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Lenktynių laimėtojas; 
Brooklyn Atletų klubas; 
t rys krepšininkai . 

2 psl. 

Kelias \ Bagdadą ir 
ilgas, ir brangiai 
kainuoja; įsigaliojo 
ekstradicijos sutartis. 

3 psl. 

Lietuvaitė Irako kare. 
4 psl. 

„Draugo lietuviukams". 
5 psl. 

Vyšnių žiedai ir 
l ietuvaitė princesė; 
Juodkran t ė s 
pasididžiavimas. 

- 6 psl. 

Kpt. A. Juškevičių 
prisiminus. 

7 psl. 

Lemonto LB apylinkės 
susir inkimas; L. ir T. 
Gutauskų paroda; 
keičiamas laikas. 

8 psl. 

Sportas 

* Lietuvos futbolo rink
t inė t rečiadienį Kaune 
(nuotr.) sužaistose 2004 metų 
Europos futbolo čempionato 
atrankos grupės 5-tosiose rung
tynėse nugalėjo Škotijos rink
tinę 1:0 (0:0) ir atgaivino viltis 
siekti antrosios vietos grupėje 
bei kelialapio į kitą pogrupį. Is
torinę lietuvių pergalę prieš pa
jėgią škotų rinktinę lėmė Tomo 
Ražanausko 73 min. iš 11 m 
baudinio pelnytas. įvartis. Tei
sėjas iš Austrijos baudinį skyrė 
už tai, kad varžovų gynėjai 
baudos aikštelėje pargriovė Da
rių Maciulevičių. Rungtynių 
pabaigoje teisėjui pridėjus net 
šešias papildomas minutes, 
škotai surengė tikrą vartų 
„šturmą", tačiau lietuvių gynė
jai ir vartininkas Gintaras 
Staučė žaidė be klaidų. 

* Thailande vykusiame 
pasaulio muai-tai mėgėjų 
čempionate Lietuvos 21 metų 
kovotojas Denisas Archireje-
vas. atstovaujantis Visagino 
,.Skorpiono" klubui, iškovojo 
bronzos medalį. 

* Ketvirtadienį Belgijoje 
pasibaigusiose trijų dienų 
,,KBC Driedaagse van De Pan-
ne-Koksijde" dviratininkų lenk
tynėse ,,Marlux~ komandai ats
tovaujantis Saulius Ruškys už
ėmė 36-ąją vietą. 

* Legendinis Kauno 
„Žalgirio" ir Lietuvos rink
tinės treneris 71 metų Vladas 
Garastas išrinktas naujuoju 
Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidentu 4 metų kadencijai. 
..Karolinos" viešbučio salėje vy
kusioje ataskaitos ir rinkimų 
konferencijoje iš 75 delegatų už 
V. Garastą balsavo 62, susilai
kė 2 ir nebuvo nė vieno prieš. 

JAV dėkoja „Vilniaus dešimtukui" už paramą 
Irako klausimu 

NATO generalinis sekretorius George Robertson (kairėje) Briuselyje, NA-
TO būstinėje, susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Colin Powell. 

Briuselis, balandžio 3 d. 
(BNS) — JAV valstybės sekreto
rius Colin Powell padėkojo „Vil
niaus dešimtukui" priklausan
čioms valstybėms už paramą 
JAV nuostatai dėl Irako krizės 
išsprendimo. 

„Visi suvokiame, kad tironi
ja ir masinio naikinimo ginklai 
tirono rankose kelia pavojų vi
siems, juolab kai tie ginklai 
migruoja į teroristų rankas", 
sakė C. Powell ketvirtadienį per 
susitikimą Briuselyje su „Vil
niaus dešimtuko" valstybių am

basadoriais prie NATO. 
NATO būstinėje vykusiame 

susitikime JAV valstybės sekre
torius pabrėžė, kad „karo ne
nori niekas", tačiau šiuo atveju 
jis buvo neišvengiamas. Jis pa
reiškė esąs įsitikinęs, kad kari
nės operacijos Irake laukia grei
ta sėkmė, tuo tarpu humanitari
nės pagalbos ir valstybės atsta
tymo darbai sulauks plačios pa
ramos. 

Vilniaus grupės ambasado
riai susitikime vylėsi, kad kari
nė kampanija greitai ir sėkmin

gai baigsis, ir NATO kartu su 
kitomis tarptautinėmis organi
zacijomis galės įsitraukti į de
mokratiško bei'pastovaus Irako 
atstatymą po karo, pranešė Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija. 

Kaip pastebėjo susitikime 
dalyvavusi Lietuvos ambasado
rė prie NATO Gintė Damušytė, 
„Vilniaus dešimtuko" valstybės 
užėmė aiškią poziciją dėl Irako 
nuginklavimo ir prisidėjo prie 
tarptautinių pastangų kovojant 
su terorizmu. 

„Vilniaus dešimtukui" pri
klausančių Albanijos, Bulgari
jos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, 
Lietuvos, Makedonijos, Rumu
nijos, Slovakijos ir Slovėnijos 
užsienio reikalų ministrai vasa
rio 5 d. pasirašė pareiškimą, ku
riame teigiama, kad dabartinis 
Saddam Hussein režimo kelia
mas pavojus reikalauja vieningo 
demokratinių valstybių ben
druomenės atsako. Dokumente 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba raginama imtis reikalingų 
ir tinkamų Nukelta į 7 psl. 

P r e m j e r a s : L ie tuvos e k o n o m i k a t e ik ia v i l č ių 
Vilnius, balandžio 3 d. 

(BNS) — Lietuvos ekonomika 
auga ir teikia vilčių, gerėja ver
slo sąlygos, mažėja nedarbas, 
auga gyventojų pajamos, taip 
valstybės ūkio padėtį apibūdino 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, ketvirtadienį Seime prista
tydamas 12-osios vyriausybės 
2002 metų veiklos ataskaitą. 
Jis džiaugėsi, kad Jungtinių 
Tautų Ekonomikos komisija 
Lietuvą pripažino viena spar
čiausiai augančių valstybių pa
saulyje. 

A. Brazauskas pabrėžė de
rybose su Europos Sąjunga iš
siderėtą palankų finansinį pa
ketą, kuris ateityje lems geres
nį žmonių gyvenimą. Tačiau jis 
nepažadėjo, kad jau artimoje 
ateityje pavyks smarkiai su
mažinti skirtumą tarp skur
džiai ir prabangiai gyvenančių 
žmonių. 

Finansinė parama Lietuvai 
iš ES biudžeto 2004-2006 me
tais sieks beveik 2.98 mlrd. eu-
rų, o vienam gyventojui — 757 
eurus (Latvijoje — 678, Len
kijoje — 482 eurus). Lietuvos 
žemės ūkiui ES per šį laiką 
skirs daugiau nei 720 mln. eu-
rų-

Pasak A. Brazausko, 2002 
metais valstybės gyventojų, 
dirbančių privačiame ūkyje, 
darbo užmokestis padidėjo 8.5 
proc, o biudžetininkų — 5 pro
centais. 2002 metais pirmą 
kartą nuo 1997 metų Lietuvoje 
sumažėjo bedarbių — nuo 17.4 
iki 13.8 procento. 

„2001 metais pavojingas 20 
proc. bedarbystės lygis buvo 
pasiektas net 14 savivaldybių, 
o pernai — tik septyniose", sa
kė A. Brazauskas. 

Premjeras pabrėžė, kad. 
pradėjus priešpensines išmo

kas mokėti darbo nerandan
tiems pensinio amžiaus nesu
laukusiems žmonėms, buvo pa
remta 15,000 gyventojų. Per 
2002 metus pensijos padidėjo 
vidutiniškai 5 proc. Padidinus 
neapmokestinamas pajamas 36 
litais, į gyventojų pinigines pa
pildomai pateko 150 mln. litų. 

A. Brazausko žodžiais, 
2002-ieji buvo mokesčių -refcr-
mos metai, buvo priimti ir įsi
galiojo nauji mokesčių įstaty
mai. „Pelno mokesčio sumažini
mas iki 24 proc. Lietuvą padarė 
konkurencingą Baltijos regio
ne", sakė A. Brazauskas. 

Nukelta į 7 psl. 

Ūkininkai raginami išnaudoti 
narystės Europos Sąjungoje 

privalumus 
Kaunas, balandžio 3 d. 

(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas tiki, kad įstojus į Eu
ropos Sąjungą (ES) Lietuvos že
mės ūkio laukia didelės pers
pektyvos ir paragino ūkininkus 
išnaudoti narystės ES teikia
mus privalumus. 

Ketvirtadienį apžiūrėjęs Že
mės ūkio universiteto surengtą 
parodą „Ką pasėsi 2003" Kaune 
prezidentas sakė, kad ši paroda 
jį nuteikianti optimistiškai. 

„Tokios parodos skirtos ne 

tik siekiant pamatyti, kas yra 
nuveikta, bet jos nukreipia mū
sų visų žvilgsnį į ateitį. O atei
tyje aš matau pažangą ir tikiu, 
jog Lietuvos laukia didelės pers
pektyvos žemės ūk;^", teigė R. 
Paksas. 

Susipažinęs su parodos me
tu vykstančių seminarų ciklu 
„Kaimas kryžkelėje" valstybės 
integracijos į Europos Sąjungą 
tema, prezidentas atkreipė dė
mesį, jog Lietuvos kaimas nėra 
kryžkelėje. Nukelta į 7 psl. 

Iš Kosovo namo 
grįžta Lietuvos 

kariai 
Vilnius, balandžio 3 d. 

(BNS) — Iš taikos palaikymo 
misijos Kosove ketvirtadienį 
namo sugrįžo 15 Lietuvos ka
rių. 

30 Lietuvos taikdarių iš Di
džiosios kunigaikštienės Biru
tės motorizuotojo pėstininkų 
bataliono (MPB) pusę metų tar
navo taikos palaikymo būryje 
„KFOR-7", kuris dislokuotas 
Serbijos ir Juodkalnijos Kosovo 
provincijoje. 

Ši provincija yra valdoma 
Jungtinių Tautų. Pirmoji pen
kiolikos karių grupė į Lietuvą 
parskrido prieš porą savaičių. 

Juos Kosove jau pakeitė 
naujas taikdarių būrys 
„KF0R-8", suformuotas iš 30 
motorizuotosios pėstininkų bri
gados „Geležinis vilkas" karių. 

Kovo 21 d. išvykę taikda-
riai Kosove tarnaus taip pat 
pusmetį. 

Nukelta į 7 psl. 

Sraigtasparnio nelaimė Baltijos jūroje įvyko 
dėl lakūnų klaidos 

Vilnius, balandžio 3 d. 
(BNS) — Sraigtasparnio avarija 
Baltijos jūroje, per kurią 
praėjusį trečiadienį žuvo du 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
(KOP) lakūnai, įvyko ne dėl 
technikos gedimų, o dėl lakūnų 
klaidingai nustatyto sraigtas
parnio aukščio. Tokias išvadas 
ketvirtadienį pateikė KOP 
sraigtasparnio „Mi-8" avarijos 
Baltijos jūroje priežastis ir 
aplinkybes tyrusi komisija. 

„Komisijos užduotis buvo 
ištirti avarijos priežastis ir 
pateikti rekomendacijas, kaip 
ateityje reikėtų to išvengti", 
sakė krašto apsaugos ministras 

Linas Linkevičius. „Techninių 
sraigtasparnio gedimų nėra 
nustatyta, tai nebuvo avarijos 
priežastis, taip pat nenustatyta 
ir pažeidimų ruošiantis skry
džiui", sakė ministras. 

Iššifravus sraigtasparnio 
skrydžio duomenis registravu
sių prietaisų parodymus, pa
aiškėjo, kad skrydžio metu oro 
sąlygos buvo geros, matomumas 
— pakankamai geras, jūros 
bangavimas — „nulinis", van
dens temperatūra — 1 laipsnis 
C šilumos (34 F), oro — 0 C (32 
F) laipsnių. Anot ministro, vėjas 
nelaimės metu buvo nestiprus 
— 4-5 metai per sekundę, 

tačiau vėjas buvo nepastovus. 
„Avariją lėmė žmogiškasis 

faktorius — sutapo daugelis ap
linkybių, taip pat ir meteo
rologinės sąlygos — taip kartais 
atsitinka", sakė L. Linkevičius. 

Lakūnai nakties metu ne
nustatė tikrosios vėjo krypties 
ir stiprumo, todėl negalėjo tiks
liai įvertinti sraigtasparnio pa
dėties erdvėje. 

Lakūnų pokalbių įrašas liu
dija, kad įgula jokio pavojaus 
nepajuto ir vykdė savo pareigas, 
kaip įprastinio skrydžio metu. 

Avarijos priežastis tyrusios 
komisijos pirmininkas pulkinin
kas Nukelta į 7 psl. 

pili* 

Airija oficialiai atveria savo 
valstybės darbo rinką Lietuvos 

iečiams 
timų atvejais, kaip numatoma 
stojimo sutartyse. 

Kipro ir Maltos piliečiams 
laisvas patekimas į Europos Są
jungos darbo rinkas bus auto
matiškai numatytas šių valsty
bių stojimo sutartyse. 

Airijos pareigūnų duomeni
mis, maždaug 35 procentai dar
bo leidimų šiuo metu išduoda
ma į ES stojančių valstybių pi
liečiams. 

Savo darbo rinką Lietuvos 
piliečiams nuo valstybės įstoji
mo į ES 2004 metais planuoja 
atverti ir Danija, Didžioji Bri
tanija, Nyderlandai bei Švedija. 

Šios valstybės netaikys pe
reinamojo 7 metų laikotarpio, 
kaip ketina kitos Europos Są
jungos valstybės narės. 

Vilnius, balandžio 3 d. 
(BNS) — Europos Sąjungos na
rė Airija oficialiai pranešė Lie
tuvai apie savo planus būsimų
jų ES narių piliečiams nuo kitų 
metų gegužės 1 dienos visiškai 
atverti Airijos darbo rinką. 

Tam būtinus įstatymus nu
matoma priimti iki šių metų ba
landžio 16 dienos, kuomet Atė
nuose bus pasirašytos derybas 
su ES baigusių valstybių stoji
mo sutartys. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos teigimu, įstatymai 
turėtų suteikti teisę dirbti 
Airijoje be darbo leidimų, tačiau 
įtvirtintų kontrolinių priemonių 
taikymo pereinamuoju laiko
tarpiu iki 2009 metų galimybę 
smarkiu darbo rinkos sukre-

Pasaulio naujienos 
fReraUmes AFP. Beutefs. AP. irstote. (TA«-TASS. BNS 

ar* i agetmtų parnešimais* 

EUROPA 
Briuselis. NATO generalinis 

sekretorius George Robertson 
ketvirtadienį po Europos Sąjun
gos (ES) ir NATO šalių užsienio 
reikalų ministrų pietų sakė, jog 
dauguma valstybių sutaria, kad 
karas Irake turi baigtis kuo 
greičiau, Pasak Šiaurės Atlanto 
s-gos vadovo, užsienio reikalų 
ministrai, tarp kurių buvo ir 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Colin Powell, pa
darė pažangą spręsdami klausi
mus dėl Irako ateities. 

Briuselis. Jungtinės Valsti
jos ir ES pradeda sutarti dėl 
pokario Irako administravimo, 
ketvirtadienį pareiškė ES pir
mininkaujančios Graikijos už
sienio reikalų ministras George 
Papandreou. 

Varšuva. Lenkijos vyriau
sybė, rengdamasi referendumui 

dėl šalies narystės Europos Są
jungoje (ES), kuris turėtų įvykti 
birželio 8 dieną, artimiausiomis 
dienomis pradės plačią infor
macinę kampaniją. Netrukus 
300,000 tiražu bus išleistas in
formacinis leidinys JLenkijos 
narystės ES sąlygos". Visuome
nės nuomonės tyrimo agentūrų 
apklausos rodo, jog euroreferen-
dume už šalies prisijungimą 
prie ES ketina balsuoti daugiau 
kaip 70 proc. lenkų. Vis dėlto 
organizatoriai nuogąstauja dėl 
menko balsuotojų aktyvumo, 
nes kol kas ateiti pareikšti savo 
nuomonę žada tik 53 proc. bal
savimo teisę turinčių šalies gy
ventojų. 

Graikija. Italijos reikalavi
mas, kad būsimas mažasis Eu
ropos Sąjungos (ES) viršūnių 
susitikimas gynybos klausimais 
būtų atviras visoms 15-ai ES 
narių, bus apsvarstytas gegužės 

2 d. įvyksiančiame neoficia
liame susitikime, trečiadienį 
pareiškė ES prezidentūra Grai
kijoje. Italijos užsienio reikalų 
ministras Franco Frattini krei
pėsi su prašymu, kad balandžio 
29 d. Briuselyje numatytame 
viršūnių susitikime bendrosios 
ES gynybos politikos klausi
mais galėtų dalyvauti visos šio 
bloko narės. Kol kas balandžio 
29 d. numatomo mažojo susiti
kimo iniciatyvoje dalyvauja tik 
Belgija, Prancūzija, Vokietija ir 
Liuksemburgas. 

CUBA 

RUSIJA j 

Maskva. Rusijos vyriausiojo 
muftijaus Talgat Tadžudin pa
reiškimas, kad Šventosios Rusi
jos islamo centrinė dvasinė val
dyba nusprendė paskelbti dži-
hadą (šventąjį karą) JAV, rodo, 
jog Amerikos prezidento George 
W. Bush Jcumščio politika" yra 
nepriimtina, mano Valstybės 
Dūmos gynybos komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Vladimir 
Volkov. 

