redakci
jai pylos, kad drįso ..tokį 
šlamštą" spausdinti. Kadangi 
mūsų skaitytojų amžius, pa
žiūros ir nuomonės labai įvai
rios, stengiamės laikytis tary
tum „neutralios zonos" — ne
nusižengiant krikščioniškais 
principais pagrįstoms verty
bėms ir humaniškumo princi
pams. Taip pat stengiamės, 
pagal išgales, kad pateikiama 
informacija būtų tiksli ir 
nešališka. 

Nėra abejonės, jog daug 
dar būtų galima patobulinti, 
bet redakcijoje šiuo metu dir
ba tik trys žmonės, tad kai ku
rių sumanymų reikia atsisa
kyti dėl laiko ir sąlygų stokos. 
Pagrindinė problema yra lėšų 
trūkumas. Jau seniai „Drau
gas" neišsiverčia vien iš pre
numeratų, tad esame labai dė
kingi už kiekvieną auką. kurią 
padovanoja dosnūs mūsų skai
tytojai. Gal kas sakytų — tu
rite Draugo fondą, tai jis ga
lėtų suteikti finansinę para
mą. Taip, jis suteikia, tačiau. 

kaip ir kiekvienas fondas, turi 
laikytis savo taisyklių ir remti 
„Draugą" tegali tik iš gau
namų procentų už pagrindinį 
kapitalą. Nereikia gi niekam 
aiškinti, kad dėl biržos svyra
vimų ir ekonomikos sunkumų 
šiame krašte, tie procentai la
bai sumažėję, todėl ir parama 
dienraščiui atitinkamai ap
karpoma. 

Kalėdų metas, kaip galima 
matyti iš skelbiamų žinučių, 
pasižymėjo ypatingu skaityto
jų dosnumu: už „Draugo" 
išleistą kalendorių, kalėdines 
korteles jie siuntė (ir tebeat-
siunčia) aukas, nepašykštėjo 
vienos kitos dešimtinės ir ap
skritai švenčių proga. Tačiau 
tų įplaukų upeliukas netrukus 
vėl susiaurės, o galbūt net iš
džius. Bet štai — atsitiko du 
džiuginantys įvykiai: lietuviš
kų telkinių gyventojai ryžosi 
suruošti renginį „Draugo" 
paramai. 

Pirmieji savo išradingumą 
ir geranoriškumą parodė 
Floridos lietuviai — St. Pe-
tersburg Lietuvių klubas ir 
darbščioji to telkinio spiritus 
movens — Angelė Karnienė. Ji 
savo sumanumu ir energija 
suruošė ..Draugo" paramai 
pokyli Lietuvių klubo patal
pose, o svečiai nepašykštėjo 
aukų ir netrukus dienraštis 
gavo labai stambią dovaną — 
net 1.000 dol. Mus pradžiugi
no ne vien pinigai, kurie labai 
reikalingi ir įvertinami, bet 
taip pat šių mūsų tautiečių su
pratimas, kad mums reikalin
ga lietuviška spauda, būtina 
ją remti, išlaikyti. Kokia skur
di būtų mūsų būtis-, jeigu ne
galėtume; leisti bent vieno lie
tuviško dienraščio! 

Sakoma, kad geri pa
vyzdžiai uždega kitus geriems 
darbams. Ir Floridos lietuvių 
pavyzdys įkvėpė Cicero LB 
apylinkės valdybą, kuri šį sek
madienį sumanė taip pat su
ruošti renginėlį „Draugui" pa
remti. Ji ne tokia gausi tautie
čių skaičiumi, bet nestokojanti 
gerų norų. pasišventimo ir 
energijos. 

Esame dėkingi St. Peters-
burgo lietuviams. Lietuvių 
klubui, ypač Angelei Kar-
nienei; esame dėkingi Cicero 
LB apylinkes vaidybai ir jos 
pirm. Mindaugui Baukui. Kas 
žino. galbūt šie užmojai rati
lais nubanguos per kitus lietu
viškus telkinius, galbūt ir ki
tur kils noras suruošti kaž
kokį pobūvį, kurio pelnas būtų 
skiriamas „Draugui". Kas 
žino... 
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Kėdainių Kraš to muzie jaus paroda . .Nepriklausomybe? kovos 
Kėdainiuose XIX-XX a. Iš kaires — muziejaus direktorius Rimantas Žir
gulis, muziejininkė J ū r a t ė Nokrašiene. .Jonas Variakojis, muziejau 
saugotoja Rita Vertei iene A. Dagio miotr. 

Po oficialiosios dalies mi
nėjimo dalyviams koncertavo 
karių dainų konkurso laurea
tai — KASP Kauno apskrities 
2-os Dariaus ir Girėno rinkti
nės choras „Margiris" ir Lie
tuvos Šaulių sąjungos liaudies 
dainų ansamblis „Vija", solo 
dainavo Lietuvos operos ir 
baleto teatro solistas, generolo 
K. Ladygos anūkas Tomas 
Ladyga ir Kauno Muzikinio 
teatro solistas, LŠS centro 
valdybos narys Juozas Janu-
šaitis. Meninės dalies pabaigo
je salėje nuvilnijo minėjimo 
dalyvių bendrai sugiedota 
„Žemėj Lietuvos". 

Minėjimui pasibaigus, inž. 
J. Variakojis ir renginio orga
nizatoriai pakvietė susirinku
sius į Vytauto Didžiojo menę, 
kur visų laukė darbščiųjų 
birutiečių gardžiais valgiais 
aptaisyti vaišių stalai. 

J . Variakojo. kaip ir kitų 
Lietuvos karžygių, šviesus 
atminimas neužmirštas ir ne
bus užmirštas, nes. jeigu mes 
nemokėsime pagerbti praei
ties didvyrių, neišsiugdysime 

savo kartos karžygių. 
Nepriklausomybės kovų 

savanorio, žymaus karvedžio, 
dukart Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalieriaus, buvusio krašto 
apsaugos ministro pulkininko 
leitenanto Jono Variakojo 
sūnus inžinierius Jonas 
Variakojis gegužės 25 d. apsi
lankė Lietuvos Šaulių sąjun
gos centrinėje būstinėje ir 
susitiko su Lietuvos šaulių 
vadu pulkininku leitenantu 
Juozu Širvinsku. 

Malonaus pokalbio metu 
LŠS vadas svečiui papasakojo 
apie Lietuvos šaulių veiklą, 
uždavinius, ateities planus, 
perspektyvą, žemėlapyje paro
dė šaulių dalinių dislokacijos 
vietoves, abu džiaugėsi 
jaunųjų šaulių (nuo 12 iki 18 
metų) narių augimu bei 
veikimu ir organizacijos svar
bia vieta Lietuvos visuomenė
je. Pik. ltn. J . Širvinskas 
atsakė į svečią dominančius 
klausimus. 

Vėliau Lietuvos šaulių 
vadas inž. J. Variakojį 
supažindino su LŠS štabo 

pareigūnais, aprodė LŠS štabo 
patalpas. bibli6teką ir mu
ziejų, kuriame svečias pasi
rašė Šaulių sąjungos muzie
jaus Garbės svečių knygoje. 
Beje, šio muziejaus eksponatai 
byloja apie visus Lietuvos 
šaulių veikimo laikotarpius: 
1919—1940 m. Lietuvoje, 
1954 m. iki šių dienų išeivijoje 
ir 1989 m. iki šių dienų 
Lietuvoje. 

Inž. J. Variakojis apsi
lankė ir „Trimito" redakcijoje. 
Lietuvos šaulių žurnalo redak
torė A. Garnienė ir redakcijos 
darbuotojos papasakojo apie 
žurnalo leidybą. 

Šiltai atsisveikinant su 
Šaulių sąjungos vadu pik. ltn. 
J. Širvinsku, inž. J. Variakojis 
pasakė: „Geriau vieną kartą 
pamatyti negu šimtą kartų 
išgirsti. Dabar aš įsitikinau, 
kad šaulių organizacija yra 
rimta organizacija, kuri turi 
garbingą praeitį, dabartį ir 
turės garbingą ateitį". 

Panevėžio apskrities įgulos dalinių rikiuotė pik ltn •': Variakojo pami-
P a b a i g a nejime Panevėžyje. 

http://sts.scu.edu/events
file:////TTFOR
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Šeimų stovykla „Lankas 2002" 

NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ 
Dar buvo ankstyvas pava

saris, kai ėmėm planuoti 
„Lanko" stovyklos programą. 
Prie garuojančių kavos puo
delių lingavom galvom ir trau
kėm pečiais, manydamos, kad 
šįmet stovykla bus tiesiog ma
žutėlė. Atvažiuoti ketina tik 
keletas šeimynų. Net virėjo 
nereikės! Pačios pamokėles 
pravesim, pačios ir pietukus 
išsivirsim... Laikas bėga, vai
kai auga. Būrys vyresniųjų 
planuoja stovyklavimą Daina
voje, o pačios vyriausios mer
ginos — netgi Lietuvos pusėn 
traukia. Ir ką padarysi? Teks 
vieniems baseine taškytis, 
smėlio pilis statyti ir vande
ninius dažus rankose laikyti. 
Tokie tai planai ir skleidėsi 
popieriaus lapuose... Artinosi 
rugpjūtis. Rikiavosi dėžės, pil
nos spalvoto popieriaus, įvai
riausių dažų, karoliukų, baltų 
kepuraičių, net gipso; nepa
mirštos žirklės, klijai... Tačiau 
ne tai mus žavėjo. Svarbiau
sia, kad ilgėjo norinčiųjų 
atvažiuoti sąrašas. Džiugių 
naujienų daugėjo. Pasirodo 
netgi iš Dainavos dar galima 
ir į „Lanką" suspėti. 

