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Lietuviškos parapijos 
klebono jubiliejus; 
šventė Nevv Britain, CT; 
pobūvis Union Pier, MI; 
Tautos fondo knygos 
sutiktuvės New Yorke.

2 psl.

Būtina išsaugoti LR 
ambasados pastatą —
A. Gečio vedamasis; 
pavojaus laužai; ALTas 
kviečia į konferenciją.

3 psl.

Lietuva neišnaudoja 
turizmo galimybių; 
žvelgiant į pasaulį 
„kitu žvilgsniu” LB 
Kultūros taryba dėkoja.

4 psl.

Kaip laimėti karą 
Irake. •

5 psl.

Ačiū Cicero lietuviams; 
Kūčios Pedagoginiame 
lit. institute; PLC 
renginių komitetas; 
„žvaigždžių vakaras”.

6 psl.

Sportas
~~ * Trečiadienį Lietuvos
tautiniame olimpiniame
komitete (LTOK) į sausio 24- 
31 dienomis Blede (Slovėnija) 
vyksiantį VI Europos jaunimo 
žiemos olimpinį festivalį paly
dėta Lietuvos delegacija, ku
rioje yra trylika sportininkų 
— 4 biatlonininkai, 6 slidi
ninkai, viena kalnų slidininke 
ir 2 dailiojo čiuožimo atstovai.

* Vienas pavojingiau
sių ir žinomiausių Ispani
jos sostinės Madrido nusikal
tėlių 20-metis Angel dėl Amor 
turi „Sabonio” pravardę, ku
rią jis greičiausiai gavo dėl sa
vo įspūdingo ūgio — jis yra 
1.93 cm ūgio ir sveria 120 kg.

Naujausios
žinios

* Latvijai įteikta nota 
dėl ketinimo įvesti anti- 
dempingo muitus lietuviškam 
pienui.

* Kovo 11-osios Akto 
signatarams — 80 proc. Sei
mo nario atlyginimo dydžio 
pensija.

* Vyriausybė nepritarė 
prezidento atlyginimo didi
nimui.

* R. Paksui prezidento 
postas kainavo 3 jrTilijonus 
litų.

* Socialliberalai nenori
atimti iš seniūnų notaro 
funkcijų. ,

* STT tyrimas atskleidė 
siaubingą medikų korupciją.

• * Užsienio firmos žval
gosi į „Lietuvos avialinijas”.

* Rusijos susivieniji
mas „Gazprom” skolinsis 
milijardą dolerių.

* „Mažeikių naftos” pa
reigūnas: naftos produktų 
kainų šuolis galimas tik pra
sidėjus karui Irake.

* R. Paksas priminė Is
panijos karaliui pažadą at
vykti į Lietuvą.

* Moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolierė ragi
na seksualinio priekabiavimo 
aukas netylėti.
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Žemdirbiai iš jų 
remto prezidento 

tikisi vilčių 
pateisinimo

Žemės ūkio rūmų pirmi
ninkas Jonas Ramonas po 
trečiadienį vykusio susitikimo 
su išrinktuoju prezidentu Ro
landu Paksu tikisi, kad pa
teisins žemdirbių viltis gyven
ti geriau. Pasak J. Ramono, 
žemdirbių, aktyviai rėmusių 
R. Paksą per rinkimus, pa
sitikėjimas juo yra didelis.

Susitikime R. Paksas do
mėjosi J. Ramono nuomone 
apie Lietuvos derybininkų dėl 
narystės ES pasiektus rezul
tatus. Žemės ūkio rūmų pir
mininko teigimu, suderėtos 
cukraus bei pieno kvotos yra 
per mažos. „Mes pinigų ne
prašome, mes norime vienodų 
sąlygų, kad galėtumėm egzis
tuoti ir gyventi”, sakė J. Ra
monas. Nukelta į 5 psl.

Lenkijoje įkurtas 
Europos valstybių 
fondas „Lithuania”
Varšuva, sausio 22 d. 

(BNS) — Lenkijoje įkurtas Vi
durio ir Rytų Europos vaistys 
bių fondas „Lithuania” orga
nizuos tarptautines moks
lines konferencijas ir semina
rus bei skirs ypatingą dėmesį 
Vidurio ir Rytų Europos jau
nimo bendradarbiavimui.

Sprendimas įkurti fondą 
„Lithuania” buvo priimtas 
antradienį Varšuvoje įvyku
siame Lenkijos Lietuvos my
lėtojų klubo suvažiavime, 
skirtame jo veiklos 15-os me
tų sukakčiai. Naujojo fondo 
šūkis — „Nuo Krėvos unijos 
iki Europos Sąjungos”.

„Lithuania” globos Len
kijos užsienio reikalų minis
tras. Jo steigimo idėjai taip 
pat pritarė Lietuvos UR mi
nistras Antanas Valionis.

Naujojo fondo tikslas — 
organizuoti tarptautines moks
lines konferencįjas ir semi
narus, konkursus, rengti kal
bų mokymo kursus, leisti žur
nalus ir kitus su Europos Są
jungos propagavimu susiju
sius leidinius.

Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas Vidurio ir Rytų 
Europos jaunimo bendradar
biavimui. Šių metų birželį 
fondo sumanymu Lenkijos 
kultūros ministerijos metodi
niame centro Vygriuose netoli 
Seinų Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, mtertax. itar-tass, bns

EUROPA

Briuselis. Penkios didžio
sios Europos Sąjungos (ES) 
valstybės antradienį parėmė 
pasiūlymą dėl dvigubos prezi
dentūros institucijos ir nu
rodė, kad šis planas leis padi
dėjusiai ES padidinti savo įta
ką pasaulyje. Tačiau Europos 
Komisija, kuri baiminasi, kad 
Prancūzijos ir Vokietijos pa
teiktas planas pakirs jos auto
ritetą, nurodė, kad dauguma 
ES Konstituciją rengiančio 
Konvento dėl Europos ateities 
narių nepritaria dviejų prezi
dentų idėjai. Pagal prancūzų 
ir vokiečių planą būtų įsteig
tas naujas Europos Tarybos 
prezidento postas ir preziden
tas vadovautų ES viršūnių su
sitikimams ir atstovautų Eu
ropos Sąjungai pasaulyje.

Briuselis. NATO trečia
dienį atidėjo sprendimą, ar

Tarptautinis kino forumas „Kino pavasaris 2003” kovo 21-29 dienomis vyks moderniausiame Baltijos valstybėse 
kino ir pramogų centre „Coca-Cola Plaza” Vilniuje. Centras, į kurio statybas, įrangą ir senojo buvusio „Vingio” 
kino teatro Savanorių prospekte pertvarką investuota per 40 mln. litų, užima per 8,000 kv. metrų ploto, jame yra 
9 puikios kino salės su Prancūzijoje pagamintomis ypaC patogiomis kėdėmis. Didžioji salė, kurioje yra 560 vietų 
parteris ir 66 vietų Prezidento ložė, kol kas yra didžiausia trijose Baltijos valstybėse. Vienu metu visose salėse 
filmus galės žiūrėti net 1,823 žiūrovai, dar 50 vietų bus skirta trr -inių su negalia vežimėliams. Naujajame pasta
te veiks restoranas-baras ir teatro baras, įrengtos ir modernios pardavimo sistemos bilietų kasose ir baruose.

Gedimino Žilingko (ELTA) nuotr.

Valdas Adamkus: Lietuvos euroatlantines 
i integracijos kelias nesikeis

Vilnius, sausio 22 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus per darbo pietus su 
Europos Sąjungos (ES) ir 
NATO ambasadoriais Lietuvo
je patikino, kad jokios jėgos 
neprivers Lietuvos išsukti iš 
strateginio euroatlantines in
tegracijos kelio.

Tradiciniuose pietuose, 
kurie buvo surengti paskutinį 
kartą prieš V. Adamkui bai
giant kadenciją, dalyvavo Aus
trijos, Čekijos, Danijos, Grai
kijos, Ispanijos, Italijos, JAV, 
Didžiosios Britanijos, Kana
dos, Lenkijos, Norvegijos, Suo-

Šiemet Pamaryje laukiama 
didelio potvynio

Vilnius, sausio 22 d. 
(BNS) — Šiemet Pamaryje nu
matomas vienas didžiausių 
potvynių — vandens gylis ant 
Rusnės kelio gali siekti vieną 
metrą.

Pasak dienraščio „Lietu
vos žinios”, tokios spėlionės 
buvo išsakytos Ekstremalių 
situacijų valdymo centro po
sėdyje.

„Prognozuojamas vienas 
didžiausių potvynių, nes lau
kai rudenį užšalo be sniego. 
Paskui jo iškrito daug, tad da
bar tirpstančio sniego vanduo 
renkasi pievose, padengtose 
ledu”, aiškino Civilinės ir 
priešgaisrinės saugos tarny
bos vedėjas Romas Renče- 
liauskas.

rengtis prisidėti prie galimos 
JAV vadovaujamos karinės 
operacijos prieš Iraką, kilus 
aštriems ginčams tarp valsty
bių ambasadorių. JAV praėju
sią savaitę oficialiai paprašė 
19 valstybių sąjungą operaci
jos atveju suteikti šešių rūšių 
netiesioginę karinę paramą, 
daugiausiai susijusią su NA
TO sąjungininkės Turkijos 
apsauga nuo galimo Irako 
puolimo. Prancūzija ir Vokie
tija atvirai priešinasi bet ko
kiems skubotiems kariniams 
veiksmams, o ir daugelis kitų 
sąjungininkių europiečių ma
no, kad Jungtinių Tautų gink
luotės tikrintojams turėtų bū
ti suteikta daugiau laiko pa
mėginti nuginkluoti Iraką tai
kiai.

Berlynas. Vokietijos kan
cleris Gerhard Schroeder an
tradienį pareiškė, kad Vokie
tija per galimą JT Saugumo

mijos, Švedijos, Turkijos am
basadoriai, Europos Komisijos 
delegacijos vadovas, užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis, URM sekretorius Gied
rius Čekuolis.

Per pietus V. Adamkus pa
žymėjo, kad Lietuvai gavus 
kvietimus prisijungti prie 
NATO ir ES, svarbu tinkamai 
pasinaudoti atsiveriančiomis 
naujomis galimybėmis užtik
rinti valstybės saugumą ir pa
stovią raidą, stiprinti ūkį, 
mokslą ir kultūrą.

Prezidentas diplomatams 
padėkojo už parailą ir bend-

Šiemet, kaip ir pernai, di
džiojo vandens tikimasi atei
nant ne nuo Nemuno pusės, o 
nuo Minijos. Ten jau pasirodė 
properšos.

Pasak R. Renčeliausko, 
potvyniui rengiamasi ištisus 
metus, todėl dabar reikia tik 
suderinti veiksmus. Šiemet 
pagrindiniai užliejamų teri
torijų gyventojų gelbėtojai bus 
ne gaisrininkai, kaip anks
čiau, o kariškiai.

Vakarų karinės apygardos 
kariai į Pamarį atvyks dviem 
vikšrinėmis amfibijomis, ku
rias už 117,000 litų nupirko 
vyriausybė iš naujos pasiren
gimo potvyniams ir jų pada
rinių šalinimo programos lėšų.

Nukelta į 5 psl.

Tarybos balsavimą nepritars 
rezoliucijai, leidžiančiai pa
naudoti jėgą prieš Iraką.

Praha. Gydytoja, diplo
matė ir scenariste, 73 metų 
Jaroslava Moserova tapo tre
čiąja kandidate į Čekijos pre
zidentus — dėl teisės pakeisti 
kadenciją baigiantį Vaclav 
Havel ji varžysis su buvusiais 
premjerais Vaclav Klaus ir 
Miloš Zeman. Anksčiau šį mė
nesį, per pirmuosius rinki
mus, Čekijos parlamentui ne
pavyko išrinkti žmogaus, tu
rinčio pakeisti V. Havel.

JAV
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush įstei
gė naują Baltųjų rūmų Pasau
linių komunikacijų valdybą, 
kuri prieš galimą karą su Ira
ku skleis pasaulyje JAV pra
nešimus. Pirmasis valdybos 
išplatintas dokumentas yra 
32 puslapių ataskaita „Melo 
aparatas”, kurioje užsipuola
ma Saddam Hussein politika 
„atviru melu” siekti paramos 
savo režimui.
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R. Paksas neskelbia savo 
nuostatos dėl galimų Lietuvos 

veiksmų Irake

radarbiavimą siekiant strate
ginių Lietuvos tikslų, plėto
jant dvišalius santykius ir di
dinant žmonių bei tautų savi
tarpio supratimą.

Pietuose dalyvavusių am
basadorių vardu kalbėjęs Šve
dijos ambasadorius Jan Palm- 
stierna sakė, jog tradiciniai 
kasmet rengiami V. Adam
kaus susitikimai su užsienio 
diplomatais demonstravo Lie
tuvos ir jos vadovo atvirumą 
bei buvo svarbus veiksnys, 
prisidedantis prie euroatlanti- 
nės integracijos proceso sėk
mės.

Gyventojai privalės 
pranešti apie 

sąskaitas užsienio 
bankuose

Lietuvos, kaip ir daugelio 
valstybių, gyventojai nuo šių 
metų privalo pranešti mokes
čių inspekcijai apie kitų vals
tybių bankuose turimas są
skaitas. Tokiu būdu Lietuva 
jau yra pasirengusi dalyvauti 
Europos Sąjungos valstybių 
susitarime dėl keitimosi infor
macija apie piliečių sąskaitas 
užsienio bankuose.

Informavimo tvarka, ku
rią patvirtino finansų minist
rė Dalia Grybauskaitė, numa
to, kad nuolatiniai Lietuvos 
gyventojai informaciją apie 
kalendoriniais metais užsie
nio valstybių bankuose atida
rytas Nukelta į 5 psl.

Maskva. Rusijos karinė 
žinyba turi žinių apie numa
tomą galimos JAV ir jų sąjun
gininkių operacijos prieš Ira
ką laiką ir scenarijų, pranešė 
aukštas Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų generalinio štabo pa
reigūnas. „Turimais duome
nimis, operacija planuojama 
antrojoje vasario pusėje. 
Sprendimas dėl jos surengimo 
priimtas, bet kol kas neskel
biamas”, sakė jis. Pareigūnas 
sakė, kad „karinė operacija 
prasidės, kai regione bus su
telkta apie 150,000 koalicijos 
prieš Iraką karių”. „Karinė 
operacija prieš Iraką bus 
kombinuota — smūgiai bus 
smogiami iš oro, sausumos ir 
jūros. Karas bus greitas ir 
truks maždaug vieną mėnesį”, 
sakė pareigūnas

Maskva. Per derybas 
Minske pavyko grąžinti Rusi
jos ir Baltarusijos sąjungos 
kūrimo procesą „į konstrukty
vias vėžes”, antradienį per pa
sitarimą su vyriausybės na
riais pareiškė Rusijos prezi

Vilnius, sausio 22 d. 
(BNS-Elta) — Ar turėtų Lietu
vos karinės pajėgos dalyvauti 
karinėje misijoje Irake? Į šį 
klausimą išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas sau yra 
atsakęs.