Havana. Penkiasdešimt žmo
nių plukdžiusį Havanos keltą 
užėmę pagrobėjai atsisakė mė
ginimo pasiekti Jungtines Vals
tijas ir pasidavė Kubos val
džios tarnyboms, kurios grąžino 
laivą į uostą, ketvirtadienį pra
nešė pareigūnai Kubos sosti
nėje. Pagrobėjai pasidavė, kai 
aukšto r'ngo Amerikos diplo
matas Havanoje pareiškė, kad 
Jungtinėse Valstijose pagrobėjų 
būtų laukusi griežta bausmė. 
Po to keltas buvo nuplukdytas į 
Marielio uostą, esantį į vakarus 
nuo Havanos. Trimis pistoletais 
ir peiliu ginkluoti kubiečiai 
keltą užgrobė trečiadienį 1 vai. 
30 min. Jie pareikalavo plaukti 
į Floridos sąsiaurį Jungtinių 
Valstijų link ir grasino išmesti 
įkaitus per bortą, jei jų reika
lavimas nebus patenkintas. Tai 
buvo jau antras Kubos trans
porto priemonės pagrobimas 
per dvi dienas ir trečias - per 
tris savaites. 

Nemuno deltoje staiga prasidėjo stintų antplūdis, ir žvejojančios įmones 
tvirtina nespėjančios parduoti itin gausaus stintų laimikio, nes jų pertek
liaus nebesuperka ir supirkėjai. Žvejai jį pasirengė parduoti žemiausiomis 
kainomis. Lietuvos gyventojams tai gera proga Įsigyti pigios žuvies, nes 
žvejai s t intas parduoda po 2 litus už kilogramą, kai tuo tarpu perkant iš 
supirkėjų kaina pakyla 2 ar net 3 litais. Spėjama, kad st intmetis pamary
je išsilaikys visą šią. o gal net ir ateinančią savaitę, todėl žvejai tikisi, kad 
nors savaitgali į Rusnę plūstels šviežios žuvies mėgėjai, nepraieisiantys 
progos nupirkti jos tiesiai iš žvejų. Žvejai sako. jog toks didelis stintų 
antplūdis buvo jau seniai. E'.tos nuotr 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters, AFP, Interfax. AP. BNS. CN>J 

žinių agentūrų pranešimais 

* JAV jūrų pėstininkai 
anksti ketvirtadienį rytą 
dar labiau sustiprino savo po
zicijas Pietų Irako Nasirijos 
mieste, palaužusios irakiečių 
fidajų formuočių pasipriešini
mą. Pastarąją savaitę šios for
muotes rengė pasalas ir apšau
dydavo JAV pajėgas. Dabar 
jūr.j pėstininkai visiškai kont
roliuoja Nasirijoje esančius til
tus. JAV jūrų pėstininkų kari
ninkai mano, kad dauguma Ira
ko prezidentui Saddam Hus
sein ištikimų fidajų formuočių 
kovotojų jau pasitraukė iš 
miesto, kurio paupio krantinės 
apsodintos palmėmis. 

* Keturių Irako Respub

likos gvardijos divizijų bū
riai ketvirtadieni traukė į pie
tus, ketindami kovoti su artė
jančia prie Bagdado JAV ka
riuomene. 

* Irako sostinėje ketvir
tadienį girdėjosi, kaip oro 
uosto pusėje serijomis sprogsta 
bombos. Po pietų, virš miesto 
praskrendant karo lėktuvams. 
dažniau nei kas minutę pasi
girsdavo sprogimai, kurių buvo 
bent dešimt, tačiau taikiniai 
miesto centre nebuvo atakuoja
mi. Amerikiečių pajėgos priar
tėjo prie Saddam Hussein tarp
tautinio oro uosto, esančio 20 
km į pietvakarius nuo Bagdado 
centro. Nukelta į 7 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

LIETUVIS — PASIŽYMĖJĘS LENKTYNIŲ 
LAIMĖTOJAS 

Andrius Matulionis, „Ad-
venture Racing and Extreme 
Sports" entuziastas ir jau nuo 
1995 metų dažnas dalyvis 
įvairiose šio sporto varžybose, 
šių metų vasario mėnesį 
laimėjo pirmą vietą, Yukon 
Arctic Ultra" lenktynėse, 100 
mylių bėgimo divizijoje. Pir
mą vietą Andrius sau užsi
tikrino, nubėgdamas šį atstu
mą per 24 vai. 15 min. „Yukon 
Arctic Ultra", varžybos Yukon 
Territories, Canada, yra api-

Andr ius Matu l ion is lenktynių 
metu „Yukon Ques t trails". 

budinamos kaip „pasaulio ge
riausios ir sunkiausios žmo
nių žiemos nuotykių lenkty
nės". Šios lenktynės vyksta 
toje pačioje vietoje ir tuo pačiu 
metų laiku, kaip ir gerai ži
nomos „Youkon Quest Inter
national" rogių šunų lenkty
nės. Jos prasideda Vvhite-
horse, Youkon ir tęsiasi iki 
Fairbanks, Alaska, laikantis 
vadinamos „Youkon Quest 
Trails". Šimto mylių bėgimo 
varžybos baigiasi Braeburn, 
Youkon, mieste. 

Šios lenktynės yra ne pir
mas Andriaus varžybų laimė
jimas. Pradedant 1998 me
tais, kasmet jis dalyvavo „Idi-
tasport Alaska Wilderness 
Run", kur 100 mylių bėgimo 
divizijoje 1999 ir 2001 metais 
taip pat laimėjo pirmą vietą. 
1999 metais jo pasiektas 
22:49 valandų laikas buvo 
naujas šių lenktynių rekor
das. Andrius yra dažnas da
lyvis ir įvairiose 50 ir 100 
mylių „ultramarathon" lenk
tynėse (Montana; Seattle, 
WA; Reno, NV; Leadville, CO). 

Šalia individualių lenk
tynių, Andrius taip pat buvo 
įvairių „adventure racing" ko
mandų narys ir dalyvavo gau
siose šios srities varžybose: 

VIENA ŠEIMA — TRYS KREPŠININKAI 

Trys Gineičių šeimos krepšininkai. Iš kairės: Kristina, Deana ir Aleksas. 
R Gedeikos nuotr. 

Apie Gineičių šeimos krep
šininkus jau buvo rašyta 
„Drauge". Šių metų krepšinio 
sezonas visiems trims jaunie
siems Gineičių krepšininkams 
— Kristinai. Deanai ir Aleksui 
— buvo labai sėkmingas. Visi 
trys Gineičiai atstovavo Phila-
delphijos krepšinio komandai 
LR ambasadoje, Washington, 
DC, ruoštame krepšinio tur
nyre kovo 22 d. 

Kristina baigs gimnaziją 
šiemet ir įstos į George Wa-
shington universitetą. Ji buvo 
išrinkta viso rajono (Delaware 
County) „Ali American" žvaigžde 
ir pakviesta dalyvauti „Mc
Donald's Ali Star" turnyre, 
kaip viena iš 1,000 kandida
čių. Kristina pateko į pasku
tinę išrinktųjų šimtinę. Ji bu
vo laikoma vertingiausia savo 
komandos žaidėja ir išrinkta į 

2003 m. vasario 7 d. lenktynių pradžia Whitehorse sniegynuose. Pasiruošęs s tar tuot i — Andrius Matulionis. 

„Eco-challenge" (Utah, Maine, 
British Columbia, Australia); 
„Raid-Gauloise" (Ecuator, 
Nepal); „Southern Traverse" 
(New Zeland) ir „Raid the 
North Extreme" (New 

Foundland). 
Iš profesijos 37 metų And

rius yra farmacininkas, moks
lą baigęs University of Wis-
consin-Madison, School of 
Pharmacy. Su žmona Stacy ir 

dukrele Lindsey jis gyvena 
Whitefish, Montana, ir yra sa
vininkas „Medical Arts Phar
macy" gretimame Kalispell 
mieste. 

J. Vilaikis 

Philadelphijos katalikiškų 
gimnazijų ,,A11 Scholar 
Athlete" penketuką. Ji padėjo 
komandai laimėti antrą vietą 
tarp visų Philadelphijos kata
likiškų gimnazijų komandų. 

Deanos gimnazijos koman
da taip laimėjo pirmą vietą 
čempionato turnyre. Deana 
įmetė paskutiniuosius 4 taš
kus ir komanda laimėjo dviejų 
taškų persvara. Ši rudenį 
Deana pradės trečius metus 
gimnazijoje. Ji jau dabar lai
koma viena geresniųjų Phila
delphijos gimnazijų žaidėjų. 

Aleksas, antrų metų gim
nazistas, pateko į savo koman
dos pirmąjį penketuką po 
šešerių rungtynių. Po to žaidė 
visas rungtynes pirmajame 
penketuke. Jo treneris Alek
sui numato puikią ateitį. 

Rimas Gedeika 

BROOKLYNO LIETUVIU 
ATLETŲ KLUBUI — 100 METŲ 

Jeigu daugumas Š. Ame
rikoje veikiantieji lietuvių 
sporto klubai spėjo atšvęsti 
tik 50-mečius, tai Brooklyne 
įsteigtasis lietuvių atletų klu
bas rengiasi minėti 100-ąją 
gyvavimo sukaktį. 

Jeigu anksčiau šis sporti
nis vienetas vadindavosi New 
Yorko priemiesčio — Brookly-
no (nes ten buvojo namai), tai 
dabar jis labiau yra žinomas 
viso New Yorko vardu. 

Apie šio klubo veiklą yra 
tekę nemaža rašyti. Kuomet 
1959 m. redagavau leidinį 
apie Š. Amerikoje gyvuojan
čius lietuvių sporto klubus (jis 
vadinosi „Lietuvių sporto de
šimtmetis Š. Amerikoje — 
1949-1959") iš to klubo veiklos 
susilaukta medžiagos. 

Čia pateikiame aprašymo da
lį iš anksčiau minėto leidinio. 

„Didžiojo New Yorko prie
miestyje — Brooklyne 1902 
metais keliolikos jaunų lietu
vių iniciatyva, vadovaujant 
Anuprui Simonavičiui, buvo 
įsteigtas Lietuvių Gimnas
tikos Klubas (Lithuanian At-
hletic Club). Nors tada jis bu
vo negausus savo narių skai
čiumi — vos 20 narių teturėjo 
— tačiau jau 1903 metų kovo 
9 d., dešimteriopai išaugęs, 
buvo JAV valdžios pripažintas 
— gavo čarterį- Tada klubo pa
talpos buvo 81 Metropolitan 
Ave. Čarterį pasirašė: Pijušas 
Wyšniauskas, Jonas Liut-
kauskas. Jonas Palkauskas, 
Jonas Masilionis, Jonas Šuns-
kis, Anupr. Simonavičius, Joe 
Užupis. Pirmuoju klubo pirmi
ninku išrinktas J. Palkauskas. 

Sportinė klubo veikla stip
riai išbujojo 1920-1930 metų 

EDVARDAS ŠULAITIS 

laikotarpyje. 1921 metais įsi
gijus nuosavus namus 168 
Marcey Ave., energingam 
vadovui Vincui Osipauskui — 
Bill Welton pavyko suorga
nizuoti tvirtus beisbolo, bok
so, sunkumų kilnojimo ir im
tynininkų vienetus. 

Antrasis pasaulinis karas 
kiek pritemdė klubo sportinę 
veiklą, tačiau vos tik nurimo 
karo audra, Atletų klubo va
dovybė pirmoji atsiliepė trem
ties stovyklose susispietusių 
sportininkų prašymui. Gerai 
prisimename tremties repre
zentacinio krepšinio vieneto 
kelionę po Prancūziją, kuris, 
ne tik savo žaidimu, bet ir 
(dėka Atletų klubo) apranga 
tinkamai reprezentavo Euro
pos krepšinio 1937 ir 1939 
metų meisterį-

Emigracijos audrai įsisiū
bavus, pirmieji tremties spor
tininkai, susispietę New Yorke 
buvo entuziastingai priimti į 
klubo eiles, ir jau 1949 metų 
krepšinio sezone brolių And
ruliu, Biručių, Lauraičio, Mi
kulskio ir kitų sudarytas krep
šinio vienetas išsikovojo New 
Yorko YMCA pirmenybėse 
meisterio vardą. 

Pirmasis L.A.K. sportinin
kų pasirodymas Lietuvių 
sportinėse žaidynėse Toronte, 
nebuvo sėkmingas, tačiau jau 
1955 metų žaidynėse atletai 
krepšininkai vyrų grupėje 
išsikovojo meisterio vardą, o 
jauniai pasitenkino antra 
vieta: 1957 m. Toronte LAK 
krepšininkai dar kartą įrodė 
savo pranašumą ir pasipuošė 
nugalėtojo titulu. Paskuti
niaisiais metais krepšinio ko
mandą atstovavo: Bagdonas, 

Birutis, Čilčius, Grybauskas, 
Keskonis, Kazlauskas, Mikuls
kis, Šlepetys, broliai Bačans-
kai, Dovydaitis, Kidžius, Kil-
bauskas, Vyšnius irkt. 

Stipriausiai po krepšinin
kų pasireiškia šachmati
ninkai, kurie J. Vilpišausko ir 
E. Staknio asmenyse turėjo 
puikius organizatorius. 

Taip pat neblogai pasi
reiškė stalo tenisininkai, kurie 
1952 metais laimėjo DAFB 
lygos meisterio vardą ir 
taurę". 

Apie šio seniausiojo JAV 
lietuvių kubo veiklą daugiau
sia žinome nuo 1949-jų, 
kuomet į jį įsijungė naujai 
Amerikon iš pabėgėlių stovyk
lų Vokietijoje atvykusieji spor
tininkai ir sporto darbuotojai. 

Sporto veikėjai: A. Bag-
džiūnas, A. Daukša, A. Vakse-
lis, J. Kepenis, V. Steponis, P. 
Gvildys, A. Šilbajoris, R. 
Kezys ir kiti judino klubo veik
lą per praėjusius 50 metų. 
Vienas iš veikliausiųjų — P. 
Gvildys, kuris labiausiai dar
bavosi per praėjusį dešimt
metį, neseniai iškeliavo am
žinybėn. 

Smagu, kad į šio klubo 
veiklą paskutiniais metais įsi
jungė ir žmonės iš vadinamųjų 
„trečiabangininkų" tarpo. Da
bartinėje klubo valdyboje jų 
yra dauguma. Šių žmonių ini
ciatyva rengiamas klubo 100 
metų veiklos minėjimas. 

Nors šio klubo užuo
mazga buvo padary ta 1902 
m., tačiau oficialiai klubas 
pradėjo veikti tik po metų. 
Taigi jo šimtasis gimta
dienis minimas šiemet. 
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EDMUNDAS VTŽINAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Te!. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvm.c8rferforsufgeryarKtreas$iealri£0rn 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

ČIKAGOS „ŽALGIRIO" 
KREPŠINIO TURNYRAS 

Kovo mėnesio paskutinį 
savaitgalį Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, naujai įsi
steigęs Čikagos lietuvių sporto 
klubas „Žalgiris" buvo su
rengęs sporto šventę — krep
šinio turnyrą bei šaunų po
būvį, sutraukusį daugiau 
negu 200 žmonių. 

Krepšinio turnyre dalyva
vo 12 komandų, suskirstytų į 
3 pogrupius. Buvo rungty
niaujama 3 prieš 3 žaidimo 
formatu. Nugalėtoju išėjo 
„Žalgiris-1", baigmėje įveikęs 
„Žalgiris-3" 13-10. Laimėtojų 
komandoje žaidė: Arvydas 
Astrauskas, Egidijus Stanis-
lauskas, Nerijus Šiaulys, To
mas Ulinskas, Aurelijus Lyd-
nuguris. 3 vietoje liko JLiths" 
futbolo klubo atstovai. 

Taip pat buvo ir kitokių 
varžybų. „Oro karaliaus" titu
las atiteko Egidijui Stanis-
lauskui, o tritaškių ir baudų 
metimo varžybas laimėjo Aud

rius Virbickas. 
Beje, praėjusį sekmadienį 

Hickory Hills miestelyje esan
čiame Kruger parke baigėsi 
vietinis krepšinio turnyras , 
kuriame žaidė ir „Žalgirio" 
komanda. Ji paskutinėse rung
tynėse savo varžovus įveikė 
66—50 ir atsistojo antroje vie
toje (surinko tiek pat taškų, 
kaip ir pirmą vietą užėmusi 
komanda). Dabar lietuviai šį 
sekmadienį pradės atkren
tamąsias varžybas ir jiems yra 
daug vilčių tapti čempionais. 

Kalbant su šio klubo prezi
dentu Svajūnu Masilioniu, su
žinojome, kad norima sudaryti 
ir klubo moterų komandą. 
Planuojama dalyvauti gegužės 
mėnesį įvyksiančiose Š. Ame
rikos lietuvių sporto žaidy
nėse. Norinčios šioje koman
doje žaisti, turi susisiekti su 
aukščiau minėtu klubo prezi
dentu telefonu 708-243-7547. 

E.Š. 

IŠ FUTBOLININKŲ PADANGĖS 

Brooklyn Lietuvių atletų klubo krepšinio komanda su pirm. Vytautu I>epsiu (priekyje kairėje) ir vadovu Antanu 
Bagdžiūnu. 