Ir sugužėjo, ir suvažiavo 
stovyklautojai. Rugpjūčio 18-
osios vakarą į JKursos" sto
vyklavietę Olimpijos pusiasa
lyje automobiliai riedėjo iki 
pat vidurnakčio! Niekas neno
rėjo praleisti pirmadienio ryti
nės mankštos! 

J iškilmingą stovyklos ati
darymą subėgo, suėjo ir su
traškėjo gausus ir gražus bū
rys berniukų bei mergaičių. 
Stovyklos vadovė — Silvija 
Fabijonaitė-Comeaux. Nuo 
pat pirmos iki paskutinės die
nos ji vadovavo mūsų veiklai. 
Jau antri metai stovyklautojai 
skanduoja: „Lankas jungia 
mus visus, ir mažus, ir di
delius". Tai tikra teisybė, nes 

stovyklautojų amžius buvo 
nuo vienų iki 16 metų. Gražu! 
Labai gražu! 

„Laimink Dieve vaikelius 
ir geruosius tėvelius..." Tai 
maldelė, kurią vaikai sukalba 
prieš eidami valgyti. Ir negali, 
žmogau, nesistebėti ar nuty
lėti, kaip sukosi šįmet virtuvė
je Tomas Žvirzdys... Visko bu
vo būtent tiek, kiek reikia. 
Sotūs ir laimingi „Piemenė
liai", „Gintarėliai" ir „Laumės" 
pradėdavo savo nepakartoja
mą dieną stovykloje. 

Žinau, žinau. Kyla visokie 
klausimai. Atsakysiu į kiek
vieną. Bet, prieš pradedant, 
noriu keletą sakinių įterpti. 
J au antrus metus iš eilės 
stovyklautojų būryje matėm 
Gertrūdą Varnaitę iš Kauno. 
Ei, argi ne šaunu? Adris Jau-
takas atskrido netgi iš New 
Yorko, lydimas mamutės Jad
vygos Lukoševičienės. Dariui 
ir Andriui Činčiams tai buvo 
pirmoji stovykla, perskridus 
Atlantą. Džiaugiamės kiekvie
nu sugrįžusiu ir naujai prisi
jungusiu prie mūsų būrio! Va
žiuojam... 

Ar šokom taut inius šo
kius? Žinoma šokom! Ir dar 
kaip! Trypė mažesni su dides
niais, didesni su mažesniais, 
visai nesirūpindami, kas su 
kuo. Buvo smagu ir tiek. 
Šokių vadovė Violeta Kuprė-
naitė tik braukė prakaitą, kai 
repecijai pasibaigus, didžkiai 
sėsdavo prie ilgiausių stalų 
„ką nors budavoti". 

Kas naujo rankų darbelių 
„virtuvėje"? Oi, mielieji, šįmet, 
kaip niekad, Rasa Raišytė ir 
Vida Žvirzdytė-Farler pasi
stengė. Projektai dažniausiai 
buvo tokie rimti, kūrybiški ir 
įdomūs, kad su viena diena 
niekas nesibaigdavo. Ar ne 
įdomu, kai, naudojant medici
ninį gipsą, sukuriama kaukė 

pagal tavo veido bruožus? O 
kai ją nudažai norimomis 
spalvomis, gali ir moliūgų 
šventei pasiruošti ir kalėdi
niame kaukių pokylyje suda
lyvauti. Šaunus projektas! 

O mozaikos ir šiaip spal
vingi koliažai! O rėmeliai, 
kuriuos vaikai puošė žaliais 
miško medžių lapais. O 
spalvingos kepurėlės, kurias 
dažė stovyklautojai „įkišti" į 
pačius tikriausius, bet dar 
nenaudotus, juodus šiukšlių 
maišus (tai Genutės Gylytės-
Orrico idėja, apsaugojusi vai
kus nuo dažų, o dažus — nuo 
vaikų). Būdavo net taip: iš-
kapstai smėlyje duobutę, pri
riši vieną virvutės galą prie 
pagaliuko, o kitą nuleidi apa
čion; tada pasakai Raišių Ra
sai, kokia spalva tau gražiau
sia ir ji užpila tavo sukurtą 
kapstinėlį tos spalvos karštu 
vašku. Atspėjot! Taip gimdavo 
„laukinės žvakės"... 

Ką veikė mažieji „Pieme
nėliai"? Žinoma dūko, žinoma 
kvatojo ir šūkavo. Kartais 
trukdė savo broliams ir se
sėms. Bet koks spalvingas ga
vosi mažylių bendras tapybos 
darbas, kurį vėliau kabinome 
ant sienos! 

Žaidimo tešlos minkymas 
ir tik vieniems jaunėliams 
žinomų daikčiukų kūrimas 
stebino net didžiuosius pagal
bininkus „Vaidilas". Žinoma, 
vėliau teko energingai darbuo
tis šluota, kad visi likusieji 
nepriliptų prie grindų... „Teš
los užteko visiems," — džiau
gėsi Linda Mažeikienė. Šluota 
darbuojasi, o mažiesiems pa
saką skaito Aušra Vaštakienė. 
Sakot, kad nesimatyti skaity
tojos? Žinoma, juk vienas 
vaikas ant vieno kelio sėdi, ki
tas — ant kito. Dar kažkas ant 
pečių ropščiasi. Visi likusieji 
prisispaudę prie pasakorės, 
lyg paukščiukai prie paukštės. 

O kaip su muzikine dali
mi? Geras klausimas! Ačiū! 
Turiu su džiaugsmu pasakyti, 
kad bendruomenėje turim 
įvairios pakraipos talentingų 
žmonių. Kiekvienais metais 
Asta ir Dainius Vaičekoniai 
nuoširdžiai talkindavo visuose 

muzikinuose projektuose. Šį
met mažoji Kamilytė dar ne
sutiko važiuoti į stovyklą ir tė
veliai pasiliko namuose (Ka-
miliuk, kitąmet laukiam ir ta
vęs, ir Gabijos!). Nejuokais 
buvom susirūpinę. Didžiam 
visų džiaugsmui, Vidas Švagž-
dys pasirodė stovykloje su 
akordeonu ir gitara. Pianinas 
juk visuomet stovėjo vietoj. 
Na, ir dainavom! Visur, labai 
dažnai ir įvairiausiu laiku. 
Prie vėliavos giedojom himną, 
per pamokas tupinėjom ir 
stovinėjom, dainuodami „At
skrido paukštelis", stovyklos 
daina nuskambėdavo prie 
laužo. Tėveliams ir šiaip sto
vyklos svečiams buvo linksma 
ir iki graudulio gera versti 
Jūratės Audęjaitienės sudary
tą dainorėlį su senom, gerom 
ir primirštom dainom. Žino
ma, ne tik vertėm lapus, bet ir 
dainavom patys. Ir iš pačios 
širdies! Ačiū Vidui ir tikimės, 
kad kitais metais vėl sulauk
sime jo „Kursoje". 

Ar buvo, ko vaikai pasige
do? Žinau tik tiek, kad kitiems 
metams gavome šiokių tokių 
užsakymų. Stovyklautojai liko 
sužavėti Irenos Blekytės isto
rijos paskaita („daugiau, dau
giau tokių paskaitų, taip įdo
miai skaitomų ir tiek daug 
informacijos duodančių"). O 
fotomenininko Andriaus Mik
šio apsilankymas sukėlė tikrą 
norų bangą. Dabar visi nori 
irgi TAIP fotografuoti, ir iš
mokti pamatyti tai, ką me
nininkai mato. Norisi pa
klausti ir paprašyti Andriaus, 
kad kitąmet planuotų kelionę 
į stovyklą mažiausiai porai 
dienų... 

Kas dar? Norėčiau prisi
minti saulėtą penktadienio 
pavakarį, kai visi susirinkom 
ant kalvelės, visai netoli lau
žavietės. Ten, kur metai iš 
metu mūsų visų džiaugtasi ir 
dainuota, šokta ir vaidinta, 
kur iki vėlumos sėdėta prie 
dar raudonuojančių žarijų. 
Ten auga gražūs ir stiprūs me
džiai — ąžuolas ir uosis. Ten 
dabar žaliuoja eglė, kurią pa
sodinome prisiminimui Eglės 
Linkaitytės-VVeiss, taip skau-

Džiaugsminga akimirka gamtoje. 

džiai išėjusios iš mūsų tarpo 
vasaros viduryje. Ray, Katrė 
ir Deivydas — Eglės šeima, 
turėjo pajusti, kaip stipriai 
susirėmę sielom, ne tik susi
kabinę rankom, mes visi 
stovėjom. Žaliuok, Egluže. 