Tačiau savo nuostatą jis 
paskelbs tik po vasario 26- 
osios, kai gaus prezidento įga
liojimus. '

„Man nebūtų visiškai ko
rektiška kalbėti esant prezi
dentui, kuris dirbs iki vasario 
26 dienos”, trečiadienį Pre
zidentūroje sakė R. Paksas po 
pokalbio su krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi ir 
kariuomenės vadu generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu.

Galimo karių dalyvavimo 
Irako misijoje nekomentavo ir 
gen. mjr. J. Kronkaitis, nes, 
kariuomenės vado teigimu, tai

Australijos lietuvis Kostas Miliūnas ir jo žmona Sallye Carter stovi apsi
kabinę prie sudegusių savo namų Canbera priemiestyje. Čia ką tik siau
tėjo ugnies audra. Kostas rizikavo gyvybe, kad nufilmuotų artėjančią lieps
nų jūrą ir jos pasekmes. Australuos pietvakarių pakrantės rajone siautė
ja ugnis. Keliose dešimtyse vietų kilę gaisrai jau sudegino apie 400 namų, 
ŽUVO 4 Žmonės. EPA-ELTA nuotr.

dentas Vladimir Putin. Svar
biausiu susitikimo Minske re
zultatu V. Putin laiko susita
rimą nuo 2005 m. sausio 1 d. 
įvesti bendrą sąjunginės vals
tybės piniginį vienetą.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Likus kelioms 

dienoms iki parlamento rin
kimų, Izraelyje saugumo pajė
gos paskelbė didžiausią teroro 
pavojų. Slaptųjų tarnybų in
formacija, trečiadienį kai ku
riuose palestiniečių miestuose 
vėl įvesta griežta komendanto 
valanda, sustiprinti daliniai 
pasienyje su Vakarų krantu.

AFGANISTANAS
Kabulas. Trečiadienį ryte 

JAV ginkluotųjų pajėgų būs
tinė Afganistane buvo apšau
dyta raketomis ir kulkomis, 
tačiau vieną iš užpuolikų su
žeidė JAV kariškių atsakomo
ji ugnis. 107 milimetrų raketa 
nusileido netoli pietvakarinio 
bazės perimetro. Po 15 minu
čių iš automatų buvo apšau
dytas' bazės stebėjimo punk

esąs politinis sprendimas. L. 
Linkevičiaus teigimu, kad su
sitikimo tikslas buvo pateikti 
kuo „šviežesnę” informaciją 
apie Lietuvos ekspertų susiti
kimus Briuselyje su NATO pa
reigūnais.

Kiekvienas Lietuvos pilie
tis turėtų didžiuotis Lietuvos 
kariuomene ir valstybės kraš
to apsaugos pažanga, sakė iš
rinktasis prezidentas. Jo teigi
mu, susitikime kalbėta apie 
Lietuvos stojimo į NATO su
tarties patvirtinimą, Lietuvos 
karių užduotis, kariuomenės 
reformą.

Išrinktasis prezidentas 
pažymėjo, kad su krašto ap
saugos ministru jis dar turė
siantis „ilgų pokalbių”, nes 
pagal Konstituciją jis yra vy
riausiasis ginkluotųjų pajėgų 
vadas.

:• » . J
JĄ
.'d.
i fil

tas. Kiti du stebėjimo postai 
taip pat buvo apšaudyti. Per 
šiuos išpuolius JAV nenuken
tėjo, nebuvo apgadinta ir 
amerikiečių įranga.

MEX1CQ
Mexico City. Mexico re

gioną nuo sostinės iki Ramiojo 
vandenyno pakrantės antra
dienį vakare sukrėtė stiprus, 
7.6 balo pagal Richterio skalę 
žemės drebėjimas, per kurį 
žuvo mažiausiai 23 žmonės, o 
panikos apimti miestiečiai 
puolė į gatves.

AUSTRALIJA
Sydney. Australijoje siau- 

čiantys krūmynų gaisrai tre
čiadienį dėl stipraus vėjo ir 
karščių artinasi prie daugiau 
kaip 10 miestelių, todėl ug
niagesiai ir vietos gyventojai 
rengiasi dar vienam sunkiam 
savaitgaliui. Manoma, kad 
dauguma gaisrų buvo sukelti 
tyčia. Jei stiprus vėjas nenu
rims, gaisro kelyje atsidurs 
Vodongos miestas, kuriame 
gyvena 35,000 žmonių.

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ŠVĘSIME KUN. ALFONSO BABONO 
40 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ

JAV LB 50 M. ĮKŪRIMO JUBILIEJAUS PUOTA NEW BRITAIN

Sekmadienį, sausio 26 d., 
12:15 v. p.p., Šv. Antano para
pijos patalpose, Detroite, pa
rapijos komitetas ruošia kle
bonui kun. Alfonsui Babonui 
40-ies metų kunigystės jubilie
jaus pagerbimą. Ta proga no
rime trumpai apibūdinti kun. 
Alfonso Babono biografinius 
bruožus.

Alfonsas Babonas gimė 
Lietuvoje, Raseinių mieste, 
1927 m. rugsėjo 6 d. Augo ir 
mokėsi Raseiniuose. Karo ei
goje pasitraukė į Vakarus ir 
kurį laiką gyveno išvietintųjų 
stovyklose. Tikėdamas, kad 
bus galima greitai sugrįžti į 
Lietuvą ir nenorėdamas nu
tolti nuo Europos, emigravo į 
Angliją. Dirbo fabrike. Jaus
damas pašaukimą į kunigus 
pradėjo ieškoti galimybių pa
tekti į seminariją. Pasitaikė 
proga Anglijoje. Įstojo į spe
cialią mokyklą. 1953 m., suži
nojęs apie lietuvių saleziečių 
gimnaziją Italijoje, išvyko ten 
baigti gimnazijos. Už kelių 
metų išvyko į Romą, kur įstojo 
į Šv. Kazimiero Lietuvių pon- 
tifikalinę kolegiją. 1963 m. ją 
baigė įsigydamas licenciato 
laipsnį iš teologijos.

1962 m. gruodžio 22 d. Ro
moje, Laterano bazilikoje Al
fonsas Babonas buvo įšventin
tas kunigu. Primicijas laikė 
Munchene.

1964 m. kun. A. Babonas 
atvyko į JAV ir pastoracinį 
darbą pradėjo Allentovvn, PA,, 
vyskupijoje. Tais laikais vys
kupijoje buvo dvylika lietu
viškų parapijų. Jas įsteigė pir
mieji lietuviai emigrantai — 
angliakasiai. Kun. Babonas 
buvo paskirtas į Nevv Phila
delphia Šv. Jėzaus Širdies 
pąrąpiją, vėliau persikėlė į 
Easton, ir vėliau į Minersville.

1968 m. Detroito arkivys
kupas kardinolas John Dear- 
dan kun. Alfonsą Baboną pa
tvirtino vikaro pareigose Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
joje Detroite. Dėl greitkelio 
pravedimo Kelių departamen
tas bažnyčią nupirko nugrio
vimui. Parapijai teko kurtis 
naujoj vietoj. 1973 m. rugsėjo 
8 d. buvo dedikuota nauja Die

Union Pier, MI, lietuvių drauguos valdyba. Pirmoje eil. iš kairės: Viktoria 
Juodgudienė — pirmininkė; Indrė Thomas — sekretorė; Rūta Vander 
Moun — vicepirm.; II eil.: Vida Giniotienė — ižd.; Kristina Karaitienė — 
vaišių rengėja; Milda Rudaitytė — reikalų vedėja.

KŪČIOS UNION PIER
Gruodžio 7 d. beveik 60 

Union Pier lietuvių draugijos 
narių šventė Kūčias. Pagal 
nusistovėjusią Kūčių tradiciją, 
buvo uždegtos žvakutės už 
žuvusius Lietuvos partizanus 
bei karius, už Sibiro tremti
nius, už mirusius dragijos na
rius, už Lietuvos įstojimą į 
NATO.

Kūčių vakarienės vaišes 
pradedant, su kalėdiniais lin
kėjimais buvo laužiamos 
plotkelės ir visi dalyvaujan

vo Apvaizdos lietuvių parapi
jos bažnyčia ir Kultūros cen
tras Southfield, MI. 1974 m. 
liepos 1 d. parapijos klebonas 
Mykolas Kundratas parapiją 
apleido ir nuo tos dienos kun. 
A. Babonas buvo paskirtas ad
ministratoriumi. Kai kun. V. 
Kriščiūnevičius buvo paskir
tas parapijos klebonu 1975 m., 
kun. Alfonsas Babonas buvo 
perkeltas į amerikiečių para
pijas Detroito priemiesčiuose: 
St. Mary's, Royal Oak ir Our 
Lady of Victory parapijoj, 
Northville, MI.

1979 m. sausio pradžioje, 
kai Šv. Antano lietuvių para
pijos Detroite klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis išėjo į 
pensiją, kun. Alfonsas Babo
nas buvo paskirtas adminis
tratoriumi. Po metų buvo 
patvirtintas klebono parei
goms, kuriose iki šios dienos 
tebesidarbuoja.

2002 m. rugsėjo 6 d. kun. 
Babonas šventė savo 75 metų 
gimtadienį. Ta ypatinga pro
ga parapijiečiai surengė jam 
gimtadienio pagerbimą 2002 
m. rugsėjo 15 d. Į šią nepa
prastą šventę atvyko iš Lie
tuvos solenizanto brolis su 
žmona, Rimas ir Monika Ba- 
bonai.

Kun. Alfonsas Babonas 
yra BALFo 76-to skyriaus 
pirmininkas, Lietuvos Šaulių 
išeivijoje vyr. kapelionas, 
„Švyturio” jūrų šaulių, Alto
riaus draugijos, Lietuvos 
Vyčių 102 kuopos dvasios va
das ir daug kitų organizacijų 
rėmėjas. •.>. <

Kun. Alfonso Babono 40 
metų kunigystės jubiliejaus 
proga visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti vaišėse ir 
pagerbti mūsų kleboną. Sve
čiai gali registruotis pas Re
giną Juškaitę-Švobienę sek
madieniais po Mišių Šv. 
Antano parapijoje, ar skambi
nant į namus — tel. 248-547- 
2859, vakarais; darbovietės 
tel. 313-396-0389. Laukiame 
visų atsilankymo. Tai jubilia
tui suteiki džiaugsmo ir jo 
pašaukimo darbų įvertinimo. 

Regina Juškaitė-Švobienė

tieji pavaišinti tradiciniais 
Kūčių vakarienės patiekalais.

Nendrių laivo skautai pri
statė trumpą programą, kurią 
pravedė Dalia Vitkienė ir Gin
taras Karaitis, o Kalėdų senelis 
pasveikino visus su Šventėmis 
ir padalino vaikučiams dovanėlių.

Pirmininkė Viktoria Juodgu
dienė pasveikino visus narius 
ir padėkojo nariams už padė
tas pastangas Kūčių vaka
rienę suorganizuoti.

Viktoria Juodgudienė

Iš visų Connecticut valsti
jos apylinkių 2002 m. lapkri
čio 9 d. rinkosi lietuviai į CT 
apygardos surengtą puotą pa
žymėti iškilią datą — JAV LB 
50-metį.

Iškilmingą vakarą pradė
jo šios apygardos valdybos 
pirmininkė Laima Karosienė. 
Ji pristatė visų apylinkių valdy
bos pirmininkus: Rytinio CT 
apylinkės pirmininką Vytau
tą Alksninį, Hartford apylin
kės — Danutę Grajauskienę, 
Waterbury — Viktorą Melni
ką, New Haven — Joną Ka
rosą, New Britain — Juozą 
Liūdžiu. Visiems buvo smagu 
girdėti, kad padaugėjus nau
jai atvykusių, atsikūrė Brid- 
geporto apylinkė, o jos valdy
bos pirmininku tapo visiems 
gerai pažįstamas Laurynas 
Misevičius.

Į svečius atvyko JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys su žmona 
Terese. Jis padarė pranešimą. 
Savo kalboje apžvelgė JAV LB 
nueitą kelią, paminėjo pagrin
dines Lietuvių Bendruomenės 
veiklos kryptis, pasidžiaugė, 
kad ir šioje apygardoje 
nuveikta daug darbų. Net tys 
moterys iš šios mažos valsti
jos darbuojasi Krašto valdybo
je. Jubiliejiniai metai įparei
goja ir toliau tęsti savo lietu
višką tautinę veiklą šioje da
lyje, vadovaujantis tais pa
čiais Lietuvių Chartos pa
skelbtais principais, raginan-

Omahoje ši diena buvo 
paminėta iškilmingai Šv. An
tano bažnyčioje. Gražiai gė
lėmis išpuošta bažnyčia. Prieš 
šv. Mišias Arvydas Urbonavi
čius trumpai visiems priminė 
sausio 13 dienos įvykius Lietu
voje. Ne taip lengvai yra iško
vojama laisvė. Reikia neužmiršti 
tų, kurie žuvo, kovodami dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

Prie Marijos altoriaus pas
tatyta 13 žvakių, lietuviška 
vėliava perrišta juodu kas-

SUSITIKIMAS SU KNYGA 
TAUTOS FONDAS”»

Dar tik prieš keletą mė
nesių iš spaudos išėjusios, sto
ros (480 psl.), raudonos kny
gos viršelyje, auksinėmis rai
dėmis užrašas — „Tautos fon
das”. Tai knyga, kurios „gim
dymas” pareikalavo didelių 
pastangų, pasišventimo, rū
pesčių, net ir netekčių. Tad jai 
beveik tiktų kankinės vainikas.

Knygos „Tautos fondas” 
pristatymas įvyko gruodžio 8 
d., Apreiškimo parapijos baž
nyčios, Brooklyn, NY, apatinė
je salėje, tuojau po 10 vai. lie
tuviškai atnašautų šv. Mišių 
(Mišias atnašavo kun. Vy
tautas Volertas).

Renginį atidaręs Tautos 
fondo (toliau tik TF) valdybos 
pirmininkas Algis Vedeckas, 
prisiminęs nelengvą knygos 
kelią, kol ji išvydo dienos 
šviesą, susirinkusius pakvietė 
tylos minute pagerbti netikė
tai mirusias: knygos rinkėją 
Dalią Bulvičiūtę ir redaktorę 
Salomėją Narkėliūnaitę. Pas
tebėjęs, kad TF knyga jau 
buvusi pristatyta Vilniuje, ją 
knygos redaktorius Kęstutis 
K. Miklas įteikęs prezidentui 
Valdui Adamkui, Vyriausybės 
vadovui Algirdui Brazauskui 
ir Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui, knygos apžvalgą 
padaryti pakvietė rašytoją 
Paulių Jurkų.

P. Jurkus ilgokame, nieko 
bendra su knyga neturinčiame 
įvade, pagaliau atsigręžęs į 
knygą, joje išvydo veidus ir 
vardus, kurie liudija lietu
viškos išeivijos įnašą kovojant 
dėl Lietuvos laisvės ir jos 
gerovės.