Praėjusį sekmadienį Le
monte posėdžiavo „Lituanicos" 
futbolo klubo valdyba, nes 
prieš sezono pradžią yra 
nemažai svarbių ir būtinų 
reikalų. Čia buvo nutarta, jog 
prieš pirmenybines rungtynes 
(jos prasidės balandžio 13 
dieną ir žais dvi komandos — 
1 ir 3 vai.), reikia turėti bent 
vieną draugišką susitikimą. 
Toks įvyks balandžio 6 d., 2 
vai., irgi Lemonto aikštėje. 

Buvo kalbama ne vien tik 
apie komandų uniformas, jų 

sudėtis, bet ir aikštės pa
ruošimą. Po žiemos pertrau
kos reikia daug ką padaryti, 
tad šią savaitę būrys žmonių 
turės intensyviai dirbti, no
rint, kad futbolininkai galėtų 
rungtyniauti. 

Visi futbolo mėgėjai yra 
kviečiami atvykti balandžio 6 
d. pasižiūrėti kontrolinių 
rungtynių. Jos neįvyktų tik 
tuo atveju, jeigu lytų ar būtų 
labai šlapia aikštė. Lietuvių 
varžovai būtų ukrainiečių 
„Lions" vienuolikė. E.Š. 
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MAŽAI PAŽĮSTAMAS ISLAMO 
PASAULIS 

Irako krizė darsyk pa
tvirtino tiesą, jog, didžiulį 
vaidmenį šiais laikais vaidi
nantis islamo pasaulis Lie
tuvoje tebėra nežinoma žemė. 
Žinovų teigimu, apie musul
monų kultūrą, teologiją, poli
tiką nieko nenutuokia nei 
mūsų politikai, nei valstybės 
pareigūnai, nei žurnalistai. 
Apskritai šios srities profe
sionalų mūsuose veik nėra — 
jiems suskaičiuoti neprireiktų 
nė vienos rankos pirštų. Iš to 
kyla ir ateityje dar didesniu 
laipsniu kils sudėtingos prak
tinės problemos. 

57 musulmoniškose vals
tybėse gyvena vienas milijar
das trys šimtai milijonų gy
ventojų, kitaip tariant , tai 
maždaug ketvirta pasaulio 
valstybių ir gyventojų dalis. 
Tačiau, jei neskaitysime kelių 
studentų, tai Lietuvoje atsira
do vos pora žmonių, kurie 
buvo pajėgūs perskaityti pra
nešimus kovo 26 d. Tarptau
tinių santykių ir politikos 
mokslų instituto surengtame 
seminare apie islamo įvaizdį 
Lietuvoje. 

Tad ką lietuviai išmano 
apie islamą ir, siauriau imant, 
arabų pasaulį? Žinovų atsaky
mus galima suvesti į tris te
zes. 

Pirmoji tezė. Lietuvos gy
ventojai, įskaitant politikus, 
valdininkus ir žurnalistus 
neturi savito požiūrio į tuos 
dalykus, todėl yra priversti 
vadovautis iš užsienio atkly
dusią informacija, svetimais 
vertinimais ir stereotipais. 

Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų insituto dės
tytojas Edgūnas Račius, ke
lerius metus studijavęs arabų 
šalyse, mūsų radijui sakė: 

„Tai aš problemą matau iš 
tikrųjų tame, kad mes Lie
tuvoje esame, kaip aš ir pa
vadinau, džanielijos būsenoje. 
Džanilija yra musulmoniškas 
terminas, reiškiantis ignoran-
ciją, nesupratimą, nežinojimą. 
Pats Mochamedas su tuo 
kovojo, ir jis sakė, aš ateinu, 
atsinešu šviesą ir kovoju su ta 
ignorancija. Mes dabar esame 
tokioje ignorancijos būsenoje, 
tamsumoje. Dėl to, kad mes 
Lietuvoje kalbame ap ie siau
bingą provincialumą, kai 
l ie tuviai nesugeba per
žengti savo kultūrinės erd
vės ribų. Ir mes nesi
domime tais kraštais , mes 
esame tame lygmenyje, kai 
mums gerai būti apk iau-
tus . . ." 

Antroji tezė yra tokia: nors 
ne viena Lietuvos institucija 
praktiniame gyvenime susidu
ria su, jeigu taip galima 

pasakyti, musulmoniška prob
lematika, visur, kur turėtų 
dirbti specialistai, iš tikrųjų 
dirba mėgėjai, kurie kaip 
reikiant neišmano šitų 
dalykų. 

Net Migracijos departa
mente dirba žmonės, neturį 
jokio supratimo apie musul
monus, nors jiems nuolat ten
ka susidurti su pabėgėliais iš 
islamiškų šalių, kurių ateityje 
neabejotinai tik daugės, — 
tvirtino Edgūnas Račius ir 
pridūrė, kad profesionalumo 
stoka šia prasme yra būdinga 
visoms valstybės instituci
joms, net tokiai svarbiai, kaip 
Užsienio reikalų ministerija: 
„Visa tai eina iki Užsienio 
reikalų ministerijos lygmens, 
kai yra skyrius, kuris dirba su 
Azija. Bet žmonės, kurie tenai 
dirba nėra profesionalai. Ir 
mes turime pavyzdžių, kad 
žmonės, kurie yra filologai, 
lituanistai dirba su arabais. 
Na, jeigu jiems gerai sekasi, 
aš tik sveikinu. Bet iš tikrųjų 
mes kalbame apie tai, kaip tu 
gali bendrauti su žmonėmis, 
apie kurių kultūrą neturi jokio 
supratimo ir sprendimų priė
mimo lygmeny". 

Lygiai tą patį, t.y. gero iš
manymo apie islamo pasaulio 
ypatumas stoką, galima prikisti 
ir žiniasklaidai. Anot politolo
go Lauro Bielinio. Lietuvoje 
nėra žurnalistų, kurie suge
bėtų savarankiškai analizuoti 
ir komentuoti arabų bei kitose 
islamiškose šalyse vyks
tančius įvykius ir procesus. Jo 
nuomone, Irako krizė tą ypač 
ryškiai atskleidė. Lauras 
Bielinis: „Iš esmės mūsų žur
nalistai nebuvo pasirengę 
šiam karui ir bendrai arabų 
pasaulio problemai. Jai 
neparengti ne tiktai politikai, 
diplomatai, bet ir žurnalistai 
yra labai siaurai specializuoti 
ir šiuo atveju mes esame 
savotiškoje žinojimo krizėje. 
Todėl žiniasklaida, aišku, 
daugiau jinai, galima sakyti, 
yra vėluojanti kalbėjime apie 
Irako karą ir islamo pasaulį". 

Ir pabaigai dar viena — 
trečioji tezė. Laikas Lietuvoje 
pradėti rengti žmones, kurie 
vėliau galėtų profesionaliai 
dirbti tokiose tarnybose, kur 
susiduriama su islamo pa
sauliu ir jo atstovais, pavyz
džiui, diplomatinėje, migraci
jos tarnybose, kultūros, turiz
mo ir kitose panašiose srityse. 
Toks uždavinys turėtų būti 
iškeltas visai švietimo sis
temai. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

.Draugui" iš Vilniaus 
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Danutė Bindokienė 

Kelias į Bagdadą: ir 
ilgas, ir brangus 

VVashington. DC. š.m. kovo 31d. Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas (sėdi kairėje) ir JAV Valstybės 
departamento pasekretoriaus pavaduotoja Europos ir Eurazijos reikalams Heather Conley (sėdi iš dešinės) pasi
rašė protokolus del ekstradicijos sutarties tarp JAV ir Lietuvos Respublikos. 

ĮSIGALIOJO EKSTRADICIJOS SUTARTIS 
Įsigaliojo Lietuvos ir Ame

rikos sutartis dėl ekstradici
jos, kitaip tariant, dėl nu
sikaltimais įtariamų asmenų 
išdavimo. Šios sutarties labai 
stigo pereitą dešimtmetį, kai 
ypač energingai buvo siekia
ma patraukti atsakomybėn 
kai kuriuos užatlantėje įsi
kūrusius lietuvius, įtariamus 
dalyvavus žydų žudynėse karo 
metais. Nacių ir tarybinės 
okupacijų laikotarpio nusi
kaltimus tiriančios tarptau
tinės komisijos vadovas 
Emanuelis Zingeris mūsų 
radijui teigiamai vertino eks
tradicijos sutarties įsiteisė-
jimą. nors ir vadino jį gerokai 
pavėluotu. 

Balandžio 10 d. Vašing
tone Lietuvos ambasadorius 
Amerikoje Vygaudas Ušackas 
ir aukšta Jungtinių Valstijų 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnė pasirašė protokolus 
dėl ekstradicijos sutarties įsi
galiojimo ir pasikeitė patvir
tinimo raštais. Tą pačią dieną 
šis dvišalis dokumentas ir įsi
galiojo. 

Taip baigėsi ilga istorija, 
kurios pradžia, ko gero, siekia 
net 24-uosius pereito amžiaus 
metus, kai tarp Lietuvos ir 
Amerikos buvo pasirašyta 
ekstradicijos sutartis. Po vals
tybės nepriklausomybės atkū
rimo 90-ųjų kovo 11-ąją iškilo 
klausimas, ar 24-ųjų sutartis 
tebegalioja. JAV ambasada 
Lietuvoje 94-aisiais pareiškė, 
kad galioja, kadangi nei viena 
pusė nėra paskelbusi apie jos 
nutraukimą. Tačiau Lietuvoje 
įsivyravo kitoks požiūris — 
kad sutartis pasenusi ir ją 

reiktų atnaujinti. Pavyzdžiui, 
24-ųjų sutartis negali tarnauti 
kaip teisinis pagrindas, rei
kalaujant išduoti masinėmis 
žudynėmis kaltinamą asmenį, 
kadangi joje tiesiog neminima 
tokia nusikaltimų rūšis. 

Beje, šios sutarties buvo 
labai pasigendama pereitame 
dešimtmetyje, kai Wiesent-
halio centras spaudė Lietuvą 
prašyti išduoti Amerikoje gy
venusius lietuvius, įtariamus 
karo nusikaltimais, pirmiau
sia, Aleksandrą Lileikį ir Kazį 
Gimžauską. Tačiau tokiai 
ekstradicijai nebuvo pagrindo 
ir nė vienas įtariamasis nebu
vo išduotas. Tiesa, kai kurie, 
įskaitant ir Lileikį su Gim
žausku, j Lietuvą parvyko pa
tys, neatlaikę Amerikos Te
midės ir viešosios nuomonės 
spaudimo. 

Generalinės prokuratūros 
atstovas spaudai Vidmantas 
Putelis sakė, kad ekstradicijos 
sutartis tarp Lietuvos ir 
Amerikos yra ryškus faktas, 
patvirtinantis, jog abiejų šalių 
teisinis bendradarbiavimas 
vystosi sėkmingai. Dabar, kai 
šis dokumentas yra pasirašy
tas ir ratifikuotas, teisinės 
pagalbos prašymai įgavo 
tvirtą pagrindą, — teigė paš
nekovas. Tačiau jis neprisi
minė nė vieno įtariamojo karo 
nusikaltimais, kuris šiuo metu 
gyventų Amerikoje ir galėtų 
tapti ekstradicijos prašymo 
objektu. Mūsų radijui primi
nus, kad Lietuvoje gerai žino
mas Efraimas Zuroffas yra 
mūsų prokurorams įteikęs 
gana ilgą tokių įtariamųjų 
lietuvių sąrašą, Vidmantas 

Putelis pareiškė: 
„Tas žinomas Zurofo są

rašas, kuris buvo pateiktas 
2000-aisiais metais yra tikri
namas. Mes ieškome tų 
asmenų, kurių pavardės pami
nėtos sąraše. Bet, deja, tos 
pavardės yra, kaip pasaky
čiau, gan abstrakčios... iš tik
rųjų labai sunku rasti. Nieko 
konkretaus, tik paminėta 
pavardės tų tariamų asmenų, 
kad jie gali būti patraukti 
atsakomybėn dėl karo ir geno
cido nusikaltimų". 

O Emanuelis Zingeris, 
vadovaujantis tarptautinei 
komisijai, narpliojančiai nacių 
ir tarybinių okupantų nusi
kaltimus Lietuvoje, sakė ma
nąs, kad gerai, jog tokia sutar
tis galų gale įsiteisėjo, kita 
vertus, ji pavėluota, kadangi 
įtariamųjų karo nusikaltimais 
beveik nebeliko. Emanuelis 
Zingeris: 

„Manyčiau, kad ši sutartis, 
žinoma, yra gerokai pavėluo
ta, nes biologiškai jau praėjo 
60 metų... rugsėjo 23 d. mes 
minime 60 metų nuo Vilniaus 
geto žūties. Ir, žinoma, žmo
nių, kurie įtariami nusikalti
mais žmonijai arba žmonišku
mui, tų žmonių skaičius jau... 
jie turėjo būti buvę dvidešimt
mečiais, kad dabar Jungtinėse 
Valstijose būtų 80-ties metų. 
Tai mes turime sutartį, kuri 
įsigalioja iš esmės jau beveik 
besibaigiant visai karinių 
nusikaltėlių raidos istorijai". 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus. 

Prieš dvi savaites pradė
toji Amerikos ir saujelės jos 
sąjungininkių kelionė į Bag
dadą yra ir ilgesnė, ir daug 
daugiau kainuosianti , kaip 
pradžioje atrodė. Juk ne kup
ranugariais linguojama per 
Irako dykumų smėlynus, o 
milžiniškais tankais ir kitomis 
motorizuotomis pabaisomis; ir 
Bagdadas.— nebe tas, kuria
me kadaise gyveno kalifai, 
persirengę eilinių gyventojų 
drabužiais, mėgdavę pasivaikš
čioti po prekyvietes, paieškoti 
nuotykių, iš kurių pasakos 
kuriamos... 

Dabartinis Bagdado val
dovas nuolat grasina tikriems 
ir įsivaizduojamiems prie
šams, nuolat šaukia į mirtiną 
kovą savo pavaldinius, valdo 
juos jėga ir baime. Tai jo „ap
lankyti" išsiruošė Amerika, 
dovanų nešdama mirtį ir su
naikinimą. Jau dvi savaites 
Bagdadas skęsta dūmuose ir 
jame didėja griuvėsių krūvos, 
palaidodamos senosios civi
lizacijos liekanas ir ramią gy
ventojų kasdienybę. Sakoma, 
kad sąjungininkų tikslas jau 
visai arti, jau beldžiamasi į 
Bagdado vartus. Tik be reika
lo tikimasi, kad jie plačiai at
sivers, o gyventojai sutiks su 
gėlėmis ir vaišėmis. Niekas 
negalėtų priekaištauti, jeigu 
jie amerikiečiams neparodytų 
nuoširdumo ir nelaikytų jų iš
laisvintojais. „Nuo ko mus no
ri išlaisvinti?", klausia žmonės 
prekyvietėje, kai juos pakalbi
na ne persirengėlis kalifas, o 
vakarietis žurnalistas... 

Nors kituose kraštuose 
demonstracijos prieš karą Ira
ke tebevyksta, pačioje Ame
rikoje jos jau gerokai nuščiu
vusios. Kai kasdien žinių lai
dose rodomi sužeisti kariai, 
skaičiuojami žuvusieji ir pa
imtieji į nelaisvę, kai dykumo
se siaučia smėlio audros ir už 
kiekvieno kauburėlio laukia 
mirtis, vis daugiau geltonų 
kaspinų suplevėsuoja gatvėse, 
vis daugiau maldų, rūpesčių, 
gerų linkėjimų ir siuntinėlių 
skrenda į frontą, kad Ame
rikos kariai nesijaustų vieni, 
kad bent kiek palengvintų jų 
buitį. 

Amerikos karinė ir civilinė 
vadovybė tvirtina, kad visgi 
žuvusiųjų nedaug, skaičius 
dar neperžengęs pusšimčio 
ribos. Galbūt su tuo galėtume 
sutikti, nes aršios kovos juk 
vyksta jau beveik dvi savaites 
ir niekas nesistebėtų, jeigu 
daug daugiau gyvybių būtų 
buvę prarasta. Tačiau kiek
vieną tėvą, motiną, žmoną. 

vaikučius, kurių mylimieji 
parvežami namo jau karstuo
se, tokia statistika nedaug 
suramina. Kiekviena prarasta 
gyvybė neįkainuojamai brangi 
ir svarbi. O ką bekalbėti apie 
Irako gyventojus, ypač civi
lius, kai jų žuvo jau apie 700 
(tame tarpe ir vaikučių). Apie 
kovoje kritusius karius niekas 
nekalba, nes jų skaičių Irakas 
pavydžiai slepia: iki šiol dar 
niekam nepavyko sužinoti. 
kiek irakiečių žuvo prieš 11 
metų buvusiame Persų 
įlankos kare... 

Šią savaitę JAV Kong
resas svarstė prezidento Geor
ge W. Bush prašymą (o gal 
tiksliau — reikalavimą) skirti 
karui Irake papildomą maž
daug 75 milijardų dolerių su
mą. Be abejo, ji bus paskirta, 
nes dabar jau kitos išeities 
nėra. Kaip mūsų liaudis sa
kytų: „Užsikabinai, tai lai
kykis". Žinoma, tie pinigai vi
siškai sujauks valstybės biu
džetą, prezidento planus pri
kelti apsnūdusią ekonomiką, 
sumažinant valstybinius mo
kesčius, kiekvienam gyvento
jui dalį jau įmokėtų grąžinant, 
ir reikės ieškoti naujų būdų, 
apkarpant įvairias progra
mas, pašalpas, kad atsirastų 
lėšų karui ir pokario darbams, 
ypač Irako atstatymui. Kol 
kas numatoma tik 3.4 milijar
do dol. humanitarinei pagal
bai ir atstatymui, bet žinovai 
teigia, kad maždaug 135 mili
jardų dolerių suma, išdalinta 
per penkerius metus, yra ar
čiau tikrovės. 