Ar buvo iškyla? Buvo! Ar 
kopė stipriausieji į kalnus? 
Kopė! Ar valgėm Astos Liffick 
antro gimtadienio tortą? Ir 
dar kaip! Kimšom pilnais žan
dais ir dar „Ilgiausių metų" 
sugiedoti spėjom. Ar maudė
mės baseine? Nesimaudėm, o 
mirkom iki „susiraukšlėjimo" 
(taip vaikai nusprendė, pa
žiūrėję į savo pirščiukų ga
liukus). 

Ar vyko stalo teniso varžy
bos? Vyko! Turim ir nugalėto
ją — Angelo Comeaux. Ar bu
vo taip, kad kvatotų visi „už 
pilvų_ susiėmę"? Buvo! Ir ačiū 
už tai Ramintai Rankytei, 
kuri suraišiojo vaikų poroms 
po vieną (skirtingą) koją ir 
liepė „kuo greičiau iki štai 
anos pusės nubėgti". Bando
mąją trasą pirmieji įveikė 
Daumantas Vaštakas ir Ta
das Lukoševičius, palikdami 
kvatojančius didžkius kažkur 
ten toli toli... 

Ar užkabinom medalį 

Kitu žvilgsniu... 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

APIE NOSTRADAMĄ, PAKSĄ IR KITUS DALYKUS 
Kadaise XVI amžiuje 

Prancūzijoje gyveno toks gar
sus pranašas Nostradamas, 
kuris, kaip daugelio žmonių 
manoma, išpranašavo pasau
lio ateitį, atspėdamas kone 
visus, nūnai tebevykstančius, 
pagrindinius įvykius, o ypač 
didžiąsias nelaimes. XX am
žiuje Nostradamas numatė 
abu pasaulinius karus, komu
nizmo ir fašizmo epochas, Čer
nobylio katastrofą ir daugelį 
kitų nemalonumų... Jeigu 
tikėtume Nostradamo prana
šystėmis, tai netrukus XXI 
amžiuje mūsų laukia Trečiasis 
pasaulinis karas, kurį sukels 
krikščionių ir musulmonų ne
sutarimai. Ir tas karas, anot 
Nostradamo. nusineš pusės 
amerikiečių, maždaug dviejų 
trečdalių europiečių ir trijų 
ketvirtadalių musulmonų 
gyvybę. Tiesa, karams pra
sidėjus, medicina bus tiek pa
žengus į priekį, kad pasaulio 
gyventojai jau mokės prisisiūti 
įvairius kiaulių organus, todėl 
žudys jie vieni kitus žymiai 
ilgiau ir sėkmingiau, negu tai 
buvo daroma XX amžiuje. 

Beje. XX amžiaus pabaigo
je pasaulyje pasigirdo nemažai 
ir skeptiškų atsiliepimų apie 
šias Nostradamo pranašystes. 
Ir ne dėl to. kad jos neatitiktų 
tikrovės... O dėl to, jog, išty
rinėjus žmogaus pasąmonės 
galias, buvo suvokta, kad žmo
nijos mąstymą galima užpro
gramuoti, sukuriant ryškius 
įtikinamus vaizdinius. Ir juo 
daugiau žmonių susitapatina 

su sukurtuoju vaizdiniu, ima 
jo bijoti bei pasakoti apie jį ki
tiems, tuo daugiau galimybių, 
kad toji mintis įsikūnys... 
Ypač Nostradamo ideologiją 
sukritikavo garsi Sibiro at
siskyrėlė Anastazija, bemaž ir 
apkaltindama garsųjį pranašą 
tuo, kad jis savo vaizdiniais 
sukūrė didžiuosius karus bei 
kitas apokaliptines katastro
fas. Ir, anot Anastazijos — 
pasipriešint šiems procesams 
galima tik vienu būdu — ku
riant visiškai priešingus Nos
tradamo apokaliptiniams re
gėjimams vaizdinius, kuriant 
harmoningo. Meilės, Toleran
cijos ir Teisingumo principais 
paremtus ateities pasaulio 
modelius... 

Beje. grįžkime prie pasą
monės, fenomeno... Garsiųjų 
Murphy dėsnių autorius J. 
Murphy, savo knygoje „Jūsų 
pasąmonės galia" teigia, kad 
didžiausias naujųjų amžių ste
buklas yra ne atominė energi
ja ar tarpplanetinės kelionės, 
o didžiulė galia, dieviškasis 
protas, slypintis mūsų pasą
monėje. Anot knygos auto
riaus, mokant juo naudotis, jį 
išlaisvinti, galima ne tik išsi
gydyti visas ligas, susitvarkyti 
asmeninę karjerą, bet teigia
ma linkme pakreipti ir viso 
pasaulio likimą. Tas fenome
nas remiasi vienu paprastu 
reiškiniu, vadinamu — Tikė
jimas. Supaprast inus šioje 
knygelėje išdėstytas Murphy 
tezes, jas galima būtų apiben
drinti maždaug taip: jei aš 

nuoširdžiai tikėsiu, kad kas 
nors gali įvykti, tai taip bus. 
Jei tikėsiu, kad bus blogai, tai 
bus blogai. Jei tikėsiu, kad ge
rai, tai bus gerai... Evange
lijoje pagal Morkų tai pasaky
ta labai paprastai: „Kas 
pasakytų šitam kalnui: 'Pa
sikelk ir meskis į jūrą' ir savo 
širdyje nesvyruotų, bet tikėtų 
įvyksiant, — tai ir įvyktų". 

Tokia tad yra ši labai 
paprasta minties mistika, 
kurią netikinčiam žmogui gal 
ir nelengva suprasti, bet dau
gybė elementarių mūsų gyve
nimo pavyzdžių tai parodo. 
Net liaudies patarlėse sakoma 
— „vadink žmogų kiaule — 
kriuksėti pradės". 

Prisiminkime netolimų 
laikų Lietuvos istoriją — Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą, juk Kovo 11-osios aktą 
galime vertinti kaip stebuklą. 
Tačiau galime į tą reiškinį pa
žvelgti ir kitaip — milijonų 
žmonių galvose dar nuo parti
zanų laikų, disidentų veiklos 
ir kiekvieno paprasto žmogaus 
slaptose svajonėse buvo su
kurtas aiškus vaizdinys apie 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kuris įsikūnijo 1990 kovo 11. 
Kitas — sovietų militaristinės 
sąmonės sukurtas vaizdinys 
įvyko beveik po metų 1991 
metų sausio 13-ąją, bet Lie
tuvos žmonių vaizdinys buvo 
nepalyginamai stipresnis, įtai
gesnis už sovietų armiją su vi
sais tankais, kurie (net iki da
bar neaišku, kodėl?) apsisuko 
ir dingo, taip ir neįvykdę 

pagrindinės užduoties ,— 
Parlamento puolimo. 

Paskui atgimstančioje 
Lietuvoje buvo pradėti kurti 
kiti įvaizdžiai — visokios vie
tinės reikšmės šmėklos — taip 
„monstrifikuoti" tapo bemaž 
visi pirmieji Lietuvos politikai 
— V. Landsbergis, K. Pruns
kienė, A. Brazauskas, G. 
Vagnorius, jau nekalbant apie 
anų laikų voratinkliuose itin 
populiarias priešiškų valsty
bių spectarnybos baubus, gąs
dinančius mus iki šiol. { šią 
„monstrifikuotą", Nostradamo 
pranašystėmis atsiduodančią 
realybę prieš kelias dienas 
įžengė ir naujasis Lietuvos 
prezidentas Rolandas Paksas. 
Su visu savo naiviu naujoko 
naivumu išsipaišęs erelį ant 
partijos emblemos, tuoj pat 
buvo „sumonstrifikuotas" iki 
fašisto ir toks įvaizdis ėmė 
gyventi. Patarlė „kaip pa
vadinsi, taip nepagadinsi" 
šiuo atveju jau nebetiktų. Gal 
netgi atvirkščiai... O ką, jeigu 
pabandytume pažaisti tokį 
atvirkščią žaidimą, jei žinia-
sklaida ir „monstrifikuoti" 
linkę politikai imtų ir pradėtų 
kurti visai kitokį Rolando 
Pakso įvaizdį, taip gal net 
padėdami naujajam preziden
tui tapti tuo, kokio jo norima 

— ne tik ryžtingą, bet ir dorą, 
išmintingą ir 1.1. 