Kiek pavėlavęs atvyko ir 
TF tarybos pirmininkas Jur
gis Valaitis (vėlavimosi prie

čiais kiekvieną lietuvį savo 
tautinę kultūrą, kalbą, tau
tines bei valstybines tradicijas 
išlaikyti, ugdyti ir toliau per
duoti ateities kartoms.

JAV LB Connecticut apy
gardai 50 metų tarnavusiai 
Lietuvai ir lietuvybei buvo 
įteiktas žymuo. Iškilmingame 
vakare savo dviejų dalių naują 
programą „Tėviškės spalvos” 
parodė Lietuvos dailės muzie
jaus ansamblis „Kanklės”, va- Sigita Šimkuvienė

JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys įteikia žymenį 
Connecticut LB apygardos pirm. L. Karosienei.

PAMINĖJOME SAUSIO 13
pinu. Du vaikučiai, pasipuošę 
tautiniais rūbais, stovėjo prie 
altoriaus. Tai Amanda Watson 
ir Mykolas Bereiša. Kiekvieno 
žuvusio pavardė buvo skaito
ma atskirai ir uždegama po 
vieną žvakę. Žvakes degė 
vaikučiai pakaitomis po vieną. 
Tas atrodė įspūdingai, gal ne 
vienam ir ašarą išspaudė. 
Sunkiausia buvo turbūt tiems, 
kurie sausio 13 ten dalyvavo.

Kunigas Peter Stravinskas 
pažymėjo, kad kova reikalauja

žastis — tolimas kelias. Gy
vena Connecticut valstijoje). 
Jis atvykdamas atsivežė ir dvi 
dideles plokštes, kurios buvo 
užpildytos nuotraukomis. Su 
jomis jis ir supažindino. Vie
noje jų pavaizduota TF išta
kos. Matėme nuotraukas VLIKO 
pirmininkų, posėdžių ir pan. 
Antroje, vyravo nuotraukos 
ryšium su Lavoriškių mokyk
la, kuri buvo pastatyta TF 
pastangomis.

Toje mokykloje, kalbėjo J. 
Valaitis, šiuo metu mokosi 65 
mokiniai. Patalpos darosi ankš
tokos. Reikėsią naujo priesta
to, todėl prašė nenustebti, jei 
vėl teks kreiptis, kviečiant į 
talką. Kiek ilgiau sustojo 
kalbėdamas apie Vilnijos 
krašte mokyklų įdukrinimą.

Gediminas Penikas yra 
susukęs didžiulį skaičių lietu
viškos veiklos garsiajuosčių. 
Šiame renginyje parodė dalelę 
iš TF veiklos. Matėme TF 
tarybos ir valdybos posėdžių 
fragmentus, į K. Miklą, su 
knyga besilankantį Vilnijos 
krašto pradžios mokyklose 
(Šalčininkų, Čiužiakampio), 
Gerviškių vaikų darželyje ir kt.

Nepaisant koks renginys 
būtų rengiamas, jis savaime 
neatsiranda, pareikalauja tal
kos. Prisidėjusiems prie šio 
renginio, TF reikalų vedėja Vi
da Penikienė, išreiškė padėką: 
Onutei Adams, Donatui Banai
čiui, Jadvygai Vytuvienei, 
Vaciui ir Anelei Steponiams, 
Romai Vedeckienei ir Irenai 
Vilgalienei. Atskirai už patari
mus bei patarnavimą dėkojo 
Apreiškimo parapijos tarybos 
pirmininkui Vladui Sisui ir jo 
žmonai Patricijai.

P. Palys

dovaujamas Lietuvos Muzikos 
akademijos profesorės Linos 
Naikelienės.

Vakaro dalyviai turėjo pro
gos pamatyti dailininkės iš 
Tauragės Danguolės Jokubai- 
tienės dailės darbų parodą, 
askanauti paruoštas vaišes, 
okiams grojo Stasys Telšins- 

kas. Visi skirstėsi gerai ir tu
riningai praleidę laiką.

aukų. Jis laikė Mišias už žuvu
sius dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

Choras „Rambynas”, vado
vaujamas Algimanto Totilo, buvo 
paruošęs atskirą giesmių pro
gramą šiai gedulingai dienai. 
Ypač jaudinančiai nuskambėjo 
giesmė „Nuliūdo kapai...” Tai 
buvo tikrai šventiškos Mišios.

Artūras Bereiša, kuris bu
vo Lietuvos savanoris, gynė 
Seimą, buvo davęs priesaiką 
ginti Lietuvos nepriklausomy-

Jašiūnų pradinės mokyklos jaunimas su svečiais. Iš kairės II eil.: „Vilnijos” draugijos pirm. dr. K. Garšva, TF 
tarybos narys K. Miklas, TF atstovė iš Detroito E. Bulotienė, mokyt. Liudmila Kravčenko, Vilniaus apskr. švie
timo skyriaus dir. J. Vasiliauskas, buvęs švietimo ministras prof. Z. Zinkevičius, Tautos fondo Lietuvos atstovy
bės pirm. dr. N. Kitkauskas, „XXI amžius” laikraščio atstovė.A. Kačerauskienė.

Apsilankius Lavoriškių pagrindinėje mokykloje su jos vedėja Ramune Katinauskiene. Iš kairės: Vilniaus apskri
ties švietimo departamento direktorius Jonas Vasiliauskas, Tautos fondo tarybos pirm. Jurgis Valaitis, TF valdy
bos pirm. Algis Vedeckas, TF tarybos narys, TF istorinės knygos redaktorius Kęstutis K. Miklas.
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bę iki mirties, yra apdovano
tas sausio 13 medaliu bei pa
dėkos raštais, tikrai negalvo
jo, kad jo sūnus po eilės metų 
degs žvakes už tuos, kurie 
žuvo tą dieną, su kuriaiš jis 
Lietuvos laisvę gynė kartu.
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UŽDEKIME KUORUOSE 
LAUŽUS

VILIUS BRAŽĖNAS

Minint Sausio 13-ją, Lie
tuvoje vėl liepsnojo Laisvės 
laužai. Daugeliui tai buvo pro
ga prie jų sušilti fiziniai ir dva
siniai. Atidavus pagarbą žuvu
siems kovotojams už laisvę, 
gyvieji tampa jų kovingos dva
sios paveldėtojais.

Mūsų protėviai šaukdami 
pilių ir pilaičių gynėjus kovon 
prieš įsibrovėlius priešus, ir kad 
įspėtų kaimynus, uždegdavo 
pilių kuoruose laužus. Dabar 
jų palikuonims dvidešimt pir
mojo amžiaus pradžioje atėjo 
metas uždegti Lietuvos gynėjų 
Kovos laužus visuomeninių 
bei politinių organizacijų pilių 
ir pilaičių kuoruose. Pilimis ir pi
laitėmis šiandien tampa patrio
tiniai tautos branduoliai mies
tuose, miesteliuose, apskrity
se, valsčiuose ir seniūnijose, 
kame yra kad ir saujelė vals
tybinės ir tautinės ar religinės 
dvasios šarvais apsišarvavu
sių tautiečių. Jie sudaro Lietuvos 
Respublikos atsparos pilis, kurių 
kuoruose turėtų užsiliepsnoti 
aplinką nušviečią laužai.

Šiuo metu, tikroviško na
cionalinio saugumo sistemos 
dėka, šaunios Lietuvos kariuo
menės bei sustiprėjusios atra
mos į euroatlantinę sąjungą 
mums palankioje, naujai susi
dariusioje geopolitinėje siste
moje, atpuola įsiveržimų iš už
sienio rūpestis. Tačiau vis la
biau aiškėja, jog esama nepri
klausomybės ir laisvės priešų 
viduje. Dvasinių pilių ir pilai
čių kuorų laužai apšviestų tam
sius penktosios kolonos užkam
pius ir nušviestų kelius šių 
dienų tėvynės gynėjams į dva
sinę bei politinę pergalę, pir
miausia apvalant Seimą, ir 
per tai Vyriausybę, nuo maskol- 
bernių ir valstybės turto bei 
iždo plėšikų. Tai yra aiškus ir 
susipriešinimų neiššaukiąs, 
visus, bet kurios partijos pat
riotus, vienijąs tikslas.

Po to yra uždavinys savi
valdos politinėje plotmėje jau, 
politinių partijų varžybose, 
sutvirtinti Lietuvos Respubli
ką, kad jos laivas atlaikytų 
pasaulinių audrų bangų 
dūžius. Patriotinis, krikščion
iškos bei tautinės dvasios 
vedamas, Seimas turi būti 
patriotų siekis ir priemonė 
tautai išlikti tauta. Į Vakarus 
turime grįžti ne kaip lanksti 
paežerės nendrė, o kaip „ažuols 
driūts prie Nemunėlio”. Mūsų 
tauta turi seną istorinį kraitį 
ir naujos istorijos patirtį, 
kurią pastebėjo net JAV Pre
zidentas savo kalboje Vilniuje. 
Lietuviai gali ir privalo daryti 
teigiamą įtaką šiandien vyk
stančiame Vakarų dvasiniame 
kultūriniame kare, o ne būti 
tik stebėtojais ir to karo auko
mis. Tam mūsuose yra gausu 
intelekto.

Spėjama, jog daug kur pa
saulyje 2003-ji metai bus

SU PALAPINE Į YELLOWKNIFE
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

Nr.5 t
Net ir dar po penkerių 

metų, kai vaikus auginau, jų 
gydytojas man uždraudė 
vaikus dvikalbėje situacijoje 
auginti. Sakė, pasirink vieną 
kalbą, kad vaikams nebūtų 
konflikto. Pasirinkau lietuvių. 
Jam nepatiko, nes negalėjo 
tiesiogiai su vaiku susikalbėti. 
Tiek to. Jukgi, tik daug vėliau, 
iškilus svetimų kultūrų įnašui 
JAV gyvenime, staiga buvo at
kreiptas dėmesys, kodėl reikia 
puoselėti visas kultūras, ku
rios čia egzistuoja ir šį kraštą 
praturtina.

Iš čia išvykę, traukėme 
tiesiai į Edmonton, kur jau iš 
vakaro mums buvo nurodytas 
didelis ir patogus stovyklavi
mo parkas. Teko kiek pa

reikšmingi ir net lemtingi. 
Lietuvos patriotų uždavinys 
yra padaryti 2003-sius metus 
reikšmingais Lietuvos pažan
goje į teisingesnį ir saugesnį 
rytojų. NATO narystės viltis 
atpalaiduoja tautą nuo parali- 
žiuojančios baimės ir paliuo- 
suoja tautos energiją tikros 
savivaldos kūrimui per apgal
votą ir neatlaidžią parlamen
tarinę kampaniją. Džiugina 
teigiamų politinių nuotaikų 
žymės. Pavyzdžiui, vienas žy
mus patriotinės veiklos vado
vas neseniai pareiškė įsidė
mėtiną mintį: už pusantrų 
metų bus Seimo rinkimai ir 
jiems ruoštis reikia nedelsiant 
pradėti tuoj pat po preziden
tinių rinkimų. Tai bene tik 
bus pirmoji ir pagrindinė po
litinės veiklos taisyklė. Po to 
gal būtų kovotojų treniruotė 
politinei kovai. Juk kariai 
paprastai nemetami į kauty
nes nepasiruošę, nežinodami, 
kokie kovos ginklai naudotini 
įvairiose aplinkybėse ir nemo
kėdami tų ginklų naudoti. Tas 
pat galioja ir politinėse kam
panijose. Pavyzdžiui, JAV 
politinės partijos prieš' kiek
vienus rinkimus treniruoja sa
vanorius politinius aktyvistus, 
kad neitų rinkiminėn kam- 
panijon akli ir pasimetę. Gal 
viena rinkimų pralaimėjimų 
priežasčių buvo „kadrų” ir net 
kandidatų nepasiruošimas 
veikliai rinkiminei kampani
jai. Net amatininkai turi pra
eiti amato kursus, o politikai 
dažnai tikisi laimėti, nebandę 
net susipažinti su elementari
nėm politinės veiklos taisyklėm.

Dar viena pagrindinių po
litinės veiklos taisyklių būtų 
tikrovinis kovos lauko pasi
rinkimas. Juk turėtų būti aiš
ku, jog valstybiškai ir tauti
niai balsuoti neįkalbėsi nei už 
butelį parsiduodančio girtuok
lio, nei amoralaus nusikaltė
liškos dvasios savanaudžio, 
nei oportunistišku marksis
tinės narkomanijos narkoma
no, nei separatisto. Tad kam 
dėl to dejuoti ir net iš viso nu
leisti rankas. Jau turėtų būti 
aišku, už ką tokie balsuoja.

Tačiau didžiulės galimy
bės patriotiniam politiniam 
įtaigojimui yra nebalsuojančių 
tarpe. Pastaruose rinkimuose 
balsavo vos 56 proc. turinčių 
teisę balsuoti. Štai kur reiktų 
nukreipti dėmesį. Nebalsuo
jantiems reikia duoti akstiną 
balsuoti, nurodyti skirtumus 
„tarp vienų ir kitų”. Reikia pa
rodyti kaip Respublikos ge
rovė ir laisvės išlikimas gali 
paveikti ir asmenų bei jų šei
mų-ateitį.

Štai kur yra platūs poli
tinio derliaus laukai. Jiems 
apšviesti reikia po Lietuvą 
plačiai pasklidusių patriotinių 
pilių ir pilaičių kuorų laužų 
šviesos.

klaidžioti, nes turėjome du 
žemėlapius, ir ne viskas ati
tiko, net ir parkas buvo 
skirtingai pažymėtas. Tačiau 
suradome šią labai didelė 
stovyklavietę, kurioje buvo 
net 570 vietų! Kai kurios iš 
anksto visam sezonui užsaky
tos, buvo toliau nuo pagrindi
nio pastato.

Pagrindiniame pastate bu
vo raštinė, eilė skalbyklų, 
maudyklių, tualetų. Atvyku
sius tik trumpam patalpina 
prie pat pagrindinio pastato, 
tikrai patogu tvarkytis. Va
kare atvėso, pavalgėme ir 
ruošėmės rytojaus dienai. 
Vyksime į „West Edmonton 
Mali”, kur yra didžiausias 
prekybos centras visame

Po lietuviškų Mišių lietuvių misijoje Washington, DC, smagu pabendrauti. Iš kairės: Gražina Blekaitienė, Teresė 
Landsbergienė, Elena Dambriūnienė, Joana Vaičiulaitienė, Laima Pleterienė ir Ramutė Aidienė.

Elvyros Vodopalienės nuotr.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA KVIEČIA Į BALTIJOS 
SAUGUMO KONFERENCIJĄ

Amerikos Lietuvių taryba 
praneša, kad Baltijos Saugu
mo NATO konferencija vyks 
2003 m. kovo 6-8 d. Washing- 
ton, DC.