Kaip Irako karo kaina at
rodo, palyginus su anksčiau 
buvusiais? Nuo 1940 m., kai 
prasidėjo Antrasis pasaulinis 
karas, bendro vidaus produkto 
proc, skiriamas karo eigai, 
buvo maždaug toks: II pas. ka
rui — 38 proc.; Korėjos karui 
— 14 proc.; Vietnamo karui — 
9.4 proc; prez. Reagan pro
gramoms šaltojo karo metu — 
6.2 proc; Persų įlankos karui 
— 4.6 proc. Prisimenant, kad 
Lietuva, besiruošdama narys
tei NATO, karinėms pajėgoms 
turi skirti 2 proc. bendro 
vidaus produkto, prieš JAV 
išlaidas Irake tai atrodo juo
kingai maža. O kiek šis karas 
kainuos amerikiečių gyvybių? 
Kas apskaičiuos, kiek žalos 
bus padaryta Amerikos geram 
vardui ir populiarumui ne tik 
Europoje, bet ypač arabų pa
saulyje? Taigi kelias į Bagda
dą yra ir pavojingas, ir nuos
tolingas, bet dabar atgal grįžti 
jau per vėlu. 

PLUNKSNINES KELNES 
JONAS KUČINSKAS 

Nr.4 
Kasyklos saugesnės, mo

derni technika, stipri priežiū
ra, geras sveikatos draudi
mas, didelės pašalpos žuvus, 
geras atlyginimas. Aš į kasyk
las lįsti nenorėjau, nors ragi
nimų ir buvo. 

Gyvenimo pradžia nebuvo 
lengva, nors ir Aukso šalyje". 
Ir čia auksas gatvėse nesimė
to. Reikia sunkiai jį uždirbti. 
Nenorėdami savo sponsoriaus 
ilgiau varginti, pasiryžom 
patys kurti savo gyvenimą. 
Daug paramos gavom iš lietu
vių, kurių čia nemažai gyveno. 
Pusrūsy surado mums pigų 
butą (10 dol.). apstatė kiek 
padėvėtais baldais, merginos 
jį išpuošė. Visi lietuviai mus 
priėmė labai nuoširdžiai, iš
veždavo po apylinkes pasidai
ryti, nuveždavo į krautuves. 
Geresnių darbų čia nebuvo. O 
dirbti vis vien kur nors rei

kėjo. Ėmiau bet kokį darbą, 
kokį tik gavau. Skaldžiau 
malkas, valiau šiukšles, da
žiau namus. Kiek vėliau vie
nas lietuvis, pamatęs, kad ne
vengiu jokio darbo, pakvietė į 
savo fabrikėlį, kuriame ga
mino lempoms rėmus. Su elek
trine mašinėle turėjau tuos 
rėmus suvirinti. Pradžioje 
nesisekė — kibirkštys apde
gindavo pirštus. Vakare skau
dėdavo rankas. Vėliau įpratau 
ir ten išdirbau beveik ištisus 
metus. 

Ir Julė netinginiavo. Plovė 
baro sienas, grindis, dirbo vir
tuvėj. Vėliau baro savininko 
žmona (lietuvė) įpiršo ją į rūbų 
siuvyklą. Pradžia buvo sunki 
— siuvimo mašina didelė, sun
kiai suvaldoma. Per trumpą 
laiką priprato ir darbas gerai 
sekėsi. Ten mokėjo už vienetą: 
kiek gabalų susiusi, tiek ir 

gausi. Julė per dieną susiū
davau 1.000 gabalų ir gaudavo 
1 c. už gabalą. Uždirbdavo 10 
dol. į dieną. Tada doleris buvo 
didelis pinigas, tik vėliau jo 
vertę infliacija sumažino. Julė 
į savaitę uždirbdavo 50 dol. 

Metus čia išgyvenę, pama
tėm, kad šiame mieste nepra-
sigyvensim. Nutarėm laimės 
kitur paieškoti. Pasirinkom 
Detroit — automobilių pramo
nės centrą. Greitai gavau dar
bą Fordo fabrike krauti į va
gonus automobilių motorus. 
Grupėje dirbo penki juodukai 
ir aš šeštas. Šiek tiek jau kal
bėjau angiškai. tos kalbos 
pramokęs dar Vokietijoj. Ben
dradarbiai atrodė gana drau
giški. Pirmiausia pasiteiravo, 
iš kokio krašto esu atvykęs. 
Pasakiau, kad iš Lietuvos. 
Tokio krašto jie negirdėję. Ką 
ten dirbau — paklausė. Ne
norėdamas pasirodyti prana
šesnis už juos. pasakiau, kad 
dirbau ūkyje. Tas jiems pati
ko. Esu toks pat prasčiokas, 
kaip ir jie. Paaiškino darbo ei

gą. Darbas esąs labai geras. Jį 
pradeda šešiese, o užbaigia jau 
tik vienas. Kiti gali ilsėtis. 
Pradėjau dirbti. Nesisekė — 
niekaip negalėjau pataikyti 
motoro nosies į vagone esamą 
skylę. Pusvalandį pasikan
kinę, pasišaukė prižiūrėtoją ir, 
rodydamas pirštu į savo galvą, 
davė suprasti, kad ūkininkas 
šiam darbui yra per kvailas. 
Gavau kitą daug lengvesnį 
darbą, kur didelio proto ne
reikia. Ten išdirbau pusę me
tų. Sumažėjus darbams, ma
ne, kaip naujausią darbininką, 
atleido. 

Įsitikinau, kad be prak
tiškos specialybės toli nenu
važiuosi. Įstojau į dizaino 
mokyklą (Time Study School). 
Ją baigęs, įsidarbinau vienoje 
„Engineering Co.", kuri dirbo 
automobilių pramonei. Čia įgi
jęs geros praktikos. įstojau į 
GM Corp. Darbas gerai sekėsi, 
vis kilau pareigose ir pasie
kiau vyresniojo dizainerio titu
lą. Išdirbau 20 metų ir, sulau
kęs 62 m. išėjau į pensiją. 

Ir Julė pasiryžo įsidarbinti 
toje pačioje GM Corp. Kiek
vieną rytą eidavo prie fabriko 
vartų ir stodavo į eilę. Ilga eilė 
bedarbių susirinkdavo. Išėjęs 
fabriko tarnautojas dažniau
sia paskelbdavo „no job today". 
Visi išsiskirstydavo. Kitą rytą 
ir vėl susirinkdavo. Galų gale, 
vieną rytą visiems padalino 
darbui gauti pareiškimus. Julė 
dar iš Scranton turėjo geras 
rekomendacijas. Padarėm jų 
kopijas ir pasiuntėm į fabriką. 
Po kelių dienų gavo telefoninį 
kvietimą atvykti į fabriką 
pokalbiui. Buvo priimta auto
mobilių suolų apvalkalus siūti. 

Pradėjo siūti. Siuvimo ma
šinos labai didelės, sunkiai 
suvaldomos. Pagaliau ir prie 
jų priprato. Darbas sekėsi ir 
emė viršyti nustatytą normą 
(tos normos ji nežinojo). Kitų 
moterų perspėta, darbo tempą 
sumažino ir daugiau nei nus
tatyta norma nedarė. Virši
ninkams atrodė, kad ji per 
lengvai dirba. Stebėjo ją dir
bančią Jos nuotrauką net į 

GM žurnalą įdėjo (tą nuo
trauką ir dabar turi). Paga
liau, įsitikinę, kad jai šis dar
bas per lengvas, davė kitą — 
visos sėdynes užbaigiamąjį 
darbą. Darbas sunkus. Tenka 
visą suolą kilnoti. Nustatyta 
norma — 25 sėdynės į valan
dą. Prie darbo lengvai pripra
to, bet daugiau nei 20 sėdynių 
nedarė. Viršininkams atrodė, 
kad daugiau iš jos galima iš
spausti. Paskyrė žmogų stebė
ti jos darbą. Penkias valandas 
stebėjo. Julė darbo tempo vis 
vien nedidino. Stebėtojas buvo 
geras žmogus. Baigęs darbą, 
pareiškė, kad ji galinti ir dau
giau padaryti, bet jis to nera
šysiąs. Jule jam atsako: „Ko
munistai žmones su šautuvu 
terorizuoja, o jūs su paišeliu: ir 
vienas, ir kitas atvejis nėra 
malonus". Ir taip daugiau nei 
20 sėdynių išjos neišspaude. 

Per ilgesnį laiką geriau 
pramoko angliškai, tapo drą
sesne, jau ir su viršininkais 
pasiginčydavo. Pagaliau nusi
bodo sunkios sėdynes kilnoti. 

Pradėjo reikalauti, kad jai. 
kaip vyresnei darbininkei, 
duotų lengvesnį darbą. Kova 
nebuvo lengva. Net darbi
ninkų unijos atstovą teko 
šauktis. Pagaliau laimėjo ir 
gavo daug lengvesnį darbą — 
susiūti daug mažų gabalų, 
juos surūšiuoti ir surišti į 
ryšulėlius. Čia jai kilo idėja, 
kaip tą darbą dar palengvinti. 
Jos idėja patiko ir net premija 
buvo apdovanota. Bedirbdama 
dar pora idėjų pasiūlė, kurios 
buvo priimtos ir premijuotos. 

Sulaukus 60 m., sugalvojo 
iš darbo pasitraukti. Mintis 
kilo staiga, prieš pat Kalėdų 
šventes. Darbovietes raštinėje 
ją įtikinėjo, kad dabar esantis 
pats blogiausias laikas, nes 
prarasianti 3 savaites atosto
gų ir Kalėdų švenčių pinigus. 
Ji atsake, kad. jeigu jai rūpėtų 
pinigai, ji niekad nepasitrauk
tų; Kalėdų šventes esąs pats 
geriausias laikas. Gavus atlei
dimo iš darbo dokumentus, 
laiminga grįžo namo. 

Nukelta į 7 psl. 
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AISTE MACKEVIČIŪTE 
KARIAUJA IRAKE 

Rodos taip neseniai Aistė 
šoko tautinius šokius „Lie
tuvos vyčių" studentų grupėje, 
vėliau su sese Agne įsijungė į 
sportinių šokių grupę „Svaja". 
Šoko neilgai, nes, baigusi gim
naziją, rengėsi stoti kolegijon. 
Visiems netikėtai staigiu 
sprendimu romantiška mer
gaitė, didelėmis rudomis aki
mis, svajojusi tapti aktore, pa
sirinko kareivio duoną — tar
nybą JAV kariuomenėje. 

Kovo 3 dieną Aistei suėjo 
tik 22-eji metai. 

Imigranto dalia nėra leng
va, mokslo siekiantys imi
grantų vaikai neretai pasiren
ka šį kelią, nes po kariuo
menės, jei norėsi mokytis, — 
turi garantiją — už mokslą 

sumokės valstybė. Sumoka iki 
40,000 dolerių. Be abejo, tai 
nemaža suma, tiems, kurie 
mokysis. Jau ketveri metai 
Aistė tarnauja. Nėra lengva ir 
kelias nesuka atgal — mer
gina rugpjūčio mėnesį jau 
baigtų tarnybą, jei ne karas 
Irake, kuris, prezidento įsaky
mu, sustabdė daugelį jaunų 
žmonių, jau baigusių ar be
baigiančių tarnybą — tarnyba 
tęsiasi. 

Aistės mama Danguolė 
Mackevičienė, dirbanti „Drau
go" laikraščio administracijo
je, neretai talkina įvairiuose 
„Draugo" rengiamuose rengi
niuose. Ir šį sekmadienį (kovo 
30 d.) Danguolė plėšė bilie
tėlius Los Angeles Dramos 

TREČIOSIOS BANGOS" LIETUVIAI AUKOJA... -

Aistė su diedukais Petronėle ir Jonu Mackevičiais Lietuvoje. 

sambūrio spektaklin atkelia
vusiems žiūrovams. Atkrei
piau dėmesį, kad šiaip jau 
linksma moteris buvo kažko 
surimtėjusi, netgi liūdnoka. 
Iškart smigtelėjo — kaip Ais
tė? Taip, Aistė, neseniai 
skambino, kad jau sėda į au
tobusus ir išvyksta į oro uostą 
nežinoma kryptimi. „Nesijau
dinkite, viskas bus gerai. My
liu jus abu", skamba mamos 
ausyse paskutiniai išgirsti 
dukros žodžiai. 

Aistė pastaruoju metu 

bazavosi Georgia, o prieš tai 
Kansas-valstijoje. Ji išvyko su 
medicininės pagalbos būriu. 

Mackevičių šeima JAV 
gyvena penkti metai. Dvi duk
ros Amerikoje, du sūnūs — 33 
metų Artūras ir 26 m. Tomas 
— liko gyventi Lietuvoje, nes 
buvo „per seni" „žalią kortelę" 
laimėjusiems tėvams. Bet lai
mė aplankė sūnaus Tomo 
šeimą —jis laimėjo „žalią kor
telę" ir, baigęs Kauno Techno
logijos universitetą, įgijęs 
kompiuterių specialisto spe
cialybę, netrukus atvyks 
Amerikon. 

Duos Dievas, viskas susi
klostys gerai, ir Mackevičių 
šeima sulauks Aistės, sūnaus 
Tomo, susės prie balta stal
tiese apdengto stalo, susiims 
už rankų, sukalbės padėkos 
maldą, pasidžiaugs, kad vėl 
visi kartu. 

Stiprybės tėvams, saugu
mo Aistei ir taikos padangėje. 

Ligija Tautkuvienė 

Paskutinės, žinios. Trečiadienį 
Aistė skambino mamai. J i j au Ku
veite ir laukia skrydžio į Iraką. Ka
r ia i turėjo te isę 3 minučių 
pokalbiui su art imaisiais . Dieve, 
saugok mūsų vaikus... 

Aistė Mackevičiūtė Kalifornijoje 2002 m. 

RAŠOME „BIČIULYSTEI" 
Š. m. vasario 21 d. „Bi

čiulystėje" išspausdintas straips
nis, kuriame keliamas klausi
mas — kodėl nepanaudojus 
kalinių viešiems darbams? 

1998 metais lankiausi 
Alytuje. Ta proga aplankiau 
pnetelį, kuris atliko kalėjime 
bausmę. Lankymui reikėjo 
gauti išankstinį leidimą. Ka
dangi buvau atvykus iš už
sienio ir Alytuje tebuvau 

kelias dienas, leidimą gavau 
išimties tvarka. 

Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje (arba 
paprasčiau tariant — kalėji
me), nemačiau tokio liuksuso, 
kaip aprašo autorė (gal taip 
yra kituose kalėjimuose, ne
žinau). Į pasimatymo kambarį 
mane įleido moteris. Kam
baryje — pailgas stalas, už 
kurio, vienoje pusėje sėdi 30 

MENO IR MADOS PASAULYJE 

Isadora Duncan (1878-
1927 ;• — garsi JAV išraiškos, 
modernaus šokio mokyklos 
kūrėja, šokėja. Po Rusijos Spa
lio revoliucijos, patikėjusi lais
ves, lygybės idėjomis, atvyks
ta į Peterburgą. įkuria išraiš
kos šokio mokyklą, daug kon
certuoja. Mėgstamas pasiro
dymas — basakoje, apsigau
busi rausva skraiste, — per 
judesį įkūnija laisvę, revoliuci
ją. Šiandien būtų galima ir 
pajuokauti — basa ir laisva... 
Susipažinusi su jaunesniu už 
save. talentingu rusų poetu 
Sergejum Jeseninu (1895-
19251. pamilsta, išteka. Ve
dybos H922-23) -u mėgs
tančiu išgerti ir nenuvaldomo 
charakterio poetu nesėkmin
gos. Duncan palieka Jeseniną, 
palieka Rusiją. Apsigyvena 
Paryžiuje. Čia žūsta jos du 
vaikai — automobilis su jame 
esančiais vaikais pakalne nu
riedą upėn... Neilgai trukus 
žūsta ir pati Duncan. Ekstra
vagantiška moteris, pamėgusi 
to moto madingus ilgas salias, 
uzsismaugia, kai į jos vairuo
jamo atviro (kabrioleto) auto
mobilio užpakalinį ratą paten
ka besiplaikstančio salio ga
las... Tragedija, kuri turėjo 
huti pamokanti mados besi

vaikančioms. 
Deja, laikas bėga, daug 

kas užsimiršta arba naujai 
kartai nežinoma. Šio sezono 
mada — itin ilgi šalikai — vėl 
tapo nelaimės priežastim. Ita
lijos „Parma" klube žai
džiantis ir ypač madingas ja
ponas futbolininkas Hidetoshi 
Nakata, praeitą rudenį į Ja
poniją atvyko žaisti tarptau
tinėse varžybose. Sportinin
kas buvo pasipuošęs tamsiai 
mėlyna skrybėle, prie jos pride
rintu švarku ir ilgu pilku 
šaliku, kurio galai maskatavo 
palei kojas. Jaunos moterys iš
kart pamėgo tokius šalikus. 
Ne taip seniai nuo motociklo 
nuvirto ir smarkiai susižalojo 
japonė, kurios dvimetrinis ša
likas įsipainiojo į užpakalinį 
motociklo ratą. Po nelaimes 
komos būklėje mergina pagul
dyta į ligoninę. Kitai 20 metų 
koledžo studentei važiuojant 
Vakarų Japonijos Higashi 
Osakos miesto gatvėmis, jos 
šalikas įsivėlė į ratą ir užveržė 
gerklę. Panaši nelaime įvyko 
praėjusių metų lapkritį, kai 26 
metų japonė mirtinai užduso 
pramogų parke, jos ilgam ša
likui įsisukus į vežimėlio va
riklį. .Akivaizdu, kad nštis toki 
šaliką motociklininkams, taip 

kalinių, kitoje — atėjusieji 
juos aplankyti. Pasimatymo 
laikas — pusė valandos. Tik 
triukšmu, panašiu į žąsų kle-
genimą, virto tas pusvalandis, 
kai per 60 žmonių ėmė kalbėti 
tuo pačiu metu. Po pusva
landžio kaliniai išėjo pro vie
nas duris, lankytojai — pro ki
tas. 