Kol kas buvo elgiamasi 
priešingai, gal net nesu
vokiant, kad oponentą vien 
mušdamas ir visaip niekin
damas, tyčiodamasis apie savo 
sapnus, kuriuose regėjai šv. 
Paksą ir pan., — viso labo įsi-
gyji stiprų priešą, kuriam 
padarai daug nemokamos 
reklamos. Juk kas galėtų pa
neigti, kad dauguma Lietuvos 

pirmą kartą stovyklon atva
žiavusiam Viktorui Gabaliui? 
Užkabinom! Ar valgėm švie
žiai sugautą žuvį? Valgėm! O 
Audrius Vaštakas atvažiavo 
savaitgaliui. 

Na, o kaip paskutinis va
karas? Gerai, labai gerai. An
tanas Minelga atvežė du di
džiulius arbūzus, kad po 
pievas pažirę vaikai galėtų 
atsigaivinti jų sultimis... Vir
tuvėje čirškėjo spirgučiai, pup
sėjo kepamas kugelis. Marytė 
Pareigytė, Zita Žvirzdienė ir 
Birutė Gylienė pasirūpino, 
kad vakarienė būtų su tikru 
lietuvišku akcentu. Ir susirin-

žmonių už Rolandą Paksą bal
savo dėl šio nevykusio tyčioji-
mosi, kuris puolamajam pelne 
tik pagarbą ir užuojautą. Čia 
nepakenktų bent elementa
riųjų psichologijos žinių iš
manymas, kuriose taip pat 
sakoma, kad bandymas su 
oponentu susidraugauti, nuo
širdūs patar imai gali daug 
daugiau nuveikti visų Lie
tuvos piliečių bendram labui, 
negu pasispjaudydamas šven
ta savosios pagiežos ugnimi. . 

Rolando Pakso „demons-
trifikaciją" siūlyčiau pradėti 
nuo pačios būsimojo preziden
to pavardės — Pax, Paeis — 
taika, ramybė. Gal tai mūsų 
valstybės slaptasis ginklas, 
kuris valdžion atėjo taip 
agresyviai ir kovingai vien 
tam. kad netrukus taptų taiką 
ir ramybę nešančiu ba
landžiu? Antra vertus, Lie
tuvos visuomenė jau seniai gy
veno pasidalijus į dvi stovyk
las — elitariškesnę, did
miesčių publiką ir paprastus, 
dažnai viskuo nusivylusius ir 
nuskurdusius, provincijos gy
ventojus. Tai, kad jiems nebu
vo rodoma didesnės pagarbos 
ir dėmesio, rodo ir šių rinkimų 
rezultatai. Ir gal Paksas atėjo 
tam, kad suvienytų šias dvi 
Lietuvas. Priverstų jas susi
draugauti ne tik „bėdų turgu
je"... Galų gale, turėtume pri
pažinti ir tai, kad griežtesnės 
tvarkos biurokratinėje siste
moje, lengvesnių mokesčių 
norisi visiems. Tad, pasinau
dodami pažadais, priverskime 
valdžią tai padaryti. Juk 
lengviausia yra pasakyti — tai 
nerealu ir neįmanoma. Kovo 
11-oji, realiai žiūrint, taip pat 
buvo nereali ir neįmanoma... 

Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

ko mūsų daug. Ir buvo labai 
smagu dainuoti, šokti, im
provizuoti prie laužo. Kažkur 
toli, Čikagoj gyvenančiam 
Arvydui Tamosevičiui esu 
labai dėkinga už šokį „Kara
lius Abrahamas", kurį išmo
kau prieš gerus 13 metų. Da
bar šį šokį šokam visi — ir 
jaunesni, ir vyresni. 

Ei, būna linksma, bet kad 
šitaip! Reiktų jums pamatyt, 
kokia neišsemiama energija 
spinduliuoja mūsų vaikai, mes 
patys, mūsų tėvai bei seneliai. 
Geras pavydas uriestų jus 
visus. Pažadu! 

•SKELBIMAI* 
PASLAUGOS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISON.E 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas... 

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 7 * 1 
VENCIUS & r | l » 
ronnaaor CONSTRUCTION 

312-388-8088: 
773-254-0759;312-493-8088 

PARDUODA 

Furniture for sale: 
bedroom. couch, etc. 

Call after 6 p.m. 
Te!. 630-495-4006. 

Al TOMOBHJQNA.V1 ASVOtVTOSR 
GYVYBES MWHVWS 

Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kaiba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654. 773-581-8654 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
SI.500 iki $1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg.. naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Nebrangiai išnuomoju 
kambarį Marque«e Parke. 

Geros sąlygos. 
Tel. 773-386-6588. 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemorrt, IL 60439 

Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altv@attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europines sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimu 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

Puiki dovana — „Skrydis per Lietuvą". Tai legendinis 10 min. 
filmas, atspindėjęs Lietuvą pasaulinėje parodoje Hanoveryje. 
Filmas — tai angeliškas skrydis per Nidos kopas, Trakų pilį. 
Aukštaitijos ežerus, Vilniaus senamiesčio stogus ir fan
tastiškai gražių bažnyčių bokštus Skrydį per Lietuvą" 
galite įsigyti Amerikos lietuvių televizijoje arba lietuviškose 
prekybos vietose Čikagoje. Vaizdajuostė paruošta amerikie
tiškai sistemai. 

mailto:altv@attbi.com


n Trumpai apie viską 
t Naudojantis „Lietuvon ryto" <LR), „Lietuvos žinių" <LŽ>. „Respublikos" (R), 
„Kaimo dienos" (KD), „Klaipedo*" <K> „Valstybės žinių" {VŽ: dienrafohų. BNS 
xr fAloa informacijomis) 

JAV valdžia raginama 
nenutraukti Laisvosios Europos radijo laidų 

Išrinktasis prezidentas žada „naujų akcentų' 
užsienio politikoje 

Atkelta iš 1 psl. 
R. Paksas tikino, jog Lie

tuva rems JAV pastangas „iš
saugoti taiką, tvarką, saugu
mą ir stabilumą pasaulyje", 
jeigu Jungtinės Tautos, ES ir 
NATO „ragins savo nares im
tis veiksmų užkirsti.kelią ky
lančioms grėsmėms". 

Susitikime ambasadoriai 
domėjosi Lietuvos požiūriu į 
ES ateitį, branduolinės ener
getikos ateitimi, rinkimų pro
gramos įgyvendinimu, santy
kiais su įvairiais pasaulio re
gionais. 

R. Pakso požiūriu, ES atei
tyje turi tapti „labai efekty
viai veikianti, stipri" organi
zacija, kurioje būtų išlaikytas 
solidarumo principas, atsi
žvelgiama į visų valstybių sie
kius ir priimami visoms na
rėms naudingi sprendimai. 
Kaip to galima būtų pasiekti, 
R. Paksas nepaaiškino. 

R. P a k s a s žada plėsti 
dialogą su Bažnyčia 
Išrinktasis prezidentas po 

trečiadienį Vilniaus kurijoje 
vykusio susitikimo su Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kardi

nolu Audriu Juozu Bačkiu 
prabilo apie naujos instituci
jos, skirtos plėsti bendradar
biavimą tarp Bažnyčios ir vi
suomenės, steigimą. 

R. Paksas sakė dar neapsi
sprendęs, ar šiam tikslui tu
rėtų būti įkurta tam tikra ta
ryba, ar įsteigtas naujas vi
suomeninio patarėjo etatas 
prie prezidento institucijos. Jo 
teigimu, šis bendradarbiavi
mas būtų susijęs ne vien tik su 
religinėmis konfesijomis, į jį 
būtų įtraukti ir tautinių bend
rijų atstovai. 

Kardinolas A. J. Bačkis 
sakė esąs maloniai nustebin
tas kai kurių išrinktojo prezi
dento idėjų. Pasak jo, susitiki
me aptartas įvairiapusis ben
dradarbiavimas, taip pat 
kalbėta apie religinės bend
ruomenės vietą valstybėje — 
ką ji gali ir ko negali daryti. 

Lietuvos gyventojų 
surašymo duomenimis, 79 
proc. Lietuvos gyventojų 
priskiria save Romos kata
likams, ir tai sudaro 2.8 mln. 
žmonių iš 3.5 mln. Lietuvos 
gyventojų. 

Atkelta iš 1 psl. 
Kaip sakė prezidento ats

tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė, prezidentas ne kartą 
yra pabrėžęs laisvo žodžio 
svarbą ir įvertinęs Laisvosios 
Europos radijo vaidmenį Lie
tuvos laisvės byloje. „Jis ilgą 
laiką buvo bene vienintelis pa
tikimas ir necenzūruojamos 
informacijos šaltinis, prieina
mas Lietuvos žmonėms", sakė 
V. Gaižauskaitė. „Laisvosios 
Europos radijas ugdė visą 
naują Lietuvos žurnalistų kar
tą, kuriai svarbūs objektyvu
mo ir profesionalumo kriteri
jai", sakė V.Gaižauskaitė. 

