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A n t r a s m e t i n i s F l o r i d o s 
l i e t u v i ų gol fo t u r n y r a s ; 
ŠALFAS-gos 
s l i d i n ė j i m o 
p i r m e n y b ė s . 

2psl. 

R e g i n o s N a r u š i e n ė s 
v e d a m a j a m e : 
S e i m o p i r m i n i n k a s 
a t v e r i a s e n a s ža i zdas ; 
V y t a u t a s V o l e r t a s 
s v a r s t o a p i e v i s u trijų 
i m i g r a n t ų b a n g ų 
b e n d r a v i m ą ir 
p r o b l e m a s . 

3psl. 

L a i š k u o s e : A G u r e c k a s 
k o m e n t u o j a A K u č i o 
s t r a i p s n į a p i e 
LR S e i m o p i r m i n i n k o 
p a s i s a k y m ą ; 
A L i e p i n a i t i s i š k e l i a 

V y č i ų p a s t a n g a s 
s k e l b t i p a s a u l i u i a p i e 
a p s i r e i š k i m u s Š i luvoje . 

5 psl. 

Č i k a g i š k i ų l a u k i a 
p a v a s a r i n ė m u g ė 
J a u n i m o c e n t r e . 

6 psl. 
t i; •f.T7- T-'^m 13 
* Ketvirtadieni Kauno 

sporto halėje oficialiai atida
rytas šeštasis tarptautinis 
bokso turnyras Algirdo Šociko 
prizams laimėti. Iki sekmadie
nio vyksiančiame tarptauti
niame bokso turnyre žada da
lyvauti 13 komandų iš 14 pa
saulio valstybių. Lietuvos ko
mandai atstovaus 16 sporti
ninkų. 

* l Vilniaus „Žalgirio" fut
bolo klubą netrukus atvyks 
du žaidėjai iš Nigeria — 22 
metų Gordon Osusu ir 25 
metų John Kingsley Madu-
bugwu. 

* Žydrūnas Dgauskas Cle-
velando „Cavaliers" klubui 
pelnė 13 taškų, o komanda, 
Rytų konferencijoje dažnai 
pralaiminti, trečiadieni na
mie 106:81 sutriuškino į at
krintamąsias NBA varžybas 
kandidatuojančią Milwaukee 
JBucks" komandą. 

MauĮaustos 

Lietuvos Vyčių „Pagalba Lietuvai" 

* NATO vadovas: „Dirb
kite arba liksite nepakvies
ti", pabrėžė NATO generalinis 
sekretorius George Robertson, 
kuris, ką tik sugrįžęs iš JAV, 
susitiko su „Vilniaus dešim
tuko" valstybių ambasadoriais 
ir informavo apie savo susiti
kimą su JAV prezidentu Geor
ge Bush. 

* Šiaulių miestas liko be 
valdžios — miesto tarybos 
posėdyje atstatydinta mere so
cialliberale Vida Stasiūnaitė, 
Lietuvos dešiniųjų sąjungai 
atstovaujantis vicemeras Vla
das Damulevičius bei pritarta 
centristo vicemero Vaclovo 
Vingro atsistatydinimui. 

* Generalinio prokuroro 
pavaduotojo posto netekęs 
Kęstutis Betingis pasikeis kė
dėmis su buvusiu Kauno apy
gardos vyriausiuoju prokuroru 
Gintaru Jasaičiu. 

REGINA 
JUŠKAITĖ ŠVOBIENĖ 
Lietuvos Vyčių padalinys 

..Pagalba Lietuvai", įsteigtas 
1990 metais, iki 2002 m. kovo 
4 dienos, rėmėjų dosnumo 
dėka, jau surinko 1.000,883 
dolerių. 

Lietuvos Vyčių organizaci
jos šūkis: „Dievui ir Tėvynei". 
Organizacijos padalinys „Pa
galba Lietuvai", kurio steigė
jas yra šios organizacijos gar
bės narys Robertas Boris, pa
dalinio buvęs pirmininkas ir 
dabartinis direktorių tarybos 
pirmininkas, buvęs detroitie-
tis, „Pagalba Lietuvai" veiklą 
pradėjo 1990 m. kaip huma
nitarinės pagalbos projektą. 
Padalinys siekė gauti vaistų, 
medikamentų, medicininių 
priemonių ir telkti lėšas mi
nėtų medikamentų persiunti
mo išlaidoms padengti. „Pa
galba Lietuvai" prasidėjo su 
L.C.R.A. (lietuvių katalikų re
liginė šalpa, Brooklyne) ir 
Detroito Vyčių kuopų pastan
gomis su VVorld Medical Re-
lief, Inc., įstaiga Detroite. 

Per pastaruosius 12 metų 
šis padalinys išsiplėtė ir su-

ir 1 mln. doleriu 
Seimunai atsiliepė \ Baltarusijos 

opozicijos prašymą 
Vilnius, balandžio 11 d. narė Rasa Juknevičienė. Pa-

(BNS) — Lietuvos parlamen
tarai žada tarptautinėse or
ganizacijose paremti politinių 
represijų Baltarusijoje aukų 
artimųjų ir šios valstybės 
opozicijos siūlymą įkurti ne
priklausomą tarptautinę ko
misiją žmogaus teisių pažei
dimams Baltarusijoje ištirti. 

„Mes išnaudosime visus 
įmanomus kelius ir būdus, 
kad tokia tarptautinė tyrimo 
komisija būtų įkurta", pa
reiškė opozicinės Tėvynės są-
jungos-konservatorių frakcijos 

sak jos, Lietuvos parlamenta
rai šį klausimą gali kelti Euro
pos Tarybos (ET;, NATO bei 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos Par
lamentinėse Asamblėjose. 

„Tai bus nelengvas procesas, 
bet aš manau, kad ET turi pa
kankamai galių tai padaryti. 
Jeigu ET bus pakankamai po
litinės valios, šiuos procesus 
bus galima pajudinti", teigė R. 
Juknevičienė, pažymėjusi, jog 
šiuo atveju yra svarbi ir Rusi
jos nuostata. Nukelta į 4 psl. 

„Lietuvos dujos" gali tapti 
strateginiu objektu 

Lietuvos Vyčių organizacijos direktorių taryba po posėdžio Orlando, FL. Iš k. direktorių tarybos pirm. Robert S. 
Boris. LV Centro v-bos pirm. Robert A. Martin. Jr . . dvasios vadas prelatas dr. Juozas Anderlonis, „Pagalba Lie
tuvai" v-bos pirm. Regina Juškaitė-Švobienė, direktorių t-bos nariai — Frank Petrauskas ir Leonard Kapochus. 

stiprėjo. Iš pradžių siuntėme 
tik po keturius 40 pėdų ilgio 
talpintuvas mūsų sesėms ir 
broliams Lietuvoje. Siuntėme 
įvairius vaistus: aspirino, nuo 
kosulio, širdies, aukšto kraujo 
spaudimo, glaukomos, vitami

nus, antibiotikus, depatitis A, 
B ir C skiepus, kompiuterius, 
rentgeno spindulių aparatūrą, 
ligoninės lovas ir staliukus, 
įvairias knygas ir medicini
nius žurnalus, drabužius, pa
talynę, antklodes, Šv. Petro 

lietuvių bažnyčios, Detroite, 
įrangas (statulas, liturginius 
rūbus, vargonus, suolus, alto
rius). Iš Our Lady of Sorrows 
bažnyčios, Farmington Hills, 
MI, suolai pasiųsti Vilkaviškio 
katedrai. Nukelta j 4 psl. 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(BNS-LR) — „Lietuvos dujų" 
privatizavimo komisija pa
rengė bendrovės 34 proc. ak
cijų pardavimo dujų tiekėjui 
programos projektą. Dujų 
tiekėjui keliami reikalavimai 
— dujų išteklių kontrolės, 70 
proc. dujų poreikio Lietuvai 
garantija, tiesioginis dujų tie
kimas. Dujų tiekėju gali būti 
susivienijimas, bet minėtas 
sąlygas atitinkanti įmonė 
turės valdyti 75 proc. susivie

nijimo akcijų. Kitą dalį akcijų 
galės turėti bet kas, išskyrus 
strateginio investuotojo kon
kurso dalyvius. 

Ūkio ministras Petras Čės-
na teigė, kad pasirašius su
tartį su strateginiu investuo
toju, turėtų būti skelbiamas 
dujų tiekėjo konkursas. Ta
čiau per tą laiką Seimas gali 
pakeisti Nacionalinio saugu
mo pagrindų įstatymą, kuris 
nulems įmonės privatizavimą. 

Nukelta į 4 psl. 

V. Landsbergio šmeižiko 
išteisinimas kel ia nuos tabą 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(Elta) — Seimo Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) frakcija pareiškė esanti 
nustebinta Jono Urkos ištei
sinimo ir apgailestauja dėl 
tokių sprendimų. Anot frakci
jos pareiškimo, po tokių spren
dimų belieka retoriškai pa
klausti: kaip mūsų valstybėje 
suprantamas šmeižtas? Kokį 
šmeižtą reikia paskleisti, kad 
Lietuvos Respublikos teismai 
jį pripažintų „šmeižtu*? 

Tai ne vienintelis retorinis 
klausimas, kilęs konservato
riams po J. Urkos išteisinimo. 
Pareiškime taip pat klausia
ma, "ar tikrai Lietuvos teisėje 
negalioja sveiko proto katego
rija: J. Urka šantažuoja pilietį 
V. L., skleisdamas nuo pra
džios iki galo melagingą isto
riją, kurioje nėra nė vieno tik
ro fakto, o tik suklastotas V. 
Landsbergio parašas, J. Urkos 
'susitikimai' Vilniaus kavi
nėje, kurios tuo metu nebuvo, 

susitikimai su piliečiu R. Ra
jecku, kuris tuo metu dirba 
Londone, 'paskolinti' pinigai, 
kurių niekas niekada nematė 
ir visiems žinoma J. Urkos re
putacija bei aplinka. Ir visa 
tai nieko — J. Urka visiškai 
išteisintas!" 

Konservatoriai taip pat tei
raujasi, „ar suvokiama, kad 
toks teismo sprendimas tik 

paskatins vadinamųjų 'juo
dųjų technologijų' taikymą ne 
tik politikoje, bet ir versle, ki
tose mūsų gyvenimo srityse?". 

„Telieka apgailestauti, kad 
Lietuvos teismai tokiais 
sprendimais neskatina kurtis 
pilietiškumu, žmogiškosiomis 
vertybėmis ir pagarba teisei 
grindžiamai visuomenei. Ne 
tik neskatina, o iš pagrindų ją 
griauna", rašoma Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) frakcijos pareiškime. 

„Williams ir „Jukos" susitarė dėl 
bendradarbiavimo 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(BNS) — „VVilliams Interna
tional" ir Rusijos naftos ben
drovė „Jukos" parengė pasi
rašymui sutartis dėl AB „Ma
žeikių nafta" akcijų pardavi
mo „Jukos" dukterinei bendro
vei ir ilgalaikio „Jukos" naftos 
tiekimo Mažeikių perdirbimo 
gamyklai. Šie dokumentai ket
virtadienį buvo pateikti Lietu
vos vyriausybės peržiūrai ir 
galutiniam patvirtinimui. 

„Pastaruosius tris mėnesius 
'VVilliams' ir 'Jukos' derybinin
kai kartu praleido nemažai 
laiko ir įdėjo daug pastangų, 
kad būtų išspręsti visi klausi
mai šiam sandoriui užbaigti. 
Šiandien 'VVilliams' bendrovė 
tiki, kad pasiektas abipusiškai 
naudingas susitarimas, kuris 
atitinka praėjusių metų bir
želį pasirašytu.- Bendradar
biavimo sutarties principus. 
Galutinai suderinę sutartis 

JAV Senate — dar 
vienas Lietuvos 

draugas 
Balandžio 7 d. Omahos Lie

tuvių Bendruomenės valdybos 
nare Birutė Raškevičiūtė-La-
ke turėjo galimybės privačiai 
bendrauti su senatoriumi Ben 
Nelson. kuris retkarčiais apsi
lanko Lietuvių Bendruome
nės renginiuose. Ji kėlė Lietu
vos prisijungimo prie NATO 
reikšmę Lietuvai ir prašė se
natorių remti šią iniciatyvą. 
Senatorius pareiškė, kad iki 
šiol jis abejojęs, bet pastaruoju 
metu apsisprendė remti Lietu
vos. Latvijos ir Estijos naryste 
NATO. „ - . ™ . . . . 

Rūta Talzuniene 

tarp 'Jukos' ir "V/illiams', mes 
tikimės, kad Lietuvos vyriau
sybė juos greitai peržiūrės bei 
patvirtins, ir mes galėsime 
baigti sandorį kaip įmanoma 
greičiau", sakė „VViliams In
ternational" vykdantysis di
rektorius Randy Majors. 

Ilgalaikis susitarimas su 
naftos tiekėju „Mažeikių naf-

Ketvirtadienį Vilniaus savivaldybėje buvo pasirašyta Valdovų rūmų paramos 
fondo ir AB ..Vilniaus Tauras" Paramos sutartis, paga! kurią ..Vilniaus Tau
rui" bus suteikiama teisė gaminti specialų proginį alų ..Valdovų rūmai" bei 
juo prekiauti. ..Vilniaus Tauras" įsipareigojo nuo parduoto alaus nustatyta 
dalį lesų pervesti Valdovu rūmu paramos fondui. Planuojama, kad per 2002 
metus fondui bus pervesta apie 150.000 litų. Sutartį pasirašė Valdovų rūmu 
paramos fondo valdybos pirmininkas Edmundas Kulikauskas dešinėje- ir AB 
..Vilniaus Tauras" generalinis direktorius Ovidijus Jankauskas. E'.:a 

tai" būtinas, norint gauti tarp
tautinių bankų finansinę pa
ramą gamyklos modernizavi
mui, kurio pirmasis ratas ver
tinamas 440 mln. JAV dolerių. 

-Jukos" viceprezidentas Mi-
chail Bradnyj trečiadienį jau 
atvyko į Vilnių, kur susitiko 
su Rusijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Jurij Zubakov. 

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

žinig agentOrų pranešimais) 

ARTIMIEJI RYTAI 

Jeruzalė. Izraelio preziden
tas Mosche Katzav laiške po
piežiui Jonui Pauliui II pa
reiškė nesutinkantis nutrauk
ti Viešpaties gimimo bažny
čios Betliejuje apsiausties. Iz
raelis saugumo sumetimais 
negali leisti laisvai pasitrauk
ti „labai pavojingiems palesti
niečių teroristams", kurie yra 
užsibarikadavę bažnyčioje, pa
žymima laiške, kuris trečia
dienį Romoje buvo perduotas 
popiežiui. 

Vašingtonas. Baltieji rū
mai, teigdami, kad izraeliečiai 
toliau atsitraukia iš palesti
niečių teritorijų, trečiadienį 
paragino palestiniečius ir ara
bus nutraukti smurto išpuo
lius prieš Izraelį. JAV prezi
dento George W. Bush atsto
vas spaudai Ari Fleischer iš
reiškė atsargų JAV vertinimą 
dėl pranešimų apie Izraelio 

sakė Izraelio ministras be 
portfelio Ytzhak Levy. Jis pri
klauso Nacionalinei religinei 
partijai, kuri atstovauja žydų 
naujakuriams, gyvenantiems 
okupuotose palestiniečių teri
torijose. „Amerikiečiai yra 
mūsų draugai ir neįsakinėja-
jie diskutuoja", sakė minist
ras. 

J A V 

pasitraukimą iš trijų miestų. 

Jeruzalė. „Ketiname pasa
kyti Amerikos valstybės sek
retoriui, kad turime baigti ka
rinį puolimą, nes jei mums 
vėliau teks dar kartą įsikišti, 
sumokėsime daug didesnę kai
ną", prieš atvykstant JAV 
valstybės sekretoriui Colin 
Powell, per visuomeninį radiją 

New York. Nors JAV tam 
energingai prieštaravo, ketvir
tadienį faktiška: pradėjo veik
ti pirmasis nuolatinis Tarp
tautinis baudžiamasis tribu
nolas. Per iškilmingą ceremo
niją JT pagrindinėje būstinėje 
New York'e dar 10 valstybių 
įteikė atitinkamos sutarties 
patvirtinimo dokumentus. Tai 
reiškia, kad 1998 m. Romoje 
pasirašytą sutartį bus patvir
tinusios 66 valstybės, arba še
šiomis daugiau negu reikia, 
kad tribunolą įsteigianti su
tartis įsigaliotu nuo liepos 1 
dienos. Pasipiktinę tarptauti
nio tribunolo koncepcija, kai 
kurie JAV Kongreso nariai 
siūlo uždrausti 'AV palaikyti 

ryšius su juo bei bausti su juo 
bendradarbiaujančias kitas 
valstybes. Prezidento George 
W. Bush administracija taip 
pat svarsto galimybę atšaukti 
pirmtako Bill Clinton parašą 
po sutartimi. 

Jungtinėse Valstijose gy
vena mažiausiai 150 atvykėlių 
iš kitų valstybių, kurie įtaria
mi vykdę kankinimus, nors 
JAV įstatymai ir leidžia pa
traukti į teismą už bet kurioje 
pasaulio vietoje įvykdytą kan
kinimą, trečiadieni pranešė 
žmogaus teises ginanti orga
nizacija „Amnesty Internatio
nal". Pasak šios organizacijos, 
vienu atveju Imigracijos ir 
natūralizacijos tarnyba sutei
kė pilietybę buvusiam Etiopi
jos vyriausybės pareigūnui, 
nors JAV teismas buvo pri
pažinęs jį vykdžius kankini
mus ir nurodęs jam sumokėti 
1.5 mln. dol. nuostoliams kom
pensuoti. 