Konferencijoje bus apta
riama NATO plėtros eiga, 
NATO viršūnių susitikimo 
Prahoje išvados ir politinė 
veikla šiais klausimais. Daly
viams bus pateikta oficialios 
informacijos apie saugumo 
erdvės vystymąsi, naują grės
mę, iššūkius Euroatlantinėje 
aplinkoje ir NATO svarbą, 
juos>sprendžiant.

Konferencija prasidės ket
virtadienį, kovo 6 d., Verslo ir 
ekonomikos forumu. Kovo 7 d. 
bus pasimatymai JAV Kong
rese, Valstybės departamente 
bei administracijoje. Kovo 8 d. 
vyks konferencijos pagrindinė 
programa (su pietumis ir va
kariene).

Kaip ir ankstesnėse kon

Lietuvos ambasada JAV 
kviečia turizmo agentūrų va
dovus dalyvauti verslo misijoje 
„Buy Lithuania” („Pirk Lie
tuvą”).

Misiją 2003 m. kovo 13-16 
d. Vilniuje organizuoja viešbučių 
ir restoranų asociacija, Valsty
binis turizmo departamentas bei 
Lietuvos turizmo asociacija.

Šios misijos pagrindinis tiks
las — pritraukti didesnį tu
ristų skaičių į Lietuvą. Misijos 
dalyviams bus pristatyta Lie
tuvos turizmo rinka bei su
teikta galimybė užmegzti nau
jus kontaktus. Lietuvoje tokio 
pobūdžio renginys rengiamas 
pirmą kartą.

Renginyje pakviesti daly
vauti JAV, Vokietijos, Švedi
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SUMAŽĖJO SKYLĖ
Virš Antarktikos esanti ozo

no sluoksnio skylė, kėlusi su
sirūpinimą jau nuo 1988 me
tų, 2002 m. gerokai sumažė
jusi. Jos tyrinėtojai primena,

pasaulyje. Jau iš anksto skai
tėme, kad čia po vienu stogu 
yra daug parduotuvių, už
siėmimų ir t.t. Planavau ten 
visą dieną praleisti ’ir vakare 
grįžti čia pernakvoti, bet Ro
mas nutarė, kad užteks porą 
valandų pažioplinėti ir popiet 
keliauti toliau į šiaurę. Jam 
patinka stovyklavietės, kur 
yra daugiau vietos (čia vienas 
prie kito sustumti), nori laužą 
užkurti ir taip atsikvėpti. Man 
buvo truputį pikta, kad už 
tokią mažą vietą ne tik bran
giausiai iki šiol kainuojančią, 
bet ir už išsimaudymą dar 
reikės primokėti.

Tačiau čia stovyklaujame 
prie didmiesčio, įmanoma 
matyti kelis TV kanalus. Tik
rinu, ką matysiu. Pasirinkau 
vieną ir tiesiog prilipau: šis 
kanalas transliuojamas iš 
Halifax ir pagrindinė mintis 
— kas nori paskambina ir

ferencijose, JAV Vyriausybės, 
Teisėsaugos ir nevyriausybi
nių organizacijų atstovai, 
diplomatai, tarp kurių ir Bal
tijos šalių pareigūnai, pateiks 
pranešimus ir diskutuos 
NATO plėtros, užsienio politi
kos ir transanflantinio saugu
mo klausimus.

Konferencijos paruošimo 
detalėmis rūpinasi ALTo iš
laikomas Jungtinių pabal- 
tiečių komitetas (JBANC). 
JBANC valdybą sudaro Ame
rikos Lietuvių taryba, Ame
rikos Estų taryba ir Amerikos 
Latvių sąjunga. JBANC yra 
šių trijų orgahizacijų bendra 
agentūra ir yra jų įgaliota 
joms atstovauti bei telkti ir 
skleisti objektyvią informaciją 
apie tarptautinius santykius, 
diplomatinius ryšius ir už
sienio reikalų politiką.. Ši 
agentūra taip pat siekia 
palengvinti ir paskatinti

VERSLO MISIJA „BUY LITHUANIA”
jos, Suomijos, Didžiosios Bri
tanijos, Rusijos ir kitų valsty
bių turizmo agentūrų vadovai.

Misija „Buy Lithuania” su
taps su kovo 14-16 d. Vilniu
je, „Litexpo” parodų centre vyks
tančia tradicine turizmo, spor
to, laisvalaiko paroda „Vivattur”.

Kaip teigia renginio orga
nizatoriai, bendras viešbučių 
užimtumas 2001 metais buvo 
tik 31.7 proc., atvykstančių tu
ristų srautas didėjo labai nežy
miai, kai tuo tarpu prognozuo
jamas smarkus viešbučių, lais
valaikio industrijos, kaimo 
turizmo sodybų, ir t.t. pasiūlos 
didėjimas. Todėl ypač aktu
alu, kad Lietuvoje atvyksta
mojo turizmo srautai didėtų.

Galimų dalyvių paiešką

kad šis sumažėjimas nėra kaž
koks žmonių pastangų nuopelnas, 
o atsiradęs dėl vėjo srovių pa
sikeitimo, atšilus oro tempe
ratūrai ašigalio pakraščiais. ChTr

NAUJAS ASTEROIDAS
Neseniai erdvėse pastebė

tas naujas asteroidas, kuris,

{įrašo patikrinti reklamą, t.y., 
ar reklamuojamas produktas 
atitinka realybei. Pirmiausia 
patikrino reklamuojamą odai 
kremą: keturios poros šokėjų 
skirtingais kremais išsitepę. 
Palaukė reklamoje nurodytą 
laiko tarpą, paskui pusvalandį 
šoko. Po to, patikrino ar tikrai 
kremas įsisunkęs į odą, su 
prakaitu nenusiplauna. Pasi
rodo, reklama netiksli. Beveik 
visi kremai tvirtinimo neat
laikė. Gaila, neužsirašiau šių 
kremų firminių pavadinimų. 
Kitas bandymas: reklamuoja
mas purškalas, kuris rūbų 
raukšles išlygina; dar Ame
rikoje mačiau šią reklamą. 
Bandymas tikrinti. Trejus rū
bus — sijoną, kelnes, marš
kinius — vieną pusę apipurš- 
kė reklamuojama preke, antrą 
— su vandeniu. Reklama 
teigė, kad per 15 min. išdžius. 
Netiesa. Truko daugiau kaip

atvirą diskusiją apie saugumą 
euroatlantinėje erdvėje.

Pagrindinė konferencijos 
vieta Washington Marriott 
Hotel, 22 Street, NW. Kam
barius viešbutyje galite užsa
kyti tel. 1-800-228-9290 (vie- 
no/dviejų vietų kambariai kon
ferencijos dalyviams 119 dol. 
nakčiai) arba internetu: 
www.Marriott.com

Smulkiau apie konferenci
jos programą, dalyvavimą ir 
paramą galite sužinoti, krei
piantis į ALTo būstinę: 
Lithuanian American Council 
6500 S. Pulaski, Chicago, IL 
60629, tel.: 773-735-6677, fak
sas: 773-735-3946, E-paštas: 
ALTcenter@aol.com arba 
susisiekiant su JBANC atsto
vu Washington Simonu Gir
dzijausku, tel.: 301-340-1954, 
faksas: 301-309-1406, E-paštas:

jbanc@jbanc.org
Info.

JAV vykdo Lietuvos ambasa
da Vašingtone. Lietuvos am
basadorius Vygaudas Ušackas 
kviečia prie turizmo tarp Lie
tuvos ir JAV skatinimo prisi
dėti ir Amerikos lietuvius, 
skleidžiant informaciją apie 
„Buy Lithuania” bei raginant 
JAV turizmo agentūrų operato
rius apsilankyti kovo 13-16 d. 
Vilniuje rengiamoje misijoje.

Daugiau informacijos apie 
misiją „Buy Lithuania”, tame 
tarpe registracijos paraišką ir 
programą galima rasti LR am
basados JAV internetinėje 
svetainėje

www.ltembasByus.org.

Registracijos termino pa
baiga — vasario 5 d. R K.

manoma, Žemės kelią per- 
skries 2019 m. vasario 1 d. 
Astronomai tvirtina, kad 
susidūrimui su mūsų planeta 
galimybių nedaug. Asteroidas 
pavadintas „NT7” ir pirmą 
kartą pastebėtas 2002 m. 
liepos 9 d. „N17” yra kiek dau
giau kaip mylios pločio. ChTr

pusantros valandos iki rūbai 
išdžiūvo. Iš esmės nebuvo skir
tumo tarp reklamuojamo purkš
tuvo ir supurškimo vandeniu. 
Skirtumas yra tik kainoje. 
(Noriu pastebėti, kad, grįžus į 
Lansing, šios reklamos JAV 
daugiau nemačiau). Trečia 
labai įdomi reklama, tai mode
liuojami nauji rūbai ūkio fone: 
modeliuotojos lieknos, basos, 
tai ant tvoros pakibusios, tai 
takelyje grakščiai rodo savo 
rūbelius. Čia ūkininkaitė, apie 
16 metų, šią reklamą visiškai 
sudirbo. Rodo, kad ūkyje rei
kia ne basai, bet su iki kelių 
batais avėti bei ilgomis ran
kovėmis marškiniais apsi
rengti ir kepurę ant galvos, 
nuo musių užsidėti. Kokia ne
sąmonė basom, bei pusnuo
gėm vaikščioti ūkyje per dumb
lą. Bravo! Viskas tiksliai doku
mentuota ir parodyta. Gaila, 
tokių programų neteko JAV
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| Algimantas S. Gečys

Būtina išsaugoti 
ambasados pastatą

Vasario pradžioje JAV-se 
su oficialiu vizitu lankysis 
Lietuvos ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas. 
Washington, DC numatyta 
jam eilė susitikimų su įta
kingais JAV vadovybės ir 
Kongreso pareigūnais, įskai
tant ir JAV viceprezidentą 
Diek Cheney. Šio pobūdžio ap
silankymus tenka vertinti tei
giamai, nes, net jei ir geresnių 
susitarimų nepavyktų pasiek
ti, Lietuvos valstybingumui 
vizitai pasitarnauja. Išeiviją 
džiugina dar ir tai, kad ministras 
pirmininkas viešnagės Wa- 
shington, DC, metu turės ofi
cialų susitikimą — pokalbį su 
pagrindinių išeivijos visuome
ninių organizacijų vadovais. 
Baigiami planuoti A. Brazaus
ko apsilankymai lietuvių tel
kiniuose, susipažinimai su 
JAV veikiančių Lietuvos kon- 
sularinių įstaigų vykdomu 
darbu.

Kursuoja žinia, kad A Bra
zauskas, lankydamasis Wa- 
shington, DC, įvertins padėtį 
ir pateiks sprendimą dėl Lie
tuvos ambasados Vašingtone 
pastato. Jau kuris laikas Lie
tuvos Vyriausybės sferose 
svarstomi du galimi variantai: 
a. naujo Lietuvos ambasados 
pastato statyba naujame 
žemės sklype (kurį tektų įsi
gyti!) ir b. dabartinio Lietuvos 
ambasados pastato kapitalinis 
remontas, dalį vėlesnių laikų 
ambasados priestato nugriau
nant ir prie pagrindinio pasta
to pristatant plotu žymiai erd
vesnį priestatą. Suprantama, 
sprendimas minėtu klausimu 
ne išeivijos, bet Lietuvos Vy
riausybės žinioje. Vis dėlto no
rėtųsi tikėtis, kad, sprendimą 
darant, bus teikiamasi pažiū
rėti ir tipiško JAV valdžios 
biurokrato, ir lietuviškosios 
išeivijos akimis. Pastaroji nuo 
pirmojo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo gyveno ir 
tebegyvena Lietuvos žmonių 
rūpesčiais bei siekiais, tad jos 
rūpesčio turėtų būti paisoma.

O dėl amerikiečių, jie nau
jo pastato Lietuvos ambasadai 
statyboje įžvelgtų didelio iš
laidumo pasireiškimą, ne vie
toje ir netinkamu laiku. Ne 
kartą esame girdėję ameri
kiečių neigiamus atsiliepimus 
apie atsikuriančių valstybių 
išlaidumą bei nesaikingumą. 
Ir Lietuvos sprendimas statyti 
naują ambasados pastatą bū
tų vertinamas, kaip politiniai 
netikslus (politically incor- 
rect). Sprendimas galėtų tu
rėti neigiamą poveikį į JAV 
vyriausybės teikiamas eko
nomines lengvatas Lietuvai. 
Galėtų atsiliepti ir į amerikie
tiškųjų institucijų Lietuvai 
skiriamą karitatyvinę paramą 
per Lietuvos ir išeivijos lietu

Popiežiaus kėdė, Fort Simpson, Northwest Territories.

matyti.
Ryte susitvarkius ir išsi- 

maudžius, nuvažiavome į pre
kybos centrą, kuris net įrašy
tas į „Ripley’s Believe it or 
Not”, kaip didžiausias ir įsta

vių institucijas.
Lietuviškosios išeivijos ne

pritarimas Lietuvos ambasa
dos įsikūrimui naujame pas
tate sąlygojamas skirtingais 
motyvais. Dabartinis ambasa
dos pastatas išeivijai turi ypa
tingą reikšmę. Jame gyveno 
pirmojo Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpio pasiun
tiniai, okupacijos metu — 
charge d’affaires, čia lietuvių 
ir Lietuvos draugų burtasi 
įvairių valstybinių švenčių 
progomis. Lietuvos okupacijos 
metais Lietuvos pasiuntiny
bės pastatas išeivijai buvo 
prarastos valstybinės neprik
lausomybės simboliu. Į šį pas
tatą vedėme Amerikoje gimu
sius savo vaikus ir jiems aiški
nome, kad tai „nepriklauso
mos Lietuvos žemė”. Pasiun
tinybės pastatas buvo mums 
pasididžiavimas prieš latvių ir 
estų išeiviją, kurių diplomati
nės įstaigos glaudėsi išnuo- 
muotose patalpose. Apie 1980 
metus JAV gyvenantys lietu
viai pravedė vajų pasiuntiny
bės pastato suremontavimui. 
Tuometinio pasiuntinio dr. 
Stasio Bačkio sprendimu, va
jus buvo sustabdytas, jam dar 
neįpusėjus. Nutarta Baltijos 
valstybių aneksijos nepri
pažįstančio Valstybės depar
tamento nestatyti į keblią 
padėtį Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Teko pasitenkinti es
miniais, pastato nykimą stab
dančiais, pataisymais.