Pasak jos, prezidento nuo
mone, šis radijas ir išsiplėtu
sioje Europoje gali atlikti 
svarbią užduotį, teikti kuo 
daugiau žinių apie Europos 
valstybėse gyvenančius žmo
nes ir būti savotiška senbuvių 
ir naujokų jungtimi. „Tas ver
tybes ir Laisvosios Europos 

akcentavęs ir savo laiške JAV 
prezidentui G. W. Bush'ui", 
sakė V. Gaižauskaitė. 

Seimo nariai ir preziden
tas kreipėsi į JAV administra
ciją ir Kongreso.narius paaiš
kėjus, kad Baltųjų rūmų ren
giamame 2004 m. biudžeto 
projekte nėra numatyta lėšų 
LER laidų lietuvių kalba 
transliacijai. 

JAV lietuviai taip pat ragi
nami rašyti laiškus JAV prezi
dentui G. W. Bush, Kongreso 
Atstovų rūmų bei Senato Biu
džeto komitetų vadovams, ki
tiems Kongreso nariams, ragi
nant juos skirti lėšų LER lai
dų lietuvių kalba transliaci
joms. 

LER laidoms lietuvių kal
ba rengti per metus skiriama 
apie 1 mln. JAV dolerių (apie 
3.3 mln. litų). LER radijo lai
das Lietuvoje 7 kartus per die
ną transliuoja Lietuvos radi
jas ir „Žinių radijas", laidų ga
lima klausvtis ir internetu. radijo svarbą prezidentas yra 

R u s i j o s n a f t o s v e r s l o v ė n e t o l i N i d o s — 
e k o l o g i n ė s r i z i k o s z o n a 

Ledas ir vėjas trikdo 
Klaipėdos jūrų uosto darbą 

Atkelta iš 1 psl. 
ši žiema yra viena sudėtin

giausių laivybai. „Tokių dide
lių ir storų sangrūdų tikrai nė
ra buvę", sakė A. Žukauskas. 

Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto kapitono pavaduotojas 
Ričardas Lučka sakė, kad ledų 
sangrūdos uosto akvatorijoje 
siekia pusę metro. Be to, lai
vams tapo sunkiai įveikiamas 
ižas, ledų ir sniego košė. R. 
Lučkos teigimu, uosto loc

maninis kateris, skirtas vežio
ti uosto locmaną iš vieno laivo 
į kitą, be vilkiko nepraplau
kia. 

Trečiadienio rytą, R. Luč
kos teigimu, į uostą partemp
tas Baltijos jūroje antradienį 
sugedęs laivas ..Varniai". 9 
žmonių įgula ir tiek pat ke
leivių nenukentėjo. Laive, iš 
Vokietijos gabenusiame auto
mobilius, sugedo variklis, iki 
uosto likus apie 40 jūrmylių. 

Atkelta iš 1 psl. 
Anot pranešimo, Lietuvos 

Jūrinių tyrimų centro specia
listai ministerijos pavedimu 
nuodugniai įvertino ir užre
gistravo dabartinę Lietuvos 
teritorinės jūros ir ekonomi
nės zonos „D-6" naftos platfor
mos rajono aplinkos būklę, iš
analizavo naftos išsiliejimų jos 
gavybos vietoje tikimybę bei 
galimus taršos padarinius. 

' Specialistų teigimu, avari
jos tikimybė palyginti audrin
goje pietrytinėje Baltijos jūros 
dalyje yra labai didelė, kaip ir 
tikimybė, kad išsiliejusi nafta 
pasieks Lietuvos pakrantę. 
Viena pagrindinių priežasčių 
— šiam regionui būdingos hid
rometeorologinės sąlygos, pir
miausia stiprūs vėjai. 

Anot pranešimo, išsiliejusi 
nafta padarytų neatitaisomos 

žalos Kuršių nerijai, kuri 
į traukta į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą, nepakartoja
mai jos gamtai, poilsinei prie
krantės daliai. Nidai suteikta 
tarptautinė Mėlynoji vėliava, 
kuri plevėsuoja tik švarų van
denį turinčiuose paplūdimiuo
se. 

Specialistai pažymi, kad 
galimi ne tik didelio masto 
naftos ir jos produktų išsilieji
mai, bet ir nuolatinė tarša, su
sijusi su „D-6" telkinio naudo
jimu. 

Telkinį ketinančios nau
doti bendrovės „LUKoil" duk
terinės įmonės „LUKoil-Kali-
ningradmorneft" atstovai tvir
tina, kad projektas yra sau
gus, ir avarijų tikimybė yra 
labai maža. Naftos gavybą ,,D-
6" telkinyje planuojama pra
dėti šių metų pabaigoje. 

* Įkandin besivienijančių 
liberalu, centristų ir moder
niųjų krikščionių demokratų 
gali susivienyti ir konservato
riai su politkaliniais. Apie 
13,000 narių turinti Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservato
riai) siūlo beveik keturis kar
tus gausesnei Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių są
jungai tapti partijos dalimi. 
„Turime pasiūlymų vienytis. 
Tačiau svarbu išsiaiškinti, ko
kiomis sąlygomis", sakė Lietu
vos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirmininkas Sei
mo narys Povilas Jakučionis. 
Tai turėtų sustiprinti besi
traukiančio konservatorių va
dovo Vytauto Landsbergio 
rėmėjų būrį. (LŽ, Elta) 

* Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos vadovai Įta
riami biudžetinių lėšų švais
tymu. Tokią išvadą pateikė 
Valstybės kontrolės tikrinto
jai, atlikę šios įstaigos koncer
tinės veiklos pajamų ir išlaidų 
analizę. Taip pat Valstybes 
kontrolės pareigūnams kilo 
abejonių dėl buvusių ir esamų 
filharmonijos vadovų kompe
tencijos administruojant vals
tybės biudžeto lėšas bei orga
nizuojant koncertinę veiklą. 

* LDP valdyboje buvo 
diskutuota galimybė nema
žinti Liberaldemokratų frakci
jos Seime, dabar vienijančios 
10 narių. Tai gali reikšti, kad 
kartu su R. Paksu į Prezi
dentūrą neišeis Seimo nariai 
Alvydas Medalinskas bei Da
lia Kutraitė-Giedraitienė. 

* Marijampolės vaikų tei
sių apsaugos pareigūnus 
nustebino nauja gimdančių 
moterų „strategija". Kūdikius 
pagimdė ir tuoj pat jų atsisakė 
turinčios darbus, nepiktnau
džiaujančios svaigalais, namie 
jau auginančios vaikus mari-
jampolietės. Tik pagimdžiu
sios, jos išėjo dirbti, o jų 
kūdikiai iškeliavo į kūdikių 
namus arba pas įtėvius. 

(R, Elta) 

DRAUGAS, 2003 m. sausio 16 d., ketvirtadienis 

A. t A. 
VERONIKA MATUSEVIČIŪTĖ 

MILIŪNAS 
Mano motinėlė mirė 2003 m. sausio 14 d., savo na

muose, Downers Grove miestelyje, IL. 
Gimė 1909 m. vasario 16 d. Keturvalakiuose, Vilka

viškio apskrityje. 
Nuliūdę liko: sūnus Rimvydas, dukra Violeta, 3 

anūkai, 6 proanūkės bei kiti giminės. 
Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 17 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 18 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
www. petkusfuneralhomes. com 

PADĖKA 
A. t A. 

LEONIDĄ MIEŽINSKIENĖ 
Palaidota 2002 m. gruodžio 28 d. Lietuvių Tau

tinėse kapinėse. 
Nuoširdus ačiū kun. Jauniui Kelpšui už maldas 

koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines, pašven
tinimą duobės ir paminklo. 

Ačiū A. Barniškiui už giedojimą bažnyčioje. Dė
kojame karsto nešėjams, visiems, kurie atsiuntė gėles, 
aukojo šv. Mišioms, pareiškė užuojautas. 

Nuoširdi padėka Stasei Kudirkienei už gausią auką 
šv. Mišioms. 

Visiems nuoširdžiausias ačiū. 

Nuliūdęs vyras J o n a s su šeima ir kiti giminės 

PALAIDOTA A.tA. S. BRAZAUSKIENĖ 
Pereitų metų gruodžio 17 

d., antradienį. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos lietuviai 
palaidojo Sofiją Brazauskienę, 
vieną seniausiųjų išeivijos 
palikuonių, iš daugybės Los 
Angeles mieste gyvenusių tau
tiečių. Ji rado amžiną poilsį 
šalia anksčiau čia palaidoto 
mirusio vyro Antano ir ilga
metės kaimynės/draugės Iza
belės Oksienės. Nemažas 
skaičius draugų losangelėnų 
susirinko Šv. Kryžiaus kapi
nių erdvioje koplyčioje daly
vauti gedulingose Mišiose, ku
rias atnašavo kun. Stanis
lovas Anužis, pirma visiems 
sukalbėjus dalį rožinio ir 
litaniją mirusios intencija. 
Muz. Viktoras Ralys ir parapi
jos choro dalyvės (Regina 
Gasparonienė, Valerija Haie, 
Danutė Augus-Scola, Adelė 
Rėklaitė, Onutė Kantienė, sol. 
Stasė Pautienienė) darniu 
unisonu, lietuviško teksto 
žodžiais, pakaitomis su diri
gentu intonavo psalmes. Sol. 
Stasė Pautienienė atliko 
„Sveika Marija" (O. Metri-
kienės) ir „Duona gyvasties" 
(C. Frank). Po Mišių, turi
ningo pamokslo, susirinkusieji 
lydėjo karstą ilga mašinų vilks
tine iki duobės; ten keliais 
atsisveikinimo žodžiais, tradi
cine „Marija Marija" ir Lie
tuvos himnu buvo užbaigtos 
laidotuvių iškilmės. 