Alytaus netvarka — 
apleista aplinka, apleisti par-

pat ir dviratininkams, pavo
jinga", — sakė vienas policijos 
pareigūnas. 

Dėl mados dizainerių iš
monės pačiomis keisčiau
siomis aplinkybėmis žuvo ne 
vienas jaunas žmogus. Japo
nijoje 1999 m. rugsėjo mėnesį 
žuvo sandalus su platformo
mis avėjusi 25 metų moteris 
— ji parvirto ir smarkiai susi
trenkė galvą. Tokiais batais 
avinčios vairuotojos dažnai 
sukeldavo eismo nelaimes. 

**** Šiais laikais nieko 
nauja, kai scenoje koncertuoja 
dainininkai, kurie geria ar 
rūke. keikiasi, ar būna apsis
vaiginę narkotikais. „Madison 
Square Garden" salėje, kuri 
paskelbta nerūkymo zona, 
nuo scenos degančią cigaretę 
numetęs, gitaristas Keith Ri-
chards užrūstino tiesiogiai 
per televiziją rodytą koncertą 
stebėjusį Ncw York miesto 
merą Michael Bloomberg. Mi
lijardierius meras paskambi
no New York policijai ir įsake 
tučtuojau nutraukti grupės 
pasirodymą. Garsieji „The 
Rolling Stones" muzikantai, 
baigę groti korinį, spruko iš 
„Madison Square Garden" 
sales Rūkaliams nepakantus 
M. Bloomberg kovo mėnesį 

tizanų kapai paliko slegiantį įs 
pūdį. Parašiau laišką kalėjimo 
viršinininkui K. Balzariui, 
klausdama ar nėra galimybės 
kalinius panaudoti miesto 
tvarkymo darbams. Jis atsiun
tė atsakymą — pasirodo, tam 
reikia atskiro Respublikos 
įstatymo. 

Eugenija Baršketienė, IL 

ketino uždrausti rūkyti ir vi
suose New York baruose bei 
restoranuose. Deja, šis spren
dimas šiek tiek pavėlavo — 
žūtys naktiniuose baruose tu
rės pagreitinti saugumo tech
nikos įgyvendinimą visuose 
restoranuose ar naktiniuose 
baruose, diskotekose. Taigi, 
madingam jaunuoliui su ciga
rete rankoje teks ieškoti 
išeities. Kad tai sumažintų 
rūkalių skaičių nelabai tikėti
na, juolab, kad draudžiamas 
vaisius visada buvo skanus. 

Parengė 
Ligija Tautkuvienė 

Adomas Tautkus 

t&Ot 

Šeštadienį, kovo 29 dieną, 
Lemonte, PLC didžiojoje salė
je, neseniai Čikagoje susi
kūręs „Žalgirio" krepšinio klu
bas surengė, kaip skelbė laik
raščiai, „vakarą su šokiais", 
kurio pelnas skiriamas būsi
mojo naujo sportinio komplek
so prie PLC statybai. Vargu 
bau ar atsilankyčiau į šį va
karą (juk negali kiekvieną 
savaitgalį leisti renginiuose!), 
jei ne malonus pakvietimas 
Meno mokyklėlės sportinių 
šokių šokėjų porai Živilei 
Badaraitei ir Tomui Mačiuliui 
dalyvauti meninėje dalyje, 
pašokant keletą šokių. 

Krepšinio komanda „Žal
giris" neseniai pasigarsino 
įvykusiuose turnyruose Phila-
delphia ir Washington „Am
basadoriaus" taurei laimėti, 
kur nugalėjo visas juose daly
vavusias komandas. Nauja 
komanda pasakė visiems: 
„Esame!" 

Vakaras prasidėjo sporti
ninkų, kurių dauguma yra 
buvę Lietuvos krepšinio profe
sionalų komandų nariais, 
pristatymu. Tai: Arvydas As
trauskas (Marijampolės „Krai-
tenė"), Egidijus Stanislauskis 
(Panevėžio „Panevėžys"), Do
natas Sakalauskas (Kauno 
„Atletas"), Tomas Rimkus 
(Kauno „Atletas"), Tomas Iva
nauskas (Alytaus „Alita"), 
praeityje garsaus Kauno „Žal
girio" krepšinio komandos 
žaidėjo Buzelio sūnus Aidas 
Buzelis (Vilniaus „Sakalai"), 
žaidžiantis treneris Audrius 
Vasiliauskas (Alytaus „Alita"). 

Vakaro svečius pasveikino 
šio klubo įkūrėjas Svajūnas 
Masilionis. PLC tarybos pir
mininkas Vytautas Griškelis 
pristatė naujo sportinio kom
plekso projektą, o Svajūnas 
Masilionis pažadėjo, pade
dant krepšininkams, paremti 
šį projektą. Jauni žmonės, 
kurių buvo per du šimtus, plo
jimais pritarė pažadui ir tarsi 
įsipareigojo jį tesėti. 

Tai labai šaunu, kai „tre
čiosios bangos" žmonės atsi
renka ką nori remti, kam su
teikia pirmenybę. Dar svar
biau, kad pažadas virstų kū
nu ir būtų ištesėtas. 

Lietuvoje (kokia čia nau
jiena!), krepšinis kaip religija, 
kaip tikėjimas — rask Lietu
voje nemėgstančių krepšinio! 
Juk neveltui sakoma, kad 
Lietuvoje krepšinis — sportas 
Nr. 1, o sportiniai šokiai — 
Nr. 2. Tad nieko nauja, jog vy
rukai nerimsta, kuriasi ko
mandos, norinčios žaisti, ko
voti, laimėti. Pasinaudojusi 
proga, pakalbinau „Žalgirio" 
krepšinio įkūrėją, panevėžietį 
Svajūną Masilionį, aukštą, at
letišką, vyriškį. 

L.T. Už kokią komandą 
Leko žaisti Lietuvoje? 

S.M. Kokioje nors koman
doje žaisti neteko. Krepšinio 
paslapčių, kaip ir dauguma 
Panevėžio berniūkščių, išmo
kau Panevėžio sporto mokyk
loje. 

L.T. Kaip kilo idėja sukur
ti tokį klubą? 

S.M. Grupė jaunų žmonių, 
mylinčių ir mėgstančių žaisti 
krepšinį, Hickory Hills mies
telyje rinkdavomės vakarais, 
po darbo, pajudėti, pažaisti. 
Pamačiau, kad galime suburti 

ir visai rimtą komandą. Susi
organizavome ir išsinuomo
jome geresnes, krepšiniui pri
taikytas patalpas Lemonte, 
PLC. Čia rinkdavomės ir ren
kamės du kartus savaitėje — 
pirmadienias ir trečiadieniais 
9 vai. vakaro. 

Svarbiausias turnyras, 
kuriame neseniai dalyva
vome, buvo surengtas Wa-
shington, „Ambasadoriaus" 
taurei laimėti. Prieš tai daly
vavome Philadelphia, JAV 
rytiniame pakraštyje gyve
nančių lietuvių iniciatyva su
rengtame turnyre. Žaidė tryli
ka mūsų komandos narių, ta
pome nugalėtojais. Į Wa-
shington jau vykome tik aš
tuoniese, kiti buvo gavę trau
mas, tad žaisti negalėjo. Nu
galėjome gal ir nelabai sun
kiai, nors Bostono komanda 
„Naujoji Anglija", tikėdamasi 
pergalės, „įmetė" savo koman-

Avinas — pirmasis Zodiako ženklas. Saulė pereina šį ženklą 
kovo 21 d. - balandžio 20 d. 

KLAIDŲ IŠTAISYMAS 

Paskutiniame „Bičiulystes" numerio „Patarimuose" praleistas 
Lemonto socialinių reikalų skyriaus, vadovaujamo Gedimino 
Kazėno, tel.: 630-243-8611. Juo paskambinę, galėsite susitarti dėl 
dokumentų vertimo į anglų kalbą, notarizavimo. 

„Bičiulystėje" Nr. 79 straisnyje „Rinkimai" 4 stulpelyje antrą 
sakinį nuo viršaus reikia skaityti: ..Jei sakoma, kad Čikagoje yra 
apie šimtas tūkstančių lietuvių, tai kodėl tik gal 3-4 tūkstančiai 
(gal!) išeivijos lietuvių dar sukasi aktyvesniame lietuviškame 
gyvenime. Juk n;> akli — renginiai viską parodo. L.T. 

veidu sako — labai mėgstu 
žaisti, labai noriu žaisti ir 
žaidžiu ne tik „Lituanicos" 
komandoje, bet dar keliose! 

L.T. Modesto vardas krep
šinio mėgėjams siejasi su 
olimpinio čempiono, Kauno 
„Žalgirio" komandos kapitono, 
Modesto Paulausko vardu. 
Gal, rinkdami vardą, ir siejote 
jį su krepšininku? 

S.M. Na, tikrai neatsitik
tinai išrinkome šį vardą — 
krepšinio legenda Modestas 
Paulauskas, prisidėjo pasirin
kimui. 

L.T. Jaunylis, septynerių 
metų Edvinas, irgi žaidžia 
krepšinį? Gal ir jo vardas 
susijęs su kokiu nors, tarkim 
I. Kalmano operetės „Silva" 
herojumi? 

S.M. O ten toks buvo? Ne, 
paprasčiausiai dėl sąskambio. 

L.T. Kaip seniai gyvenate 
Čikagoje? 

Svajūnas Masilionis su sūnumis Modestu ir Edvinu. 

dos pastiprinimui krepšinin
kus iš Connecticut. „Naujosios 
Anglijos" komandoje žaidė bu
vę Lietuvos jaunių rinktinės, 
kuri 1994 m. tapo Europos 
jaunių čempione, žaidėjai Ma
rius Kovaliukas ir Marius Ja
nulis. Iškovota „Ambasado
riaus" taurė, be abejo, pirma 
svari pergalė, kuria mes 
didžiuojamės! 

L.T. Kaip kilo mintis klu
bą pavadinti šventu mums 
visiems, ne tik krepšinio sir
galiams, „Žalgirio" vardu? 

S.M. Kauno „Žalgiris" la
bai daug davė krepšinio Lie
tuvai, seniai mums visiems 
tapo kaip lietuvio sinonimu, 
įvaizdžiu. Jei buvai krepši
ninku, tai norėjai lygiuotis į 
žalgiriečius, todėl pavadinimo 
ieškojimas nebuvo sunkus. 
Taip ir gimė Čikagos „Žalgi
ris", juolab, kad tam pritarė 
visi. Tas vardas ne tik pasi-
garsinimas, tas vardas ir įsi
pareigojimas. 

L.T. Kokie planai ateičiai? 
S.M. Treniruotis, žaisti, 

varžytis, laimėti. Dabar ku
riame Čikagos „Žalgirio" klu
bo moterų krepšinio koman
dą. Visas, kurios žaidė ar turi 
noro žaisti, kviečiame į mūsų 
klubą. 

L.T. Kaip išsilaiko klubas, 
kokie mokesčiai? 

S.M. Treniruojamės pusant
ros valandos. Už salę mokes
tis — 30 dolerių valandai. Per 
mėnesį susidaro per 360 
dolerių. Visi moka klubo nario 
mokestį, iš to ir išsilaikome. 

Mums bekalbant, prie tė
vo prisiglaudė du berniūkš
čiai, jau dabar žaidžiantys 
krepšinį už „Lituanicos" ko
mandą (profesionalus trene
ris, buvęs kretingiškis. Stepas 
Žilys). Vyresniajam Modestui 
— dešimt. 

L.T. Kas pirmą kartą 
nuvedė į krepšinio treniruotę? 
Ar patinka, kaip sekasi? 

M.M. Tėtis nuvedė. Žaisti 
patinka ir net labai. Aš gerai 
mėtau, mes su draugu esame 
vieni geresnių žaidėjų. 

Čia tėtis sudraudžia Mo
destą — prašau nesigirti. Yra 
daug gerų žaidėjų. Modestas 
valiūkiškai nusišypso ir rimtu 

S.M. Čia — jau septyneri 
metai. Esame visa šeima kar
tu. Žmona Arenida nedirba. 
Užsiima su vaikais, šeiminin
kauja namuose. Lietuvoje 
dirbau transporto kompanijo
je tad ir čia įkūriau savo ve
žėjų firmą „Truck Works". 
Mano didžiausia svajonė (ir aš 
tuo tikiu), kad mano vaikai 
įgytų aukštąjį išsilavinimą, be 
kurio Amerikoje nieko nepa
sieksi. 

L.T. Tai šaunus siekimas 
ir nuoširdžiausiai linkime jį 
įgyvendinti. Tuo pačiu linki
me ir jums, ir krepšininkams 
kuo didžiausios sėkmės garsi
nant lietuvių mėgėjišką krep
šinį, garsinant lietuvių vardą. 
Esate geras ir patrauklus pa
vyzdys lietuvių jaunimėliui. 
Norisi palinkėti kuo daugiau 
surinkti jaunų ir gabių žmo
nių į klubą „Žalgiris", kuris ne 
tik garsins lietuvius, Lietuvą, 
bet ir prisidės prie lietuvybės 
išlaikymo šioje Atlanto pusė
je. 

Norintys ir norinčios įstoti 
į krepšinio klubą „Žalgiris" 
gali skambinti Svajūnui tel.: 
708-243-7547. 

Malonu pranešti , kad 
„vakaro su šokiais" pelnas, 
kurį sudaro 2.500 dolerių, 
paskirtas naujojo komplekso 
statybai. Galime tik pasi
džiaugti, kad pirmas svarus 
įnašas iš „trečiosios bangos" 
lietuvių yra tikrai bičiuliška 
parama bendram tikslui. 

Šeštadienį ir sekmadienį 
„Žalgirio" klubas surengė 
turnyrą „trys prieš tris", kuris 
sutraukė nemažai dalyvių ir 
nemažai žiūrovų — salė buvo 
sausakimša. Dalyvavo net 
dvylika komandų. Varžybas 
laimėjo „Žalgirio" I komanda, 
antroje vietoje — „Žalgirio" III 
komanda, o trečioje — futbolo 
klubo „Lituanica" krepšinio 
komanda. „Oro karaliaus" — 
dėjimo iš viršaus — prizą lai
mėjo šoklusis Egidijus Sta
nislauskis. 

A Ligija Tautkuvienė 
<VV.¥ 
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(04/04/2003 Nr.20 

- J i s būna Altoriaus N a 
melyje. 

Kas žiba Altoriaus n a m e 
lyje? 

- Ten žiba Amžinoji Lem
pelė. 

Ką J ėzus veikia Al tor iaus 
namelyje? 

- J i s laukia pas J į a te i 
nan t vaikučių. 

Žiba žiburėlis, 
Bažnytėlėj šviečia. 
Mažam Jėzulėliui 
Vaikelius vis kviečia. 

Nuėjo Jonelis, 
Jau klūpo Marytė. 
Leisk mane, tėveli, 
Jėzų. aplankyti. 

Ką vaikučia i d a r o , atėję 
bažny tė l ėn? 

— J i e a t s ik laup ia ir sako: 
J ėzu l i , 
B ū k pasve ik in tas , b ū k pa

g a r b i n t a s ! 
Ar vaikučiai n e š a Jėzu l iu i 

kok ių dovanų? 
- Vasa rą va ikuč ia i a t n e š a 

gėlyčių ir padeda a n t Dievo 
S ta lo . 

Nuskynęs aš gėlyčių 
Nešu, Jėzuli, Tau. 
Globok mane mažytį 
Labai labai prašau. 

Žiūrėk, tiek daug vaikučių -
Aš jų vardu sakau: 
Tėvynėje jei būčiau, 
Gėlių nestigtų Tau. 

M A Ž I E J I S K A I T O V A I 

Stasys Yla (1908 - 1983) 

Poetas , d r a m a t u r g a s , 
publicistas ir kunigas, gimė 
Luciūnuose (dabar Anykščių 
raj.). Pasirašinėjo Juozo Ylu-
vio slapyvardžiu. 

J aun imui parašė populia
rią publicistinę knygelę „Mo
derni mergai tė" . Vaikams 
skyrė „12 pasikalbėjimų su 
mažaisiais". Ši sakralinės li
tera tūros knygelė pranoksta 
įprastinius katekizmus, nors 
parašyta tradiciniu kateche-
t iniu-dogminiu metodu. Jos 
emocinį poveikį pagilina pa
ties autor iaus parašyti eilė
raščiai a r jų fragmentai, ei
liuotai perkur ta malda „Tėve 
mūsų". Sakraliniai kanonai, 
liturginiai įvaizdžiai siejami 
su. mažųjų tautinio ugdymo 
idėja. 

12 pasikalbėjimų su 
mažaisiais apie Jėzų 

( iš t rauka) 

Bažnyčia ir Jėzus 

Kas tu esi, mano vaikuti? 
- Lietuvis! 