A. Brazauską pažįstame 
kaip supratingą, pragmatišką 
politiką, su gera doze „gaspa- 
doriško” pojūčio. Norisi tikė
tis, kad jis pritars dabartinio 
ambasados pastato kapitalinio 
remonto, su erdvę padidinan
čiu priestatu, variantui. Tam 
esama pateisinamų motyvų. 
Rajonas, kuriame yra ambasa
da, atsinaujina bei gerėja, 
tampa saugesniu. Kaimynys
tėje esama svetimų valstybių 
ambasadų. Turimas savas kie
mas su pakankamu skaičiumi 
vietų automobilių pastatymui. 
Ambasados fasadas architek
tūriniu požiūriu įspūdingas. 
Pirmasis ir antrasis aukštas 
pritaikytas reprezentacijai. 
Kapitaliniai pertvarkius kitus 
aukštus, papildžius erdvę 
įstaigoms bei svečių apgyven
dinimui, įvedus modernias 
pastato apšildymo bei šaldy
mo sistemas, Lietuva galėtų 
didžiuotis prestižinėmis patal
pomis. Svarbiausia — savose 
rankose būtų išlaikytas, Lie
tuvai istoriniu tapęs, pamink
las. Remiame A. Brazausko 
pastangas ant istorinių pa
matų atstatyti Lietuvos Val
dovų rūmus. Ambasados atve
ju, prašome jo išsaugoti tai, 
kas tebestovi ir tarnauja Lie
tuvos valstybei.

biausias centras. Čia yra di
džiausias pasaulyje pramogi
nis parkas po stogu, visokių ,Ro- 
ler coster” su mirties kilpo
mis, o vaikams ne tokių greitų va
žinėjimų ir pan. Bus daugiau

http://www.Marriott.com
mailto:ALTcenter%40aol.com
mailto:jbanc%40jbanc.org
http://www.ltembasByus.org
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popietėje Philadelphijoje lietu
vių namuose įvyko 20-oji JAV 
LB Kultūros premijų šventė. 
Šioji šventė buvo jungiama 
su Philadelphijos lietuvių na
mų 95-tąja sukaktimi ir Lie
tuvių Bendruomenės 50-tąja 
sukaktimi. Sujungus tris šventes 
kartu, visa popietė buvo ne tik 
sėkminga, bet ir iškilminga. 
Šventės dalyvius sveikino iš 
New Yorko atvykęs Lietuvos 
generalinis konsulas dr. Ri
mantas Morkvėnas, Lietuvos 
Respublikos ambasados tar
nautojai iš Washington, DC. Da
lyvavo ir sveikino daug garbės 
svečių iš Philadelphijos apylin
kės — bendruomenininkai.

Suprasdama ir įvertinda
ma bendro darbo pastangas, 
reiškiu nuoširdžią padėką 
Philadelphijos LB pirminin

RADIJO STOTYSE — „SPALVOTI SAPNAI”
Nuo gruodžio 20 d. Lie

tuvos radijo stotyse skamba 
visiškai nauja Andriaus Ma
montovo daina „Spalvoti sap
nai”. Šią dainą girdėjusiųjų nuo
mone, tai yra labai šventiš
kas, kalėdiškai skambantis 
kūrinys. „Spalvotų sapnų” 
autorius Andrius Mamontovas 
teigia, kas ši daina, nors ir tu
ri kalėdiško skambesio, nėra 
apie Kalėdas.

„Ši daina mano naujam 
albumui buvo parašyta pati pas
kutinė, kai jau buvo pradėti 
albumo įrašai. Ji gimė visiš
kai netikėtai ir yra viena tų 
dainų, kurios atsiranda labai 
spontaniškai ir greitai. Terei
kia tik spėti užrašyti teks
tą”,— sakė Andrius Mamontovas.

• • • • • MARGUMYNAI • • • • •

VĖLUOJA ŽEMĖS
DREBĖJIMAS

Pasak geologų, Pieti
nėje Kalifornijoje stiprus že
mės drebėjimas jau gerokai 
vėluoja, tad galima jo laukti 
bet kuriuo metu. Kasinėjimais 
ir kitais būdais tyrinėdami 
San Andreas sprūdžio ruožą 
San Bernardino apskrityje, į 
rytus Los Angeles miesto (ga
lėjo atsekti net 1500 m. jo 
istoriją), atrado, kad nuo 534 
metų stiprūs žemės drebėji-

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

KAS ANT KITŲ SAKO — ANT SAVĘS PASISAKO
Turbūt daugelis esat gir

dėję tokį juokingą priežodį — 
„kas ant kitų sako — ant savęs 
pasisako”.

Dažniausiai šis posakis 
vartojamas tada, kai norima 
pašiepti negrabiai kalbantįjį 
asmenį. Tarkim, jei koks nors 
žmogus kitam sako — „tu esi 
idiotas”, tai vaikų logikoje 
reiškia, kad sakantysis viso 
labo pasisako, kas pats esąs...

Neseniai praūžę rinkimai 
vėl priminė šį vaikišką hu
morą. Tarkim, vieno kandida
tų į prezidentus rinkiminiuose 
šūkiuose labai dažnai skam
bėjęs diktatoriškas noras ko
voti su mafija parodė, kad tas 
kandidatas yra puikus šių gy
venimo sričių žinovas. „Ką 
kalbi — tuo pats esi”, — teigia 
ir psichologai, tvirtinantys, 
kad iš teiginių, kuriuos apie 
juę supantį pasaulį sako jūsų 
pašnekovas, patį pašnekovą 
galite pažinti daug labiau, 
negu jus supančią tikrovę.

Taigi — kalbėdami mes iš- 
siduodame, kas mus jaudina, 
kas mums rūpi, kas mus erzi
na. Prisiminkime kitą liau
dišką patarlę, teigiančią, kad 
„vagies kepurė dega”. Juk visi 
žinome, kad vagis — tai toks 
gudrus sutvėrimas ir jo sugau
ti yra beveik neįmanoma. Tik 
vieną taisyklę jis būna už

kui Vytui Bagdanavičiui, Pre
mijos šventės dalį pravedusiai 
LB krašto valdybos reikalų 
vedėjai Teresei Gečienei. Taip 
pat dėkoju JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkui Algiman
tui Gečiui už kultūrą įvertinantį 
sveikinimą; dėkoju LF įgalio
tinei Daliai Jakienei, įteiku
siai Lietuvių fondo čekius ir 
pasveikinusiai laureatus; dė
koju visiems programos at
likėjams. Ypač dėkoju šven
tės organizaciniam komite
tui, kuris, ruošdamas savo su
kakčių šventes, „priglaudė” 
ir JAV LB Kultūros tarybos Pre
mijų šventę. Ačiū visiems, at
silankiusiems ir savo dėmesiu 
parėmusiems laureatus.

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

Naujasis Andriaus Mamon
tovo įrašas „Spalvoti sapnai” 
skambės ir kitais metais pasi- 
rodysiančiame albume. Prie 
šio albumo įrašų Andrius 
Mamontovas dirba nuo rug
pjūčio mėnesio ir įrašus ketina 
baigti sausio mėnesį.

Šiemet Andrius Mamonto
vas, „Lietuvos Top 20” turėjo 
keturias auksines dainas, dvi 
iš jų —„Naktis (Art Gadel Mix)” 
ir „O, meile!” — pasiekė Nr. 1 
poziciją. Aukštas vietas radi
jo stotyse taip pat užėmė „Mo
teris” ir „Ufonautai”. Dainai 
„Spalvoti sapnai” taip pat 
prognozuojamas didelis pasi
sekimas.

Vaidas Stackevičius

piai pasireikšdavo maždaug 
kas 105 m., nors šis laiko
tarpis kartais būdavo trum
pesnis, kartais ilgesnis. Pas
kutinysis stiprus žemės dre
bėjimas, pasiekęs daugiau 
kaip 7.5 Richter lentelėje, įvy
ko 1857 m., todėl spėliojama, 
kad ši nelaimė galinti Pietinę 
Kaliforniją nusiaubti numato
moje ateityje. Tyrinėjimų duo
menys buvo paskelbti spe
cialiame „Bulletin of the Seis- 
mological Society of America” 
numeryje.

miršęs — kad Jo kepurė 
dega”, t.y. — jis išsiduoda ma
tomiausioje vietoje. Naudojan
tis tokiais paprastais priežo
džiais, galima nesunkiai atpa
žinti, kas yra kas... Tarkim, jei 
koks nors žmogelis nemyli 
Dievo ar žmonių, tai daugiau
sia jis ir kalbės būtent apie 
meilę Dievui arba žmonėms. 
Jeigu koks parlamentaras ar 
šiaip verslininkas nesąžinin
gai yra užsidirbęs labai daug 
pinigų, tai, užlipęs tribūnon, 
jis būtinai kuo garsiau aiškins 
apie būtinybę sąžiningai už
dirbti pinigus ir piktinsis vi
sais, kai pinigai yra užsidirba
mi nesąžiningai. Liaudis šį 
reiškinį dar yra įvardinusi ir 
kitu posakiu — „kuo pats 
kvep, tuom kitą tep...” (Be abe
jo, ši taisyklė, kaip ir visos ki
tos, turi išimčių...)

Jeigu šitą dėsnį — „kuo 
pats kvep, tuom kitą tep...” — 
pabandysim taikyti ir lietuviš
kai žiniasklaidai, tai pama
tysime, kad žiniasklaidoje dir
ba ne taip jau daug gražaus 
mąstymo žurnalistų, nes gra
žių rašinių, teigiančių pozity
vias vertybes, aprašančių gra
žiąsias mūsų gyvenimo puses, 
yra nedaug (ypač bulvariniuo
se dienraščiuose). O štai tokių 
rašinių, kuriuose nuolatos 
skalbiami svetimi skalbiniai

LIETUVOS TURIZMO 
NEIŠNAUDOTOS GALIMYBĖS

Žemaitija

Šiluva, Žemaičių Kalvarija, 
Kryžių kalnas, Kražiai (tikin
čiųjų skerdynės, kurias atliko 
caro kazokai) ir Seinai — tai 
yra lobis maldininkams, o, 
paįvairinus Palangos, Nidos ir 
Klaipėdos įdomybėmis bei 
poilsiu, susidarytų nepa
prastų įspūdžių kelionė vals
tybėje, kuri per šimtmečius 
kovojo už savo laisvę ir ti
kėjimą. Naikino ją švedai, 
naikino slavai, naikino kry
žiuočiai, bet ši valstybė ir savo 
kultūra, indoeuropiečių kalba, 
senovės menu ir architektūra, 
liudija garbingą praeitį!

Ne paslaptis, kad Lietuvos 
keliai yra geriausi iš aplink
inių šalių. Ko Lietuvai trūks
ta, tai turistinės informacijos 
lietuvių, anglų, vokiečių bei 
prancūzų kalba. O šią infor
maciją galima būtų pateikti 
spalvotų leidinukų - lanksti
nukų forma apie kiekvieną 
objektą atskira i.

Paimkime pavyzdį iš Pa
žaislio vienuolyno 22 seserys 
(10 jų yra nedarbingos) savo 
pasiryžimu ir kantrybe šian
dien sukūrė vieną labiausiai 
turistų lankomą vietovių Lie
tuvoje. Septyniom kalbom iš
leisti dailūs spalvoti lanksti
nukai palengvina seserų dar
bą ir turistai labai dažnai ne 
tik nusiperka lankstinuką, bet 
ir palieka aukų šios vietovės

Grupė jaunųjų ūkininkų ratelio narių su vadovu R. Ramanausku Žaliojoje, Vilkaviškio raj.

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS...........
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

riGMOBH JQ NAMŲ, SVEIKATUK IR 
(AAYMSDRMIMMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
' FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

bei lendamą į svetimas lovas 
— apstu. Naudojantis aukš
čiau pateikta logika, galima 
daryti prielaidą, kad tų 
straipsnių autoriai patys kaž
kuria prasme yra svetimauto
jai.

Be abejo, skaitytojai gali 
pradėti piktintis — tai ką, 
apie negatyvius reiškinius gy
venime išvis uždrausta kal
bėti? Tai ką, jei laikraštis rašo 
apie korupciją — tai jis pats 
korumpuotas? Vienareikšmių 
atsakymų nebūna niekada. 
Manau, kad Lietuvoje esama 
ir nekorumpuotų laikraščių. 
Tačiau esama ir tokių dienraš
čių, kuriuose korupcinis mo
mentas yra pastebimas net ir 
neprofesionalui. Savaime su
prantama, kad apie korupciją 
galima Tašyti ir nebūnant ko- 
rumpuotu, o vien tik siekiant, 
kad jos Lietuvoje neliktų. Bet 
pradžioje, be abejo, reikėtų 
apsidairyti, ar šių reiškinių 
nesama savo kieme. Kaip ir 
politikams, deklaruojantiems 
meilę bei pasiaukojimą, reikė
tų pirmiausia pasižiūrėti — o 
kaip šitie dėsniai veikia jų as
meniniame gyvenime, šeimo
se. Nes meilė Lietuvai ir meilė 
savo artimiesiems yra ta pati 
meilė.

Tačiau taip jau, matyt, 
įprasta, kad Lietuvos politi

restauravimui. Per metus ap
lanko maždaug 50,000 eks
kursantų, iš jų 17,000-18,000 
užsieniečių. Vienas žymus 
muzikas yra pareiškęs, kad, 
kai įeini pro vartus į Pažaislį, 
įeini į viduramžius — naujuo
sius amžius. Baroko stiliaus 
architektūra ir bažnyčioje 
sukurti žymiųjų tuometinių 
menininkų darbai — freskos 
liudija aukštą dvasinę kul
tūrą, kuria ne visi gali pasi
didžiuoti. Taigi šiuo metu Pa
žaislis pasidarė modelis Lie
tuvos turizmui!

Parodykime Lietuvos upių, 
ežerų, kurių priskaitoma apie 
3,000, ir miškų grožį. Iki šiol 
valstybė išleido leidinius apie 
nacionalinius parkus, o dau
gelį paveldo ignoravo. Atrodo, 
kad valstybei nerūpėjo, kiek 
įplaukų (valiutos) atneš religi
nis ir tautinis — istorinis 
palikimas. O tai buvo didelė 
klaida. Jei norime pakelti Lie
tuvos turizmą keliais milijar
dais litų, tai rodykime visą 
Lietuvos turtą, o ne tik ką 
nustato siauražiūriai valsty
bės pareigūnai. Švietimo mini
sterijos nuožiūra spausdina
mos tokios knygos, vadovėliai 
jaunimui, kurios tik patenki
na kosmopolitinę santvarką. 
Ta pati procedūra atliekama 
ir Kultūros ministerijoje.

Norėčiau paklausti, kas 
davė teisę Lietuvos vyriausy
bei pasirinkti kosmopolitinę

niame ir visuomeniniame gy
venime kritikos egzistuoja 
daug daugiau negu meilės. 
Gal malonios išimtys prezi
dento Valdo Adamkaus ir Al
mos Adamkienės matoma ir 
skleidžiama meilės galia. 
Premjeras šiuo klausimu irgi 
atrodo tvarkoj, naujasis prezi
dentas irgi neblogai su savo 
Paksiene žiūrisi, Paulauskas 
irgi... Tad gal viskas tvarkoj? 
Juo daugiau valstybei vado
vaus harmoningų, savo žmo
nas, šeimas mylinčių žmonių, 
tuo Lietuvai bus geriau. My
lintis žmogus ir valstybiniuose 
reikaluose nepuls kritikuoti 
kaip išprotėjęs ar tyčiotis, nes 
jo meilė yra stipresnė.