EUROPA 

Briuselis. Šią savaitę savo 
derybinę nuostatą dėl žemės 
ūkio išdėstysianti Europos Są

junga (ES) neketina atsižvelg
ti į valstybių kandidačių rei
kalavimus dosniau remti jų 
žemės ūkį. trečiadienį sakė 
vienas ES pareigūnas. Euro
pos Komisija, kuri yra ES vyk
domoji institucija, nori pasiū
lyti 10 metų pereinamąjį lai
kotarpį, per kurį tiesioginės 
išmokos valstybių kandidačių 
žemdirbiams nuo 25 proc. pa
siektų ES narių ūkininkams 
teikimos paramos lygį. 

Paryžius. Prancūzijos poli
cija trečiadienio naktį sulaikė 
du 19-os ir 18-os metų estus. 
kurie savo automobilyje vežė 
sprogstamosios medžiagos ir 
detalių bombai pasidirbdinti. 
Iš Belgijos į Ispaniją važiuo
jančiame automobilyje buvo 
rasti septyni elektriniai deto
natoriai, padegamoji virvutė. 
1.5 kg sprogr.-.enų ir nitroglice
rino blokeliai 

Roma Italijos parlamento 
žemieji rūmai trečiadienį žen
gė dar vier.3 žingsnį, kad ka
rališkosios šeimos nanai gale-
tų grįžti į šalį po 56 metų 
tremties. Parlamento nariai 
pritarė, kad būtų pakeisti du 

Konstitucijos straipsniai, ku
rie draudė vyriškos lyties Sa-
vojiečių dinastijos nariams 
kelti koją j Italijos žemę. Ta
čiau karališkosios šeimos 
tremtis. į kūną ji buvo išsiųsta 
už kolaboravimą su fašistiniu 
diktatoriumi Benito Mussoli-
ni. gali būti atšaukta tik pa
kartotinu abejų parlamento 
rūmų balsavimu. 

AFGANISTANAS \ 
Osama bin Laden kovotojų 

tinklas _ai-Qaeda". kurio ats
tovas paskambino į dienraščio 
_aI-Hayat~ redakciją, prisiėmė 
atsakomybę už mėginimą nu
žudyti Afganistano gynybos 
ministrą Mohammad Qassim 
Fahim. Atstovas pndūre. kad 
atakos prieš užsienio jėgas Af
ganistane ir su jomis bendra
darbiaujančius afganus bus 
tęsiamos. Per pirmadienio 
išpuoiį Jalalabado mieste Af
ganistano rytuose žuvo 4 -.r 
buvo sužeista apie 50 kitų 
žmonių. Bomba gatvėje sprogo 
kelios sekundes prieš tai. kai 
nro šalį pravažiavo ministro 
automobilis. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ANTRAS METINIS FLORIDOS 
LIETUVIŲ GOLFO TURNYRAS 
Tarp palmių, žiedų ir van

dens, š.m. kovo 9 d. St. Peters-
burg miesto ir vakarų Floridos 
lietuvių garbės konsulo Algi
manto Karnavičiaus sukviesti 
net 59 golfo žaidėjai susirinko 
į Imperial Lakewoods, Paimet-
to, Florida, golfo aikštyną. Tur
nyras pasižymėjo gera infor
macija, puikia organizacija, 
gražiu oru ir žaidėjų skaičiu
mi, gaila tik, kad paskutinie
siems žaidėjams neteko kartu 
pasivaišinti. Visa tai atliko 
pats garbės konsulas Algi
mantas Karnavičius, talkina
mas žmonos Nancy, E. Lapo ir 
Rimvydo Rimkaus. Buvo pa
ruošti gražūs lankstinukai, 
kuriais iš anksto kvietė žaidė
jus registruotis ir teikė bendrą 
šio turnyro informaciją. Atvy
kę į golfo aikšte, kiekvienas 
žaidėjas ne tik dalyvavo golfo 
turnyre, bet buvo apdovanotas 

ir įvairiais golfo suvenyrais. 
Turnyras prasidėjo 11 vai. 

ryto. Žaidėjai grupavosi po ke
turis ir kas septynios minutės 
lošimą pradėjo nauji ketvertu
kai. Dėl žaidėjų gausumo pas
kutinis ketvertukas baigė žai
dimą 6:30 vai. vakaro. 

Žaidėjams buvo paruoštos ir 
vaišės su gėrimais. Vaišės vy
ko lauke, su gražiu ežero ir 
tropikinlų augalų vaizdu, net 
buvo galima matyti ir paskuti
nę žaidimo vėliavėlę, prie ku
rios nemažai golfo žaidėjų tu
rėjo naudoti daug smūgių, kad 
kamuoliukas įkristų į paskuti
nę šio turnyro duobelę. 

Turnyrui pasibaigus prasi
dėjo oficialioji dalis. Garbės 
konsulas Algimantas Karna
vičius pasveikino visus ir pa
dėkojo, kad taip gausiai susi
rinko. Kvietė visus vėl susi
rinkti ateinančiais metais. Tai 

Antrojo metinio Floridos lietuvių golfo turnyro pirmos vietos vyrų golfo 
..Low gross" laimėtoją Tomą Lapą sveikina turnyro rengėjas LR garbes 
konsulas Algimantas Karnavičius. N'uotr. Elvyros Vodopalienės 

Laimėtojų šypsenomis pasipuošusios Antrojo Floridos lietuvių golfo tur
nyro laimėtojos. Iš k.: — I vt. .,Low net" Gražina Garbus, „arčiausiai prie 
vėliavėlės" Genė Rimkienė. I vt ..Low gross" N'ijolė Dediniene. 
..sąžiningiausia ir entuziastingiausia" golfininke Irena Valaitienė. 

N'uotr Elvyros Vodopalienės 

DRAUGAS 

N'uotr Elvyros Vodopalienės 

ŠALFASS-gos SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

Moterų 
mėtojos: 

Antrajame metiniame Floridos lietuvių golfo turnyre, š.m. kovo 9 d., žaidė 14 moterų. Iš k. pirmoje eil. — Gene 
Rimkiene. Ona Antanaitiene. Regina Zvmakiene, Lan Oepulioniene. Stovi — Dolores Petkus. N'ijole Siniokaitie-
ne. Nancy Karnavičius. N'ijole Dediniene. Irena Valaitiene. Gerri Dauskurdienė. N'era Gražinos Garbus ir 
Gertrūdos Zabukienes. 

iššaukė dalyvių vienbalsį pri
tarimą. Konsulas padėkojo ir 
visiems šio turnyro rėmėjams: 
Danka kompanijai, Mercantile 
bankui, Earth Share of Flori
da kompanijai, Bayprint kom
panijai ir šių golfo aikščių Im
perial Lakevvoods treneriui 
pro-Tracey už padovanojimą 
keletos neapmokamų golfo 
žaidimų šiame klube. 

Sekė dovanų ir premijų įtei
kimas. Šio turnyro nugalėto
jais, geriausiais žaidėjais tapo: 
vyrų grupėje Tomas Lapas iš 
Čikagos ir moterų grupėje — 
Nijolė Dediniene iš Parrish, 
Florida. 

Šiame turnyre dalyvavo 14 
moterų žaidėjų, 24 — vyrų ir 
21 — senjorų. Dauguma žai
dėjų buvo iš Čikagos, vieni ki
tus gerai pažinojo ir turnyre 
jautėsi šiltas ir jaukus bend
ravimas. 

Pabaigoje garbės konsulas 
Algimantas Karnavičius pri
minė, kad šis turnyras sutam
pa su paminėjimu Kovo 11 
dienos — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo datos. „Tai 
džiaugsminga šventė", — teigė 
jis, — „kaip gera, kad mes šią 
šventę galime paminėti šią 
gražią Floridos pavasario die
nos popietę lošdami golfą*. 
Šiais žodžiais buvo baigtas 
visą dieną užsitęsęs Antrasis 
Lietuvių golfo turnyras. 

Turnyro rezultatai: 
Moterų grupėje: 
„Low Gross" — pirmą vie

tą laimėjo Nijolė Dediniene iš 
Perrish, FL. 

„Low Net" — pirma vieta 
— Gražina Garbus iŠ St. Pe-
tersburg, FL. 

Vyrų grupėje: 
„Low Gross" — pirmą vie

tą laimėjo Tomas Lapas iš Či
kagos, IL. 

„Low Net" — pirmą vietą 
— Tomas Glavinskas iš St. Pe-
tersburg, FL. 

Senjorų grupėje: JLow 
Gross" ir „Low Net" laimėjo 
Jonas Valaitis iš Čikagos, IL. 

Smagu buvo matyti gerai 
pasisekusį Antrąjį Floridos 
lietuvių golfo turnyrą. Visi 
dalyviai žadėjo atvykti ir ki
tais metais į garbės konsulo 
Algimanto Karnavičiaus ruo
šiamą Trečiąjį Floridos Lietu
vių golfo turnyrą. 

Elvyra Vodopalienė 

Antrajame metiniame 
ruošė St. Petershurg. 
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publikos garbes konsulas Algimantas Karnavičius. 
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2002 m. S. Amerikos Lietu
vių Kalnų slidinėjimo pirme
nybės š.m. vasario 18 d. vyko 
Whistler-Blackoomb slidinėji
mo kurorte. Whistler, B.C., 
Kanadoje. Varžybas vykdė 
ŠALFASS Slidinėjimo komite
tas, Amerikos Lietuvių gydy
tojų draugijos metinės slidi
nėjimo iškylos apimtyje. Pir
menybių organizatorė buvo 
Gailė Ošlapaitė, o varžybas 
techniškai pravedė Algirdas 
Šėkas. 

Dalyvavo 24 slidinėtojai: 14 
vyrų (iš jų 3 jauniai) ir 10 mo
terų (iš jų 2 jaunės). Jaunių 
amžius— 16 metų ir jaunesni. 
Kadangi buvo nedaug daly
vių, taupumo sumetimais, vie
toje slalomo ir didžiojo slalo
mo buvo vykdoma tik viena 
rungtis — modifikuotas slalo
mas. Taipogi buvo sumažintas 
klasių skaičius: vyrams vietoj 
numatytų 5 klasių buvo tik 3-
16 m. ir jaunesnių (jaunių), 
17-55 metų, 56 m. ir vyresnių, 
o moterims, vietoj 3 klasių, tik 
2. 16 m. ir jaunesnių (jaunių 
mergaičių) ir moterų 16 m. ir 
vyresnių. Dalyviai buvo iš 
įvairių vietovių, daugiausia iš 
Californijos — net 9. Deja tik 
3 iš Kanados. 

Po 2 nusileidimus buvo vyk
doma visose klasėse. Tik grei
tesnio nusileidimo laikas 
nulėmė vietas atskiro
se klasėse, tačiau vyrų ir mo
terų absoliučių laimėtojų nu
statymui buvo imama abiejų 
nusileidimų laikų suma, ne
paisant amžiaus ir klasės. 

Dalyvavo ir 3 snieglenčių 
„Snowboard" slidinėtojai: Da
rius Karka vyrų klasėje, Vilija 
Karka — moterų ir Austin 
Ošlapas — jaunių. Tai mūsų 
pionieriai šioje šakoje. Ši 
rungtis skaitėsi kaip parodo
moji. Gal ateityje bus įtraukta 
į varžybinę programą. 

Varžybos praėjo sklandžiai. 
Atsižvelgiant į nuošalią, toli
mą vietovę ir trumpą pasi
ruošimo laiką, šias varžybas 
reikia laikyti sėkmingomis. 
Pagirtinas Gailės Ošlapaitės 
energingumas ir pasiryžimas 
jas rengti. Nepamirština ir Al
girdo Šėko talka. Absoliutus 
vyrų ir moterų pirmų trijų 
vietų laimėtojai buvo apdova
noti ŠALFFAS-gos metinių 
žaidynių medaliais. Teko pa
tirti, kad 2003 metų pirme
nybės vyks Park City, Utah, 
savaitė po „President's Day". 

Techniškos pasekmės 

Pateikiame slidinėjimo var
žybų techniškas pasekmes. 
Absoliučių laimėtojų pasek
mės reiškia abiejų nuvažiavi
mų laikų sumą. Paskiroms 
klasėms duodama tik geresnio 
nuvažiavimo laikas. Po pa
vardės — nurodyta valstija. 

Vyrų absoliutūs laimėto
jai: 1. Arūnas Ošlapas (WA) 
44.83 sek.; 2. Rimas Tumas 
(CA) 45.01 sek.; 3. Jonas 
Prunskis (IL) 47.04 sek. 

absoliučios lai-
1. Indrė Gaškaitė 

(IL) 50.33 sek.; 2. Gailė Ošla-
paitė-Schember (CA) 52.40 
sek.; 3. Audra Povilaitytė-
Schoen (IL) 56.33 sek. 

Jaunių (16 m. ir jaunes
nių): 1. Owen V. Prunskis 
(IL) 23.51 sek.; 2. Liudas De
veikis (CA) 24.03 sek.; 3. Aus
tin Ošlapas (W) 33.39 sek. 
(Snowboard). 

Vyrų 17-55 metų: 1. Anta
nas Pacevičius (Kanada) 20.07 
sek.; 2. Arūnas Ošlapas (WA) 
22.35 sek.; 3. Rimas Tumas 
(CA) 22.35 sek. 

Vyrų 56 m. ir vyresnių: 1. 
Algirdas Šėkas (CA) 22.73 
sek.; 2. Alvydas Konce (CA) 
26.87 sek.; 3. Raimundas Kar
ka (Kanada) 29.77 sek. 

Mergaičių (16 m. ir jau
nesnių): 1. Jessica Schember 
(CA) 28.42 sek.; 2. Aušrinė 
Kličiūtė (GA) 28.92 sek. 

Moterų (17 m. ir vyres
nių): 1. Indrė Gaškaitė (IL) 
25.03 sek.; 2. Gailė Ošlapaitė-
Schember (CA) 25.93 sek.; 3. 
Audra Povilaitytė-Schoen (IL) 
27.85 sek. 

(USPS-161000) 
THE UTHUANIAN WORLD WTOE DAILY 

Published daily except Suodayi and Moodays. legal Holidays. the Tuesdays 
following Monday obaervance of legai Holidays aa well as Dec. 26th and 
Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society. 4545 W 63rd Street. 
Chicago, IL 60629-5589. 
Periodical clau postage paid at Chicago, IL and additionai mailing oftices 
Subacription Rates: $100.00. Foreign countriea $115. 
Postmaater: Send addreas chaage* to Draugą* - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami paito ialaidaa, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciarne. Phe 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumeratai yra mokama U anksto. 
Metanu 1/2 metų 3 men. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur .. ' ]" (U.'Š.'į $115.00 $65.00 $45 X) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
KMiūi^'^V^Wl£)^.ZZZ'''.'~.'Z.' 1*5.00 $50.00 $38.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oropaitu $500.00 $250.00 
Reguhariu paitiT. ' '...„", $100.00 $55.00 
Tik Šeštadienio laida oro pastų $160.00 $85.00 
Tik Šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, Šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos. 
gavus praayma, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo. Siunčiant praiome pasilikti kopiją. 

E-paStas: administracija4)draugaa.ors 
redaketj a4Jdraugas.org 
rasti neOdraugaa.org 
•kelbimaiMraugaa.org 

EUGENE C. DECKER DOS. P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 706-422-8260 

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.cemerforsurgeryandbreastheaWi.corn 

Pastaba: Vyrų 17-55 metų 
klasės laimėtojas Antanas Pa
cevičius parkrito savo pirma
me nusileidime ir negalėjo 
kvalifikuotis absoliučių laimė
tojų kategorijai. 

amb. 

KAS NAUJO VOKIETIJOJE? 
Gerokai susikomplikavo Vo

kietijos aukštosios futbolo ly
gos pirmenybių lentelė, nes 
dar vasario mėn. atrodė, kad 
dėl meisterio vardo kovos 
Dortmund ir Leverkusen, ka
dangi daugkartinis Vokietijos 
meisteris Miuncheno „Bayern" 
pralaimėdavo prieš silpnas 
vienuolikes, nuslinkdamas net 
į penktą vietą. Su pavasariu 
atkuto „Bayern". Nevadinsiu 
jų bavarais, kadangi daugu
ma, lygiai kaip ir kituose klu
buose, sudaro Pietų Amerikos 
ar Europos Sąjungos žaidėjai, 
vadinant, pvz., Dortmundo ar 
Leverkuseno komandas Brazi
lijos vienuolikėmis, kadangi 
jose žaidžia daug brazilų. Aiš
ku, Miunchen paramą rado 
pirmaujančių klubų tarpe, pa
sirodžius juose formos nuo
smukiui. Dabar, Miuncheną nuo 
pirmaujančios vienuolikes ski
ria tik trys tšk. Dviejų Miun
cheno klubų susitikimas bai
gėsi ^ayern" laimingu lai
mėjimu prieš Miunchen, 
paskutinėje minutėje ,3ay-
ern" žaidėjui Fink įkirtus 
įvartį ir tuo išgelbstint lygią
sias, kurios duoda tik vieną 
tašką. Rungtynes olimpiniame 
stadione stebėjo 69,000 žiūro
vų. Greičiausiai aukštąją lygą 
turės palikti praėjusiais me
tais įkopę Niurnberg ir St. 
Pauli, Freiburg bei Kioln. Iš 
antros lygos į aukštąją įkops 
Hanover, atsiplėšęs nuo Main-
co, Fiurto, Bielefeldo devy
niais tšk. Antrą lygą greičiau
siai turės apleisti Oberhau-
sen, šveinfurt, Saarbriucken. 
Anksčiau antros lygos vienuo-
likėse, įkirstų įvarčių žaidėjų 
sąstate, rasdavau Lietuvos 
futbolininkų pavardes, tačiau 
jau ilgesnį laiką jų nematau. 
Pietų Vokietijos apygardoje 

pirmauja Burghausen prieš 
Regensburgą, Trierą, šiauri
nėje — Liubeck, Essen, 
Braunšveig, Bavarijos lygoje 
FC Augsburg. 