Tu lietuvis - taip! Bet kas 
tu dar esi? 

- Krikščionis! 
Kodėl tu esi krikščionis? 
- Nes mane pakrikštijo, 

davė krikščionišką vardą. 
Kas tave pakrikštijo? 
- Kunigas. 
Kur tave pakrikštijo? 

- Bažnyčioje. 
O kas yra bažnyčia? 
- Bažnyčia yra Dievo namai. 
Kas tuose Namuose gyvena? 
- Ten gyvena Jėzus Kristus. 
Kur Jėzus visą laiką būna? 
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B A L T I J O S J U R A 

Baltijos j ū r a - var ta i į 
pasaulį. Ją iš visų pusių supa 
sausumos, o su Atlanto van
denynu jungia sąsiauriai. 

Baltija vidutinio dydžio, 
skersai apie 400 km (nuo Lie
tuvos iki Švedijos), o išilgai 
1800 km. Giliausia vieta -
459 m. Papras ta i jūros būna 
kelių kilometrų gylio, bet Bal
tija sekli ir audringa, todėl 
pavojinga plaukioti dideliems 
laivams. 

Jū ros dugnas smėlėtas . 
Bangos išneša smiltis į kran
tą, o išdžiuvusias vėjas supus
to į kopas. 

Baltijos gelmėse dugne 
auga raudoni dumbliai. Tarp 
jų ropoja vėžiukai. Juos me
džioja jūr inės Baltijos žuvys: 
plačios a n t šono gulinčios 
plekšnės, didžiulės sidabra-
šonės lašišos, menkės. Lašišos 
rudenį išplaukia neršti į upes. 
Jūroje veisiasi apie 100 rūšių 
žuvų - s i lkės , s t r imelės , 
s tarkiai , sykai, lašišos... 

Prie Baltijos krantų pa-

•įii 

Ragas Kuršių nerijoje. 

sitaiko ruonių ir mažų b a n 
ginių - j ū r o s kiaulių. 

Baltijos jūros vanduo ne 
sūrus. Viename litre v a n d e n s 
ištirpę tik 6-8 g druskos, k a i 
At lanto vandenyne ne t t r i s 
ka r tus daugiau. 

Vals tybės, esančios a p i e 
Baltijos jūrą, yra Lietuvos ka i 
mynės - Latvija, Estija, Suo
mija, Švedija, Danija, Lenkija , 
Vokietija. Rusija (Ka l in in 
grado ir Sankt Peterburgo s r i 
tyse), Norvegija. Jos v a d i 
namos Baltijos šalimis. 

Baltijos pietryčiuose y r a 
įlanka - Kuršių marios. Kur 
šių marių forma pr imena t r i 

kampį , smailiuoju k a m p u įsi
r ė m u s i į Klaipėdą. Kur š ių ne
rijos k r a n t ų kyšul ia i vad inami 
r a g a i s : Nagl io , Bulv ik io , 
Grobs to , Rasytės . T a r p ragų 
sus ida r ius ios ned ide lės į lan
kos . 

Kurš ių mar ios seklios, 2-3 
m gylio. Jose s u g a u n a m a d a u g 
ve r t i ngų žuvų: lašišų, s ta rk ių , 
žiobrių, ungur ių , kuojų, kar 
šių, ešer ių, s t in tų . 

Žodynėlis: 
S ą s i a u r i s - t a i v a n d e n s 

j u o s t a , j ung i an t i d u v a n d e n s 
p lo tus . 

Ilgasmikio ruonio jauniklis. 

P A T A R L Ė S , 
P R I E Ž O D Ž I A I , 

P O S A K I A I 

Olandų l iaudis sako: 
Patarlės tai dukros kas

dieninės patirties. 

Paž iū rėk ime , ką sako lie
tuviai! 

Dievas davė dantis, duos 
ir duonos. 

Dievas duoda, Dievas ir 
atima. 

Dievas duoda vaiką, duo
da j a m ir saiką (dalį). 

Dievas , gėrybes dalin
damas, tinginius aplenkia. 

Dievas kantrus, bet nepa-
maršus. 

Dievas padeda tam, kas 
padeda kitam. 

Dievas viena ranka 
baudžia, kita priglaudžia. 

Dievas žino kas ko ne
grąžino. 

Dievui ir valdžiai į akis 
nelįsk - kai reiks, pašauks. 

Dievui visi žmonės lygus. 
Parengta pagal J. Mingirdo knygą 

„Patarlės, priežodžiai, posakiai" 

A Č I Ū D I E V U L I U I 

Ačiū tau, Dievuli, 
Už auksinę dieną, 
Už naktų žvaigždėtų 
Tūkstančius - ne vieną. 

Ačiū už lietutį, 
Krintantį ant lauko. 
Už saulytę skaisčią 
Kur padangėm plauko. 

Ačiū, kad globoji 
Tėvelius brangiuosius 
Ir gini nuo vėjų 
Vyšneles ir uosius. 

Ačiū už duonytės 
Kąsnį sotų, sotų, 
Už gražumą girių 
Ir laukų rasotų. 

Jonas Minelga 

V A I K U K Ū R Y B A 

„Draugo" lietuviukai 
man patinka. 

Kai skaitau, 
net akys švinta. 
Moku angliškai plepėti 
ir lietuviškai kalbėti. 

Šarlotė Vitolytė 

K A I P A Š G A L I U 
P A S I T A R N A U T I S A V O 
K R A Š T U I D A B A R I R 

A T E I T Y J E ? 

Kol kas aš nieko negaliu 
padary t i Lietuvai, tik pasa
koti apie ją draugams, kokia ji 
įdomi ir graži . Iš laikydamas 
l ietuvybę Amerikoje padedu 
ja i gyvuoti čia, Amerikoje. Gal 
aš nebūs iu toks garsus ka ip 
k a r a l i u s Mindaugas , k a i p 
kunigaikščiai Vytautas ar Ge
d iminas , a rba Darius ir Girė
nas , tačiau aš galiu būti mo
kytoju l i tuanistinėje mokyklo
j e ir mokyti vaikus lietuviškų 
da lykų . Nors ta i m e n k u t i s 
įnašas , bet žmonės žinos, kad 
aš lietuvis ir kad darbą galiu 
padary t i gerai ir sąžiningai. 

Na , o jei tapčiau svarbiu 
žmogumi ir visą laiką ke
l iaučiau, tai visuomet saky
čiau, jog esu iš Lietuvos. Kada 
L ie tuva įstos į NATO ir į 
Europos Sąjungą, pasakysiu 
visoms mokytojoms anglų mo
kykloje ir labai didžiuosiuos, 
kad esu lietuvis. 

Džiaugiuosi, kad galiu eiti 
į l i t u a n i s t i n ę mokyklą ir 
neužmirš t i lietuvių kalbos. Aš 
laba i myliu savo gimtąją 
tėvynę - Lietuvą! 

Paulius Simkonis, 5 ak., Čikagos 
lituanistinė mokykla 

Š T A I I R B A L A N D I S 

Balandis yra pavasar io 
mėnuo . Sodybose burkuoja, 
poruojasi balandžiai, o pra
dedančioje žaliuoti gamtoje 
g i rdė t i laukinių balandėl ių 
u lbav imas . Kiti paukščia i 
giesmininkai dar nesugrįžę, 
todėl švelnaus balandėlių tū-
t av imo nenustelbia puikieji 
giesmininkai. 

Turbūt visi supratote, vai
kučiai, jog balandžio mėnesio 
pavadinimas kildinamas nuo 
paukščio - balandžio vardo. O 
gal atvirkščiai? Kaip manote 
jūs? 

Beje, paukštis balandis 
d a r turi ir kitų simbolių. 
Vienas jų - „Taikos balandis". 

PROJEKTAS „MANO BAŽNYTĖLĖ" 
Jūs , vaikučiai, patys nuos

tabiausi lietuviukai! Dėkoju 
už laiškelius ir darbelius, ku
riuos siunčiate į redakciją. 

Pagalvojau, kad ši užduo
t is bus įdomi jums. 

Mano bažnytėlė 

1. J u m s reikės spalvoto ir 
ba l to popieriaus, žirklių ir 
klijų. 

2. Nupieški te bažnytėlę 
a n t spalvoto popieriaus taip, 
ka ip parodyta paveikslėlyje. 

3. Iškirpkite nupieš tas 
dalis ir suklijuokite ant balto 
popieriaus. 

4. Galite naudoti įvairių 
spalvų popierių. 

5. Apačioje užrašyki te 
bažnytėlės, kurią lankote pa
vadinimą ir siųskite darbelius 
į redakciją adresu: 

„Draugo" lietuviukams 
4546 W 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Na, o pačių išradingiau
sių, laukia prizai. Sėkmės! 

A B C P A T I E M S 
M A Ž I A U S I E M S 

Yla smaili skyles bado. 
Yla lopo kiaurą batą. 
Ylą turi batsiuvys, 
Yla batą pataisys. 

Mūsų seneliai patys mo
kėjo ir vaikus mokė batsiuvystės 
amato. Šiais laikais kažin a r 
pamatysi tokį stebuklą, gal 
tik liaudies amatų meistrelį. 

Tačiau ketureilį jūs t ikrai 
galite išmokti ir gražiai pa
deklamuoti. 

f* 

K I T O L I N K 

Tai kun. Antano Saula i -
čio, SJ , pa rengta knyga, ku
rioje aprašyt i žaidimai ir sie
lovados prat imai j aun imui . 

Žaidimai apie žmoniją 

Šie ža id imai per užs iė 
mimus, nuotykius ir pokal
bius ugdo suvokimą apie žmo
niją ir sudėtingą pasaulį, ku
rio gyventojai pašaukt i bū t i 
seserimis ir broliais - to pa
ties Dievo vaikais. Vienas pa
gr indin ių skau tybės t i k s lų 
y r a siekis supras t i įva i r ius 
žmones ir kul tūras ir tokiu 
būdu ugdyti santarvę bei ta i 
ką pasaulyje. 

Žaidimuose vadovai iš 
anksto numato aiškų tikslą, 
parengia reikalingą medžia
gą. Žaidimas baigiasi t ik t ada , 
kai visi žaidėjai savo nuotyk
ius ir išgyvenimus įvert ina ir, 
vadovų padedami , s t r u k 
tūr iškai apibendrina, nes ta i 
ir yra žaidimo tikslas. 

Žaidimas 
„Teisingumas ir laisvė'* 

1. Kiekvienas gauna po la
pą, kur iame užrašoma 20 žo
džių, kur ie per 10 min. a p t a 
riami mažuose būreliuose. 

2. Prie kiekvieno žodžio 
per 15 min. būrelis pa rašo po 
sakinį iš to, ką suprato a r ži
no, pvz.: „Tokiame ir tok iame 
kraš te spauda yra varžoma 
cenzūros"; „1988-1991 m. Lie
tuvai vėl atgauti nepr ik lau
somybę padėjo taikingos pas
tangos, be žiaurumo ir smurto". 

3. Visi drauge 10 min . da
lijasi žodžių r e ik šmėmis i r 
sakinių turinio k laus imais . 

Žodžiai šie: tau t inės ma
žumos, politinis spaud imas , 
totali tarinė, žmogaus te isės , 
karo stovis, indokr inaci ja , 
cenzūra, komunistai , opozici
ja , rasizmas, politika, demo
krati ja, pogrindis, p i l ie t in is 
nepaklusnumas, kankinti, dis
kriminacija, apar te idas , įka
lintas, kyšiai, valdžios paša l 
pa, t a rp tau t inė skola. 

v "" ' - ' ^ s - \ , 

' A/M 

tAtr," 

Mantas Kugauda, I klase. 
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LIETUVIŲ IŠEIVIJOS ARCHYVAI 

JAV lietuvių finansinėse • 
įstaigose (bankuose ir pan.) 
sukauptas turtas vertinamas 
milijoninėmis pinigų sumo
mis. O JAV lietuvių archyvuo
se sutelktos kultūrinės verty
bės yra pinigais neįvertina
mas turtas. Didžiausias ir ver
tingiausias lietuvių archyvas 
yra Čikagoje. Tai Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras. 
Jo padaliniai: Pasaulio lietu
vių archyvas, Žilevičiaus-
-Kreivėno muzikologijos ar
chyvas, Lietuvių medicinos 
muziejus. Budrio lietuvių foto 
archyvas. Jono Dainausko bib
lioteka ir archyvas. Taipgi čia 
veikia Ramovėnų laisvės ko
vų muziejus. Lietuvių genoci
do tyrimo centras, Vaizdi-
nių-garsinių priemonių sky
rius ir kt. 

LTSC pagrindinis įkūrėjas 
ir ilgametis vadovas yra prof. 
dr. Jonas Račkauskas, vicepir
mininkas dr. Robertas Vitas, 
archyvų direktorė Skirmantė 
Miglinienė. LTSC centre dirba 
nemažai darbuotojų ir talki
ninkų. LTSC veikia Jaunimo 
centro patalpose. 

LTSC, neseniai pradėjo 
leisti ir elektroniniu paštu 
platinti „Išeivijos archyvų ži

nias". Leidėjai bematant susi
laukė teigiamo atgarsio. PLB 
valdybos darbuotoja L.Ž. rašo: 
„Dėkoju už prisiųstas žinias. 
Nežinojau visos Jūsų darbo 
apimties... Džiaugiuosi. Lin
kiu sėkmės ir toliau". 

JAV LB centrinių organų 
ilgametis narys dr. K.A. rašo: 
„Profesoriau Jonai, sveikinu ir 
dėkoju už supažindinimą... 
Taipgi linkiu žinioms turėti 
savo e-paštą ir tvirtai įsitvir
tinti internete..." 

J. K. iš Vilniaus taip rašo: 
„Nuoširdžiai dėkoju už infor
maciją apie centro veiklą... 
Linkiu sėkmės Jūsų kilniame 
ir labai svarbiame Lietuvos 
kultūros bare". k 

Vilnietis V.V. taip parašė: 
„Nuoširdžiai dėkoju už infor
maciją. Linkiu Jums geriau
sios kloties ir ištvermės šiame 
darbe". 

Dar viename, iš Lietuvos 
atkeliavusiame, laiškutyje ra
šoma: „Labai džiugu gauti ži
nių iš Jūsų. Malonu, kad 
LTSC ėmėsi naujos veiklos — 
platina 'Išeivijos archyvų ži
nias' elektroniniu paštu". Taip 
rašo bibliotekininkė G.J. 

Iš Kalifornijos atsiliepęs 
visuomenininkas, žurnalistas 

J.K. rašo: „Ačiū už informaci
ją. Mane įdomauja Lietuvos 
archyvai, kuriuose atsiranda 
vietos ir išeivių archyvinei 
medžiagai. Pastebėjau, kad 
kai kurie mokslinius darbus 
rašą magistrantai bei dokto
rantai dažnai naudoja šalti
nius, kurie kreivai vaizduoja 
išeivijos veiklą ir darbus". 

Čikagos priemiestyje gyve
nąs J.V. sveikina ir džiaugiasi:' 
„Tai pagirtinas elektroninis 
žinių leidinys, kuris ne tik 
atnaujina lietuvių visuomenės 
dėmesį LTSC darbams, bet 
duoda vilčių lietuvybei pla
čiame pasaulyje... Sveikinu vi
sus LTSC darbuotojus, admi
nistratorius ir LTSC vadą, 
prof. dr. Joną Račkauską, 
kuris sumaniai vadovauja 
vienai svarbiausių JAV lietu
vių organizacijų". 

Štai dar vienas, iš tėvynės 
gautas, laiškutis: „Pirmąjį 
'išeivijos archyvų žinių' nu
merį gavau. Labai dėkoju. 
Saugosiu, informuosiu, steng
siuosi prisidėti ir mylėti, gerb
ti, saugoti..." Taip rašo A.O. 

LTSC yrfc pasiryžęs tęsti ir 
tobulinti „Išeivijos archyvų 
žinių" leidimą bei platinimą. 
Žinių netrūksta. LTSC vado
vybė, darbuotojai ir talki
ninkai reiškia nuoširdų ačiū 
už atsiliepimus ir linkėjimus. 
Taipgi nuoširdžiai dėkojama 
už teikiamą ar žadamą paramą. 

LTSC nepretenduoja į lie
tuvių išeivijos „viršūnes", o tik 
puoselėja dr. Jono Basana
vičiaus mintis. Būtent: „...turi
me mylėti mūsų garbingą 
senolių palikimą, turime gerb
ti ir saugoti, kad jis neišnyk-
tų". 

Čikagoje veikiantis LTSC 
ir jame sukaupta archyvinė 
medžiaga bei kitos kultūrinės 
vertybės yra prieinamos tiek 
saviems, tiek ir svetimiems: 
lituanistika besidominčioms 
organizacijoms ir paskiriems 
asmenims. LTSC nesiriboja 
lituanistinio turto išsaugo
jimu, o leidžia lietuvių ir ang
lų kalba knygas, skelbia moks
linius straipsnius. Iki šiol 
išleista daugiau kaip 50 kny
gų. Viena jų — W. Urban 
„Tannenberg and After" — 
sulaukė pasaulinio pripažini
mo. Šią kitataučio moksli
ninko parašytą istorinę knygą 
dabar "norima lietuvių kalba 
išleisti Lietuvoje. 