Apskritai kritika — tai gal 
ir nėra koks nors labai blogas 
dalykas, jei jos nėra per daug 
ir jei ji nėra žeminanti, už
sakyta. Svarbu — koks kriti
kos tikslas. Jei tikslas yra su
naikinti, pažeminti, atskirti 
nuo visuomenės — tai ji ne
gatyvi, o jei sustiprinti, iš
gryninti, suvienyti su kitomis 
gerosiomis jėgomis — tai ji 
pozityvi. Kritika — labai pavo
jingas ginklas, kurį reikia 
naudoti labai atsargiai. Tai 
ginklas, kuris dažnai atsi
gręžia prieš tą patį kritikuo
jantįjį, suveikus dėsniui — 
„kuo pats kvep, tuom kitą 
tep...”

Lietuvos nepriklausomy
bės pirmasis dešimtmetis bu
vo pažymėtas beatodairiška, 
visa naikinančia, kritika. Ir 
kas laimėjo? Niekas. Lietuva

Keliai Lietuvoje labai geri, patogu turistams susisiekti su įdomiomis, lankytinomis vietovėmis. Eltos nuotrauko
je: dabartinis Kauno-Klaipėdos greitkelio vaizdas.

sistemą? Ar buvo atsiklausta 
referendumu visų Lietuvos 
piliečių? Deja, tas nebuvo pa
daryta. Per tokį sauvaliavimą 
nukentėjo Lietuvos turizmas 
ir jaunimo auklėjimas!

Atskirose vietovėse, pvz., 
Vilniaus senamiestis, Vil
niaus bažnyčios su bazilika 
katedra ir Gedimino kalnu, 
ypač Aušros Vartai, Trakai 
ant Galvės ežero, o taip pat ir 
Kauno senamiestis (turistų 
vadinamas mažuoju Paryžiu
mi), santakoje Nemuno ir 
Neries pilis, kuri dar ntoaigta 
restauruoti, visgi susilaukia 
daug turistų. Turizmas iš už-

iš to mūšio nieko nelaimėjo, 
tik išmoko muštis, žmonės iš
moko nekęsti vieni kitų. Čia 
veikia kitas dėsnis — „kaip 
danguje, taip ir ant žemės”. 
Jei politikai ir žiniasklaida 
kaunasi bei keikia vieni kitus, 
tai ši korida netrukus persike
lia ir į paprastų žmonių gyve
nimą. Atkreipkite dėmesį į 
populiariausių TV laidų pava
dinimus — „Frontas”, „Kori
da” — ir suprasite, kad esame 
tapę savo žemų chuliganiškų 
aistrų vergais, kuriems ne
berūpi kūryba ir bendras dar
bas, o tik gaidžių peštynės. 
„Duonos ir žaidimų” — kaip 
sakoma vergų bendruomenėse...

Ar tose laidose buvo priei
ta kokių nors konstruktyvių 
sprendimų, kurie vėliau buvo 
pritaikyti mūsų gyvenime? 
Vargu. Tačiau paprastam ei
liniam TV žiūrovui tikrai stip
riai buvo įkalta galvon, kad 
ten, valdžios viršūnėse, visi 
yra gaidžiai, kurie tik pešasi, 
keikia vienas kitą, purvais 
drabsto, o valstybei iš to jokios 
naudos. Dėkui Dievui, kad 
nūnai populiarėja jau ir 
žmogiškus santykius — meilę, 
užuojautą propaguojančios 
laidos — „Atleisk”, „Bėdų tur
gus”, „SOS agentūra”... Gal 
jau persivalgėm muštynių, gal 
jau pradėsim kurti kažkokius 
draugiškus visuomeninius 
santykius? Bet ką tada veiks 
bulvarinė žiniasklaida? Bul
variniai politikai? Gal tada jie 
irgi ims gražiai kvepėti ir ska
niais kvepalais kitus tepti?

sienio pąlieka kraštui daug 
valiutos.

Privatus kaimo turizmas 
kasmet vis didėja. Tai yra 
geras ženklas. Todėl valstybės 
institucijos turėtų daugiau 
dėmesio skirti visam Lietuvos 
turizmui, pasamdyti intelek
tualus istorikus, kurie surink
tų istorinę medžiagą apie visą 
Lietuvos paveldą, ar tai būtų

PASLAUGOS

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

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS 9*1
VENCIUS *a|k
contrac.or CONSTRUCtIoN

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

TAISOME SIŪLO DARBĄ

PARDUODA SIŪLO IŠNUOMOTI

Perleidžiama vieta 
pasilaidojimui su paminklu 

lietuviškose kapinėse.
Skambinti Aleksui 
tel. 708-636-8685.

JOSU
SKELJB'MAS...

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

14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mall: altv0attbi.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 lietuvišku verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius.

paslaugos:
tdaiuosčių o

ALTV į
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės 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, skelbimų 
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.

mečetės, ar kiti objektai, su 
istorikų, menininkų ir tauto
dailininkų pagalba atgaivintų 
visą Lietuvos įvaizdį. Juo il
giau užsienio turistai viešės 
Lietuvoje, tuo greičiau su
plauks daugiau valiutos į Lie
tuvos iždą ir tuomi pagerės vi
sų Lietuvos žmonių gyvenimas!

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL

Masažo salonui reikalingi 
masažistai. Truputį kalbėti 

angliškai. Pravedami masažo 
kursai. Tel. 847-691-7348.

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

Išnuomojamas
kambarys su baldais 

šiauriniame priemiestyje.
Tel. 847-912-1485.

Wood ridge išnuomojami
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

- $581-$682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

altv0attbi.com


Trumpai apie viską
t Naudojantis „Lietuvos ryto’ (LB), „Lietuvos tinių" (LŽ), „Respublikos" (R), 
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos* (K) „Valstybes imlų" (VŽ) dienraičių. BNS 
ir Eltos informacijomis)

Žemdirbiai iš jų remto prezidento tikisi vilčių 
pateisinimo

Atkelta iš 1 psl.
Žemės ūkio rūmų pirmi

ninko vertinimu, suderėta 
cukraus kvota yra vienas iš 
„labiausiai praloštų” skyrių. 
Šiuo metu Lietuva pagamina 
132,000 tonų baltojo cukraus, 
o suderėta kvota yra 103,000 
tonų. Vidutinis cukraus su
vartojimo lygis Lietuvoje yra 
27.8 kilogramo vienam gyven
tojui per metus, o ES — apie 
40 kilogramų.

„Mes ateityje galime sau 
nepasigaminti cukraus, jei 
pakils suvartojimo lygis, o visi

Šiemet Pamaryje laukiama didelio potvynio
Atkelta iš 1 psl. Galingos 
amfibijos, skirtos tankų eva
kuacijai, per potvynį stovės 
Vileikių užkardoje. Į nelaimės 
zoną jos vyks tik gavusios 
Ekstremalių situacijų valdy
mo centro įsakymą.

„Tikrai nevažiuosime 
pumpuoti iš rūsių vandens ar 
evakuoti iš tvarto, į kurį bėga 
srutos, gyvulių”, sakė R. Ren- 
čeliauskas.

Jis pabrėžė, jog ir galin
giausios gali važinėti tik pažy
mėtais keliais, todėl Kintų ir 
Saugų seniūnijų vadovai įpa
reigoti kuo skubiau tai pada
ryti. Kad kariškiai galėtų ge
riau orientuotis užliejamose 
teritorijose, seniūnijose per 
potvynį budės vedliai, gerai 
pažįstantys kiekvieną kaimo 
keliuką ir sodybą. Pernai dėl 
nepažymėtų kelių apsemtose 
pievose įstrigo dvi Šilutės 
priešgaisrinės tarnybos amfi
bijos.

R. Renčeliausko teigimu,

Amerikos didžioji spauda 
nemažai rašo apie galimą karą 
su Iraku. Karo priežastys nu
rodomos įvairiai. Pirmoji prie
žastis — diktatoriaus Sad
dam Hussein pašalinimas. 
Antra — grėsmė Amerikai dėl
S. Hussein galimo biologinių 
ar atominių masinio naikini
mo ginklų panaudojimo. Tre
čia priežastimi (negarsiai) nu
rodomi Irako naftos ištekliai, 
labai reikalingi Amerikos eko
nomikos pagerinimui.

Karo laimėjimui reikalin
ga labai sudėtinga strategija, 
pasiruošimas, įvairių galimy
bių numatymas. „Chicago Tri
būne” 2003.01.05 „Perspective” 
laidoje E. W. Chamberlain la
bai įdomiai rašo apie Irako 
laimėjimo galimybes. Jis yra 
armijos atsargos pulkininkas, 
Pentagono strategijos ir karo 
mokslų patarėjas, jau buvęs 
Persijos įlankoje.

Karo priežastys
Autorius mano, kad pa

grindinė karo priežastis yra 
Saddam Hussein pašalinimas 
ir su tuo surišta karo strategi
ja karo laimėjimui. Bagdado ir 
savęs apsaugai S. Hussein turi 
Respublikos apsaugos šešias 
divizijas, kiekvienoje po 
15,000 karių gerai ginkluotų, 
lojalių jo režimui. Iki Bagdado 
-yra apie 300 mylių nuo bet ku
rios kaimyninės valstybės sie
nos, iš kur galėtų būti pradėta 
invazija Irakui — Bagdadui 
užimti. Dykumos žygiui į Bag
dadą dėl smulkaus smėlio ar
ba klampaus purvo lietinguoju 
metu reikalingi geri keliai. Jų 
nedaug yra. Keliai labai svar
būs personalo, ginkluotės, 
kuro, maisto ir sanitarinių 
priemonių tiekimui iki fronto 
linijų. Vasarą Kuwaite būna 
karščiai iki 148°F ir daugiau. 
Tokius karščius neįmanoma

ekspertai prognozuoja, kad, 
įstojus į ES, Lietuvos gyvento
jų pragyvenimo lygis kils”, 
sakė J. Ramonas.

R. Pakso atstovas spaudai 
Aidas Petrošius sakė, kad 
susitikime didelis dėmesys 
buvo skirtas būsimam refe
rendumui dėl narystės ES. R. 
Paksas domėjosi, kaip būtų 
galima bendradarbiauti su 
žemdirbių organizacijomis, 
siekiant teigiamo rezultato re
ferendume, ir kokios informa
cijos apie ES trūksta žem
dirbiams.

gelbėjimo tarnybos potvyniui 
pasirengusios, bet gyventojai 
iki šiol nerodo didelių pastan
gų-

Gyventojai raginami pasi
rūpinti maisto ir medikamen
tų atsargomis bent 10-čiai pa
rų, įsigyti plaustą ar valtį, pa
ruošti paaukštinimus baldams 
ir gyvuliams, iš rūsių išnešti 
daržoves, kitas atsargas, už
sandarinti šulinius, apsaugoti 
sodybas nuo ledo lyčių.

Ekstremalių situacijų val
dymo centras yra parengęs 
specialias atmintines, tačiau 
praktika rodo, jog visada at
siranda gyventojų, kuriuos 
kasmetinis potvynis užklum
pa netikėtai.

Kad taip neatsitiktų, žmo
nės raginami drausti savo tur
tą. Nors vyriausybė yra įsipa
reigojusi kompensuoti potvy
nių padarytą žalą, pernai gy
ventojų patirtų nuostolių už 
246,000 litų dar niekas neatly
gino.

KAIP LAIMĖTI IRAKO KARĄ?
pakelti JAV ir Europos kraštų 
kariuomenės junginiams. Pana
šūs karščiai būna ir pietinėse 
Irako dykumose. Karščiai sun
kiai pakeliami ir motorizuotai 
karo mašinai, ir pavieniam 
svetimšaliui. Be šešių elito 
divizijų (90,000 karių), Irakas 
turi ir kelias (apie šešias) re
guliarios armijos divizijas bei 
specialius apsaugos dalinius. 
Jų paėmimas į nelaisvę parei
kalaus daug karių belaisvių 
saugojimui, pastogės — patal- 
ų jų laikymui ir maitinimui, 
inant musulmonų fanatišku

mą ir mirties ignoravimą, be
laisvių paėmimas gali būti
labai sunkus.

JAV karinės pąjėgos
Prezidentas George W. 

Bush nuolat kartoja, kad JAV 
karinės pajėgos yra didžiau
sios ir geriausios pasaulyje. 
Straipsnio autorius mano, 
kad karui reikia mažiausiai 
keturių-penkių JAV divizijų 
ir tiek pat gerai paruoštų, ge
rai ginkluotų Sąjungininkų di
vizijų, su gausia artilerija bei 
karo aviacija. Jis primena, kad 
pirmajame Persijos įlankos 
kare sąjungininkų divizijos iš 
Europos buvo tik bėda Ame
rikai, o ne nauda. Jos buvo ne
paruoštos, be kovos ryžto, 
menkai ginkluotos. Autorius 
mano, kad dabartinė kariuo
menės būklė yra geresnė, kad 
karo su Iraku laimėjimui rei
kia 8-10 gerai paruoštų divizi
jų, su milijonais galionų de
galų, tūkstančiais tonų amu
nicijos, daugybės sunkvežimių 
ir jų vairuotojų, naujų kelių ir 
oro uostų statytojų.

Pirmojo Persijos įlankos 
karo metu, 1991 metais JAV 
aktyvioje tarnyboje turėjo 
880,000 karių. Dabar jų turi 
tik apie 480,000 ir šiame kare 
reikės šaukti į tarnybą rezervo

Lenkijoje įkurtas Europos valstybių fondas 
„Lithuania”

Atkelta iš 1 psl. numatyta 
surengti Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių aukštųjų mo
kyklų absolventų susitikimą, 
skirtą laisvosios rinkos mode
lio aptarimui.

1988 metais įkurtas Len
kijos Lietuvos mylėtojų klubas 
per 15 metų nemažai nuveikė, 
tvirtindamas Lietuvos ir 
Lenkijos santykius. Klubo 
rūpesčiu abiejose valstybėse

Gyventojai privalės pranešti apie sąskaitas 
užsienio bankuose

Atkelta iš 1 psl.
ir uždarytas sąskaitas tei

kia vietos mokesčių administ
ratoriui, kuris ją įrašo į cent
rinę duomenų bazę.