Keletą kartų sportinė spau
da „pajudino" Lietuvos-Vokie-
tijos atrankines futbolo rinkti
nių rungtynes. Atrodo, kad 
jiems gintarų kraštas futbolo 
gyvenime yra „terra incogni-
ta". Ištraukus burtus žinia-
sklaida minėjo tik Lietuvos 
vartininką dzūką G. Stauče. 
Gintaras ilgesnį laiką žaidė 
Duisburgo klube, tačiau jam 
iškritus į antrą lygą, lietuvį 
nupirko Graikijos sostinės 
klubas. Gaila, kad vokiečiai 
„nemato" gerų lietuvių žaidėjų 
Ispanijos, Belgijos, Danijos, 
Lenkijos komandose. Iš kitos 
pusės nesistebiu vokiečiais, 
kadangi šiuo metu jie dėmesį 
kreipia į savo krašto pirme
nybes ir jau gegužės mėn. pa
baigoje Japonijoje ir Korėjoje 
prasidedančias pasaulines. 
Gal tik kelias savaites prieš 
susitikimą Vilniuje rugsėjo 7 
d. vokiečiai pradės plačią rek
lamą, kurią taip pat padidins 
kelionių įstaigos, rengdamos 
futbolo sirgalių skrydžius iš 
Frankfurto į Gedimino miestą. 
Jeigu bosime sveiki, teks vyk
ti, nes man nuo Frankfurto į 
Lietuvos sostinę tai tik „katės 
šuolis". Frankfurte vyksta Vo
kietijos futbolo rinktinės pasi
ruošimas — stovykla, Europos 
finansų centre yra Vokietijos 
futbolo sąjungos būstinė. 

Jeigu ne futbole, tai ranki
niame visuomet žiniasklaidoje 
randu V. Petkevičiaus pavar
dę. Kovo 9 d. rungtynėse 
prieš Hameln komandą mūsiš
kis pelnė septynis įvarčius. 
Deja, iš 18-kos komandų jo 
klubas užima 15-tą vietą. Jei-

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilb, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 59*4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tol. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hitls. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

gu Solingen turės apleisti 
aukštąją lygą, lietuviui ne
reikės Jbadauti", nes jį mielai 
„nupirks" kitas klubas. Prie 
geriausių Vokietijos rankinin
kių priklauso I. Radzevičiūtė. 
Rodant televizijoje Leipcigo 
klubo rungtynes, komentato
rius labai gerai ištaria jos pa
vardę, dažnai pavadindamas 
„Litauerin". Paskutinėse rung
tynėse Leipcig įveikė Trierą 
32:21. Lietuvaitė pelnė aštuo
nis įvarčius. I. Radzevičiūtė 
gavo Vokietijos pilietybę ir 
žaidžia jos rinktinėje. 

Ledo ritulio pirmenybėse 
neišvengiama peštynių ledo 
aikštėje. Žiūrovams tas patin
ka, matant vietoje žaidimo 
boksą. Tai įprotis, kurį atnešė 
amerikiečiai, kanadiečiai, suo
miai, švedai žaidėjai. Pirme
nybių lentelėje pirmauja Kre-
feld prieš Miuncheną ir Mann-
heimą. Žiūrovų nuo 5,000 iki 
11,000. 

Krepšinio lygos prestižinėje 
kovoje Berlyno „Alba" įveikė 
Kiolną 87:72. Rungtynes ste
bėjo 3,000 žiūrovų. Kitose 
rungtynėse jų skaičius siekia 
nuo 1,500 iki 2,500, kadangi 
salės negali daugiau sutalpin
ti krepšinio mėgėjų, nes, pvz., 
Tiubingeno ir Viurcburgo su
sitikime universiteto miestas 
sutraukė 1,800 žiūrovų, nes 
Tiubingeno salė daugiau ne
talpina. Didžiausią žiūrovų 
skaičių sutraukia Kioln. 
Rungtynes stebi iki 15,000 
žiūrovų. Pirmauja Kioln prieš 
Boną ir Berlyną. Vokiečiai 
didžiuojasi Dalias „Mavericks" 
žaidėju D. Novickiu, laikyda
mi jį ateities NBA žvaigžde. 

K. Baronas 
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SUSIPAŽINTI IR 
APSISPRĘSTI 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Šiame krašte, Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, lietuvių 
visuomenę šiomis dienomis 
vargina naujas rūpestis — 
kaip mūsų gyveniman įjungti 
naujuosius imigrantus, „tre
čiąja banga" vadinamus. Jų 
yra daug. Skaičiaus niekas 
nežino, bet tik skurdūs jų tru
pinėliai pasirodo lietuviškuose 
renginiuose, bažnyčiose, šven
tėse. Šitai ypač rūpi JAV LB, 
kuri bando kiek nors sulėtinti 
mūsų krikimą, svetimųjų rūke 
klaidžiojant. 

Ką įjungti, kas iš viso yra 
įjungiama? 

Tie, kurie su lietuviškais pa
sais Amerikos miestuose iš-
keitinėja padirbtas dolerių no
tas, nei patys nori jungtis, nei 
visuomenė jų labai pageidau
ja. Nepageidauja ir čia su ke
liais pasais ir skirtingomis 
pavardėmis kiekviename, bet 
su ta pačia nuotrauka, besi
šlaistančių. Vieni ir kiti bei į 
juos panašūs daugiausia yra 
svetimos kilmės, Amerikoje 
plūduriuoją su Lietuvos pa
sais. 

O kaip į čia vos keliems mė
nesiams atplaukę, kad sunkiu 
darbu sukauptų kiek nors 
santaupų ir jomis Lietuvoje 
pridengtų žiovaujančias finan
sines skyles? Jie gyvena arti 
savo darboviečių (arba šeimo
se, kurioms dirba) būreliais 
pigiuose butuose, dirba tiek, 
kiek jiems leidžia, savo susi
siekimo priemonių neturi, tai 
kada ir kaip jungsis į mūsų 
gretas? Be to, jų tikslas yra 
santaupėlės ir grįžimas atgal, 
tad ar jie skubės į mūsų šven
tes žyminčius pokylius ir mo
kės po 25 dol. ar net 50 dol. už 
bilietą? 

Tenka nugirsti pokalbių: 
pamatytumei, kiek XY mies
te yra neseniai atvykusių lie
tuvių!" Gal yra, bet tai dau
giausia vargdieniai darbinin
kėliai, kurie žvalgosi link savo 
namų Lietuvoje. Jiems pas 
mus atbėgti nėra kaip, veiklon 
įsijungti nėra tikslo. Jie iš lie
tuviškos visuomenės nieko ne
reikalauja, jai nieko neduoda, 
bet ir negali duoti. Ir studen
tas, pakliuvęs įvairioms pas
laugoms kur nors kurorte, sa
vaitgaliais yra labiausiai 
užimtas, tad kaip jis dalyvaus 
su mumis? O savaitės dieno
mis visos mūsų veiklos durys 
yra užrakintos. 

Tarp bandančių čia nuolati
niai įsikurti ar bent ilgėles
niam laikui likti yra nemažai 
tautiniai apmarintų žmonių. 
Tai gal jų augimo aplinkos 
vaisiai, gal komunistiški, gal 
materiališki. Jie lietuviškai 
kalba tik todėl, kad kol kas ki

taip nemoka, bet stengiasi 
greičiau pramokti, kad lietu
viškai pamirštų. Jiems ne
svarbu, kas jie esą — lietu
viai, čigonai, žydai. Patogus 
gyvenimas yra vienintelis sie
kis. 

O kaip buvo su „antros ban
gos" patriotais? Kur dešinės, 
vidurio ir kairės vadų palikuo
nys? Ar anų imigrantų tarpe 
nebuvo tokių, kurie namuose 
draudė vaikams lietuviškai 
kalbėti, kad jie patys, garbingi 
tėveliai, galėtų lengviau naują 
kalbą išmokti? Kai kurie nuo 
savo vaikų, pradedančių kal
bėti, slėpė lietuvišką žodį, kad 
brangios atžalėlės nesugadin
tų amerikietiško tarimo. Visos 
pastangos lietuviškoje visuo
menėje išlaikyti šiuos „antra-
bangininkus" buvo bergždžios. 
Pastangos liks bergždžios ir 
tų, paskiausiai atvykusių, tar
pe, kur savanaudiškumas val
do gyvenimą. (Žinoma, visi 
patriotiškai atsilieptų tada, jei 
specialiai lietuviams būtų iš
duodamos „žalios kortelės", ar 
kokios nors dovanos. Dėl šių ir 
ne vienas ankstyvesnis imi
grantas pultų mūsų visuome
nės glėbin.) 

Po konkretų pavyzdėlį kiek
vienai „bangai". 

Prieš penkias dešimtis metų 
garbingas pilietis garsiais žo
džiais ragino siųsti vaikus į li
tuanistines mokyklas. Jo pa
ties jaunimėlis pabuvo ten 
trumpą laiką ir išbėgo — 
jiems atrodę neįdomu. Dabar 
nei tų vaikų, nei vaikų vaikų 
mūsų tarpe nėra. 

Atvažiavo nei giminių, nei 
pažįstamų, nei kokio nors ad-
resėho neturinti gydytojo šei
ma, netyčia laimėjusi „žalią 
kortelę". Žmonės priėmė gy
venti, padėjo rasti pirmus dar
bus, mergaitei mokyklą, o „ža-
liakortinė" šeima dingo pra
dingo. 

Nepamirština, kad turime ir 
nelegaliai čia ilgėliau užsibu
vusių, su pasibaigusių ter
minų vizomis gyvenančių. Jie 
gal čia delsia todėl, kad nori 
daugiau užsidirbti; gal žval
gosi kokių nors galimybių pa
silikti; gal dar nėra apsispren
dę — grįžti ar negrįžti. Šie 
geri žmonės, jau mūsų visuo
menės nariai, nenori viešu
mos. Gerai suprantama, kad 
jų įjungimas į oficialias parei
gas (pvz., organizacijų valdy
bos), pagal įstatymus yra ne
leistinas. Dorų, rainių žmonių, 
dokumentų nefalsifikavusių, 
tik nesuskubusių jų sutvarky
ti, čia niekas nepersekioja, ne
baudžia ir nevaro namo. Ta
čiau kartais galima užkliūti, 
susipainiojus netikėtumams, 
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Šventiškai nusiteikę Čikagos lit. mokyklos mokiniai Šioje, kaip ir daugelyje kitų lit. mokyklų.nemazą dalj mo
kinių ir mokytojų jau sudaro neseniai atvykusieji iš Lietuvos. Kristinos Badaraitės nuotr. 

ir ramių ramiausiam. 
Kai giliau pasižvalgome, 

gausios masės, galinčios tuo
jau pat mūsų gyveniman įsi
lieti, iš naujai atkeliavusių, 
nerandame. Be to, čia jau pas
toviau įsikūrę su mumis arti
mai bendrauja ir dirba. Pas
kaičiuokime jų šeimų vaikus 
lituanistinėse mokyklose, iš
vardinkime mokytojas, per-
meskime akimis lietuviškas 
pamaldas lankančius, darbuo
se talkinančius. Ar iš tikrųjų 
yra taip blogai, kaip retkar
čiais sudejuojama? 

Spaudoje kartais užtinkame 
pusiausvyros stokojančių abie
jų bangų pasisakymų. Anksty
vesnieji pasipūtę ir pavydūs, 
už mus mažiau išmano, atsi
likėliai. Taip „trečiabanginin-
kai" išsireiškia. Naujieji ne
draugiški, nedėkingi, ateistai, 
nelietuviški. Tokias paskalas 
girdime iš čia įsigyvenusiųjų. 
Tai asmeniškos nuomonės, tai 
pavieniai įvykiai, pasitaikę 
nekantriems vienos ir kitos 
pusės atstovams. Jokiu būdu 
atskiri incidentai, rėksnių pa
verčiami apibendrinimais, ne
gali atstovauti nei vienai, nei 
kitai pusei. 

Šiek tiek įdomesnis paste
bėjimas yra apie naujųjų imig
rantų atskirą tarpusavį gru
pavimąsi. Jie kuria savo or
ganizacijas, savo tarpe rengi
niuose susirenka tūkstančiais, 
pašoka, padainuoja, o kas šia
me elgesy yra bloga? Juk tai 
sudaro jiems progą pajuokau
ti, darbų ir butų paieškoti, 
įvairias teisines galimybes be 
advokatų aptarti. Lietuvių 
bendravimas savam tarpe jau 
savaime yra geras ženklas, jei 
jis nesibaigia peštynėmis, ne
skamba rusiškomis dainomis, 
rusiškais keiksmais. Pagaliau 

ATIDARYTI BENAMIŲ NAKVYNĖS 
NAMAI 

Vasario 26 d. Kaune, Kalan
tos g. 57, oficialiai atidaryti 
Benamių nakvynės namai. 
Atidarymo aktą, vadovauda
miesi 2001 m. kovo 28 d. ben
dradarbiavime sutartimi tarp 
Kauno miesto savivaldybės ir 
Lietuvos „Caritas", pasirašė 
Socialinės rūpybos skyriaus 
vedėjas Alvydas Malinauskas 
ir Lietuvos „Caritas" generali
nis direktorius kun. Robertas 
Grigas. Lietuvos Caritas tarpi
ninkaujant, gauta pastatui re
montuoti ir metams komuna
linėms paslaugoms apmokėti 
iš Nyderlandų jungtinių fondų 
200,000. Lt. parama. Caritas 
taip pat įsipareigojo gauti rei
kiamą inventorių (lovas, pa
klotus, drabužius ir pan.). Sa
vivaldybė įsipareigojo įsteigti 
penkių darbuotojų etatus, o po 
metų perimti Nakvynės namų 

ir buvę DP Čikagoje ne į se
nųjų Hetuvių tavernas traukė, 
bet alkūnėmis spraudėsi į ta
da garsų \natolijaus Kairio 
klubą. 

Visada buvo ir bus įvairiau
sių žmonių Prievarta, išmeti
nėjimai, kaitinimai, verkšleni
mai retai sužadina prielan
kumą ir meilę. Vėliausiems 
lietuviams :migrantams tebū
na leista so šiuo kraštu ir jo 
žmonėmis susipažinti, ir tik 
tada apsispręsti. Žinoma, pa
skata, draugiški suartėjimai, 
informavirris apie mūsų dar
bus veda į solidarumą. Tik be 
teismų ir r.riekaištų! Padėtis 
nėra bloga Nors atvykusiųjų 
skaičius c.lelis, tačiau tik 
maža dalis Ta tikri lietuviški 
imigrantą' !<iti čia pavargsta 
ir grįžta atgal. 

išlaikymo rūpesčius. Idėja 
steigti Nakvynės namus be
namiams kilo nuolat susidu
riant su pastogės netekusiųjų 
elementaraus išgyvenimo pro
blema, ypač šaltuoju metų lai
ku. Nustatyta, kad iš 1,000 
Kauno arkivyskupijos „Cari
tas" valgykloje maitinamų 
žmonių apie 150 yra bena
miai. Naujuosiuose namuose 
galės gauti nakvynę bei karš
tą arbatą apie 30 vargstan
čiųjų. 

Nakvynės namų atidarymo 
ceremonijoje dalyvavę Kauno 
arkivyskup- Sigitas Tamke-
vičius SJ, pirmasis vicemeras 
Gediminas Budnikas, miesto 
Socialinių reikalų komiteto 
pirmininkas Robertas Stanio-
nis, Lietuvos ir Kauno arki
vyskupijos „Caritas" vadovai 
dėkojo Namų įkūrėjams bei 
rėmėjams ir akcentavo žmo
giškojo bei krikščioniškojo so
lidarumo su vargstančiaisiais 
S V a r b ą - BŽ.2002.NV..5 

* Kauno miesto valdyba 
nustatė bendrą metinę dar
bo vietų I ir II grupės invali
dams kvotą. Įmonėse bei įstai
gose, kuriose dirba ne mažiau 
kaip 50 darbuotojų, galės būti 
sukuriama 2 proc. darbo vietų 
nuo bendro įmonės darbuotojų 
skaičiaus žmonėms su nega
lia. Valdyba nusprendė, kad 
darbdaviai turi rezervuoti 
arba įsteigti papildomas darbo 
vietas invalidams. Pernai 
mieste bei rajone buvo įsteigta 
naujų darbo vietų 79 žmo
nėms su negalia. Tikimasi, jog 
šiemet jų bus įsteigta šiek tiek 
daugiau. <KD. Eita> 

Kolaboruodami ir 
dainavome, ir žaidėme 

krepšinį... 
Taip kalbėjo Lietuvos Res

publikos Seimo pirmininkas 
A. Paulauskas š.m. Kovo 11-
osios minėjimo pradžioje Lie
tuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre. Jo kalbos tikslas 
ir šiandien nėra aiškus. Kodėl 
šią temą Seimo pirmininkas 
pasirinko ir kaip tik šios 
šventės proga? Savo kalboje 
jis stipriai akcentavo sovietų 
okupacijos laikotarpį, tarp kit
ko teigdamas, kad: ..išsaugo
jome viltį todei. kad Lietuva ir 
tomis sąlygomis mokėjo išgy
venti... Tai kolaboruodami 
dainavome..., tai kolaboruoda
mi žaidėme krepšinį..., sta
tėme namus, sodinome me
džius, tieseme kelius, statėme 
mokyklas ir ligonines, mūsų 
motinos gimdė vaikus ir juos 
augino..." Kitaip sakant, gyve
nimas vyko normaliai, komu
nistinis režimas netrukdė lie
tuviams vystyti savo tautinių 
bei kultūrinių siekiu, kol. ži
noma, visi kolaboravo... 