Neatrodo, kad derėtų pri
tarti kai kurių asmenų užsi
mojimui ardyti ilgametį darbą 
ir visą išeivijoje sukauptą 
archyvinį turtą perkelti į Lie
tuvą. Girdi, reikia viską cen
tralizuoti. Taip galvojantiems 
norėtųsi priminti, kad centra
lizacija buvo (kai kur tebėra) 
diktatūrinės sistemos pagrin
dinis ramstis. 

Petras Petrutds 

VYŠNIŲ FESTIVALIO PRINCESIŲ VIEŠNAGĘ LIETUVOS AMBASADOJE PRIMINS 
JAPONIŠKA VYŠNIA — SAKURA 

Antradienį, balandžio 1 d., 
Lietuvos ambasadoje JAV 
lankėsi Vyšnių žydėjimo festi
valio (Cherry Blossom 
Festival) dalyvės. 

Vyšnių princesėmis vadi
namos merginos festivalyje 
atstovauja beveik visoms JAV 
valstijoms bei daugeliui Va
šingtone reziduojančių užsie-
nio'Valstybių ambasadų. Lie
tuvos ambasadai JAV atsto
vauja Ohio valstijoje, Miami 
universitete magistro studijas 
ekonomikos srityje baigusi 
studentė iš Lietuvos Lina 
Stulpinaitė. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas pa
sveikino festivalio dalyves su 
gražia pavasario švente. Kar
tu su viešniomis apsilankymo 
Lietuvos ambasadoje proga 
prie pastato pasodinta japo
niška vyšnia — sakura. Vyš
nių princesės linkėjo, kad sa-
kuros žiedai primintų, jog pa
saulyje svarbiausia yra meilė. 

Vėliau festivalio dalyvės 
buvo pavaišintos lietuvišku 
šakočiu ir lietuviška arbata, 
joms parodytas pažintinis fil
mas apie Lietuvą, papasakota 
apie ambasados istoriją. 

Vyšnių žydėjimo festivalis 
Vašingtone rengiamas vienu 
gražiausiu metų laiku, kai 
sužydi keli tūkstančiai japo
niškų vyšnių ir JAV sostinę iš 
viso pasaulio užplūsta minios 
turistų. Festivalis simbolizuo
ja pavasarį, grožį ir draugys
tę. Į šią šventę kiekviena JAV 
valstija deleguoja savo mer
giną — princesę. Prieš aštuo
netą metų festivalyje daly
vauti buvo pakviestos ir JAV 
reziduojančios diplomatinės 
atstovybės. Nuo tada savo 
šalies atstovę — Lietuvos 
Vyšnių princesę — deleguoja 
ir Lietuvos ambasada JAV. 

jimo festivalio dalyvės Lietuvos ambasadoje \Vashington. D€, buvo pavaišintos lietuvišku šakočiu, R o l a n d a s K a č i n s k a s 
• I ietuvos Vyšnių pneesė Lina Stulpinait.o 

Vyšnių žydėjimo festivalio dalyvės su Lietuvos ambasadoriumi JAV Vygaudu Ušacku ir jo žmona Ix>reta 
vidi • ; mbasados pastato pasodinto vyšnios-sakuros medelio. 

„Trys panteros" po koncerto St. Petersburg. FL. Iš kairės: Nomeda Vilkanauskai tė , Rasa Juzukony te , grupes 
atstovė ir programos vedėja Alanta Denisenkienė ir Raimonda Ta l la t -Kelpša i t ė . Floridoje (kovo 26 d.) koncertas 
buvo labai sėkmingas ir mUsų tautiečiai dar dabar gyvena šviesiais pr is iminimais , tebemūniuodami romant i škas 
melodijas, kurias jiems padainavo viešnios. „Tris panteras" cikagiečiai ir apylinkių lietuviai galės girdėti šį sek
madienį, balandžio 6 d., 3 vai. popiet. Maria gimnazijos salėje. Visus maloniai į koncertą kviečia „Draugas". 

J U O D K R A N T Ė S P A S I D I D Ž I A V I M A S 
Artėja graži Dainų šventė, 

kuri vėl sutrauks lietuvius, 
pasklidusius po platųjį pasau
lį. Atvykusieji ne tik džiugins 
tėvynainius savo skambiais 
balsais, grakščiais šokiais, 
liudydami, kad, ir gyvenant 
toli nuo Lietuvos, galima ne
pamiršti gimtosios kalbos, 
savo tautos papročių, puose
lėti kultūrą. O ką mes galime 
pasiūlyti savo brangiems sve
čiams? Šalia įvairios rekla
mos yra nemaža gražių lanky
tinų vietų. Viena jų — „Raga
nų kalno" ekspozicija Juod
krantėje. 

Nedidelis kurortinis Juod
krantės miestelis tarp Kuršių 
Nerijos ir Baltijos jūros. Jis 
tvarkingas ir gražus, malonūs 
jo šeimininkai. įspūdinga 
gamta. O į tą nepakartojamą 
gamtos grožį subtiliai įsilieja 
Kuršių Nerijos krantinė, skulp
tūros miestelyje ir ypač 
„Rag a nū kalno" ekspozicija. 
Čia rymo tautodailininkų iš 
visos Lietuvos darbai: nuo itin 
garsių iki mažiau žinomų 
menininkų — tačiau kiekvie
nas jų palikęs savo širdies 
šilumą, skleidžiančią gerumą, 
liudijančią meilę savo tėvynei, 
papročiams, legendoms. 

Raganų kalno ekspoziciją 
(71 figūrą) menininkai sukūrė 
per tris vasaras (1979—1981). 
1988 m. skulptūrų ansamblį 
papildė dar 12 skulptūrų, 
daugiausia žaidybinio pobū
džio: sūpuoklės, kalneliai, kė
dės. 1999 m. pavasarį ekspo
natai buvo restauruoti. 

Kalno papėdėje — trys 
stulpai su įrašais, kuriuos iš
kalė A. Baranauskas. P. Pe-
leckis ir I. Užkurnys. Viduri
niame stulpe įrašas: „Tris va
saras liaudies meistrai kūrė 
Raganų kalno ansamblį, skir
tą tarptautiniams vaikų me
tams. Ąžuolų skulptūrose at
gijo legendų ir pasakų herojai. 
Meistrų, kurių pavardes čia 
iškaltos, kūrybiniam darbui 
vadovavo skulptorius Stepo
nas Šarapovas. architektas 
Algimantas Nasvytis 1979— 
1981". Kairėje esančiame 
stulpe — 35 skulptorių 
pavardės. Dešiniame dar 5 
skulptorių, 5 kalvių ir 4 kitų 
Juodkrantei darbus sukūru
sių meistrų pavardės. 

Raganų kalno skulptūrų 
tema — pasaulis, kuriame gy
vena raganos, velniai ir Ne
ringos legendų herojai. Čia ir 
Juozo Jakšto iš Švenčionių 
darbai, ir Ipolito Užkurnio iš 
Vilniaus, ir S. Karnausko iš 
Utenos ir daugelio kitų tauto
dailininkų. Čia matome ir 
Jono Paulausko iš Telšių — 
Žemaitijos sostinės garbės 
piliečio (1996), 2002 metais 
atšventusio 80-ąjį jubiliejų 
darbus. 2002 m. jis apdovano
tas Lietuvos kultūros minis
terijos premija už tradicinės 
kultūros puoselėjimą ir sklei
dimą (apie J. Paulauską Elė 

Kakanauskienė rašė „Žemai
čių saulutėje", 2002 m. liepos 
19 d. „Gilios tautodailininko 
pėdos įmintos Žemaičių žemė-
je"). 

Ramiai galima grožėtis 
„Raganų kalno" išmoningomis 
itin savitomis skulptūromis, 
nes tik retkarčiais pasirodo 
vienas kitas praeivis. Šiek tiek 
„Raganų kalną" pagyvina eks
kursijos, daugiausia užsie
niečių. Unikalia „Raganų kal
no" ekspozicija galėtų pasigro
žėti ir į Dainų šventę atvyk-
siantys pasaulio lietuviai. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Prie skulptūros ..Laukiančioji" dr. A. Vasiliauskienė (pirmoji dešinėje' su 
Onutės ir Raimondo Mišeikų šeima iš Raudondvario Kauno r . 

Tai - Jūsų laikrašt is 

(THUANtAS WORlO WID£ DAILY 

Sekmadieni, balandžio 6 d., 3 v. p. p., \ geros, sielą keliančios muzikos koncertą 
Marta gimnazijos auditorijoje (6727 S. Califomia Ave., Chicago) kviečia „Draugas 

Programą atliks sopranai Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Nomeda Vilkanauskaitė ir Rasa juzukonyte, pasivadinusios 

„Trimis panteromis" 
Bilietai iš anksto gaunami „Drauge" , „Seklyčioje" — 2711 West 71 Str., Chicago, ir prieš koncertą prie įėjimo. 
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J A V dėko ja „Vilniaus d e š i m t u k u i " už p a r a m ą 
I r a k o k l a u s i m u 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
veiksmų atsakant į Irako 

kel iamą grėsmę tarptautinei 
taikai ir saugumui. 

JAV Valstybės sekretorius 
užtikrino, kad įtemptu metu su
laukta politinė parama Vašing-

tonui buvo labai svarbi ir ji ne
bus pamiršta. 

Vilniaus grupės ambasado
r ia i savo ruožtu dėkojo Jungti
nėms Valstijoms už nuolatinę 
paramą jų siekiams tapti NATO 
narėmis. 

P r e m j e r a s : Lietuvos e k o n o m i k a teikia vilčių 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

J i s teigė, jog nevėluoja algos 
mokytojams, medikams, savi
valdybių ir jų įstaigų darbuoto
jams. 

Valstybinio biudžeto įplau
kos pernai buvo 600 mln. litų 
didesnės nei 2001 metais. Tik
rosios gyventojų pajamos 2002 

m. padidėjo 7.5 procento. 
A. Brazausko žodžiais, ben 

drojo vidaus produkto augimas 
6.7 proc. liudija apie gerą val
stybės „sveikatą". 

Jis džiaugėsi ne tik augan
čiu eksportu, bet ir didėjančiu 
eksportuojamų lietuviškos kil
mės prekių kiekiu. 

Ūkin inka i raginami i šnaudot i narystės Europos 
Sąjungoje p r iva lumus 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
„Kaimas yra tiesiausiame 

kelyje, kuris per Europos Są
jungą veda į geresnį ir turtin
gesnį gyvenimą", sakė valstybės 
vadovas. 

Pažymėjęs, kad Lietuvai 

stojant į Europos Sąjungą, ūki
ninkams atsiveria naujos gali
mybės, kurias būtina išnaudoti, 
R. Paksas ragino ūkininkus ne
bijoti naujovių, diegti moder
nias technologijas. 

P L U N K S N I N E S 

K E L N Ė S 

Atke l ta iš 3 psl. 

Apie tai aš nieko nežino
jau , ne t ir kalbėję nebuvom. 
Grįžus man iš darbo, pasakė: 
„Aš j a u pens in inkė" . Atsa
kiau: „Gerai". Po metų ir a š 
apleidau savo darbovietę. 

Po ilgesnių atostogų Flo
ridoj n u t a r ė m čia pasilikti . 
Laikas greitai bėgo ir nė ne-
pajutom, jog per 25 metus 
pragyventa. Keletą kartų lan
kėmės Lietuvoje. Planavom 
ten įsikurti . Tačiau Lietuvą 
radom visiškai kitokią. Ne
radom medžiuose pasken
dusių ūkininkų sodybų, nera
dom to darbštaus Lietuvos 

Iš Kosovo n a m o g r į ž t a Lietuvos ka r i a i 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

Lietuvos kariai, kurie dislo
kuoti netoli Kačaniko miesto 
pietryčių Kosove, atlieka taikos 
tarnybą JAV brigados sudėtyje, 
budi dieną ir naktį, saugo trau
kinius bei atlieka kitas užduotis 
kar tu su amerikiečiais kariais. 

Lietuviai kartu su kitų vals
tybių, esančių NATO vadovau
jamose taikdarių pajėgose, ka
r ia is padeda provincijoje pa
laikyti tvarką, prisideda prie 
taikaus gyvenimo atkūrimo ne
toli sienos su Makedonija. 

Sra ig t a spa rn io n e l a i m ė Baltijos jūroje įvyko 
dėl l a k ū n ų klaidos 

A t k e l t a iš 1 psl . 
Zenonas Vegelevičius žur

nal is tams teigė, kad laiku iš 
jūros i š t raukus Juodąs i a s 
dėžes" — išliko visi jų parody
mai, kurie kruopščiai ištirti . 

Karinių jūrų pajėgų sraig
t a spa rn i s gelbėjimo pratybų 

metu į jūrą nukrito kovo 26-ąją. 
Avarijos metu žuvo įgulos 

vadas majoras Alvidas Braz-
lauskas ir borto-technikas virši
la Edmantas Vizbaras, trys gel
bėtojai ir vienas įgulos narys 
buvo išgelbėti. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
A t k e l t a iš lpsl. 
* M a ž ų JAV k a r e i v i ų 

g r u p e l i ų r e m i a m i k u r d ų ko
v o t o j a i ketvirtadienį veržėsi 
prie Šiaurės Irako Mosulo mies
to, tačiau susidūrė su smarkia 
kulkosvaidžių ir šautuvų ugni
mi. Vienas kurdų kovotojas pra
nešė, kad jų pajėgos priartėjo 
prie Mosulo mažiau kaip per 5 
kilometrus. Nepriklausomi šal
tiniai negalėjo to patvirtinti. 

* P e r amer ikieč ių i r bri
t ų p a j ė g ų an t sk rydž iu s Bag
dade ketvirtadienį žuvo 27 ir 
buvo sužeisti 193 žmonės, pra
nešė Irako informacijos minist
ras Mohammed Saeed al-Sahaf. 

* J A V pajėgos ke tv i r t a 
d i e n i p r i a r t ė j o per 15 kilo
m e t r ų nuo centrinės Bagdado 
dalies ir kontroliuoja pietines 
Irako sostinės prieigas, prane
šė 20,000 karių turinčios 3-
iosios pėstininkų divizijos va
das, generolas majoras Buford 
Blount. Pasą jo, antrosios bri
gados kareiviai kontroliuoja 
svarbią kryžkelę, esančią už 15 
km nuo Bagdado centro ir „yra 
užtverę pietinį privažiavimą 
prie Irako sostinės'. 

* „ V a k a r v y k d y d a m a s 
operac i j ą , nukrito mūsų sraig
tasparnis 'Black Hawk' ", sakė 
brigados generolas Vincent 
Brooks. „Vyksta įvykio tyrimas. 
Žuvo keli mūsų kariai, tačiau 
nemanome, kad dėl to kalta 
priešo ugnis", pridūrė jis. 

* J A V k a r i u o m e n ė t i r ia 
g a l i m y b ę , kad Amerikos rake
ta „Patriot" numušė virš Irako 
skridusį JAV karinio jūrų lai
vyno naikintuvą bombonešį 
„F/A-18C Hornet", ketvirtadie
nį pranešė JAV gynybos parei
gūnai. „Mes tiriame visas gali
mybes", sakė JAV pareigūnas, 
paprašytas pakomentuoti žinia-
sklaidos pranešimus, kad vien
vietį naikintuvą trečiadienį ga
lėjo numušt i į dvi irakiečių ra
ke tas paleista priešlėktuvinė 
raketa „Patriot". Tačiau gyny
bos pareigūnai, pageidavę ne
skelbti savo pavardžių, pabrėžė, 
kad jokios su šiuo įvykiu susiju

sios išvados kol kas nepadary
tos. Manoma, kad per dvi karo 
operacijos Irake savaites tai ga
li būti jau antras kartas, kai 
koalicijos lėktuvas buvo numuš
tas „draugiškos ugnies". Anks
čiau amerikiečių raketa „Pat
riot" numušė Didžiosios Brita
nijos reaktyvinį lėktuvą „Tor
nado", žuvo abu jo įgulos nariai. 

* I r ako valdžia ketvir ta
d ien į po pietų t ebekont ro -
l iavo Bagdado tarptautinį oro 
uostą, pranešė AFP korespon
dentas. JAV pareigūnai kiek 
anksčiau pranešė, kad Bagdado 
link judančios amerikiečių pajė
gos visiškai priartėjo prie Sad-
dam Hussein tarptautinio oro 
uosto ir yra pasirengusios mū
šiams. „Galiu patvirtinti, kad jie 
(kariai) yra šalia oro uosto", 
sakė JAV Centrinės vadovybės 
atstovė spaudai majore Randi 
Steffy, tačiau daugiau informa
cijos nesuteikė. Bagdado Sad-
dam Hussein tarptautinis oro 
uostas yra maždaug 20 km į 
pietvakarius miesto centro. 

* I r a k o civiliai gyvento
j a i ir k a r i u o m e n ė s dezerty
r a i ketvirtadienį autobusais 
masiškai bėga iš Bagdado ir 
pasiduoda prie Irako sostinės 
artėjančioms amerikiečių pa
jėgoms. „Kelyje yra tiek daug 
žmonių, kad neįmanoma tęsti 
karinių operacijų, todėl mūsų 
dalinys dabar sustojo ir greito
siomis įkūrė karo belaisvių sto
vyklą", sakė ABC koresponden
tas Mike Cerre. J is sakė. kad 
buvo gauta informacija, jog iš 
Bagdado važiuoja daugiau nei 
60 autobusų su bėgančiais ira
kiečiais. ABC parodė reportažą, 
kuriame dešimtys rankas iškė
lusių irakiečių eina JAV pajėgų 
link, o iš Bagdado važiuoja keli 
keleiviniai autobusai „Mus su
stabdo srautas autobusais, sun
kvežimiais, taksi automobiliais 
ir kitomis įmanomomis trans
porto priemonėmis bėgančių de
zertyrų ir pabėgėlių, kurie ban
do vykti į pietus pas savo gimi
nes arba nori pasiduoti ameri
kiečių pajėgoms", sakė Cerre. 