Ši informacija teikiama 
kartu su metine pajamų mo
kesčio deklaracija, o jeigu

* Socialdemokratų parti
jos vadovai ragina savo va
dovą Algirdą Brazauską grei
čiau išsiaiškinti, ar koalicijos 
bendrininkai socialliberalai 
pasiryžę sujungti partijų jėgas 
prieš Seimo rinkimus į bendrą 
sąrašą ar net vieningą partiją. 
A. Brazauskas po susitikimo 
su socialliberalų vadovu Artū
ru Paulausku patvirtino, jog 
šiomis temomis jie kalbėjosi, 
tačiau detaliau komentuoti at
sisakė. (R, Elta)

* Žuvusio Seimo nario Ri
manto Ruzo našlė Marija 
Ruzienė dar praėjusių metų 
pabaigoje nusiuntė laišką Sei
mo vadovui Artūrui Paulaus
kui, kuriame teiravosi, ko
kiose draudimo bendrovėse 
buvo apdrausta jos vyro svei
kata ir gyvybė. Tačiau našlė 
gavo atsakymą, esą nėra 
įstatymo, reglamentuojančio 
Seimo narių draudimo sąlygas 
ir tvarką. M. Ruzienė tai laiko 
absurdu ir yra pasirengusi 
kreiptis į Europos Žmogaus 
teisių teismą. (LR, Elta)

dalinius, kas nepopuliaru kraš
to gyventojų tarpe. Autorius 
mano, kad reguliarios JAV 
kariuomenės kovos dvasia yra 
aukšto lygio ir Amerika 
nesunkiai Irako karą laimės.

Kada karą pradėti?
Straipsnio autorius tvirti

na, kad karą reikia pradėti da
bar. Jį reikia užbaigti prieš va
saros karščius, prieš birželio 
mėnesį. Autorius apskaičiuo
ja, kad Irako karas baigsis per 
du mėnesius — balandį ir ge
gužę. Karo pasiruošimui, pa
gal autorių, reikalingi keturi 
mėnesiai divizijų, ginkluotės, 
amunicijos ir tiekimo nugabe
nimui prie Irako sienų. Šis pa
siruošimas dar nėra atliktas. 
Jį būtina kiek galima greičiau 
at-likti ir karą pradėti, nelau
kiant balandžio mėnesio.

Straipsnis paremtas JAV 
karinės galybės pranašumu, 
neminint galimo susikirtimo 
su kitais arabų kraštais, tikin
tis veiksmingos JAV sąjun
gininkų paramos.

Straipsnio autorius nenu
rodo, bet pats klausia, kaip 
ilgai JAV turės laikyti Irake 
savo (bęi sąjungininkų) kari
nes pajėgas, kad ten sudarytų 
Amerikai draugišką krašto va
dovybę, kuri pakeistų S. Hus
sein diktatūrą ir sugrąžintų Ira
kui normalų, sotų gyvenimą?

— Mes norime turėti tokią 
Irako vyriausybę, kuri būtų 
draugiška Amerikai, kuri už
tikrintų mūsų norus turėti 
nuolatinį, pastovų naftos tie
kimą, pagal esamas pasau
linės rinkos kainas, — gana 
atvirai pasisako straipsnio au
torius.

Ar ir Pentagono sprendi
mai panašūs į straipsnio auto
riaus nuomonę — parodys 
artima ateitis.

Paruošė Br. Juodelis

buvo rengiami intelektualų ir 
parlamentarų susitikimai, 
įvairios konferencijos.

15-kos metų sukakties 
proga klubą pasveikino Lietu
vos ambasadorius Lenkijoje 
Darius Degutis, kuris palin
kėjo sėkmės stiprinant abiejų 
tautų suartėjimo procesą, pa
dedant spręsti Lietuvos ir 
Lenkijos strateginės bend
radarbiavimo tikslus.

žmogui neprivalu ją pildyti — 
iki kiekvienų metų gegužės 1 
dienos.

Juridiniai asmenys apie 
užsienio valstybių bankuose 
atidarytas ir uždarytas są
skaitas informaciją teikia jau 
nuo 2001 metų.

* Premjero Algirdo Bra
zausko siūlymą atnaujinti
galimybę studijuoti aukšto
siose mokyklose ir už savo 
lėšas palaiko Aukštųjų mo
kyklų rektorių konferencija. 
Kaip sakė šios konferencijos 
prezidentas, Lietuvos muzikos 
akademijos rektorius prof. 
Juozas Antanavičius, logiš- 
kiausia būtų, jei valstybė 
pajėgtų sumokėti už visų stu
dentų studijas, tačiau nesant 
tokios galimybės, drausti jau
nimui studijuoti už savo lėšas 
neprotinga. Šis ribojimas, jo 
nuomone, atsilieps bendram 
studentų skaičiui Lietuvoje. 
„Dabar šalyje šis rodiklis gana 
aukštas — Lietuvoje bendram 
gyventojų skaičiui tenka 3.4 
proc. studijuojančiųjų, tuo len
kiame daugelį Europos šalių”, 
sakė J. Antanavičius. (KD, Eita)

* Lietuvos kūno kultūros
akademijos lengvosios atle
tikos maniežas Kaune sau
sio 18 d. dūzgė lyg bičių avilys 
— nuo pat rytfo į jį būriais 
traukė moksleiviai iš visos 
Lietuvos. Čia vyko Aukštųjų 
mokyklų mugė, sukvietusi 
moksleivius, jų tėvus bei pe
dagogus, kuriems visi penkio
lika universitetų pristatė sa
vas studijų programas bei 
mokyklų tradicijas. Mugę, pa
sak Asociacijos bendram pri
ėmimui organizuoti preziden
to, Kauno technologijos uni
versiteto prorektoriaus Rai
mundo Šiaučiūno, aplankė 
apie 20,000 moksleivių, jų 
tėvų bei pedagogų. Lankyto
jams buvo pristatyta per 
tūkstantį bakalauro, magistro 
bei doktorantūros studijų pro
gramų. (KD, Elta)

* Sausio 6 d. Klaipėdos
jūrų uosto policijos komi
sariatas gavo Vilniaus UAB 
„Tikras kelias” direktoriaus 
raštą, kad prieš tris dienas AB 
„Klaipėdos Smeltė” iš norve
giško laivo „West Master” 
buvo išpumpuotas sojos alie
jaus krovinys. Apskaičiuota, 
kad iš atplukdytų 1300 tonų 
vilniečiai negavo 9,9 tonos 
produkto. Bendrovė patyrė 
20648,99 lito žalą. Nors sausio 
6 d. minėtas laivas jau buvo 
išplaukęs, Jūrų uosto policijos 
pareigūnai surinko labai daug 
informacijos. Buvo apklausti 
uoste dirbę žmonės, peržiū
rėta filmuota vaizdo medžia
ga, tačiau grobstymo ar iš- 
pylimo faktų nepastebėta. 
Spėjama, kad aliejus liko laivo 
tankuose dėl techninių kliū
čių. (K, Elta)

* Iš policininkų algų
buvo mokama jau neegzis
tuojančiai organizacijai — 
1999 metais Klaipėdos mieste 
įsisteigusiai policininkų profe
sinei sąjungai. Pernai uosta
miesčio policininkai neteko 
vidutiniškai po 100 litų, ku
riuos policijos buhalterija per
vedė neegzistuojančiai orga
nizacijai. Manoma, kad ne
teisėtai iš policininkų išskai
čiuota suma pernai viršijo 
30,000 litų. (K, Elta)

* Jonavos azotinių trąšų 
gamybos bendrovė Ąche-
ma” ketina tiesti iš Baltarusi
jos gamtinių dujų vamzdyną, 
kuriuo nuo 2005-2007 m. no
rėtų atsigabenti 1.7 mlrd. ku
binių metrų dujų. „Achemos” 
grupės logistikos bei komerci
jos direktorius Geraldas Sta- 
tulevičius teigia, jog per 3 
mėnesius ketinama parengti 
dujotiekio ekonominę studiją 
ir pristatyti projektą vyriausy
bei, be kurios leidimo jis ne
bus įgyvendintas. Į gamyklą 
turėtų būti tiekiamos Rusijos 
susivienijimo „Gazprom” du
jos. (LR, Elta)

* Šilutės pensionas, įsi
kūręs Macikų kaime, gavo 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės Vilijos Blinkevičiū- 
tės įsakymą, kuriame prane
šama, jog nuo liepos mėnesio 
planuojama pertvarkyti jo 
veiklą. Per 5 metus viename 
didžiausių pensionų, kuriame 
dabar gyvena 550 žmonių ir 
dirba 259 darbuotojai, liks tik 
300 gyventojų. Darbo neteks 
maždaug pusė jaunų ir viduti
nio amžiaus darbuotojų — me
dikų, valgyklos cfarbininkių, 
sargų, pastatų prižiūrėtojų, 
techninio personalo. Pensio
nas parengė projektą Europos 
Sąjungos PHARE finansinei 
paramai gauti. Jau gauta per 
47,000 eurų. (K, Eita)
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STASĖ GVAŽDINSKIENĖ

Mirė 2003 m. sausio 20 d., sulaukusi 90 metų.
Gimė Lietuvoje. Gyveno New Buffalo, Indiana.
Nuliūdę liko: sūnus Povilas su žmona Loreta ir vai

kais Ingrida bei Aleksu, marti Jūra Gvidienė su sūnum 
Andrium, sesuo Monika Tritt su šeima, gyvenanti Ten
nessee, dvi seserys ir kiti giminės Liėtuvoje bei Ameri
koje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 24 d. nuo 
9 v.r. iki 10:30 vai. ryto, Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje (12401 S. Archer Avė., Lemont, IL; arti Der
by Rd.). Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 24 d. 
10:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namų koply
čioje, iš kur a.a. Stasė bus palydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukoja
mos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionė bus pa
lydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

PADĖKA 
Ą t A

STEPONAS KILIULIS
* Farmacijos įmonės kas

met išleidžia šimtus tūks
tančių litų medikams skatin
ti. Tokius faktus atskleidė 
Specialiųjų tyrimų tarnyba. 
Paremti medikai per metus 
išrašo pacientams vaistų, ku
rie valstybei kainuoja nuo 
250,000 iki 3 mln. litų. Ne
maža dalis šių pinigų tenka 
medikus finansavusioms far
macijos įmonėms. Tuo tarpu 
medikai nesijaučia darą ką 
nors blogo, savo kaltės tvirti
na nejaučiantys ir farmacijos 
firmų vadovai. (R, Elta)

Mūsų mylimas tėvelis, uošvis ir senelis iškeliavo 
amžinybėn 2002 m. gruodžio 29 d. sulaukęs 96 metų ir 
buvo palaidotas 2003 m. sausio 3 d. Forest Hills ka
pinėse.

Nuoširdžiai dėkojame msgn. Albertui Kontautui už 
maldas koplyčioje, už atnašautas gedulingas šv. Mišias 
Šv. Petro bažnyčioje, apeigas ir maldas kapinėse.

Padėka solistei Danutei Mileikienei už gražų giedo
jimą Mišių metu ir vargonininkui Romualdui Gasparo- 
niui už muziką.

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinti ir palydėti 
Steponą į amžino poilsio vietą.

Ačiū visiems už išreikštas užuojautas, gražias gėles, 
užsakytas šv. Mišias ir aukas Lietuviškosios Skautybės 
fondui. Dėkojame Casper Funeral Home direktoriams 
Joe ir David už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

* Kalėjimų vidaus tai
syklės numato, kad nuteis
tiesiems draudžiama kame
roje laikyti ne tik mobiliuosius 
telefonus, kompiuterius, bet ir 
kitas ryšio priemones. Tačiau 
už nužudymą sunkinančiomis 
aplinkybėmis iki gyvos galvos 
kalėti nuteistas 41 metų Kęs
tutis Matijošaitis apdovanotas 
asmeniniu kompiuteriu. Kom
piuterį nuteistąjam įteikė Lie
tuvos „Caritas” Kalinių globos 
ir reintegracijos projekto koor
dinatorius Romas Radzevi
čius. (KD, Elta)

Liūdinti šeima

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

Lietuvos Dukterų draugijai a.a. Albinos Dumbrienės at
minimui aukojo: $50 Nijolė Dumbrytė; a.a. Norberto Ta- 
rulio atminimui aukojo: $60 Halina Bagdonienė.
Lietuvos Dukterys nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate in comfort 
and convenience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate 
cabin with plenty of room to work of relax. VVhile every seat in all three classes has 
been newly designed and features an individual video screen. Of course, the sense 
of well being you‘ll feel when flying on this sophisticated new aireraft 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 find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

ŠAUNIEJI CICERIEČIAI!
Praėjusį sekmadienį, sausio 

19 d., Cicero LB apylinkės val
dyba suruošė pobūvį, skirtą 
dienraščio „Draugo” paramai. 
Kaip jau buvo rašyta 01.22 d. 
mūsų dienraštyje: ko tik jie 
nesugalvojo, kad kiek galima 
daugiau lėšų surinktų ir savo 
ištikimajam „Draugui”, šie
met jau švęsiančiam savo 94- 
ąjį gimtadienį!

Visos Cicero lietuvių (o jis 
juk labai negausus!) pastan
gos veltui nenuėjo: LB apy
linkės pirmininkas Mindau
gas Baukus šią savaitę 
„Draugui” atvežė net 1,025 
dol. dovaną! Iš jų 625 dol. yra- 
Cicero LB apylinkės valdy
bos ruošto pobūvio pelnas; 
papildomai po 100 dol. paau
kojo: Cicero Lietuvių namų 
savininkų klubas; Kostas 
Dočkus, Marija Remienė ir 
jau anksčiau paskelbtieji — 
Anis ir Aldona Griniai.

Už tokį dosnumą savo skai
tytojams esame nuoširdžiau
siai dėkingi. Tebūna Cicero 
lietuviškasis telkinys, o taip 
pat anksčiau „Draugui” pobū
vį suruošęs St. Petersburg, 
FL, Lietuvių klubas (pagrin
dinė pobūvio rengėja buvo 
Angelė Karnienė), pavyzdys 
visiems mūsų tautiečiams: jie 
parodo, kaip svarbu už Lietu
vos ribų išlaikyti bent vieną 
lietuvišką dienraštį.

Lietuviškoji visuomenė 
ir organizacijos kviečiamos į 
Maironio mokyklos 2002 metų 
abiturientų pagerbimo vaka
rą, pavadintą „Žvaigždžių va
karo”, vardu. Jis įvyks Pasau
lio lietuvių centre vasario 1 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Vie
tas užsisakyti galima tel., 
skambinant Reginai Šaulienei 
708-424-8605.

PLC RENGINIŲ KOMITETO POBŪVIS
Lietuvybės palaikymas Pa

saulio lietuvių centre vyksta 
keliais frontais, juose dalyvau
jant ne tik Lemonto, bet ir 
plačios Čikagos pietų-vakarų, 
net ir šiaurės priemiesčiuose 
gyvenantiems lietuviams. Pa
saulio lietuvių centre dalyvau
ja visų kartų ir visų „bangų” 
lietuviai.

Mokslo metų kiekvienos sa
vaitės šeštadienis PL centre 
sutraukia apie 400 Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
nių, su gausiu būriu moky
tojų. Savaitės eigoje čia skam
ba lietuviška daina ir giesmė 
„Dainavos” ansamblio ir Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos cho
rų repeticijose. Mūsų mažieji 
ir paaugę čia šoka, dainuoja ir 
muzikuoja Meno mokyklėlės, 
tautinių šokių grupėse, skam
bant kanklėms bei kitiems 
instrumentams.