Seimo pirmininkas vis dėlto 
pripažino, kad Lietuvos inte
lektualai per Sąjūdį pradėjo 
revoliuciją, kuri ilgainiui pa
gimdė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Tik vėliau 
prie jų prisidėjo, nuo Maskvos 
atsiskyrusios, Lietuvos kom
partijos vadovai. ..Kovo 11-ąja 
imperijos grandinė trūko per 
pačią stipriausią jos grandį, 
per Lietuvą, kuri su Latvija ir 
Estija imperijoje buvo laiko
mos pavyzdinėmis ir atra
minėmis", teigė A. Paulauskas 
pabrėždamas, kad toks kola
boravimas buvo be išdavystės. 

A. Paulauskas iš profesijos 
yra teisininkas, cad turi su
prasti, ką jo žodžiai reiškia. 
Pagal Lietuvos Respublikos 
Baudžiamąjį kodeksą, kolobo-
ravimas yra valstybinis nusi
kaltimas. Kolaboravimo sąvo
ka aiškiai pateikta Baudžia
mojo kodekso 62 straipsnyje: 
..Kolaboravimas — Lietuvos 
Respublikos piliečio padėjimas 
priešiškai valstybei vykdyti 
veiklą, nukreipta prieš Lietu
vos Respubliką, karo. karinio 
konflikto, okupacijos arba 
aneksijos metu. Baudžiamas 
laisvės atėmimu nuo penkerių 
iki dešimties metų. Nr. VIII-
708, 1998.04.21 Žin. Nr. 42-
1140. 1998.05.06". 

Žodis kolaboravimas turi tik 
vieną prasmę — išdavikas. Vi
si Lietuvos žmonės nebuvo ko
laborantai. ..Lietuvos Katali
ku Bažr-včios Kronikos" leidė

jai, partizanai, ištremtieji, mo
tinos (nepaisant, ką sakė Sei
mo pirmininkas), vaikai, disi
dentai ir dauguma kitų lie
tuvių nebuvo kolaborantai. 
Mūsų žmonės gyveno okupuo
tame krašte, kuriame nebuvo 
laisvės daryti ką ir kaip nori. 
Tomis sąlygomis gyvenant, 
negalima visuomenės vadinti 
kolaborantais. Žinoma, netrū
ko ir išdavikų. Tačiau — ką 
Seimo pirmininkas bandė pa
teisinti savo kalba7 Šitoks pa
teisinimas yra tik vertybių iš
kreipimas. Kam reikėjo vėl at
verti senas žaizdas? 

Kadangi Seimo pirmininkas 
minėjime kalbėjo lietuviškai, 
kitų tautų atstovams buvo 
įteikti tekstai anglų kalba. 
Vertimas skamba dar aštriau 
ir labiau iššaukiančiai. Ang
liškame tekste parašyta taip: 
.,Mes išsaugojome viltį ir 
todėl, kad Lietuva mokėjo ko
laboruoti!" Kaip kitų kraštų 
atstovai gali suprasti šį iš
sireiškimą? Ar jiems neatro
dys, kad Lietuvos vertybių 
orientacija keičiasi? Lietuva 
laukia pakvietimo į NATO ir 
artėja prie tikslo, kuris gali 
išsipildyti jau šį rudenį. Toks 
Seimo pirmininko viešai pasa
kytas išsireiškimas Lietuvai 
tikrai naudos neatneš. 

Gaila, kad Artūras Paulaus
kas nepasinaudojo šia iškil
minga proga ir nepasidžiauge 
Lietuvos pažanga, padaryta 
per dvylika nepriklausomybės 
metų. Juk yra daug Ittio pasi
džiaugti. Lietuva yra demo
kratiškas kraštas. Laisvoji 
rinka plečiama. Sukurta ne
priklausomu teismų sistema. 
Žmonių įskaitant ir mažu
mas) teisės gerbiamos. Lietu
va turi vakarietišką kariuo
menę, kuri gali integruotis į 
NATO ir ginti savo tėvynę. 
Žmonės vėl yra laisvi ir gali 
laisvai tikėti, garbinti Dievą, 
balsuoti už savo pasirinktą 
kandidatą, viešai reikšti savo 
nuomonę. Žmonės gyvena lais
vame krašte, kuriame jie turi 
teisę patys kurti savo ateitį. 
Žinoma, dar egzistuoja daug 
problemų, bet. laikui bėgant, 
rodant gerą valią, vienybe ir 
pasiryžimą, problemos bus 
išspręstos. 

Tautai reikia vilties ir pasi
tikėjimo savo ateitimi, pasi
tikėjimo tėvyne. Valstybės pa
reigūnai turi tą pasitikėjimą 
žadinti, užuot priminę žmo
nėms skaudžią Draeiti. 

SIBIRO TREMTIES 
PRISIMINIMAI 

VACĖ PETRUSEVIČIŪTĖ-GEČIAUSKIENĖ 

Nr.4 Pačiame viduryje stovėjo sumūryta 
plyta su keliom skylėm maisto virimui ir apšildymui. 
Vienoje patalpoje patalpino apie 80 žmonių. Už sienos, 
kitoje pusėje, irgi maždaug tiek. Ten apgyvendino vy
rus. Dar kitus išmėtė turimuose bendrabučiuose. O 
ateityje vis vežė ir vežė naujus įvairių tautybių trem
tinius. Daug žmonių buvo atvežta po įkalinimo. Jiems 
buvo skirtas dar keleto metų trėmimas. 

Ši vietovė mums atrodė žymiai palankesnė ir savo
tiškai įdomesnė. Tai buvo didelis kaimas su tam tikro
mis privilegijomis. Buvo elektra, kelios parduotuvės 
centre, mediniai šaligatviai. Pagrindinė gatvė labai 
ilga ir pilka nuo dulkių. Iš abiejų pusių surikiuoti ne
dideli namukai, nors ir neišvaizdūs, bet šiek tiek pasi
puošę rusiškais ornamentais. Karas šios vietovės ne
pasiekė. Toliau vienoje pusėje riogsojo didelis kalnas, 
pasipuošęs lyg gedulu, juodomis uolomis. Tai ir buvo 
geležies rūdos lobis. Viršuje pats kalnas apaugęs žalu
ma, nedideliais medeliais ir samanomis. Tarsi visas 
gamtos sukurtas turtas paslėptas nuo žmogaus akių. 
Papėdėje tekėjo upeliukas. Vanduo labai tyras ir šal
tas, kaip šaltinio. Kitoje pusėje buvo šiek tiek dirba
mos žemės. Vietovėje Razdolnoje buvo ne tik kasyklos, 

bet ir pagalbiniai akmens perdirbimo cechai, elektn-
nė, miško pramonė, komunalinės statybos, žemės ūk s 
ir kt. O toliau, už poros kilometrų, tęsėsi miškai, vad -
narni taiga. 

Po kelių dienų mus skirstė į darbus. Paskirta komi
sija atsirinko į kasyklą — šachtą tik jaunimą: merg-
nas ir vaikinus. Aš, ačiū Dievui, nepatekau. Gal pagal 
sveikatą buvau netinkama ar per jauna. Mane pa
skyrė į statybas. Pirmas darbas buvo duotas kasti 
griovius ir tiesti kelią. Kelias turėjo pasiekti naują sta
tybos rajoną. Vėliau čia buvo pristatyta daug gyve
namųjų namų, skirtų viršininkams. Tuo metu man tas 
darbas buvo labai sunkus. Bet reikėjo dirbti, o paga:-
lėti nebuvo kam. Dirbau įvairius darbus. Ypač sunku 
būdavo kasti duobes, nemažai išlieta prakaito. Žerr.-' 
tik paviršiuje minkšta, o giliau — uola, kurią reikėjo 
skaldyti tam tinkamu įrankiu, vadinamu Jkirka". Šio 
instrumento vienas galas smailas. Ir tik su juo dau
žant uola po truputį atsiskiria. Be to, vasarą labai pu! 
davo vabzdžiai „maškara". Dėdavom ant veido sietp-
lius, kurie trukdė kvėpavimui. O ir jėgų buvo nedaug 
Bet turėjome prie visų sąlygų priprasti. Atlyginimą 
gaudavom menką. Kiek jiems nebuvo gaila, tiek mo
kėjo. Juk niekam nepasiskųsi. Statybose visi namą; 
buvo statomi tik mediniai: medinės grindys, sienos ir 
stogai. Iš plytų mūrijamos tik krosnys. Tekdavo pa
dėti mūrininkui: maišyti skiedinį, nešioti jį, paduoti 
plytas. Teko ir kristi nuo namo stogo. Turėjau padėti 
mūrininkui pernešti dėžę su skiediniu nuo vieno kami
no prie kito. Lynojo, ir stogo lentos buvo slidžios. Be

nešant neišlaikiau svorio, dėžė išsprūdo iš rankų ir 
pradėjau čiuožti žemyn. Prašiau Dievo, kad tik netek
tų kristi ant skaldytų akmenų. Ir šį kartą man pasi
sekė, kritau laimingai ant švarios žemės. Nesusiluo-
šinau, tik smarkiai susitrenkiau. Gavau tris dienas 
atostogų. Pirmaisiais metais įvairiuose darbuose ne
mažai tremtiniu žuvo. Saugumu niekas nesirūpino. 
Ypač šachtoje beveik kiekvieną dieną atsitikdavo ne
laimingas atsitikimas. Teko palaidoti nemažai drau
gų. 1950-ųjų metų žiemą buvo labai šalta. Šaltis krito 
iki — 55'C. Dirbome lauke. Pamenu, būdavo šalta, 
ypač naktimis. Dar buvau neįpratusi prie tokių šalčių. 
Oras ramus, didelis rūkas. Už dviejų metrų nieko ne
simato. Tik elektros lemputės švyti. Lauke ilgai negal
ima išbūti. Akys apšerkšnija, bąla nosis, žandai. Pusę 
valandos dirbam, vežiojame skaldą „tačkėmis", o 10 
min. šildomės patalpoje prie geležinės plytelės, vadi
namos „buržuika". Išėjusi į lauką, atrodo, lyg į van
denį pasineri. Ir taip visą darbo pamainą, 8 vai. Dabar 
prisiminusi stebiuosi, kaip viską ištvėriau. Jaunystė 
viską gali. Bet už tai senatvėje vis dažniau skausmai 
primena tuos laikus, kad ir kaip norėtum užmiršti. 
Tada nebuvo laiko sirgti. Vienu metu pradėjo tinti ko
jos, blauzdos. Kildavo guzai, parausdavo, trūkinėjo 
oda. Iš karto nesikreipiau pas gydytoją. Vėliau teko, 
nes nusilpau, pradėjau alpti. Buvo vitaminų trūku
mas. Nustatė, kad tai yra „cinga". 

Atsižymėdama komendantūroje sužinojau, kad lei
džiama šeimos nariams, ištremtiems į skirtingas vie
tas susijungti. Kadangi mano tėvelis buvo ištremtas į 

Irkutsko sritį tarp buriatų ir gyveno labai sunkiomis 
sąlygomis, aš jį kviečiau pas save. Rašiau pareiškimą į 
Krasnojarsko srities komendantūrą. Mano prašymą 
patenkino. Tėvelis, gavęs leidimą, apie išvykimą, man 
nieko nepranešęs, išsiruošė kelionėn. Išsiruošė kelio
nėn, neturėdamas nė vieno rublio. Kai atvažiavęs pa
sakojo, visi stebėjomės, kaip galima atvažiuoti netu
rint pinigų. Tik vienas Dievas gali taip padėti, sudary
damas palankias sąlygas. Pasitaikė šiuo maršrutu ko
mandiruojamas kariškių dalinys, kuris ir priėmė tė
velį kartu. Mes susitikome po pusantrų išsiskyrimo 
metų. Mums kartu jau buvo linksmiau. 

Mano draugė Algė išvyko pas savo tėvelį, nes jis bu
vo neblogai įsidarbinęs. Aš tuo laiku jau dirbau elek
trinėje prie betonavimo darbų. Čia priėmė ir mano 
tėvelį. Elektrinėje buvo montuojamos dar dvejos papil
domos krosnys. Apimtys plėtėsi. Reikėjo daugiau dar
bininkų. Aš, pasinaudodama proga, perėjau dirbti sa
vo noru pamainomis. Tikėjausi didesnio atlyginimo. 
Tapau elektrinės kuro iškrovėja. Elektrinę kūrendavo, 
malkomis. Malkos buvo vežamos iš aplinkinės taigos. 
Veždavo garvežiu pakrautas ant platformų. Mes, dvi 
merginos, pamainoje turėdavome stumdyti vagonus 
prie krosnių ir iškrauti. Iš viso buvo 6 krosnys. Iš jų 
dvejos krosnys būdavo rezerve. Viename vagone tilpo 
5 m3 vieno metro ilgio pliauskų. Per pamainos 8 vai. 
reikėdavo iškrauti po 100-120 m3. Pliauskos žalios, 
sunkios, storos. Kūrikai kartais padėdavo — imdavo 
tiesiai iš platformų ir mesdavo j krosnį. 

<B.d > 
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ČIKAGA IR APYLINKES: 
už lietuviško pasaulio ribų 

PAGALBA LIETUVAI" 

SALDAINIUKAI SU 
NIKOTINU' 

Žmones, besistengiantys at
sikratyti žalingu rūkymo įpro
čiu, ieško įvairių būdų, kad 
palengvintų nikotino nutrau
kimą. Kai kuriose parduo
tuvėse (ir net vaistinėse) pas
taruoju metu pasirodė įvai
riaspalviai saldainiai ant pa
galiukų — patraukliai įvynio
ti ir prisotinti nikotino. Dabar 
Maisto ir vaistų priežiūros de
partamentas saldainius par
davinėti uždraudė, nes juose 
vartojamas nikotinas yra ne
patikrintas ir gali būti kenks
mingas sveikatai. Vienos Au
rora miestelyje esančios vais
tines, pardavinėjusios nikoti-
ninius saldainius, savininkas 
apgailestavo, kad daug jo 
klientų bus nepatenkinti , nes 
..saldainiukai t ikrai jiems pa
dėjo mesti rūkalus". 

VĖJARAUPIŲ SKIEPAI 
Nuo š.m. liepos 1 d. įsiga

lioja įstatymas, kad visi vai
kai, prieš įregistruojant juos 
darželyje, pirmame skyriuje ar 
anksčiau, turi būti paskiepyti 
prieš vėjaraupius, nebent jie 
jau yra vėjaraupiais persirgę 
arba anksčiau skiepyti. 

PADAUGINS SKRYDŽIU 
SKAIČIŲ 

ATA. viena žinomiausių ir 
palyginti sėkmingiausių oro 
linijų, skrendančių iš Midway 
oro uosto, nuo gegužės 28 d. 
rengiasi kasdien turėti 5 
skrydžius į Quad Cities oro 
uostą Moline. IL. Šie skry
džiai numatomi tęsti 29 sa
vaites, o bilietus keleiviams 
gali parūpinti Chicago Ex-
press Airlines. 

RADO DINGUSIĄ MOTERĮ 
Vivian Kruckenberg, 86 m. 

Harvard miestelio moteris, po 
devynių dienų intensyvaus 
ieškojimo, buvo ras ta negyva 
plyname lauke, visai netoli 
savo namų. Manoma, kad jos 
automobilis nuslydo nuo ke
lio, įklimpo permirkusioje že
mėje, moteris pėsčia išėjo ieš
koti pagalbos, pervargo, sukri
to ir mirė. Liko 8 vaikai, 28 
vaikaičiai ir 42 provaikaičiai. 
Moteris buvo našlė. 

F O T O G R A F U O J A 
NEKLAUŽADAS 

Nors įstatymai draudžia 
pervažiuoti geležinkelio bė
gius, kuomet uždaryti vartai 
ir blyksčioja perspėjamosios 
šviesos, daug vairuotojų visgi 
nekreipia dėmesio, nepaisant, 
kad bauda už šį nusižengimą 
yra 500 dol. Kadangi policija 
negali stovėti prie kiekvienos 
geležinkelio pervažos, Naper-
ville miestelio savivaldybė 
„atrado" kitą metodą, kad ap
saugotų žmones nuo avarijų, 
kai jie patys nelinkę saugotis. 
Ties Burlington Northern-
Santa Fe pervaža jau nuo 
2000 m. birželio mėnesio 
įtaisyti fotoaparatai fotogra
fuoja nepaklusnius vairuoto
jus — per mėnesį išrašoma 
apie 50 baudų. Planuojama ir 
daugiau tokių įtaisų, ne tik 
Naperville, bet ir kitose vie
tovėse. 

MUZIEJAI P R A Š O 
PARAMOS 

Ateinančių metų biudžete 
Illinois valstija numato daug 
mažesnes įplaukas, todėl įvai
riais budais stengiamasi su
mažinti išlaidas, ypač apkar
pant kultūrines bei kitas pro
gramas. Visgi Illinois valstijos 
muziejai tikisi paramos iš 
Spnngfield, tvirtindami, kad 

j i ems reikia bent 400 mln. do
lerių, jeigu nori toliau sėk
mingai dirbti . 