Žvarbus vėjas gainiojo 
lapus ir gėlynus, tad visa 
lydėjusiųjų dauguma išsi
skirstė bematant patylomis 
atgal į parapijos pusę. Neto
liese restorane, prie pietų 
stalo vyko pokalbiai, buvusios 
šiltos draugystės, bendrų lie
tuvybės palaikymo pastangų 
prisiminimai. Sofija ir Anta
nas Brazauskai buvo labai 
nuolankūs rėmėjai Los An
geles lietuvių bendrijoje: 

Sofija priklausė Lietuvos 
Dukterų draugijai ir ją dosniai 
rėme: taip pat ir Kalifornijos 
lietuvių radijo valandėlę, jos 
aktyvų klubą. Čia labai jaut
riais gražiais žodžiais abu 
Brazauskus prisiminė buvęs 
ilgametis jos pirm. ir pro
gramų redaktorius Vytautas 
Šeštokas. A. ir S. Brazauskai 
rėmė Pensininkų klubą. 
Susivienijimą lietuvių Ame
rikoje; apskritai, jie dalyvavo 
visuose renginiuose, Šv. Ka
zimiero parapija buvo jų uoliai 
lankoma bei remiama. 

Šias laidotuves organizavo 
ir pravedė taip. kaip a.a. So
fija pageidavo, šeimos draugė, 
buv. ilgametė radijo valan
dėlių redaktorė/pirmininkė 
Danutė Kaškelienė. jai talkino 
parapijos renginių ruošos 
aktyvistė Angelė Vaicekaus
kienė. Po pietų prabilo kelio
likos metų našlės Sofijos lo
jalus palydovas Aloyzas Če
pulis; jautriais žodžiais dėkojo 
mirusiajai už jos gerą mylin
čią širdį, kuri jo gyvenimą 
gaivino, jo buitį įprasmino. 
Dabar jo dalia jau pasiliko 
daug sunkesnė... 

Taip užsibaigė laidotuvės 
— a.a. Sofijos Brazauskienės: 
jos žemiška kelionė, užtrukusi 
netoli šimto metų, pasiliko 
užakcentuota maloniais pa
garbiais prisiminimais. 

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija pasilieka vienu žmogu
mi ir vėl mažesnė... Likimo 
galia praretina jos eiles jau 
taip beveik kas savaitę. O štai, 
iš dangaus nusileidžia žinia, 
kad Šv. Kazimiero parapijai 
jau paskirtas naujas jaunas 
klebonas. Ši nuostabi žinios 
dovana bus iškilmingai para
pijai pristatyta sausio 19 
dieną. Los Angeles, CA, Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 

Stasė V. Pautienienė 

A. a. Ona Kreivėnienė-
Jankauskaitė mirė Media, PA, 
lapkričio 18 d., sulaukusi 92 
m. Liko trys dukros su šei
momis, keturi vaikaičiai, auk
lėtinė ir sesers dukra su šei
momis. 

Velionė gimusi Lietuvoje. 
Marijampolėje. Ten ir baigusi 
Mokytojų seminariją, mokyto
ja. Aktyvi visuomeninėje veik
loje. 1926 m. buvo moksleivių 
ateitininku atstovė Vvsk. 

MIRĖ T A U R I LIETUVE 
Matulaičio laidotuvėse. Per 
vyrą Joną Kreivėną, kuris 
buvo komunis tų areštuotas 
1940 m. ir ištremtas į Sibirą, 
buvo art ima giminė vysk. V. 
Brizgiui. 

Iki mirt ies besidominti 
lietuviška veikla, dar neseniai 
pravesdavo rožinio kalbėjimą 
sekmadieniais parapijoje, pri
klausė ateitininkų sendraugių 
skyriui, Tautodailės institu
tui, BALFui. Lietuvių fondui, 

Lietuvių Bendruomenei. 
Gražiai deklamuodavo poezi
ją. Prenumeravo lietuvišką 
spaudą. Ir visa tai atliko, 1944 
m. pasitraukusi be vyro su 
penkiais jaunamečiais vaikais 
į Vakarus. 

Palaidota iš Šv. Andrie
jaus liet. parapijos lapkričio 23 
d. Šv. Petro ir Povilo kapinėse, 
Brinkfield, PA. 

B. K 

Ilgamečiam BALFo rėmėjui 

A, t A, 
DR. GEDIMINUI GRINIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai AL
DONAI, buvusiai BALFo direktorei ir veikėjai, duk
rai dr. ASTAI su šeima, sūnui dr. GEDIMINUI su 
šeima ir visiems artimiesiems. 

BALFo centro valdyba ir direktoriai 

ALGIRDAS GUSTAITIS 
(1916.X. 16—2002 .XII .24) 

Mirė Los Angeles ligoninėj 
Kūčių dieną — inkstų liga, 
neilgai kentėjęs. Mišias Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
aukojo kun. St. Anužis, 
„Sveika Marija" solo giedojo 
Stasė Klimaitė-Šimoliūnienė. 
Gedulingų pietų metu parapi
jos salėj įvyko su velioniu 
atsisveikinimas. Dalyvavo, 
žmonos Danguolės kviesta ir 
globojama velionio duktė Rūta 
(iš Floridos;, taip pat anūkė 
Krista 'anūkė Larisa negalėjo 
atvykti). 

Šiltose kalbėtojų temose 
išryškėjo Algirdo Gustaičio, 
publicisto, rašytojo talentas — 
jo daugybėje paskelbtų 
straipsnių ir išleistų knygų 
puslapiuose. Jo paskutinė 
stambi knyga — L. A. Dailiųjų 
menų klubo „Metraštis", 
išleistas jo paties lėšomis, 
žmonai padedant. — jau ligos 
metu. 

Išryškėjo ir rašytojo A. 
Gustaičio charakteris bei jo 
geri darbai: mylėjo paukščius, 
gyvulėlius ir, žinoma, žmones 
— ypač tėvynainius. Jis yra 
daug padėjęs dabar atvyks
tantiems lietuviams, ypač stu
dentams. 

Alg. Gustaičio knygos iš
vardintos Bostono „Lietuvių 
Enciklopedijoj"; jo raštai — 
įvairiomis temomis ir įvairaus 
pobūdžio, gal bus įvertinti 
vėliau; jie suprantami ir verti
nami jaunimo Lietuvoje. Tai 
kelionių aprašymai, istorinio 
pobūdžio, su rūpesčiu Kara
liaučiaus sritimi ir Lietuvos 
valstybės žemių susiaurėjimu; 
vaikams knygelės, poleminio 
pobūdžio įvairūs leidiniai. A. 
Gustai t is buvo ir aktyvus 
„Hollyvvood Foreign Press" 
draugijos narys, daug rašęs 
filmų temomis. J is yra atkūręs 
ir išleidęs Lietuvos žemėlapį, 
nurodydamas platesnes — 
istorines jos ribas. 

Velionis buvo labai darbš
tus . Švelnus ir ištikimas 
draugams, aš t rus priešams 
(ypač Lietuvos). 

Vilkaviškietis — ūkininkų 
sūnus. Ilgiausiai gyvenęs Los 
Angeles. Calif., ir čia veikla 
bei raštais ypač palikęs pėd
sakus lietuviuose ir ame
rikiečių visuomenėj. Savo lė
šomis nemažai išleidęs knygų 
Lietuvoje. 

Alė Rota 

There are a number of reasons why ow new Airbus A340 is the uit imate 
In comfort and convenience. Economy Extra, our new class of service, 
offers its own separate cabm with plenty of room to work or relax. VVhile 
every seat m all three classes has been new!y designed and featuresan 
individual video screen. Of course, the sense of well being you'l! feel VJhen 
fiying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of 
enhanced comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced 
quality of service you'll fina only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

http://2002.XII.24
http://www.scandinavian.net


H DRAUGAS, 2003 m. sausio 16 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Danu tė Mile ik ienė , Algi
m a n t a s Barn i šk i s , Ričar 
das Šokas , A u d r ė B u d r y t ė -
Nak ienė , M a r i u s Po l i ka i t i s 
ir visas „Da inavos" c h o r a s , 
vadovaujamas, puoselėjamas, 
diriguojamas muz. Dariaus 
Polikaičio! Ko daugiau be
norėti? O ir koncerto pavadini
mas prasmingas — ,.Marija, 
gelbėki mus", o ir tikslas svar
bus: Sibiro lietuvaičių malda
knygės 50 metų sukaktis, žu
vusiųjų 1991 m. sausio 13 Vil
niuje prisiminimas. Koncertas 
šį sekmadienį , s aus io 19 d., 
3 vai. popiet , Švc. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Park. Čikagoje. Būtų nusikal
timas ir prieš save pačius, ir 
prieš lietuvių tautos kanki
nius, jeigu praleistume sek
madienio popietę prie televizi
jos, apsipirkimo centruose ar 
besikapstydami savo kasdie
nybėje. Atvykite ir pasiklau
sykite, išgyvenkite, prisimin
kite! 