Sekmadieniais dar labiau 
atgyja Pasaulio lietuvių cent
ras. Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje kapeliono kun. Algirdo 
Palioko ir prel. Igno Urbono 
pastangomis čia vyksta ne tik 
katalikų religijos, bet ir lietu
vybės išlaikymas ir pilnas 
Bažnyčios sakramentų teiki
mas. Po pamaldų likusi sek
madienio, ar šventadienio po
pietė labai patogi ir reikalinga 
PLC dalyvių pabendravimui, 
mūsų tradicinių švenčių, su
kakčių ar istorinių įvykių pa
minėjimui. Jų surengimui rei
kia daug rankų ir sėkmingo 
vadovavimo pastangų.

Centro moterų komitetas

Nuo pat Pasaulio lietuvių 
centro įsikūrimo, maždaug 
prieš 12 metų, susibūrė graži 
veiklių, darbščių PLC moterų 
grupė, vadovaujama labai 
energingos Bronės Nainienės
Jos pasivadino PLC Kultū- Pasaulio lietuvių centro renginių komitetas, pradedant naujus veiklos metus. V. Jasinevičiaus nuotr. —Balandyje —Velykų sta

Los Angeles Dramos sam
būris atvyksta į Čikagą kovo 
30 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
ir vaidins linksmą Jono Mac- 
konio komediją „Lady Makbet 
iš Akmenės”. Veikalo premje
ra įvyko š.m. sausio 12 d. Los 
Angeles, CA, ir buvo labai pa
lankiai žiūrovų įvertinta. Šį 
renginį sambūris skiria 
„Draugui”.

Filatelistų draugija „Lie
tuva” šaukia visuotinį narių 
susirinkimą sekmadienį, sau
sio 26 d., 12:30 vai. popiet, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus „Gintaro” salėje. Po 
susirinkimo — vaišės ir pa
bendravimas. Bus padaryta 
visų susirinkimo dalyvių nuo
trauka draugijos spaudai. 
Kviečiami draugijos nariai bei 
visi asmenys, kurie domisi 
Lietuvos filatelija.

Lietuvos Vyčių Vidurio
Amerikos apygarda ruošia 
kasmetinį „Lietuvos prisimi
nimų” pokylį vasario 2 d. 5 
vai. p.p., Martiniųue pokylių 
salėje. Jo metu šiemet bus pa
gerbtas vysk. Hansas Dumpys 
už gausią ekumeninę ir visuo
meninę veiklą. Programą at
liks Vyčių choras, vadovauja
mas Almos Preišaitienės, o 
šokiams gros A. Barniškio or
kestras. Vietas užsisakyti 
prašoma, skambinant Evelyn 
Oželienei 773-254-7553 arba 
Algirdui Braziui 708-361- 
5594.

Sekmadienį, sausio 26 d.,
po 8, 9 ir 10:30 vai. Mišių, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje bus lietuviškų blynų 
pusryčiai. Visi kviečiami pasi
vaišinti ir paremti parapiją.

rinių renginių komitetu. Vė
liau gyvenimas parodė, kad 
žmonių gerovei ir PLC išlai
kymui (visoms dirbant be jo
kio atlyginimo) komitetui ten
ka ruošti ne tik kultūrinius, 
bet ir kitus tradicinius rengi
nius, bei sekmadienių popie
čių kavutes ir vasaros gegu
žines. Tad pavadinimas liko: 
PLC Renginių komitetas.

— Mūsų komiteto tikslas 
buvo ir yra lietuvybės ir lietu
viškų tradicijų išlaikymas ir 
perdavimas mūsų kitai kartai, 
— pabrėžė Bronė Nainienė.

— Aišku, tas yra surišta su 
paties centro išlaikymu iš ren
ginių suteikiamų pajamų, —ji 
dar papildė.

— Ar sėkmingi buvo praėję 
2002 metai? — klausiau.

— Sėkmingi. Komitete turim dau
giau kaip 30 moterų. Visos la
bai darbščios, pareigingos. Su
siklausymas ir darbų atliki
mas vyksta labai sklandžiai. 
Kai reikia — pasikviečiam ir 
porą vyrų.

— O koks jūsų pastangų vai
sius centro išlaikymui?

— Praėjusiais 2002 metais 
centrui uždirbom 38,600 dole
riu.

Pedagoginis lituanistikos 
institutas Čikagoje per eilę 
metų sukūrė savas tradicijas. 
Viena jų, tai Kūčių pobūvis, 
kuriame dalyvauja dėstytojai, 
svečiai, studentai bei jų tė
veliai. Šiais metais į pobūvį 
susirinko tikrai daug svečių ir 
mjcenatų. Pobūvį suruošė ir 
pravedė PLI direktorė Milda 
Šatienė. Pradžioje ji pakvietė 
kun. Kazimierą Ambrasą susi
kaupimo maldai. Kun. Ambra
sas, apibūdinęs šio instituto 
reikšmę lietuvybės išlaikymui, 
maldoje prašė Dievą, kad pa
laimintų dėstytojus, rėmėjus, 
studentus ir Kūčių valgius.

Buvo uždegtos trys žvakės, 
kaip simbolis degančios meilės 
iškeliavusiems į amžinybę 
dėstytojams, mecenatams ir 
studentams. Jas uždegė stu
dentai: Aušra Bužėnaitė, Auš
ra Slušinskaitė ir Arnoldas 
Žukauskas. Mirusieji buvo pa
gerbti atsistojimu ir tylos mi
nute.

Pedagoginiam institutui yra 
vadovavę keli direktoriai, o il
giausiai, net 18 metų, vadova
vo Stasė Petersonienė. Ji savo 
pasiaukojančiu darbu ir meile 
išleido į gyvenimą daugybę 
jaunuolių, kuriems įdiegė mei
lę gimtajam kraštui, jo kalbai, 
pagarbą lietuviškoms tradici
joms ir pedagogikai, nes jie 
bus lietuviškos veiklos tęsėjai 
ateityje. Dr. prof. Jonas Rač
kauskas, einantis rektoriaus 
pareigas, sveikino buvusią di
rektorę Stasę Petersonienę už 
ilgametį rūpestį studentais ir 
instituto reikalais, linkėjo ilgų 
bei laimingų gyvenimo metų. 
Direktorė Milda Šatienė visų 
dėstytojų vardu padėkodama, 
įteikė gražią medžio koplytėlę 
su Rūpintojėliu, o dėstytoja 
Hedvina Dainienė — puikią 
gėlių puokštę.

Stasė Petersonienė, atsidė
kodama už parodytą dėmesį ir 
meilę, sujaudinta širdimi sa
kė, kad šis momentas ilgai iš
liks jos atmintyje. Ji sakė, kad 
„Praleidau daug laiko, dirbda
ma su jaunimu, nes jie yra ir 
bus ateities lietuviškos veiklos 
tęsėjai. Mano amžiaus karta 
pasitraukia iš lietuviškos 
veiklos dėl sveikatos, amžiaus 
ar iškeliauja Anapus, bet jūs, 
mieli studentai, tęsite mūsų 
pradėtus darbus. Ačiū”.

Kūčių valgius sunešė stu
dentai ir dėstytojai, o ypač 
daug padėjo dėstytoja Hedvi
na Dainienė. Po kalėdaičio 
pasidalinimo ir linkėjimų bei 
pasivaišinimo, studentai atli
ko meninę programėlę, kurią 
paruošė dėstytoja Kristina La-

Pobūvis metus užbaigus

— Labai prašau atvykti ry
toj 11-vai. ryte į centrą, — tele
fono ragelyje skamba Bronės 
Nainienės balsas.

— O kodėl aš ten reikalin
gas? — nustebau.

— Mūsų centro renginių 
komitetas turi metų užbai
gimo pobūvį — priešpiečius. 
Norim kartu pabendrauti su 
reporteriais.

Čentro didžiojoje salėje
Centro didžiojoj salėj 2003.01.16 

susirinko daugiau kaio 30

Zigmo Degučio nuotrPedagoginio lit. instituto Kūčių pobūvio dalyviai

2002 m. gruodžio mėnesį įvykusiame Pedagoginio LI Kūčių pobūvyje buvusių direktorę Stasę Petersonienę svei
kina ir dėkoja už ilgametį darbą institute. Iš kairės: dėstytoja Kristina Lapienytė, rektorius dr. Jonas
Račkauskas, Hedvina Dainienė, S. Petersonienė, Daiva Petersonaitė, dir. Milda Šatienė, kun. Kazimieras Am
brasas, SJ. Zigmo Degučio nuotrauka.

pienytė. Girdėjome Justino 
Marcinkevičiaus, Janinos De
gutytės, Jono Juškaičio, Vinco 
Mykolaičio-Putino eiles, ku
rias skaitė Agnė BJažulionytė, 
Arnoldas Kardašas, Aušra 
Slušinskaitė, Deimantė Žukai
tė. Jiems kanklėmis pritarė 
Aušra Bužėnaitė.

Po to muzikas ir kompozito
rius Faustas Strolia pravedė 
Kalėdų giesmes, pritariant 
akordeonu.

Instituto direktorė Milda 
Šatienė dėkojo visiems, atvy
kusiems į šį pobūvį, ypač il
gamečiams mecenatams. Taip 
pat padėkota Daliai Šataitei 
už gražias puokštes ant stalų, 
studentams už programėlę, vi
siems dėstytojams ir tėve
liams. Linkime Dievo palai
mos nelengvame pedagogų 
darbe.

Antanas Paužuolis

narių ir pora viešnių. Pirmi
ninkė B. Nainienė visas pa
sveikino ir dėkojo už atliktas 
pareigas per visus praėjusius 
metus.

Po sveikinimų centrui, vai
šintas! skaniomis salotomis, 
koldūnais, kugeliu ir tortu su 
kava.

— Tegyvuoja koldūnai! Va
lio! — Su akordeonu traukė 
koldūnų šūkį Stasė Jagmi- 
nienė.

— Prašome į priekį mūsų 
didele rėmėia Irena Kriau-

NBA „Cleveland Cavaliers” krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas su dr. Do
natu Tijūnėliu (iš kairės), Arvydu Reneckiu ir Skirmantu Jankausku po 
rungtynių Čikagos United Center patalpose š.m. sausio 4 d.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

čeliūnienę, — kvietė Bronė 
Nainienė.

— Jai įteiksime komiteto 
garbės narės prijuostę su PLC 
emblema.

— Trys mūsų narės švęs 
gimtadienius sausio mėnesį. 
Joms ilgiausių metų!

Skambus „Ilgiausių metų” 
buvo skirtas Agutei Tiškuvie- 
nei, Zitai Dapkienei ir Stasei 
Jagminienei.

— O dabar dainą! Už visų 
gimtadienius! — kvietė Stasė, 
akordeonu pradėdama „Ar aš 
tau sese, nesakiau”. Vieną 
dainą lydėjo kita daina. Jų ge
ras tuzinas. Jos gerai skam
bėjo tuščioje salėje, nuo smar
kių dainininkių balsų.

Žvilgsnis į prieki

— Sakykit, kokie darbai lau
kia naujuose metuose? — 
klausiau komiteto pirniininkę 
Bronę Nainienę.

— Tie patys. Mūsų lietuviš
kų tradicijų renginiai.

— Ne taip toli Užgavėnių 
blynai. Po to komiteto dviejų 
milijonų koldūnų gamybos 
pietūs.

las. Po to moterų savaitgalis ir 
tėvo diena. Su vasara prasidės 
gegužinės, — aiškino.

Ne vien PLC Renginių komi
tetas turi renginius, pietus, 
kavutes ar gegužines Pasaulio 
lietuvių centre. Čia renginius 
turi Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos komitetas, JAV LB Le
monto apylinkės valdyba, mo
kyklos tėvų komitetas, tauti
nių šokių grupės, JAV LB Vi
durio vakarų apygarda, sporti
ninkai ir eilė kitų organiza
cijų. Vyksta sekmadienių ka
vutės ir pobūviai „Bočių me
nėje”. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad visų renginių rengėjų, 
darbininkių tarpe visada rasi 
nemažai PLC Renginių komi
teto narių. Kad mūsų antrieji 
namai visiems būtų mieli.

Belieka tik palinkėti visoms 
Renginių komiteto narėms bei 
padėjėjoms nepavargti, suor
ganizuoti naujus renginius, to
liau dainuoti apie jaunystę 
(nors ji jau prabėgo) ir į savo 
veiklą vis labiau įtraukti tre
čiąją „bangą”, kuriai teks per
imti Pasaulio lietuvių centrą 
ir jo renginius.

Bronius Juodelis

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 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!

• Namams pirkti pasko-

mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.
• Lithuanian Mercy Lift

dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė šelpimui Tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — Da
lia Zuraitis, IL. $25 — A.
Pauline Krukonis, MA. Dėko
jame už aukas Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. 
Tel.: 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893.
www.LithuanianMercyLift.org
arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

• The Oak Tree Philan- 
thropic Foundation, Chula 
Vista, CA atsiuntė $10,000 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
įvairiems medicininiams pro
jektams sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Dėkojame už 
auką. Lithuahnian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel.: 708- 
952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
www.LithuanianMercyLift.org
arba
lithuaniaiunercylift@yahoo.com

• Dr. Jono Valaičio 80-to 
gimtadienio proga, dr. F. Kau
nas paaukojo $50 Lithuanian 
Mercy Lift, įgyvendinti medi
cininius projektus, sergan
tiems ligoniams Lietuvoje. Dė
kojame už auką. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463. Tel.: 
708-952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
www.LithuanianMercyLift.org
arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kur yra skir
ta šelpti sunkiai sergančius li
gonius Lietuvoje. Aukojo: 
$1,000 — Irene Denihan, NY. 
$100 — Peter ir Charlene 
Miller, CA; Jūratė Vaitkus, 
CT; B. A. Witt, GA; Rosa Zide- 
lis, FL; kun. Matas Čyvas, FL 
ir dr. Francesco Calabrese, 
VA $50 — Kazys ir Bronė 
Markus, IL; Algis ir Irena 
Regis, IL; Victor ir Leokadija 
Milukas, NY; dr. Victor ir Te
resė Lesniauskas, IL. $40 — 
sisters of Mercy, Inc/Sr. Mary 
Providence, R.S.M., MA. $35 
— Enata Skrupskelis, IL; Gin
tas ir Reda Simonaitis, MA. 
$30 — Asta Paškevičius, IL. 
$25 — Antanas ir Vilią Mar- 
chertas, IL; Anna Galvydas, 
IL; Adele Swanson, FL; 
Ashok ir Raminta Muzumdar, 
IL; Karolina Kubilius, IL; An
tanas ir Aniceta Januška, MA. 
$20 ir mažiau — Mrs. A. 
Yackabonis, PA; Zelma Bikne- 
ris, IL; Robert Misch, IL; A. ir
B. Kuras, IL; Kūno ir Nijole 
Von Kiparski, OH; Anthony ir 
Alice Vaitekūnas, VA; Rimas 
Gudaitis, FL; Carl Van Em- 
burgh, FL ir Stella Boris, FL. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel.: 708- 
952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
www.LithuanianMercyLift.org
arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

http://www.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift%40yahoo.com
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