Ir iš kitur 
Ž I U R K Ė S L A V O N I N Ė J E 

L o s A n g e l e s , CA. Vienoje 
miesto lavoninėje, kur papras
tai laikomi neatpažint i arba 
n iekam nerūpin tys lavonai, 
kol a t l iekami tyrimai, nusta
t a n t jų t apa tybę , mirties prie
žastį ir pan. , įsiveisė žiurkės. 
Pradžioje n iekas jų nepas
tebėjo (o gal nekreipė dėme
sio), kol ž iurkės neparadėjo 
pal ikt i savo „ženkių". Buvo 
apgrauž t i ir keli lavonai (tuo 
metu lavoninėje būta 61). Kai 
sužinojo žurnal is ta i ir lavo
nines darbuotojų aplaidumą 
paskelbė, kilo didelis t r iukš
mas ir a t i t inkami miesto pa
re igūnai turėjo pasiaiškinti . 
Daba r problema jau sutvarky
ta — žiurkės išnaikintos. 

S P A L V I N G E S N I 
D O L E R I A I ? 

VVashington, DC. Kad pa
sunk in tų pinigų padirbėjams 
puoselėti savo „verslą" JAV 
Iždas žada į „žaliukų" spalvas 
pr imaišyt i kitokių dažų, ku
riuos būtų sunkiau a r visai 
ne įmanoma padaugint i kom
piu te r ine technika (pastaruo
j u metu tuo metodu padirbėjai 
daug iaus ia ir pasinaudojai . 
Pasku t in i s ka r tas buvo 1996 
m., ka i JAV pinigų kalyklos į 
dolerius įkompanavo apsau
gos pr iemones: buvo įdėti t am 
t ikr i siūleliai , kurie apšviesti 
suspindėdavo. Banknotai su 
nauja apsauga bus paleisti 
apyvar ton maždaug 2003 m. 
viduryje . 

L I N K Ž E M Ė S S K R I E J A 
A S T E R O I D A S 

W a s h i n g t o n , DC. Asteroi
dai y r a „uolienų skeveldros, 
skriejančios erdvėse", ka r ta i s 
priartėjančios ir prie Žemės. 
T ik ima, kad praeityje mūsų 
p lane ta yra susidūrusi su vie
nu a r ki tu tokiu erdvių kla
jūnu , nes a t ras ta šių ka tas 
trofų žymių (kai kurie moksli
ninkai linkę manyti, kad ir di
nozaurų gadyne užsibaigė 
ka ip t ik dėl Žemes sus idūr imo 
su asteroidu ir po to įvykusio 
kl imato pasikeitimo). 

Astronomai atidžiai stebi 
erdvių tolius ir stengiasi at
spėt i , a r Žemei negresia susi
d ū r i m a s su „paklydusiu" as te
roidu. Visgi š.m. kovo 8 d. 
v ienas asteroidas praskriejo 
visai pro Mėnulio orbitą — ir 
as t ronomai jį pastebėjo tik 
p ras l inkus dviem dienoms! 
A n t r a ver tus , „Science" žur
nale šio mėnesio pradžioje 
paskelbta , kad maždaug 7/10 
mylios pločio asteroidas skrie
j a t iesiai link mūsų planetos 
ir sus idūr imui galimybė yra 
visai reali . Tačiau tai gali 
įvykti tik 2880 m. kovo 16 d., 
todėl d a r nedera susipakuot i 
ir pabėgti iš pačių pavojin
giausių vietų... 

I E Š K O J O AUKSO, R A D O 
P A V O J Ų 

T h i d a , A r k . Trys vietiniai 
jaunuoliai ( jauniausias 9 m. 
amžiaus) , t ikėdamiesi rasti 
aukso apleistose švino kasyk
lose, vos ne vos išvengė mir
t ies, kai juos maždaug 200 
pėdų gylyje staiga užgriuvo 
žemė ir akmenys. Berniukai 
ta ip užgriaut i išbuvo pusan
t ros dienos, kol pagaliau gel
bėtojai visus tris i š t raukė iš 
urvo. 
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Iki š.m. kovo 4 d. išsiųsta 89 
talpintuvai, kurių vertė siekia 
67,676,760 dol. Talpintuvai 
svėrė 1,5 mln. svarų. „Pagalba 
Lietuvai" sumokėjo 348,634 
dol. persiuntimo išlaidoms pa
dengti iš aukotojų gautų au-
kų. 

1991 m. siuntėme 4 talpin-
tuvus ir vieną siuntą oro kar-
go per W6rld Medical Relief, 
Inc. Šie talpintuvai buvo ski
riami „Caritui" Kaune. Šių 
ta lpintuvų vertė siekė dau
giau negu 4 mln. JAV dol. 
1992 m. s iuntėme 6 talpintu-
vus per World Medical Relief; 
šie ta lp intuvai irgi buvo ski
riami „Caritui" Kaune. Jų ver
tė siekė daugiau 2 mln. dol. 
1993 m. išsiųst i 7 talpintuvai 
— 6 per World Medical Relief, 
Inc. ir vienas per Dialysist. Jų 
vertė 2,3 mln. dol. skiriami 
Šv. Jokūbo ligoninei Vilniuje, 
ir dr. B. Dainiui, dializės sky
riui Santariškių ligoninėje. 
1994 m. išsiųsta 3 talpintuvai, 
kurių vertė siekė 2 mln. dol. 
Paskirti : 2 Šv. Jokūbo ligoni
nei ir dr. Dainiui. 1995 m. bu
vo rekordiniai metai „Pagalba 
Lietuvai", nes pasiųsta 15 tal
pintuvų, kurie buvo skiriami 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos sandėliui padalinti: Kauno 
gimdymo namams, Šv. Klaros 
mirštančiųjų ligoninei, Uteno
je, Hepat i to centrui. Šis dra
mat iškas siuntimų padidėji
mas buvo galimas tik bendra
darbiaujant su Catholic Medi
cal Mission Board (CMMB) 
New Yorke, kuri yra didžiau
sia JAV katalikiška organiza
cija ir didžiausia labdaros 
vaistų tiekėja ietuvos žmo
nių asmeninės sveikatos įstai
goms. Šių minėtų talpintuvų 
ver tė buvo art i 30 mln. dol. 
1996 m. pasiųsta 12 talpintu
vų, kurių vertė siekė daugiau 
13 mln. dol. 1997 m. pasiųsta 
10 talpintuvų, kurių vertė 
siekė ar t i 7 mln. dol. Jau pra
dėtas bendradarbiavimas su 
Pharmacis ts VVithout Borders 
organizacija, Prancūzijoje. 
1998 m. 11 talpintuvų 
išsiųsta, kurių vertė siekė 
daugiau nei 6 mln. dol. 1999 
m. pasiųst i 6 talpintuvai, 
kur ių ver tė siekė 3.5 mln. dol. 
2000 m. 13 talpintuvų išsiųs
ta, kurių vertė 9.7 mln. dol. 
Vaistų siuntos mažėja, negau
name vaistų iš Pharmacists 
VVithout Borders. 2001 m. pa
siųsti 2 talpintuvai, kurių ver
tė ar t i 2 mln. dol. 

Per visą šį laiką talkininkai 
įsijungė, parėmė ir patyrė šią 
svarbią misiją: rinkti ir rū
šiuoti vaistus, medicinines 
įrangas ir aparatūrą, rinkti 
aukas . Lietuvos Vyčių kuopos 
kitataučiai, jauni ir vyresnio 
amžiaus asmenys įsijungė į šį 
humanitar inį projektą. 

Už kiekvieną paaukotą do
lerį, 196 dol. vertės humani
tarinės pagalbos vaistų ir me
dikamentų siunčiama Lietu
vos žmonėms. 

Kartu su medicinine pagal
ba „Pagalba Lietuvai" nuolat 
remia Vilniaus „Betanijos" 
sriubos virtuvę/valgyklą, vai
kų dienos centrą, Motinos ir 
vaiko globos namus, Gailestin
gumo Motinos globos namus ir 
nakvynę, Šv. Juozapo semina
riją ir naujai įsteigtą Amatų 
centrą. Praeityje skyrė aukas 

jaunimo programoms, bažny
čioms ir parapijoms, senelių 
prieglaudoms, ligoninėms, kli
nikoms bei įvairioms progra
moms (Kalėdų dovanas vai
kučiams vaikų dienos centre 
ir šeimoms šeimos centre, kū
čių valgį „Betanijos" valgyk
loje). 

1996 m., kai Vaikų dienos 
centras buvo įsteigtas, „Pa
galba Lietuvai" pasiuntė dau
giau negu 15,000 dol. vietovės 
įrengimui/remontui ir vaikų 
programoms. 

1998 m. gautas prašymas iš 
Vilniaus tuo metu arkivysku
po metropolito Audrio Bačkio 
išlaikyti klierikus Lietuvoje ir 
skirti jiems stipendijas. Pra
dėta statyti kunigų seminarija 
— Šv. Juozapo seminarija Vil
niuje, kuri atvėrė duris 1998 
m. rugsėjo 14 d. Ši seminarija 
priima kandidatus iš visos Vil
niaus bažnytinės provincijos 
(iš Vilniaus, Panevėžio ir Kai
šiadorių vyskupijų). Išlaikyti 
visus klierikus Vilniaus arki
vyskupijoje nelengva. Vieno 
klieriko išlaikymas vienerius 
mokslo metus kainuoja 2,000 
dol. Dauguma žmonių tiki, 
kad Lietuvoje šiandien labiau
siai reikalingas dvasinis at
naujinimas. Gerai paruošti 
kunigai gali priimti šį iššūkį. 
Šis prašymas buvo šiltai pri
imtas Lietuvos Vyčių 85-ame 
suvažiavime, ir atsirado na
rių, įsipareigojusių globoti po 
vieną klieriką. „Pagalba Lietu
vai" buvo patvirtinta globoti 
Vilniaus arkivyskupijos klie
rikus. Šis antras „Pagalba Lie
tuvai" projektas buvo pradė
tas ir šiuo laiku betęsiamas. 
Iki šiol 17 klierikų buvo įsū
nyti ir jiems apmokėta visa 
metinė stipendija. Viena dosni 
vytė, Anne T. Baronas, paau
kojo net 3,600 Bellsouth ak
cijų, kurių vertė siekė daugiau 
negu 171,000 dol. Jos tėvelių 
atminimui įsteigtas Baronas 
šeimos fondas įšventintiems 
kunigams tęsti mokslus. Gau
ta ar t i 310,000 dol. paremti 
seminariją ir klierikus. 

Per 2001 m. 88-ąjį Lietuvos 
Vyčių suvažiavimą, Orlando, 
Floridoje, buvo pranešta, kad 
vaistų siuntos mažėja i r neži
nia kiek ateityje bus galima 
daugiau vaistų gauti ir siųsti, 
tad „Pagalba Lietuvai" direk
torių taryba nusprendė remti 
vieną „Carito" programą — 
Gailestingumo Motinos nakvy
nę ir globos namus. Juose Mo
tinos Teresės seserys vienuo
lės kasdien maitina vietinius 
žmones ir slaugo sergančius 

Nors kasyklos yra nenaudo
jamos nuo Amerikos Pilietinio 
karo laikų, bet, pagal vietinių 
žmonių pasakojimus, smėlė
tose jų sienose yra dar nema
žai aukso, tik reikia surasti. 
Taip pat kalbama, kad kaž
kada plėšikai, apiplėšę trau
kinį, savo grobį paslėpė ka-
-vki.i urvuose, tad berniukai 
ir sumanė lobių paieškoti. Ge
rai kad nuotykis baigėsi lai
mingai 

benamius. 2000 m. Gailestin
gosios Motinos globos namuo
se ir nakvynėje apsilankė dau
giau negu 18,000 vietinių 
žmonių. Kasnakt nakvojo 50 
žmonių ir buvo slaugomi 25-
50 žmonės per dieną. Vilniaus 
arkivyskupija 90 proc. išlaiko 
šią ir kitas programas. Kitos 
lėšos 10 proc. gaunamos iš už
sienio rėmėjų bei Vilniaus sa
vivaldybės. Kasmet finansavi
mas vis mažėja. Anksčiau bū
davo skiriama 35,000-50,000 
dol. metams. O dabar sociali
nėms pagalbos programoms 
savivaldybė skiria mažiau, 
14,200 JAV dol. „Pagalba Lie
tuvai" nutarė vienerius metus 
finansiškai paremti nakvynę 
ir globos namus, paaukodama 
išlaidas už metinę apyskaitą 
— 20,000 JAV dol. Dabartiniu 
laiku Gailestingumo Motinos 
namai ir nakvynė yra kritiš
koje padėtyje. Šilumos išlaidos 
pabrango ir vienam mėnesiui 
kainuoja art i 3,000 JAV dol. 
Šildymo tinklai yra privati
zuoti ir nuolaidų „Caritui" nė
ra . 

Pernai, kai „Pagalba Lietu
vai" valdyba susitiko su kardi
nolu Bačkiu, buvo ap ta r ta 
Amatų centro vizija. Kardino
las Bačkis pakvietė, kad ir 
Lietuvos Vyčiai, ir jų draugai 
įsijungtų ir paremtų naują 
įkurtą centrą, kur susibūrę 
profesionalūs meistrai padeda 
jaunimui įsigyti staliaus, sta
tybininko, virėjo, siuvėjo, res
tauratoriaus profesijas. Ama
tų mokykla reikalinga įvai
riausios technikos — siuvimo 
mašinų, staklių, skalbimo ma
šinų, džiovintuvų ir t.t. Džiu
gu pranešti, kad dosnūs vyčiai 
Anthony ir PetroneUa Alexan-
der paaukojo 200 IBM akcijų, 
kurių vertė yra daugiau 
kaip 22,000 JAV dol. 

„Pagalba Lietuvai" dabar 
turi keturias humanitarines 
programas: medicininius fon
dus (vaistų persiuntimo išlai
doms padengti), Šv. Juozapo 
seminarijos fondas, Gailestin
gumo Motinos globos namai ir 
nakvynė ir Vilniaus Amatų 
centro fondas. Rėmėjai galės 
pasirinkti, kokį projektą norės 
paremti. 

Savo 89 metų gyvavimo is
torijoje Lietuvos Vyčiai atliko 
milžinišką darbą su meile Lie
tuvai širdyse ir šūkiu „Dievui 
ir tėvynei" lūpose. Daug žmo
nių įvairiais būdais padėjo 
savo sesėms ir broliams Lietu
voje. Visuomenė visuomet bu
vo dosni rėmėja „Pagalba Lie
tuvai" darbų. Tad, ir vėl pra
šome visų teikti bet kokią pa
ramą „Pagalba Lietuvai": telk
ti aukas ir melstis, kad mūsų 
pastangos būtų sėkmingos. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Iš Ignalinos elektrinės 
pavogtose kasetėse urano 

nerasta 
Viln ius , balandžio 11 d. 

(BNS-R) — Visagino apylinkė
se rastuose cirkonio vamz
deliuose specialistai branduo
linio kuro nerado. Cirkonio 
vamzdelių iš branduolinės ka
setės, prieš dešimtmetį pavog
tos iš Ignalinos atominės elek
trinės (IAE), tyrimas buvo 
baigtas trečiadienį. 

34 cirkonio vamzdeliai buvo 
rasti balandžio pradžioje Igna
linos rajone, Rimšės apylin
kėje. Pusantro metro ilgio cir
konio vamzdeliai buvo užkasti 
žemėje maždaug 30-40 centi
metrų gylyje. Tokie cirkonio 
vamzdeliai, pripildyti urano 
tablečių, paprastai sudaro 
branduolinio kuro kasetes. Iš
matavus radinio radiacinį 
foną buvo nustatytas artimas 
gamtiniam 16 mikrorentgenų 
per valandą spinduliavimas. 
Spręsdami iš spinduliavimo 
aktyvumo, kuris buvo per silp
nas radioaktyvioms medžia
goms, specialistai spėjo, kad 
šilumą išskiriančiuose ele
mentuose nebėra branduolinio 

kuro urano dioksido tablečių. 
Kovo viduryje Utenos rajone 

teisėsaugos pareigūnai j au 
buvo aptikę indą su radioakty
viu uranu. Šis radinys spindu
liavo 400 mikrorentgenų per 
valandą, o natūralus fonas yra 
8-12 mikrorentgenų. Rasti 
urano gabalai 1992-1994 m. 
dingo iš Ignalinos atominės 
elektrinės. Pavogtoji 7 metrų 
ilgio ir 270 kg svorio kuro ka
setė buvo slapta išvežta iš 
elektrinės, pritvirtinus ją po 
budinčio autobuso dugnu, dėl 
vagystės susitarus reaktorių 
cecho ir apsaugos darbuoto
jams. Praėjus 2 metams po va
gystės, buvo aptikti pirmieji 8 
kilogramai urano tablečių. J a s 
parduoti bandė metalo prekei
viai iš Kauno. 

Iš viso per 10 metų rasta 
daugiau kaip 80 kg pavogtojo 
branduolinio kuro. Tikimasi, 
kad bus rastos visos iš IAE pa
vogtoje branduolinio kuro ka
setėje buvusios 11.5 mm 
skersmens ir 15 mm aukščio 
urano dioksido tabletės. 

ELEKTROS 
rVEDIMAl-PATA IS YMAL 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUIUMŪHJD NAMŲ SVEKATOS 
R GYVYBĖS I M U M f i 

Agentas Frank Zapohs ir Ott. Mgr. 
Aukse S Kane kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St Tel. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviškai 

A &S 24HRa7DAYS 
773631-1833 

.>"^SaSo (angliškai) 
(TONY) ANATOLIJUS BACKO 
773^17-6768 (ietuviškai H" rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir saldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija 

GREIT PARDUODA 

r~ 
Landmark 
properties 1 Bus. 773-229-8761 

Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

rSl M* O n h j o f c j . 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VofceMal:773«*-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

IŠNUOMOJA 

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 
708-369-8676, Algirdas. 