Viktori ja K a r a i t i e n ė , 
Union Pier, MI, su prenume
ratos mokesčiu ,,Draugui" at
siuntė 100 dol. auką. Labai 
dėkui už dosnumą — auka 
didžiai įvertinama! 

J o l a n t a A. P e c k u s , M.D., 
ne tik atnaujino ,,Draugo" pre
numeratą, bet už kalėdines 
korteles ir 2003 m. kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. „Drau
gui" parama tikrai reikalinga 
ir tokia dosni auka labai svar
bi. Ačiū! 

Kun. J . Velut is , Chicago. 
IL. padovanojo ..Draugui" 50 
dol. auką. Jam tariame nuo
širdų ačiū! 

J e i g u n e n o r ė t u m ė t e , kad 
JAV įsiveltų į karą su Iraku, 
galima paskambinti ir pasaky
ti savo nuomonę. \Vhite House 
•Baltųjų rūmų) telefonas: 202-
456-1111. senatorius Durbin 
312-353-4952: sen. Fitzgerald: 
312-886-3506. 

Dėkojame Kaziu i Ba-
čansku i . Dorchester, MA, už 
50 dol. auką „Draugui". 

P a r e m k i m e kasdieninį 
savo draugą! Cicero apy
linkės LB valdyba pirmąjį 
savo Naujųjų metų renginį 
skiria dienraščiui „Draugui". 
Sausio 19 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių, parapijos salėje ren
giamos vaišės, kurių tikslas — 
sutelkti lėšų dienraščio leidy
bai paremti. Kiekvienas atvy
kęs ne tik skaniai pasivaišins, 
bet galės išbandyti savo laimę: 
žadame turėti labai vertingų 
dovanų. Rengėjams būtų ma
lonu salėje matyti iš artimes
nių (ir net tolimesnių) Cicero 
priemiesčių atvykusių svečių. 

„Lie tuvos pr i s imin imų" 
pokylį rengia Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygarda. 
Pokylis vyks vasario 2 d., sek
madienį, 5 vai. p.p., Marti-
niąue salėje, 2500 W. 95th 
Str„ Evergreen Park. Pokylyje 
bus pagerbtas vysk. Hansas J. 
Dumpys už jo daugiametę 
ekumenišką. humanitarinę ir 
kultūrinę veiklą. Meninę pro
gramą atliks Lietuvos Vyčių 
choras, vad. Almos Preisatis. 
Rengėjai kviečia užsisakyti 
vietas, skambinant Evelyn 
Oželis 773-254-7553 arba Al
girdui Braziui 708-361-5594. 

Dr. Va inu t i s Vaitkevi
čius , Pleasant Ridge, MI, už 
kalėdines „Draugo" korteles 
atsiuntė dosnią 200 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame! 

I r e n a Kr iauče l iūn ienė . 
Burr Ridge, IL, padovanojo 
„Draugui" 50 dol. auką. Taria
me ačiū su geriausiais jai lin
kėjimais. 

Virgis ir O n u t ė Smilgiai, 
Orland Park, IL, atsiuntė 50 
dol. auką. Dėkojame už dos
numą. 

Pe t rone l l a Gudonis , St. 
Pete Beach, FL; Gražina 
Gayes, Chicago, IL: Ada E. 
Su tkuv ienė , Beverly Shores, 
IN — tai geradarės, kiekviena 
padovanojusi po 50 dol. 
..Draugo" leidybos išlaidoms 
sumažinti. Dėkui! 

2003 m. sausio 14 dieną, 
vyko spaudos konferencija, 
tema: „'Kalnapilio' a lus — pir
maujantis Amerikoje". Konfe
rencijoje dalyvavo „Stavvski 
Distributing Co" atstovas Ro-
bert E. Kociecki, Danijos kor
poracijos „The Danish Brew-
ery Group, INC" (dabartinės 
„Kalnapilio" savininkės) vice
prezidentas Lars Juhl Ras-
mussen, „Kalnapilio" atstovė 
JAV — Ingrida Bublienė, Lie
tuvos konsulas Čikagoje G. 
Apuokas, konsule ekonomikai 
L. Skerstonaitė, žiniasklaidos 
atstovai. 

„Aludarių verslas ir 
„Kalnapilio' alaus populiaru
mas Lietuvoje gerai žinomas, 
atėjo laikas užkariauti Ame
riką", sakė Lars Juhl Rasmus-
sen, gardžiai gurkšnodamas 
lietuvišką alų su ..Rokiškio" 
sūriu. 

Po 2002 m. gruodžio 28 d. Balzeko Lietuviu kultūros muziejuje įvykusio 
sol. Linos Jaksiytes-Motekaitienės koncerto. Iš kairės: Stanley Balzekas, 
Jr, Lina Motekaitieač ir muz. Manigirdas Motekaitis. 

Zigmo Degučio nuotr. 

J e igu l ietuvių t a u t a nor i 
ką laimėti iš tarptautinės 
bendruomenės, turi tvirtai rei
kalauti, e kartais net ginklu 
savo reikalavimus paremti. 
Taip įvyko prieš 80 metų. 
1923 m. sausio 15 d. Klaipėdoje. 
kuri Vakarų sąjungininkų.' 
pasibaigus I pas. karui, buvo 
pavesta prancūzams. Šiemet 
prasmingu būdu prisimename 
ta svarbią sukaktį, tad visi 
kviečiami dalyvauti Mažosios 
Lietuvos draugijos ruošiama
me minėjime šį sekmadienį, 
sausio 19 d.. 1 vai. popiet. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Pagrindine kalbėtoja — 
..Draugo" vyr. redaktore Da
nute Bindokienė. Minėjimas 
neužsitęs, spėsite ir į „Dai
navos" koncertą. 

SIŪLOMA STIPENDIJA 
A":'A biochemijos daktaro 

Kazio Martinkaus (1953-
1984) prisiminimui. 1985 m. jo 
tėvai, sesuo ir artimieji drau
gai įsteigė stipendijos fondą, 
kuriuo gali pasinaudoti visi 
lietuvių kilmes studentai, be
baigia bakalauro arba sie
kiantys magistro ar daktaro 
laipsnio iš griežtųjų mokslų: 
biologijos, chemijos, biochemi
jos, ypač ryšium su vėžio ligų 
tyrinėjimais. 

Norint gauti daugiau infor
macijos ir prašymų formas, 
kviečiama rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkute. 7120 S. 
Richmond Ave. Chicago. IL 
60629-3011. U S A . Prašymų 
formos turi būti grąžintos iki 
2003 m. gegužes 30 d. K.M. 

Lars Juhl Rasmussen kelia alaus 
bokalą už sėkmę. 
Vitalįjos Pulokienės nuotrauka 

Alaus istorija 

Išties, ką mena alaus istori
ja? Archeologai teigia, kad net 
giliausioje senovėje žmonės 
gerdavo alkoholio turinčius 
gėrimus. Ko genialus buvo iš-

, rastas atsitiktinai, kai miežiai 
buvo sumaišyti su vandeniu ir 
palikti, kol prasidėjo fermen
tacijos procesas. 

Seniausiu rašytiniu alaus 
receptu yra laikoma dalis poe
mos, parašytos 4000 metų 
prieš mūsų erą ant molinės 
plokštelės, skirtos Ninkasi, 
šumerų alaus deivei. 

Europoje, ypač šiaurinėje 
jos dalyje, alaus gėrimo tradi
cijos paplito dar Romos impe
rijos laikais. Senovės norvegų 
legendose labiausiai pasižy
mėjusiems karžygiams pomir
tiniame gyvenime buvo ža
damas didžiausias atlygis -
alaus ragas. 

Maždaug XIV amžiaus pa
baigoje alus tapo nacionaliniu 
Anglijos ir kitų Europos 
kraštų gėrimu. XIX amžiuje 
anglų aludariai pradėjo ga
minti alų, kuris turėjo „iš
tverti" ilgas keliones jūra \ ko
lonijas Azijoje. O 1876 m. 
Louis Pasteur paskelbė savo 

Trys buvus: -. IO Donelaiti 
susitikusios Pasaulio lietuviu cent 
hcne. Gražina Sturonienė. Nijole L 

file:///Vhite


„KALNAPILIS" ŽADA UŽKARIAUTI AMERIKĄ! 