63 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 2 kambarių „studio" 
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito 
patikrinimas ir rekomendacija — 
būtini. S450 per mėn.+patarnavi-
mai+užstatas. Tel. 708-423-9111. 

INCOME T A X SERVICE 

Tel: 775 9*5 0472 
Pgr.: 708-901 9 J 4 3 

E ma i l : PranstHj@aol.com 
GEDIMINAS PRANSKEVICIUS 

u/pi ldo pajamų mokesčiu formas. 
(Accoun t ing Tax Services). 

Pageidau jant , a tvyks ta į 

Šalia „downtown" išnuomoja
mas 3 miegamųjų butas. Netoli 
IL universitetas ir visos ligoninės. 
Brighton Park išnuomojamas 2 

miegamųjų butas. Yra garažas. 
Oak Lawn išnuomojamas butas 
su baldais. Teirautis: First Rate 

Real Estate, Aušra Padalino, 
tel. 773-767-2400 

Apar tment for rent. 
1 bedroom. near Archer Ave. 

and California. 
Tel. 773-847-3907, 

call between 3 p.m. - 7 p .m. 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Engfish 
L.A. McMahon Window Wasning. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

ĮVA IRUS 

=g~zepter 
— I S I S-S*' . )•.», 

DĖMESIO!!! 
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos 

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite 
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens, 

išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę. 
Naudodami „Bioptron campacf šviesą, padėsite sau išgyti ir 
apsisaugoti nuo Įvairaus pobodžio susirgimų. Taupykite savo 
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia 

garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija 
tel. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-9330. 

„ L i e t u v o s d u j o s " g a l i 

t a p t i s t r a t e g i n i u o b j e k t u 

Atkelta iš 1 psl. 

P. Čėsna nekonkretizavo 
rengiamų įstatymo pataisų, 
tačiau nurodė, kad įmonė gali 
tapt i strateginiu objektu. Kaip 
teigė vienas par lamenta ras , iš 
tiesų „Lietuvos dujas" ketina
ma įtraukti į s trateginių ob
jektų sąrašą. Pagal minėtą 
įstatymą valstybė ir Vakarų 
investuotojas tokiame objekte 
tur i turėti 51 proc. akcijų pa
ketą. 

Vyriausybė rengiasi nusta
tyti minimalią dujų tiekėjui 
parduodamo akcijų paketo 
kainą, kuri nebus mažesnė už 
sumokėtą strateginio inves
tuotojo. Dar neaišku, a r tokio
mis sąlygomis dujų tiekėjo 
konkurse dalyvaus Rusijos 
dujų tiekėjas „Gazprom", ku
rio atstovai iki šiol dėl „Lie
tuvos dujų* privatizavimo ei
gos reiškia tik nepasitenki
nimą. 

Strateginio investuotojo 
konkursą laimėjo Vokietijos 
bendrovių „Ruhrgas" ir „E-On" 
susivienijimas. 

Naujųjų šeimininkų valdo
mos „L ie tuos dujos" per 3 
metus investicijoms skirs 200 
mln. litų. Pinigai būtų skirti 
komerciniams apskaitos prie
ta isams diegti, kurių reikės 
pagal ES direktyvas plačiau 
atveriant dujų rinką. Be to, 
numatoma statyti dujų aps
kaitos stotį Latvijos pasienyje. 

Seimūnai atsiliepė \ 
baltarusių prašymą 

Atkelta iš 1 psl. 
Seime trečiadienį įvairioms 

frakcijos priklausančių parla
mentarų pasiūlymu buvo su
rengti parlamentiniai klausy
mai dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Baltarusijoje. Klau
symuose dalyvavo Baltarusi
joje dingusių ar kitaip tapusių 
grubių žmogaus teisių pažei
dimų aukomis visuomenės 
veikėjų žmonos — Tatjana 
Klimova, Irina Krasovskaja, 
Julija Čigir, taip pat opozi
cinės Baltarusijos Jungtinės 
piliečių partijos pirmininkas 
Anatolįj Lebedka. 

„Mes kreipiamės į mūsų ar
timiausius kaimynus — Lie
tuvą, Lenkiją ir Rusiją, jog šių 
valstybių parlamentai , t a rp jų 
ir Seimas, padarytų įtaką Bal
tarusijos valdžiai, kad tokia 
komisija būtų įkurta. Mes su
prantame, kad tai bus labai 
sunku, tačiau tokios komisijos 
sukūrimas taptų demokrati
nių pokyčių pradžia mūsų vi
suomenėje", sakė I. Krasovs
kaja. 

R. Juknevičienė taip pat 
pranešė, jog parlamentinius 
klausymus surengę Seimo na
riai ketina įkurti specialią 
parlamentinę grupę žmogaus 
teisių padėčiai Baltarusijoje 
svarstyti ir santykiams su šios 
valstybės opozicija palaikyti. 

Lietuva laikosi „kritiško dia
logo" politikos Baltarusijos 
atžvilgiu. 

mailto:PranstHj@aol.com


TARP MUŠU KALBANT 
NESUSKAIČIUOJAMI „MARGUČIO" 

DARBAI 
Manding, daugeliui atrodo, 

kad balandžio 11-oji yra eilinė 
diena. Tačiau tą dieną, ypač 
š.m. balandžio 11-ąją, reikėtų 
laikyti išskirtina diena. Seno
viškai išsitarus, ši diena yra 
verta „apvaikščiojimo". Ir tai 
todėl, kad prieš 70 metų „Mar
gutis" praturtėjo kasdienine 
radijo laida. Antanas Vanagai
tis tą dieną pradėjo protar
piais nutrūkstantį ir vėl atgy
jantį „Margučio" dienžodį. A. 
Vanagaitis „dienžodį" taip api
būdino: „Tai yra tas pats kaip 
laikraštis, tik skirtumas tame, 
kad dienraštis išeina spaus
dintas popieriuje, o dienžodis 
— radijo bangomis". Pradžioje 
tenkintasi 15 minučių laida. 
Netrukus prireikė 30 minučių, 
paskui 45 minučių, o dar vė
liau ir visos valandos. Vytauto 
Alanto (A. Vanagaičio biogra
fo) žodžiais tariant: „Kas ne
norėjo ar negalėjo paskaityti 
lietuviško laikraščio, tam pa
kako pasiklausyti Vanagaičio 
radijo programų, ir jis galėjo 
būti pakankamai informuo
tas..." Nuo pat pirmųjų dienų 
„Margučio" radijas kreipė 
daug dėmesio į lietuvių kultū
rinius ir viusomeninius reika
lus. 

Sakoma, kad laikas bėga ne
sulaikomu greičiu. Vis dėlto, 
70 metų yra netrumpas laiko 
tarpas. „Margučio" radijo ban
gomis pradžioje sklido Vana
gaičio ir kitų pirmūnų balsai. 
Ilgainiui jų vietas užėmė kiti. 
Dabargi jau „margučiuoja" ne 
per seniausiai iš Lietuvos at
vykę žmonės. Vieni ir kiti yra 
daugiau ar mažiau persisunkę 
pirmtako Vanagaičio dvasia. 
„Margutyje" besireiškę žmo
nės atliko nesuskaičiuojamą 
kiekį darbų bei darbelių. Ne
įmanoma visko išvardinti ar 
bent suglaustai aprašyti. Vis 
tik nevalia nutylėti kai kurių 
darbų. 

Pavyzdžiui, Antanas Vana
gaitis „Margučio" vardu išvedė 
Čikagos lietuvius į puikias ir 
šviesias didmiesčio sales. Ne
galima pamiršti „Margučio" 
vidurmiestyje rengtų Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
paminėjimų. Nepamirština ir 
„Margučio" 1936 m. trumpo
mis radijo bangomis į Lietuvą 
perduota Vasario 16-osios 
programa. Nepamirštama ir 
margutininkų pastangomis 
1934 m. Čikagoje surengton 
Pasaulinėn parodon įterpti lie
tuvių kompozitorių simfoninę 
muziką. „Margutis" rengdavo 
koncertus Orchestra Hali ir 
Civic operos rūmuose. Šiose 
salėse buvo surengtas Lietu
vos operos prisiminimų kon
certas, „Čiurlionio" ansamblio 
pirmasis pasirodymas ir kt. 
Žmonių netrūkdavo. Tik kar
tais didžiulėse salėse mūsiš
kiams pritrūkdavo sėdimų 
vietų. „Margutis", kuris anuo
met leido tuo pačiu vardu pa
vadintą žurnalą, rengdavo 
piknikus (gegužines) pagarsė
jusiame Riwerview parke. Čia 
susirinkdavo dešimttūkstan
tinė žmonių minia. 

Antanas Vanagaitis netikė
tai mirė 1949 m. O Lilija Va-
nagaitienė žuvo 1964 m. ne
lemtoje automobilio nelaimėje. 
Drauge žuvo ir tuometinis 
„Margučio" žurnalo redakto
rius bei radijo pranešėjas Algi
mantas Mackus. Tuosyk teko 
skubiai apsispręsti: leisti žur
nalą ar išlaikyti radijo laidą? 
Abiejų (žurnalo ir radijo) išlai
kymas nebuvo įmanomas. Bu
vo nutarta tenkintis radijo lai
da. Tačiau radijušininkai (jei
gu tokiu žodžiu galima pava
dinti radijo darbuotojus) neiš-
krypo iš Antano Vanagaičio, 
Lilijos Vanagaitienės ir kitų 
margutininkų praminto kelio. 

Daugelį metų ir buvo rengia
mi koncertai, spektakliai, mi
nėjimai, parodos ir t.t. 

Palankaus įvertinimo prašo
si surengti pramoginio žanro 
jaunųjų dainininkų, o taip pat 
feljetono ir muzikos konkur
sai. Taipgi švenčiant Margučio 
radijo 50 metų sukaktį, pa
skelbtas „Gintarinio margu
čio" konkursas. Regis, derėtų 
geru žodžiu paminėti „Margu
čio" radijo darbuotojų organi
zuotas telegramų siuntimo 
tarnybas. Buvo pasiųsta tūks
tančiai telegramų, ginant Lie
tuvą nuo užsienio valstybių 
užmačių pripažinti Lietuvos 
okupaciją ir gelbstint iš oku
puotos Lietuvos bėgančius ar 
pabėgusius tautiečius. Taipgi 
nepamirštinas demonstracijų 
rengimas ir talkininkavimas 
kitų veiksnių rengtoms protes
to demonstracijoms. „Margu
čio" radijušininkai išaugino 
ne vieną jaunuolį, dirbusį ir 
tebedirbantį užsieniui skirtose 
radijo laidose. Ak, verta prisi
minti ir 1990 m. kovo 11 die
ną. Tądien surengtas Antano 
Vanagaičio gimimo 100 metų 
sukakties minėjimas-pokylis 
tapo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventė. Salėje 
(Jaunimo centre) skambėjo 
Lietuvos himnas, „Lietuva 
brangi" ir džiaugsmingos kal
bos. 

Kitados „Margučio" patalpo
se virdavo sriubos puodas. A. 
Vanagaitis mokėjo neblogai 
virti, o ypač kitus vaišinti. 
Vėlesniais metais, deja, šisai 
paprotys nebuvo praktikuoja
mas. Tačiau „Margutyje" nie
kuomet nestigdavo sulčių. 
„Margučio" raštinės durys bū
davo atviros nuo ankstyvo ry
to iki vėlyvo vakaro. Tautie-

..Margučio" radijo laidų ir „Margučio" žurnalo įkūrėjas Antanas Vana
gaitis. 

čiai ir netautiečiai dažnai 
„Margutyje" lankydavosi nie
ko bendra su radijo laidomis 
neturinčiais reikalais. Čikago
je buvo žinoma, jog, pačiam 
neįstengiant sutvarkyti vieno
kių ar kitokių reikalų, tinka
miau kreiptis ne kur kitur, o 
„Margutin". 

Aukšta pagarba „Margučio" 
pradininkams, buvusiems ir 
dabartiniams darbuotojams. 

Pe t r a s Petrutis 

P.S. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse stovi Antanui Vana
gaičiui pagerbti paminklas. 
Jame yra įrašas: „Už dainą, 
raštą ir žodį dėkinga lietuvių 
tauta". Paminklas pastatytas 
lietuvių visuomenės lėšomis. 
Praėjusią vasarą kažinkas 
ėmė ir nuskėlė paminklo kam
pą. Šių metų balandžio 4 d. te
ko drauge su Kazimieru 
Skaisgiriu lankytis kapinėse. 
Malonu pastebėti, jog kapinių 
administratoriai pažadėjo ne
mokamai pataisyti sužalotą 
paminklą. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Š. m. balandžio 6 d. įvyko 
Lietuvos Vyčių pavasarinis 
suvažiavimas Congress vieš
butyje, Čikagos centre. Štai iš
trauka iš to suvažiavimo. 

Ypatingo dėmesio sulaukė 
Elinor Sluzas pranešimas apie 
Šiluvą. Ši studija buvo labai 
išsami, sukėlusi daug disku
sijų. 

Švč. Mergelės Marijos du ap
sireiškimai, įvykę 1608 m. 
Šiluvoje, suteikia Lietuvai di
delę garbę, nes, remiantis po
piežiaus Pijaus VI bule, jis pa
reiškė 1775 m. rugpjūčio 17 d. 
Romoje, kad Šiluvos apsireiš

kimas yra ne legenda, bet tik
ras apsireiškimas. Su šia bule 
(decree) Lietuvai teko didelė 
garbė tapti pirmuoju kraštu 
Europoje, kai prasidėjo Švč. 
Mergelės apsireiškimai pasau
lyje. Pirmasis apsireiškimas 
įvyko 1531 m. Guatalupėje, 
Meksikoje, o antrasis Šiluvoje 
(1608). 

Taip pat didelį dėmesį sukė
lė Elinor Služas pranešimas, 
kad Šiluvos bažnyčia buvo pa
statyta 1457 m. ir žemę jai 
anksčiau padovanojo pats Lie
tuvos valdovas Vytautas. 
Šimtmetyje po to katalikybei 
sunku buvo klestėti, nes labai 
buvo įsigalėjęs Liuterio moks
las, o vėliau pamažu kalvinai 

Šiluvos b.'i?nyiAi.-i. kuri"|p *;meo);im. 
jo- apsireiškimu pieriiriirliams 

įia. rasta po Šv Mergelės Man-

užvaldė tą vietovę. Tos bažny
čios klebonas, nujausdamas 
pavojų, paslėpė Švč. Marijos 
paveikslą (kurį valdovas Vy
tautas buvo gavęs iš popie
žiaus ir vėliau paveikslas bu
vo garbingai pakabintas Šilu
vos bažnyčioje) ir kitus baž
nyčios nuosavybės dokumen
tus geležimis apkaltoje skry
nioje, kurią pakasė po dideliu 
akmeniu. Klebono atsargumas 
pasitvirtino, nes tuometinė 
valdžia nusavino katalikų 
bažnyčios turtą, nugriovė baž
nyčią ir tą vietą pavertė aria
mos žemės iaukais. Po Švč. 
Mergelės apsireiškimų aklas 
senelis papasakojo, kad jis da
lyvavo tos skrynios paslėpime. 
Vietos gyventojai atvedė tą se
nelį prie akmens, jis staiga 
praregėjo ir parodė, kur kas
ti... Tai buvo pirmas stebuklas 
Šiluvoje. 

Kaip žinom, Lietuva savo is
torijoje pergyveno didelę bajo
rijos krizę, dvasininkų sulen-
kėjimą, 1795 m. padalinimo 
metu Lietuva atiteko carų Ru
sijai, iki 1905 m. carų okupa
ciją — baudžiavą, „graždan
kos" įvedimą, pasaulinio mas
to karų pasekmes, Napoleono 
karą prieš Rusiją (1812 m.), 
du Lietuvos sukilimus (1831 
m. ir 1865 m.), Pirmą pasau
linį karą ir trumpą nepriklau
somybę (1918-1940 m.), bolše
vikų okupaciją, Antrą pasau
linį karą, vokiečių okupaciją 
(1941-1944 m.) ir vėl bolševi
kų okupaciją, kuri tęsėsi 55 
metus su žiauriom pasekmėm, 
teroru, gyventojų masiniu trė
mimu į Sibirą ir religijos per
sekiojimu. Tad netenka stebė
tis, kad Šiluvos paslaptys ne
buvo gerai išnagrinėtos. 

Lietuvos Vyčių pastangos 
paskelbti pasauliui anglų kal
ba apie Šiluvos apsireiškimus 
pasaulinio masto internete 
bus didelis įnašas į Lietuvos 
religinį paveldą. Tikimasi pa
saulio katalikų maldininkų 
kelionių padidėjimo į Šiluvą. 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

SEIMO PIRMININKĄ 
RENKA SEIMAS 

Vilniuje šių metų Kovo 11-
osios minėjime pagrindinis 
kalbėtojas buvo Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. 
Antanas Kučys teisingai ir 
įžvalgiai įvertino jo kalbą, 
kaip pastangą išbaltinti kola
borantus, kurie talkino oku
pantui, juos sulyginant su tais 
Lietuvos gyventojais, kurie 
buvo priversti prisitaikyti prie 
okupacijos sąlygų, kurie dirbo 
ir kūrė savo šeimų ir tautos 
labui, kiek sovietmečio prie
spauda leido „Kas kolaboravo 
ir kas ne", „Draugas", 2002 
m. kovo 27 d.). Tik jo straips
nyje pasitaikė klaida apie pre
zidento galias. Sakoma: „Taip 
kalbėjo Seimo atstovu išrink
tas ir prezidento Valdo Adam
kaus patvirtintas pirmininku 
Artūras Paulauskas". Iš tikro, 
pagal Lietuvos konstituciją. 