Nuotraukoje: Lina Skerstonaite (konsule ekonomikai), Giedrius Apuokas (Lietuvos konsulas Čikagoje). Ingrida 
Bublienė („Kalnapilio" atstovė JAV), Lars Juhl Rasmussen („The Danish Brevvery Group" viceprezidentas), 
Robert E. Kociecki <„Stawski Distributing Co" vadybininkas), Emilija Andrulytė (radijo stoties „Margutis II" 
atstovė). 

Nuotrauka Vitalijos Pu lok ienės 

vynus, vermutus: mineralinį 

gėrimus iš Lenkijos ir Austri
jos. Šiais metais korporacija 
tiekia produkciją į 36 Ameri
kos Valstijas. 

„Stawski Distributing Co" 
korporacijos menedžeris, Ro
bert E. Kociecki, pristatė kom
panijos naują importuojamą 
produktą - „Kalnapilį". „Lie
tuviškas „Kalnapilio', švent-
čiantis savo 100 metų jubi
liejų, turi gilias alaus gamy-
gos tradicijas ir yra vienas 
moderniausių ir aukščiausios 
kokybės alaus gėrimas Balti
jos valstybių tarpe. Mes ti
kimės, kad jis taps populiariu 
Amerikoje", sakė R. Kociecki. 
„Kalnapilio" alus bus par
duodamas visose lietuviškose 
parduotuvėse, kavinėse ir ba
ruose. Labai svarbu, kad_ 
kiekvienas save gerbiantis lie
tuvis žinotų, kad dabar gali 
mėgautis kokybišku, ekolo
gišku ir visais požiūriais pir
maujančiu lietuvišku produk
tu. 

Vitalija Pulokienė 

„Alaus studijas", kuriose ap
rašė garsųjį pasterizacijos 
procesą, apsaugantį alų nuo 
greito gedimo. 

Alaus r inka Lietuvoje 

Praėjusiai metais Lietuvoje 
alaus pardavimai išaugo 17,5 
proc. iki 28,9 mln. dekalitrų. 
Lietuvos aludarių asociacijos 
duomenimis, vien per pasku
tinį praėjusių metų mėnesį 
alaus pardavimai ūgtelėjo 10 
proc. iki 1,876 mln. dekalitrų. 

Per 2002 m. susivienijimo 
BBH valdoma alaus darykla 
„Švyturys - Utenos alus" vi
daus rinkoje realizavo 12,8 
mln. dal. Estijos bendrovei 
„A. Le Coq" priklausantis 
„Ragutis" pardavė 2,08 mln. 
dal. alaus, o Šiaulių ..Guber
nija" realizacijos apimtis pa
didino 21 proc. iki 2.3 mln. 
dal. 

Alaus eksporto vadovu buvo 
„Kalnapilis" - „Vilniaus Tau
ras", eksporto apimtis padidi
nęs iki 707 tūkst. dal. 

„Kalnapilis" 

1994 metais „Kalnapilio" 
alaus darykla prisijungė prie 
BBH (Baltic Beverages Hol
ding). Modernizavusi sistemą, 
atitinkančią naujausius stan
dartus ir technologijas, tapo 
pirmaujančia Lietuvos rin
koje. 

2001 metais „Kalnapilis" ir 
asociacija „Vilniaus Tauras" 
tapo korporacijos „Danish 
Brevvery Group" dalimi, kuri 
atvėrė kelią į užsienio rinkas. 
„Danish Brevvery Group" -
tarptautinė korporacija, eks
portuojanti ir parduodanti 
produkciją 80-yje pasaulio 
šalių. 

Stawski Dis t r ibut ing Co 

Dabar ..Danish Brevverv 
Group" pasirašė bendradar

biavimo sutartį su „Stavvski 
Distributing Co" dėl „Kalna
pilio" importo į Ameriką. 

Viena didžiausių ir žino
miausių alkoholinių gėrimų 
importo kompanija Amerikoje, 
kurios savininkas Stanley 
Stavvski, jau daugiau kaip 40 
metų importuoja alkoholinius 
gėrimus iš centrinės ir rytų 
Europos. Įvairiausių rūšių 
degtinės gėrimus iš Lenkijos 
ir Rusijos: Bulgarišką brendį, 

vandenį iš Slovėnijos; likerius 
iš Kroatijos ir alų iš Lietuvos. 

Stanley Stavvski gimė Len
kijoje 1924 m„ 1951 m. emi
gravo į JAV, kišenėje turė
damas 20 dol. ir svajonę 
pradėti naują gyvenimą. 

1954 m. Stavvski dirbo Či
kagoje alkoholinių gėrimų 
pardavimo agentu. Po šešerių 
metų įsteigė savo kompaniją, 
kuri importavo alkoholinius 

ĮDOMYBES 

* Greičiausiai alaus bokalą 
išgėręs vyras Lietuvoje - Je
ronimas Mockevičius (g. 1974 
m.). Jis 1995 m. rugpjūčio 12 
d. 0.5 1 alaus išgėrė per 1.89 
sek. 

Greičiausiai daugiausia 
butelių alaus išgėrė - 961, 0.5 
1 talpos per 1 min. 51 sek. Vil
niaus universiteto fizikų 
šventės „FIDI-24", kuri įvyko 
1992 m. balandžio 4 d. Vil
niaus sporto rūmuose, dalyviai. 

* Greičiausiai alaus statinę 
nunešė uteniškis Ramūnas 
Grikepelis. Jis 120 kg svorio 
alaus statinę 5 m nunešė per 
6,0 sek. 

::: Didžiausią alaus skardinių 
kolekciją turi John Arens iš 
New Jersey, JAV. Jo kolekci
joje yra apie 25,000 skardinių. 

* Mažiausias ir brangiau
sias buteliukas alaus gamina
mas Šveicarijos Vandensilio 
kaimelyje. Buteliuke telpa 40 
ml ir kainuoja jis 9 frankus. 

* Ilgiausias alaus pilstymo 
baras buvo atidarytas 1938 
m., Australijoje, Mildore, vy
riškame darbininkų klube. Jo 
ilgis 91 m ir jame yra 27 alaus 
pilstymo taškai. 

* Kas trečias alaus bravoras 
yra Bavarijoje. 

* Pačiu stambiausiu alaus 
bravoru pelnytai laikomas 
„Adolf Kurs Company", esan
tis JAV, Colorado valstijoje 
Per metus čia išverdamą 2,5 
milijardų alaus. 

* Didžiausias alaus baras 
yra Miunchene. Bayerstrasse 
5 ir vadinasi „Maitchaiser". 

Kasdien jame vidutiniškai 
parduodama 56 448 1 alaus. 
Jis duris atvėrė 1829 m., per 
Antrąjį pasaulinį karą buvo 
sugriautas, atstatytas 1955 m. 
Dabar baras talpina 5.000 
alaus mėgėjų. 

o aukštesniosios mokyklos mokytojos, 
re. Lemont, IL Iš kairės: Irena Šere-
zubaliene. Vitos Šere ly tė s nuotr. 

SPAUDA LIETUVAI 
Pranešame, kad del lėšų 

stokos šią programą uždaro
me. Paskutines sąskaitas su 
visa dokumentacija priimsime 
iki 2003 m. sausio 31 d. Ne
begalime prižadėti, kad pajėg
sime kiekvieną gautą sąskaitą 
apmokėti 100 proc. Džiaugia
mės, kad per 9 mėnesius ga
lėjome pasitarnauti lietuviš
kai visuomenei, sumažinant 
knygų persiuntimo į Lietuvos 
bibliotekas išlaidas. 

Č i k a g o s Fil isterių skautų 
sąjungos skyrius 

Šį sekmadienį , sausio 19 
d., šaukiamas LB Brighton 
Park apylinkės narių metinis 
susirinkimas Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield! tuoj 
po 10:30 vai. r. lietuvišku 
Mišių. įėjimas iš kiemo puses. 

Kazys Račiūnas. Lemont, 
IL, ne tik užprenumeravo du 
„Draugus" savo giminaičiams 
Lietuvoje, bet pridėjo 50 dol. 
auką ..Draugo" paramai. Tai 
tikrai gražus pavyzdys vi
siems mūsų skaitytojams. 
Esame dėkingi! 

Detroit BALFo 7-to sky
riaus sekretorius-iždininkas 
Vladas Staškus atsiuntė sim
bolinę skyriaus dovaną 
„Draugui", palinkėdamas sėk
mingų Naujųjų metų. Ačiū! 

Algimantas Damijonaitis, 
Elmhurst. IL. kartu su prenu
meratos pratęsimu atsiuntė 
50 dol. auką. Labai ačiū! 

Ona Lukienė, Clarendon 
Hilis. IL, prie prenumeratos 
atnaujinimo pridėjo 50 dol. 
auką. Labai dėkui' 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaite, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 