Seimas išsirenka sau pirmi
ninką ir prezidentas negali 
nei jo tvirtinti nei atmesti ( 76 
ir 84 straipsniai). 

Tiesa, po Seimo rinkimų 
prezidentas V. Adamkus pri
sidėjo prie A Paulausko vado
vaujamų socialliberalų koalici
jos su liberalais sudarymo, bet 
jo pasirinkimą nulėmė rinki
mų rezultatai. Lietuvos žmo
nės balsavo už kairiuosius so
cialdemokratus ir sociallibe
ralus ir už dešiniuosius libera
lus, nes jiems jau buvo gana 
konservatorių, kurie, ketve
rius metus turėdami Seime 
beveik absoliutinę daugumą, 
nesugebėjo krašto pakelti nei 
ekonomiškai, nei morališkai. 
Ketveri metai buvo praleisti 
tuščiai ir konservatoriai prieš 
rinkimus net atsiprašė tautos 
už savo nevykusį valdymą. Po 
rinkimų sudarant naują vy
riausybę buvo tik dvi realios 
galimybės — arba sociallibe
ralų koalicija su liberalais, ar
ba su socialdemokratais. Bet 
kuriuo atveju prezidentas so
cialliberalų ir jų vadovo A 
Paulausko negalėjo išvengti. 

Algimantas Gureckas 
Germantown, MD 

APIE LIETUVIŠKAS" 
PAVARDES 

Nenuostabu, kad svetimtau
čiai mano, jog lietuviai yra 
slavų kilmės, nes labai daug 
jų pavardžių yra lenkiškos ir 
rusiškos, tik neva su lietu
viška galūne. Atrodo, kad as
menys su slaviškomis pavar
dėmis nėra tikri lietuviai, — 
kitaip jau seniai jie galėjo pa
sirinkti lietuviškas pavardes. 
Žinoma, kai kurie taip ir pa
darė. 

Ypač yra didelė gėda, kai 
Lietuvos valdžia pasiunčia į 
kitas valstybes savo ambasa
dorius ir kitus pareigūnus su 
slaviškomis pavardėmis. 

Šios pavardės, paimtos iš 
lietuviškų laikraščių, yra aiš
kus pavyzdys, kad jos yra sla
viškos: 

Sladkevičius, Pšibiliauskas, 
Kucharskis, Naruševičius, 
Paskočimas, Gauronskis, Vol-
kovickis, Gorbačiauskis, Bich-
nevičius, Prudnikovas, Jarma
lavičius, Šmigelskis, Žilins
kas, Cholodinskas, Zinkevi
čius, Sviackevičius, Dzenkons-
kis, Kanopliovas, Visockis, 
Vrubliauskis, Pribušauskas, 
Plechavičius, Žoromskis, Dob-
ravolskis, Piroškinas, Zdana
vičius, Burokevičius, Pšeme-
nickas, Bartusevičius, Osipa-
vičius, Dobužinskis, Chlebnic-
kas, Zavistavičius, Prijelgau-
kas, Mežegurskis, Maršalkovi-
čius, Višomirskis. Čia suminė
ta tik maža dalis „lietuviškų" 
pavardžių; lengva būtų dar 
keletą šimtų jų surašyti. Atro
do, kad trečdalis visų lietuvių 
(daugiau negu milijonas) turi 
lenkiškos arba rusiškos kil
mės pavardes ir jie jų nesi-
gėdina. 

Ne tik pavardės yra ne lietu
viškos, bet kai kurie turi ir 
slaviškus vardus: Kazimieras, 
Stanislovas, Bronislovas, Vla
dislovas, Venčeslovas, Kle-
mencas, Mečislovas, Mikalo
jus, Pranciškus, Boleslovas, 
Ignacas, Vincentas, Česlovas, 
Juozapas, Vaclovas ir t.t. 

Būtų labai gražu, kad nors 
jauni lietuviai susiprastų ir 
atsikratytų tokių gremėzdiškų 
vardų ir pavardžių. 

Peter Metinis 
Lynn Haven, FL 
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A.t A. 
VALENTINAI BAUKUTEI-

DAILIDKIENEI 
mirus, jos dukroms VILIJAI ir SAULĖNAI. broliams 
MINDAUGUI ir KĘSTUČIUI BAUKAMS bei jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 

: • 

2002 m. sausio-kovo raėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„ L I E T U V O S VAIKŲ V I L Č I A I " 

aukojo: 

a.a. Valės Zentins atm.: Rimas Vaičaitis - $25; 
a .a . Balio Augino atm. : Stasė Kezenius, Gint ir 

Christine Auginąs, Paul Pescho - $135; 
a .a . Liudmilos B i t k a u s k a i t ė s - C i p l i j a u s k i e n ė s / 

Stulpinienės atm.: Birutė Ciplijauskaitė - $100; 
a.a. Jono Girdžiūno atm.: Olga Mažeika, Viktorija 

Karaitis. Viktoras ir p. Makiejai, Regina Aibrecht, Gintaras 
ir Aldona Plačai, dr. Mindaugas ir L. Griauzdės - $150; 

a.a. Vilmos Reklienės atm.: Birutė ir Donald Sturmer 
$50; 

a.a. Kazio Pakelčio atm.: Algirdas Čepėnas - $50; 
a.a. Eleonoros Danguolės Paškienės a tm. : Joseph 

C. Pauvvels, Dalia ir AL. Ancevičius, Marytė ir dr. Kazys 
Ambrozaitis, Elytė R. Baykun, Ritonė ir Teodoras Rudaitis, 
Roma ir Saulius Kuprys, Regina ir Leonas Narbutis, Aldona 
ir Mindaugas Klygis, Bridget ir Gintautas Vezys, Viktorija 
ir Antanas Valavičius, Daiva ir dr. Petras Kisielius. Irena ir 
Arūnas Draugelis, Bronius Juodelis, Regina ir Aleksas 
Lauraitis - $400: 

a .a . J a m e s E. M u r p h y a tm. : Ligija ir Kęs tu t i s 
Kriščiūnas, Lilė Juzėnas, Aušra ir Ron Padalino, Diane ir 
Paul Kriščiūnas - $375; 

a .a . Jono B a r t k a u s a tm. : Matas Baukys, Stasio 
Butkaus šaulių kuopa Detroite - $35; 

a.a. Hortenzijos Šapa l i enės a tm. :Raimundas ir 
Janina Matulioniai, P. Linas ir Audronė Norušiai, Al ir Milda 
Tallat-Kelpšai, Algirdas Čepėnas, Antanas ir Viktorija 
Valavičiai, Sigitas ir Kristina Bielagloviai, Vytautas ir 
Aldona Čepėnai, E. Indraitienė, Julius ir Birutė Lintakai. 
Danguolė Ilginytė, Anatolijus ir Danutė Milūnai, Liudas ir 
Albina Ramanauskai, Antanas ir Rita Rašymai. Meta 
Gabalienė, Juozas ir Giedrė Končiai, Bronė Nainienė, I. 
Naujokas, A. ir J. Bubulai, Kazys ir Juzelė Laukaičiai. 
Aušrelė Sakalaitė - $925; 

a.a. Marijos Milvydaitės-Ročkuvienės atm.. Zuzana 
Juškevičienė, Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Viktorija ir 
Antanas Valavičiai - $55. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. ,,Lietuvos Vaikų, viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lie tuvos Vaikų vi l t is" , 2711 W. 71 s t S t r e e t , 
Chicago, IL 60629. 

Šiluvos koplyčia, pastatyta ant Šv Mergeles Marijos apsireiškimo vietos 
Koplyčioje yra ir akmuo, ant kurio apsireiškė Marija. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATJON OF CHICAGO 

22l2We*tCermakRoad, Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas, President 

Paumaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

tįįfinid 
Vytauto Didžiojo šaulių 

r inktinė ruošia gegužinę sek
madienį, balandžio 14 d., 12 
vai. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str. Gros Algimantas Bar-
niškis, veiks baras, loterija, 
laimės šulinys, bus įvairaus 
maisto. Kviečiame į pirmą pa
vasario gegužinę! 

Rolandas Žukauskas 
Amerikoje pirmą vaidmenį at
liko 2001 metais Los Angeles 
Dramos sambūrio statytame 
veikale ..Čiurlionis" (rež. Olita 
Dautartaitė), vėliau gavo ant
rinių, pagalbinių vaidmenų 
Hollywood, dalyvavo filmuose 
„Minority Report", „The Scor-
pion" ir „The Majestic", tapo 
reguliariu „Jag" dalyviu. Šį 
sekmadienį vyksiančiame Los 
Angeles Dramos sambūrio 
spektaklyje „Melas šventyklo
je" Rolandas atliks Jurgio Bal
sio rolę. Režisieriaus Petro 
Maželio pastatytoje 5 paveiks
lų dramoje su epilogu susipins 
šeimos, meilės, išdavystės te
mos, veiksmas vyks ir okupuo
toje Lietuvoje, ir Vokietijoje, ir 
Amerikoje. Visus į spektaklį 
kviečia JAV LB Kultūros tary
ba, siekdama paremti „Drau
gą" ir taip atsidėkoti už dė
mesį lietuviškai kultūrai. Bi
lietus galite įsigyti „Seklyčio
je" ir spektaklio dieną prie įė
jimo. 

Čikagos mieste 1999 m. 
„paradavo" dirbtinės (plast
masinės) karvės, 2000 m. bu
vo siekiama didesnio dėmesio 
stalo teniso žaidimams. Praė
jusiais (2001m.) miesto centro 
šaligatviuose ir aikštėse buvo 
pristatyta įvairiausių plast
masinių baldų ir kitų namų 
apyvokos rakandų. Šią vasarą 
Čikagos miesto valdžia rengia
si muzika ir dainomis links
minti Čikagos gyventojus ir iš 
kitur atvykstančius turistus. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį 
šeštadienį, balandžio 13 d., 
9:30 val.r. motiniškajame se
selių name, 2601 W. Mar-
ąuette Road, Chicago. Mišias 
aukos Čikagos kunigas Matt 
Foley, Šv. Agnietės parapijos 
klebonas. Dalyvaus Šv. Kazi
miero Maria aukštesniosios 
mokyklos mokinės. 

Karštais cepelinais galė
site pasivaišint i po „Melas 
šventykloje" spektaklio šį sek
madienį Jaunimo centro kavi
nėje. Visi kviečiami! 

Amerikos Lietuvių Tary
bos Čikagos skyriaus kasme
tinė darbo konferencija šau
kiama š. m. balandžio 13 d., 
šeštadienį, 10 val.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd. 
Visi altininkai ir prijaučiantys 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

J ū r ų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis narių su
sirinkimas vyks balandžio 21 
d., sekmadienį, 12 vai. Šv. An
tano parapijos mokyklos pa
talpoje, susirinkimų kambary
je (įėjimas - iš galo, nuo baž
nyčios). Susirinkime visų kuo
pos narių dalyvavimas būti
nas. Po susirinkimo bus pa
bendravimas. 

Vytauto Kernagio kon
certas „Mūsų dienos kaip 
šventė" praskaidrins ir mūsų, 
ir Lietuvos vargšų dienas. 
Koncertas vyks sekmadienį, 
balandžio 21 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre (5620 S. Cla-
remont). Bilietai iš anksto 
gaunami kreipiantis į Vilmą 
Inokaitienę (tel. 630-353-
0276) Downers Grove, Gedi
miną Damašių (tel. 847-362-
8675) Libertyville, „Seklyčio
je" Čikagoje bei Pasaulio lietu
vių centre Lemonte po 11 vai. 
r. šv. Mišių. Dieviško Kry
žiaus Lietuvos benamių para
mos fondas kviečia visus daly
vauti. 

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos 75-mečio 
jubiliejaus šventė vyks ba
landžio 21 d., pradedant šv. 
Mišiomis 10:30 vai. ryto. 3 
val.p.p. „Paradise" pokylių sa
lėje (92 gatvė ir Harlem Ave-
nue) bus iškilminga vakarienė 
su menine programa ir šo
kiais. Programą atliks „Dai
navos" ansamblio vyrų viene
tas, vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio. Šokiams gros Algi
manto Barniškio orkestras. 
Bilietus į vakarienę galite įsi
gyti parapijos klebonijoje. 

Jei norėtumėte išreikšti 
nuomonę dėl įvykių Artimuo
siuose Rytuose (Middle East), 
skambinkite į Baltuosius rū
mus tel. 202-456-1414, senato
riui P. Fitzgeral tel. 312-886-
3506, senatoriui R. Durbin tel. 
312-353-4952. 

Dailininkų Aleksandro ir 
Eleonoros Marčiulionių pa
roda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, uždaroma 
sekmadieni, balandžio 14 d. Šį 
sekmadienį paroda veiks nuo 
11 val.r. iki 1 val.p.p. 

Šį sekmadieni per Ameri
kos lietuvių televiziją, 
transliuojamą per 23 TV ka
nalą nuo 7 val.v. iki 8 val.v., 
bus rodomos deimantinio pa
rapijos jubiliejaus šv. Mišios, 
kurias p/aėjusį sekmadienį, 
balandžio 7 d.. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje laikė kardi
nolas Francis George. 

JAUNIMO CENTRO 
PAVASARIO MUGĖ 

Kviečiame į Jaunimo centro 
pavasario mugę, vyksiančią 
gegužės 4 d., šeštadienį, nuo 
11 val.r. iki 4 val.p.p. ir gegu
žės 5 d., sekmadienį, nuo 11 
val.r. iki 3 val.p.p. Galėsite 
nusipirkti: vertingų knygų, 
gintaro ir lino dirbinių, nau
jausių muzikos įrašų iš Lietu
vos, gyvų gėlių, medžio droži
nių, gardžių kepinių, pyragų, 
medaus ir kitų gerybių. 

Kavinėje bus Ritos Šakenie-
nės pagaminti karšti lietuviš
ki patiekalai. Veiks baras. 
Programa šeštadienį: 1 vai.p. 
p. vyks madų kūrėjos Virgini
jos Kliknienės naujausios ma
dos drabužių demonstracijos. 
Modelių makiažas — Reginos 
Butkus. Gros ir dainuos Stasė 
Jagminienė su palyda. Vai
kams veiks loterija, žaidimai, 
bus juokdarys - balionų meis
tras. 7 val.v. kavinėje šokių 
vakare gros Arūnas Augustai-
tis. 

Sekmadienį 10 val.r. bus au
kojamos šv. Mišios Tėvų jėzui
tų koplyčioje. Programa „Tau, 
mama" - 12 vai., gros Genės 
Razumienės vadovaujamos 
kanklininkės, deklamuos Ag
nė Blažulionytė. Dainuos ir 
gros Audronė Simanonytė. 
Vaikams bus žaidimai, loteri
ja, atvyks juokdarys. 

Pardavėjai užsisako stalus 
skambindami Mildai tel. 708-
409-1216 ir Stasiui tel. 773-
778-7501. Bus mašinų apsau
ga. Laukiame atvykstančių 
net iš tolimiausių priemiesčių. 

„Draugo" rėmėjai 
Vydūno fondas, linkėda

mas sėkmės leidžiant „Drau
go" dienraštį, atsiuntė 100 dol. 
auką. Dėkojame už paramą! 

Skelbimai 
• Amerikos Lietuvių ra

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

ŠV. VELYKOS ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE 

Šv. Velykos, Kristaus Pri
sikėlimo šventė, yra laikomos 
viena gražiausių metinių 
švenčių. Tai gamtos atgimimo 
ir žmogaus dvasinio atsinauji
nimo šventė. Tą ankstyvą sau
lėtą rytą daugelio lietuvių ke
liai vedė į Marąuette Parką. 
Prigužėjo pilna bažnyčia gra
žiai pasipuošusių pagyvenusių 
ir jaunų žmonių. Ypač malonu 
buvo matyti jaunas šeimas su 
vaikais, kurie, nepaisant 
ankstyvo meto, panoro daly
vauti Kristaus Prisikėlimo 
šventėje. 

Velykų rytą šv. Mišias atna
šavo Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos administrato
rius kun. Jonas Kuzinskas ir 
kunigai: Rimvydas Adomavi
čius, Vito Mikolaitis ir Riman
tas Gudelis. 

Mišioms pasibaigus, kun. R. 
Adomavičius pranešė, kad po 
10:30 vai. Mišių parapijos sa
lėje bus švenčiamos Velykos. 
Kvietė visus norinčius, galin
čius ar neturinčius artimų 
žmonių praleisti šv. Velykų 
popietę kartu. 

Antrosiose lietuviškose šv. 
\Hykų Mišiose, kurias aukojo 
kun. R. Adomavičius, taip pat 

buvo pilna bažnyčia dalyvių. 
Po to visi panorėjusieji rinkosi 
į parapijos salę, kur laukė 
įvairiausių patiekalų priruo-
šusios Seimininkės, puikus ba
ras, muzikas Algimantas Bar-
niškis su savo pagalbininkais. 

Prisirinko pilna salė svečių, 
sveikino vieni kitus linkėdami 
laimės ir sveikatos, o kun. R. 
Adomavičius, pasveikinės vi
sus čia susirinkusius ir palai
minės maistą, kvietė pasivai
šinti, o po to aktyviai dalyvau
ti pasilinksminime. 

Programos vedėja Vilma Ja-
rulienė kvietė pasivaišinti 
kun. R. Adomavičiaus paruoš
tais kepsniais, kurie buvo 
ruošti prisilaikant visų dr. 
Jono Adomavičiaus rekomen
dacijų: „Jei valgai jautieną 
mėsą, valgyk liesą, troškintą 
ir su daug daržovių, ypač svo
gūnų ir česnako" (dr. J. Ado
mavičiaus „Kvieslys sveika-
ton"). Norintieji galėjo pasi
vaišinti pyragaičiais ir kava 
ar net stipresniais gėrimais, 
kurių siūlė paslaugūs barme
nai. 

Pasisotinę skaniu ir sveiku 
maistu, visi pradėjo dairytis 
muzikantų, kurie, netrukus 

pasirodę scenoje, grojo, daina
vo ir kvietė dainuoti bei šokti 
visus čia susirinkusius. 

Po kurio laiko pasirodė ir, 
ypač vaikų laukiama, Velykų 
senelė su pilna kraitele įvai
riausių saldainių ir margučių. 
Nors senelė buvo jauna, ta
čiau talkinant kun. Rimvydui, 
gana profesionaliai organizavo 
daug įdomių žaidimų ir var
žybų, kuriose labai noriai ir 
entuziastingai dalyvavo ne tik 
vaikučiai ir jaunuoliai, bet ir 
pagyvenę svečiai. 

Velykė, patikrinusi, ar susi
rinkusieji moka šokti (keletą 
pašokdino), paskelbė šokio-
polkos konkursą, kurį laimėjo 
linksma vyresniųjų šokėjų po
ra. Daug susidomėjimo sulau
kė kiaušinių nešimo ir rideni
mo konkursai, kur norinčių 
dalyvauti buvo daugiau, nei 
numatyta vietų komandose. 
Nugalėtojai buvo apdovanoti. 

Po to vėl vyko vaišės, šokiai, 
dainos, įvairiausi konkursai 
(pvz. „eilėraščių kūrimo"), po
kalbiai, bendravimas iki vė
laus vakaro. Nuliūdusių ir nu
sivylusių nebuvo. 

Jei ši Velykinė popietė ir 
neatnešė parapijai materiali
nės naudos, tai dvasinės nau
dos bagažą gerokai papildė. 

Liucija Einikienė 



Po koncerto Jaunimo centre (iš kaires): Nele Paltiniene, Arvydas Paltinas 
ir Eugenijus Ivanauskas. 

„KARTĄ PAVASARĮ" KONCERTO 
ĮSPŪDŽIAI 

Jūra, amžina jaunystė, mei
lė buvo svarbiausios estrados 
veteranų Nelės Paltimenės ir 
Eugenijaus Ivanausko atlie
kamų dainų, skambėjusių pra
ėjusį sekmadieni, balandžio 7 
d., Jaunimo centre temos. 

Prieš 40 metų pirmą kartą 
išėjęs į sceną, šis duetas vis 
dar sugeba patraukti klausy
tojų dėmesį. „Aš galėčiau jų 
klausytis dieną naktį ir nieka
da nenusibostų", — taip teigė 
viena koncerto dalyvė, šiuos 
atlikėjus išvydusi prieš gal 
trisdešimt metų Klaipėdoje. 
Tokių, kaip ji, buvo ir daugiau 
tarp maždaug 400 koncerto 
klausytojų. 

Taip pat teko sutikti tokių 
tautiečių, kurie Nelės Palti-
nienės atėjo pasiklausyti jau 
13-tą kartą (E. Ivanauskas Či
kagon pradėjo atvažinėti gero
kai vėliau). Praėjusio sekma
dienio Nelės pasirodymas Či
kagoje jau buvo 14-asis (vie
nais metais prireikė net dviejų 
koncertų) ir klausytojų vis at
siranda. 

Sekmadienio koncerte pir
moji scenon išėjusi N. Palti
niene po dainų ir žodinės įžan
gos pakvietė savo partnerį 
Eugenijų, su kuriuo ji, dabar 
Vokietijoje gyvenanti daini
ninkė, kasmet susitinka Lie
tuvoje ir ten koncertuoja. Be
je, pernai Lietuvoje jų duetas 
buvo įtrauktas į Lietuvos re
kordų knygą kaip ilgiausiai 
kartu dainuojantis ansamblis. 

Po to scenoje vėl dainavo 
viena Nelė, o pirmosios dalies 
pabaigai duetas kartu atliko 
penkis kūrinius, iš kurių pir
masis buvo jausmingasis „Tu 
ateik į pasimatymą". 

Po pertraukos duetas scenon 
vėl išėjo du kartus, o solistai 
atskirai dainavo po kartą. 
Antrosios dalies pradžioje į 
klausytojus prabilo muz. Ar
vydas Paltinas, Klaipėdoje bu
vęs estradinio ansamblio „Ko
pų balsai", su kuriuo dainavo 
Nelė ir Eugenijus, vadovas. 

JAV LB PIETVAKARIŲ APYLINKĖS 
KOVO 11 D. PAMINĖJIMAS 

Išvykęs į Vokietiją, Arvydas il
gą laiką dėstė muziką ir dai
navimą Vasario 16-sios gim
nazijoje, su kuria ir dabar, 
išėjęs į pensiją, tebepalaiko 
ryšį. Koncerto metu muzikas 
trumpai užsiminė apie šią 
gimnaziją, būdamas geru jos 
ambasadoriumi. 

Arvydas dėkojo čikagieciams 
už rodomą dėmesį, ypač pir
mųjų koncertų rengėjui Petrui 
Petručiui, dabartiniams ren-

fėjams Sigitai ir Anatolijui 
lutams, „Draugo" redaktorei 

Danutei Bindokienei bei ki
tiems, prisidėjusiems prie 
koncertų reklamos ir pasiseki
mo. 

Kadangi koncerto dieną oras 
pasitaikė lietingas ir šaltokas, 
antrosios dalies linksmesnės 
dainos pajėgė žiūrovus labiau 
išjudinti ir sušildyti. Nelė sce
noje ne vien tik dainavo, bet ir 
judėjo, o kai pasirodydavo kar
tu su savo partneriu, — net 
šokdavo. Tie, kurie solistę 
Čikagoje išvydo prieš 20 metų, 
gan sakyti, kad ji per tą laiką 
niekuo nepasikeitė — liko tokia 
pat grakšti, energinga ir jaus
minga. Ne be reikalo ji su savo 
partneriu dainavo: „Kol plaks 
manoji širdis, mes būsime 
kartu". 

Jausminga buvo paskutinė 
jų „Atsisveikinimo daina", po 
kurios netrūko gėlių ir ilgų 
plojimų. Kai kurie žiūrovai 
išreiškė mintį, kad šis pasiro
dymas neturi būti paskutinis 
Čikagoje. 

Abu Paltinai antradienį pa
kilo skrydžiui per Atlantą į 
namus Vokietijoje. E. Iva
nauskas su savo žmona dar 
žadėjo ilgėliau pabuvoti pas 
savo gimines dėdės Šamo že
mėje ir tik tada grįžti į 
Gargždus, šalia Klaipėdos. 

Paltinai šią vasarą rengiasi 
ilgesnei koncertinei kelionei 
po Lietuvą. Dabar jie norėtų 
padirbėti prie naujos progra
mos ir naujos kasetės bei dis
ko išleidimo. Ed. Šulaitis 

.Draugo" knygynėlyje 

„Lenkijos dalis, inkorpo
ruota \ Rusijos imperiją, 
kadaise, prieš Lietuvos kuni
gaikštystės unijos aktą su 
Lenkijos karalyste, buvo Lie
tuva. Jos gyventojai, visada 
karingi, ryžtingi, prisirišę prie 
savo teisių ir ištikimi savo val
dovams, pasižymėjo narsumu 
ir tėvynės meile. Besididžiuoją 
savo kilme, lietuviai, nors jų 
kraštas buvo prijungtas prie 
Lenkijos, išsaugojo savo pa
pročius, savo civilinį kodeksą, 
savo teismus, iki paskutinio 
padalijimo seimai pakaitomis 
nnkdavosi Varšuvoje ir Gar
dine; buvo Lenkijos ir Lietu
vos kariuomenės; Lietuva tu
rėjo savo vyriausiuosius tribu
nolus, savo ministrus, savo 
aukštuosius valdininkus", -
taip 1811 m gegužes 27 (15) 
d. memorandume Rusijos ca
rui rašė grafas Mykolas Kleo-

Sekmadienį, kovo 10 d., 
Marquette Parko parapijoje 
susirinko pilna salė žmonių 
dvigubam pabendravimui. 
Vienus į salę traukė Kovo 11 
d. paminėjimas, kurį ruošė 
JAV LB Pietvakarių apylinkė, 
kiti atėjo pavalgyti skanių 
koldūnų, kuriuos pateikė pa
rapijos moterų komitetas. Su
sirinko tiek žmonių, kad net 
vietų pritrūko — reikėjo pri
statyti daugiau stalų ir kė
džių. Visi liko labai patenkinti 
gerai pavykusią popiete. Šios 
abi organizacijos ateityje vėl 
žada kartu suruošti panašų 
pabendravimą po lietuviškos 
sumos Švč. M. M. Gimimo pa
rapijos salėje. 

Kovo 11 d. minėjimas buvo 
pradėtas Amerikos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos pianinu pa
lydėjo gabi muzikė Dalia Ged
vilienė. Klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas paprašė visų atsi
stoti minutėlei tylos, pager
biant mirusius už Lietuvos 
laisvę ir prisimenant, kiek 
daug kraujo ir ašarų buvo pra
lieta, kad Lietuva vėl taptų 
laisva valstybė. Susirinkusius 
pasveikino JAV LB Pietvaka
rių apylinkės valdybos pirmi
ninkas Jonas Astrauskas, ku
ris priminė, kodėl mums yra 
svarbi Kovo 11-oji. Jis pakvie
tė prelegentą Lietuvos Res
publikos garbės konsulą Čika
goje Vaclovą Kleizą pasidalin
ti mintimis. V. Kleiza pradėjo 
savo kalbą, sakydamas, kad 
valstybės atkūrimas pareika
lavo daug drąsos ir pasiryžimo 
iš visų lietuvių. Vasario 16-oji 
— tai nėra Kovo 11-oji. Per 
tuos pirmus 10 metų po ne
priklausomybės atstatymo 
Lietuva turėjo 14 vyriausybių. 
Stinga teisingumo visuose gy
venimo sluoksniuose. Susida
ro tamsaus žmogaus vaizdas, 
prie kurio prisidedame ir mes 
patys. Reikia paklausti — ar 
mokama gyventi nepriklauso
moje Lietuvoje? Galbūt nemo
ka, bet mokosi ir išmoks, pa
gal prof. Vytautą Landsbergį. 
Taip ir mums — mes irgi 
išmoksime. Reikia daugiau 
kantrybės ir didesnio dėmesio 

pas Oginskis, iškeldamas min
tį leisti atskirą politinę orga
nizaciją visoms toms Rusijos 
gubernijoms, kurios kitados 
priklausė Lenkijos karalystei, 
ir pavadinti ją Lietuvos Di
džiąja Kunigaikštyste. Šio me
morandumo eilutes cituoja ži
nomas Lietuvos istorikas 
Bronius Dundulis savo knygo
je „Lietuva Europos Politikoje 
1795-1815". 130 psl. 1998 me
tais Vilniuje išleistoje knyge
lėje rašoma apie Europoje su
siklosčiusią padėtį per Napo
leono karus su Rusija. Susi
dūrus Napoleono valdomai 
Prancūzijai ir Aleksandro I 
valdomai Rusijai, Lietuvos po
litiniams veikėjams iškilo vil
tis atkurti savarankišką Lie
tuvos valstybę. Tai ir yra svar
biausia knygos gija. Leidinio 
kaina - 8 dol , persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. (Illinois 
gyventojai dar prideda 8 75 
proc. mokesčių). 

vieni kitiems, baigė savo Kal
bą konsulas. 

Tolimesnę minėjimo progra
mą vedė valdybos narė Ramo
ną Kaveckaitė. Į sceną ji pa
kvietė „Lakštutės* daininin
kus su vadove muz. Dalia 
Gedviliene. Jaunieji daininin
kai su dideliu įsijautimu pa
dainavo kelias daineles, įskai
tant .Mylime savo tėvyne". 
Toliau Aldona Pankienė pa
deklamavo tris eilėraščius, 
pritaikytus šiai dienai. Ypač 
jaudinantis buvo paskutinis 
„Laiškas iš tėvynės", jo auto
rius nežinomas. Po deklama-
torės scenoje vėl rinkosi 
„Lakštutės choras" — šį kartą 
jau vyresnės mergaitės, ku
rios, be kitų dainų, atliko ir 
kūrinėlį „Brangiausios spal
vos", virš galvų keldamos gel
toną, žalią ar raudoną spalvą, 
nes jos kartu — tai mūsų vė
liava Pabaigai visi vaikai ir 
mergaitės kartu su salėje sė
dinčiais sudainavo „Žemė Lie
tuvos". Valdybos narys Anta
nas Rašymas priminė, kad 
salės gale renkamas solidaru
mo mokestis ir aukos tolimes
nei veiklai. Taip ir baigėsi lis 
kuklus, bet labai patrauklus 
minėjimas. JAV LB Pietvaka
rių apylinkės valdyba, kurią 
sudaro pirm. Jonas Astraus
kas, Ramoną Kaveckaitė, Ed
vardas Pocius, Antanas Rašy
mas ir Nyolė Kaveckienė, dė
koja visiems, gausiai susirin
kusiems ir dalyvavusiems mi
nėjime. Pietvakarių apylinkė 
įtraukia visus lietuvius, gyve
nančius Marąuette Park, Oak 
Lawn, Hickory Hills, Bur-
bank, Justice, Alsip ir Palos 
vietovėse. 

Po minėjimo visi skubėjo ra
gauti skanių, karstų koldūnų, 
kuriuos visiems dalino. .Mickey 
Petrošius, Dana Bazienė, Ire
na Polikaitienė, Adelė Lietuv-
ninkienė ir kitos darbščios bi
telės, kurių vardų nespėjau 
sužinoti. Visi dar ilgokai sė
dėjo ir gardžiavosi koldūnais, 
o mintyse skambėjo dienos 
mintys ir aidėjo dainų žodžiai. 

Rita Rašymienė 

1E1 
OJTUANICA" 

SEKMADIENI NEŽAIDĖ 
Visą sekmadienį iš debesų 

kritęs lietutis .nuplovė" ir tą 
popietę Lemonte numatytas 
Šio pavasario rato pirmąsias 
pirmenybių rungtynes — tiek 
vyrų, tiek — rezervinių ko
mandų susitikimus prieš len
kų „Legovia" vienuolikę. Jos, 
kaip įprasta, turės būti žai
džiamos pirmenybių pabaigoje 
š.m. birželio mėnesi. 

Tačiau dėl to, žinoma, JLi-
tuanica" mažai nukentėjo: gal 
tik išlošė daugiau laiko su
komplektuoti geresnes koman
das. Ateinantį sekmadienį, 
birželio 14 d. irgi Lemonte, lie
tuviai turės kovoti prieš „Kic-
kers" ekipą, kuri po rudens 
rato pirmenybių lentelėje sto
vėjo vienu laipteliu žemiau 
negu lietuviai — mūsiškiai 6-
je vietoje su 12 taškų, o 
„Kickers" 7-je su devyniais. 
Pagrindinės sudėtys žais 3 va
landą, o prieš tai kovos rezer
vas (beje, toks laikas bus vi
suose ateities susitikimuose). 

Balandžio 21 dieną „Lituani-
cos" vyrai turės važiuoti į to
limąją šiaurę — „Schwaben" 
centrą rungtynėms prieš šva-
bus. Ten pat bus žaidžiama ir 
paskutinį balandžio sekma
dienį, kovojant su „Vikinga" 
vienuolikėmis. . E. S. 

ARTĖJA 
PROFESIONALŲ 

„FIRE" RUNGTYNES 
Netrukus į Čikagą grįžta ir 

profesionalų žaidžiamas futbo
las. „Fire" vienuolikė pirmą
sias rungtynes čia turės ba
landžio 27 d. (šeštadienį). Ka
dangi jSoldiers Pield" stadio

nas yra nuodugniai pertvar
komas, tai ši profesionalų ko
manda šiemet rungtyniaus 
Naperville mieste esančios 
North Central kolegijos aikš
tėje. Ji iš 5,000 vietų yra per
daroma į 15,000 žiūrovų talpi
nantį stadioną. 

Iki šiolei „Fire" išvykose yra 
sužaidusi dvejas rungtynes — 
įveikė Columbus, o pralaimėjo 
prieš Los Angeles ekipą. Rei
kia pasakyti, jog Čikagos fut
bolo profesionalų komanda 
„Fire" šiuo metu turi "«""pftt 
traumuotų žaidėjų ir jai, atro
do, bus nelengva siekti perga
lių. E.6. 

KVIEČIAME I RANKŲ 
LENKIMO VARŽYBAS 
Lietuvių sporto klubas .Ai

das" organizuoja išvyką į tarp
tautines Harley-Davidson ran
kų lenkimo varžybas. Šiame 
prestižiniame turnyre daly
vaus nugalėtojų vardus iško
vojusios L. Janutienė (2000 
m.) ir D. Medžiaušytė (2001 
m.). Lietuviškas pavardes ma
tysime ir vyrų dalyvių tarpe -
varžyboms ruošiasi Lietuvos 
čempionai S. Pališkis, A. Did-
jurgis ir absoliutus 2001 m. 
Lietuvos čempionas G. Juce
vičius, taip pat darantys pa
žangą D. Martusevičius ir R. 
Dubininkas. 

Varžybos vyks balandžio 20-
21 d. Montpelier, Ohio. Ir šeš
tadienį, ir sekmadienį regist
racija - nuo 9 val.r. iki 1 vai. 
p.p., varžybų pradžia - 2 vai. 
p.p. Kviečiame ne tik norin
čius rungtynėse dalyvauti, bet 
ir norinčius stebėti varžybas. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-581-6771. 