A t A . 
EDVARDUI LAPUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų talkininką, 
velionio sūnų RAIMUNDĄ ir visus artimuosius. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 

ū k i n i n k o . Viskas i šg r i au t a , 
v i skas sunaikinta. Buvę der
lingos dirvos garsvyčiom gel
tonavo. Savo gimtuose namuose 
t ik akmenų krūvą ir keletą 
nuskurdus ių vaismedžių tea t -
r a d a u . Įsitikinom, kad mes 
čia j a u nepr i tapsim. M ū s ų 
v ie ta Amerikoj. Ir Amerikoj, 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95 th 
S t r e e t 

Te l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
'Farm Insurance Companies • Home Offices: Bioomington, Illinois 

nors čia j a u gyvenam daugiau 
kaip 50 metų, giliau šaknų 
nesuleidom. Mūsų šaknys pa
liko Lietuvoje. Dabart inis mū
sų j ausmas toks: sėdime lyg ir 
an t tvoros, ir nežinom, į kurią 
pusę šokti. Kaip toje dainoje, 
„bet ta i širdelei kažko vis 
t rūks ta , kažko vis ne gana". 

Pabaiga 

IŠNUOMOJA 

Išnuomoju vieną kam
barį šiauriniame Čikagos 

priemiestyje. 
Tel. 847-219-3224. 

VVoodridge išnuomojami 2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. ..condo' 
Oak Lawn ir Wiilowbrook su 

baseinais. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
3. ms. 

Landmark __ 
properties ^ 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Atlieku dažymo darbus is lauko 
ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. 

Tel. 708-420-6790. 
Algirdas. 

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ALTOMOBUa NAMLS SVEKATOS 
K GYVYBĖS DRAlMvIAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

M Jį- C 24r«S,7DAYS 
^ * * * " 775531-1833 
-,"£££££<= 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė saldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ĮVAIRUS*** 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus 
nepilną darbo dieną. Tel. 630-
244-4072. 
* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
senus ar ligotus žmones. Turi 
rekomendacijas, susikalba 
angliškai. Tel. 773-254-5682. 
* Išsilavinęs, sąžiningas, 45 m. 
vyras, kalbantis angliškai, gali 
prižiūrėti pagyvenusius žmones 
ar vaikus. Gali trumpesniam ar 
ilgesniam laikui pakeisti. Tel. 
773-518-1710. 

SIŪLO DARBA 

Vaikams reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764. Marina. 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
Engiish. sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SA VENGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

I . INOM 

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

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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LNTERNATIONAI. 

9525 S. 79th Avenue 

Suite 207 

Hickory Hills, IL 60457 

Phone: 708-430-7272 
800-462-2584 

E-mail: 
gtichicago@yahoo.com 

Pat ik imas , profesionalus ap ta rnavimas visais kelionių reikalais 

• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Jūsų patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptautiniai, iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoje ir Austrijoje — GRUODŽIO 6 d.. 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASARIO 29 d.. 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 
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AtA KPT. ANDRIŲ JUŠKEVIČIŲ 
PRISIMENANT 

A.a. Andriu? -Juškevičius. 

P r i e š 10 m e t ų iš m ū s ų 
t a r p o A m ž i n y b ė n i ške l i avo 
k a p i t o n a s A n d r i u s J u š k e v i 
čius, tačiau jo šeimai — žmonai 
Zuzana i , dukros še ima i J ū 
ra te i ir J o n u i V a r i a k o j a m s . 
va ika ič iams dr . R e n a t a i ir inž. 
Jonu i , j i s t ebėra gyvas b r a n 
giuose p r i s i m i n i m u o s e . I r 
daugel is d raugų bei paž į s t a 
m ų j auč ia tą patį . 

Kpt. Andr ius J u š k e v i č i u s 
gimė 1903 m. Dvylikių k a i m e , 
Pakuonio vlsč., K a u n o apsk r i 
ty. Baigęs J . T u m o gimnazi ją 
Kaune , Vytau to Didžiojo un i 
vers i te te studijavo te isę , 1930 
m. baigė Karo mokyklą, o vėliau 
ir K a r o akademi ją . P i rmoj i 
darbo v ie ta buvo Mar i j ampo
lėj, dev in tam pės t in inkų pul 
ke . Čia j i s d a r dės tė ir k a r o 
mokslą Rygiškių J o n o bei Ma
rijonų gimnazijose. R. J . g im
nazijoj vadovavo s k a u t ų t u n 
tu i . Iš Mar i jampolės buvo per
kel tas į trečią pės t in inkų pul 
ką Kėdain iuose . 

P a s i t r a u k ę s su š e i m a iš 
Lietuvos nuo soviet inės oku
pacijos, iš Vokietijos a tvyko į 
JAV ir apsigyveno Cicero, IL. 

G y v e n d a m a s Cicero . įs i
t r a u k ė į didžiulį l ie tuvišką vi
suomeninį darbą. 

Kpt. Andr ius J u š k e v i č i u s 
pr ik lausė Amerikos Lie tuv ių 
t au t ine i sąjungai, s k a u t a m s , 
šau l i ams , buvo didelis BALFo 
r ėmė ja s , d a u g m e t ų d i r b o 
Lietuvių Bendruomenė je , Lie
tuvių kar ių v e t e r a n ų . .Ramo
vės" sąjungos i lgamet i s pir
min inkas . Kiek įvairių minė 
j imų ir renginių jo s u r e n g t a ! 
Visur jo bū ta . vadovau ta . 

Gražu , kad j is buvo su
p r a s t a s ir įver t in tas . Už nuo
pelnus karo tarnyboj 1939 m. 
vasar io 16 d. buvo apdovano
t a s Lietuvos Kunigaikšč io Ge
d imino IV la ipsn io o r d i n u . 
1974 m. rugsėjo 8 d. buvo apdo
vanotas Saul ių są jungos išei
vijoj Šaul ių Žvaigždės ord inu 

1978 m. a p d o v a n o t a s Lais 
vosios Ukra inos egzi l inės vy
r iausybės 60 m. N e p r i k l a u 
somybės proga išleistu o rd inu . 

1989 m. gegužės 20 d. Lie
tuvių kar ių ve t e ranų sąjungos 
..Ramovės" pake l t a s į ga rbes 
na r ius . 

Kpt. Andr ius J u š k e v i č i u s 
mirė 1993 m vasar io 23 d. 

Praė jus 10 m. nuo jo mir
t ies. 2003 m. vasa r io 23 d., 
įvyko gražus mir t ies deš imt 
mečio paminė j imas . P a m a l d a s 
už Jo siela aukojo k u n . R. Ado
mavičius Svc. Mergeles M a n 
jos Gimimo parapi jos bažny
čioje. Po pamaldų didel is bū
ry,- ar t imųjų buvo p a k v i e s t a s 

va i šėms į Hilton viešbutį . Prie 
vaiš ių stalo labai graž ia i mi
nėj imą vedė d u k r a i t ė dr. Re
n a t a S tan i šk ienė : „Prieš 10 
m e t ų mes n e t e k o m e labai 
myl imo Bočiaus, m ū s ų vaikys
t ė s ir j a u n y s t ė s šv i e saus žibu
rio. J e i v a i k y s t ė la ikoma 
gyvenimo ry tu , tai mūsų Bo
čius buvo to ryto saulė" , kal
bėjo dr . Rena ta . Vaika i t i s inž. 
J o n a s M i n d a u g a s kalbėjo: 
„Išeivijoj kovodamas už Lie
tuvos laisvę, labai d a u g dėme
sio skyrė še imai . Atsižvelgiant 
į jo sugebėjimą išlaikyti balan
są t a r p v i suomeninės veiklos 
ir nuota ik ingo, humor is t in io 
bendrav imo su še ima , j i s man 
visuomet liks puikiu pavyzdžiu". 

L ie tuv ių k a r i ų ve t e ranų 
. .Ramovės" sąjungos Čikagos 
skyr iaus v a r d u kalbėjo pirm. 
Juozas Mikulis . J i s pažymėjo, 
kad kpt . Andr ius Juškevič ius 
buvo ge ra s o r g a n i z a t o r i u s , 
veiklus ir d r a u g i š k a s . 16 m. 
vadovavo r a m o v ė n a m s . 

V i s u o m e n i n i n k a s Algis 
Regis kalbėjo šau l ių ir Mažo
sios Lietuvos draugi jos vardu, 
i ške ldamas kpt. A. Juškevi
č iaus d a r b u s š ioms draugi 
joms . 

Dr. Bronė Motuš ienė dali
nosi maloniais pr is iminimais 
apie įvairią v i suomenine veik
lą Cicero, ypač Lietuviu. Ben
druomenėj . 

S tasė P e t e r s o n i e n ė , buv. 
Pedagoginio l i tuanis t ikos ins
t i tu to d i rektorė , dž iaugės : ir 
dėkojo žurn . Zuzanos ir kpt. 
A n d r i a u s J u š k e v i č i ų . bei 
vais t . J ū r a t ė s ir inž. Jono Va-
riakojų še imoms už rūpestį ir 
visokią p a r a m ą l i e tuv i škam 
švietimui. J i e buvo ilgamečiai 
ins t i tu to mecena ta i Abu Va-
riakojų va ika i — dr . Renata ir 
inž. Jonas — labai gerais pa
žymiais baigė PL inst i tutą, o 
Jonas , buvęs šio ins t i tu to lek
tor iaus istoriko J o n o Damaus
ko a s i s t e n t a s , vel ia u kelis 
me tus buvo PLI lektor ius . 

Po visų ka lbų velionio 
žmona. žurn . Zuzana Juškevi
čienė, labai j a u t r i u žodžiu 
dėkojo kun. R. Adomavičiui, 
kalbėtojams ir svečiams. 

Po vaišių še ima ir draugų 
būrys išvyko į Šv. Kaži-
lietuviu, kap ines , padėjo vai
niką ant kpt . Andr i aus Juš
kevičiaus kapo ir sugiedojo 
Tautos himną. Visi skirstėsi. 
š i rdyse m i n ė d a m i , prieš 10 
metų čia pa la ido tą , tėvynę 
Lietuvą mylėjusį t au tos siinu. 
kur iam dėl Lietuvos okupaci
jos nebuvo lemta ilsėtis prie 
Nemuno k ran tu . 

S t a sė Petersonienė 

mailto:gtichicago@yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE• 
METINIS LEMONTO LB NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Pal. Jurgio ipelionas, kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

Lietuvos Dukterų draugi
ja vėl nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į jų ruošiamą prieš-
velykinį pyragų ir margučių 
pardavimą balandžio 17 d. 
..Nameliuose'', 2735 W. 71st 
Str.. nuo 8 vai. ryto. Tel. 773-
925-3211. Visi labai laukiami. 

Lietuviškų blynų pusry
čiai ruošiami sekmadienį, ba
landžio 6 d., po 8, 9 ir 10:30 
vai. r. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pel
nas skiriamas parapijai. Pa
rapijiečiai ir svečiai nuošir
džiai kviečiami pasivaišinti. 

Šv. Kazimiero kongregaci
jos seserys mloniai visus kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, balandžio 5 d.. 9:30 
vai. ryto, seselių motiniškame 
name, 2601 W. Marquette 
Rd..- Chicago. Mišias aukos 
kun. Patrick J. Pollard. Čika
gos arkivyskupijos katalikiš
kų kapinių direktorius. Mišio
se dalyvaus Šv. Kazimiero 
akademijos alumnės. 

Dvi „panteros" — Rai
monda Tallat-Kelpšaitė ir 
Nomeda Vilkanauskaitė — šį 
sekmadienį, balandžio 6 d., 
10:30 vai. r. Mišiose, giedos 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Visi kviečia
mi dalyvauti Mišiose, o 3 vai. 
p.p. atvykti j Maria gimnazi
jos šalę ir išgirsti visas ,,Tris 
panteras" dainuojant jau 
kitokia muziką. 

Mišios už mirusias ir 
gyvas Lietuvių moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo na
res bus aukojamos balandžio 
i 3 ei., sekmadienį. 10 vai. r., t. 

jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
bus pabendravimas ir vaišės. 

Čikagos klubo narės 
prašomos gausiai dalyvauti 
Mišiose ir pabendravime. 

Jaunimo centro Moterų 
klubo geriausios šeimininkės 

- .- kviečia Verbą sekma
dienį, balandžio 13 d. į tra
dicinius priešvelykinius pus
ryčius •)(' (2345 W. 56th Str.. 

igoi kavinėje, tuoj po 10 
vai. Mišių jėzuitų koplyčioje. 
Klubo nares žada visus atsi
lankiusius skaniai pavaišinti 
ir sužavėti meniškai išmar
gintų velykaičių grožiu. 

Šio šeštadienio (į sekma
dieni) naktį visus laikrodžius 

pasukti viena valanda 
pirmyn prasideda vadina
ma-]- ..vasaros laikas". Taigi 
:r ..Draugo" koncertas, kurio 

i atliks ..Trys pan-
prasides nauju laiku, 

iktieji laikrodžiai vis 
popiet. Tad 

pasukite laikrodžius iš vaka
ro šeštadienį, kad nepavėluo
tumėte į koncertą Maria gim
nazijos salėje! 

Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuvių lietuviškos 
pamaldos Verbų sekmadienį, 
balandžio 13 d., 1 vai. popiet, 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. Bus klausoma 
išpažinčių. 

Filmo rėmimo komitetas 
pristatys Daumanto studijos 
sukurtą vaidybinį filmą „Vie
nų vieni", skiriamą Lietuvos 
partizanams, kritusiems ko
voje su sovietų okupantais at
minti. Peržiūra įvyks balan
džio 13 d., sekmadienį, 5 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Visi su
sidomėjusieji kviečiami. 

Įdomios knygos „Nuo 
Murmų iki Čikagos" — kun. 
Viktoro Rimšelio, MIC, gyve
nimo odisėjos, sutiktuvės ruo
šiamos balandžio 12 d., šešta
dienį, 5 vai. p.p., Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

Lietuvių operos rėmėjai 
gali pasirinkti vietas mece
natams bei garbės svečiams 
skirtoje Morton auditorijos 
dalyje. Taip pat primename, 
kad už įteiktą 150 dol. ar dau
giau auką, operos valdyba 
skiria du bilietus, o už 100 
dol., — vieną bilietą nemoka
mai. Valdyba kviečia Lietuvių 
operos bičiulius pasinaudoti 
šia lengvata, o auką prašome 
įteikti iki balandžio 15 d., kad 
aukotojo pavardė galėtų būti 
įtraukta į operos spektakliui 
ruošiamą programos leidinį. 
Visos spektaklio pastatymui 
skirtos aukos nurašomos ir 
nuo pajamų mokesčių (Fed. 
Tax ID No. 36-2935678). Šiuo 
reikalu prašome kreiptis į 
valdybos pirm. Vaclovą Mom-
kų tel. 773-925-6193. 

Jeigu nespėsite į „Trijų 
panterų" koncertą įsigyti bi
lietų ..Seklyčioje", galėsite tai 
padaryti sekmadienį, balan
džio 6 d., prie kasos Maria 
gimnazijos auditorijoje. Tik 
atvykite truputį anksčiau, 
kad nereikėtų ilgai eilėje sto
vėti. 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte, sekmadieniais, 
balandžio 6 d. ir 13 d.. Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčios vestibiulyje. Savai
tės dienomis bilietai bus par
davinėjami ..Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str.. Chicago. Infor
macijos teikiamos tel. 

Kovo 23 d. Lemonto LB 
valdyba suruošė metinį narių 
susirinkimą su skaniais „Bra
vo" cepelinų pietumis. Kaip 
paprastai , žmonės po šv. 
Mišių skubiai išsilaksto į na
mus, tad visados susirinkimuo
se pasilikdavo tik dalelė pa
siaukojusių bendruomeni-
ninkų. Šį sekmadienį salė bu
vo pilnutėlė, visi susirinko pa
pietauti ir tuo pačiu išklausy
ti metinio pranešimo, rinkti 
naują Lemonto LB valdybą. 
Kun. Algirdas Paliokas pasa
kė invokaciją, palinkėjo vi
siems Dievo malonės. 

Susirinkimą atidarė Le
monto LB pirm. Nijolė Nausė
dienė, pasveikindama susirin
kusius ir paprašė susikaupi
mu pagerbti mirusiuosius Le
monto LB narius. Perskaitė 
šio susirinkimo darbotvarkę, 
kuri buvo visų priimta. Perei
tų metų metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė valdybos 
sekretorė Genutė Razumienė. 
J is buvo priimtas be pataisy
mų. Tuo pačiu ji padėkojo Le
monto LB valdybai už gražų 
bendradarbiavimą, pasidžiau
gė, kad turėjo progos iš arčiau 
susipažinti su LB veikla, o da
bar, kartu su vyru Algirdu, jie 
išeina iš valdybos, nes nori 
daugiau atsidėti kanklininkų 
ansambliui „Gabija". 

Pirmininkė savo praneši
me kalbėjo tik apie pereitų 
metų darbus. 

Birželio 16 d. Lemonto LB 
valdyba antri metai iš eilės 
rengė Baisiųjų birželio įvykių 
paminėjimą. Tam buvo pa
ruošta speciali programa: pa
dėtos gėlės prie Partizanų mo
tinos paminklo, trumpą įžan
ginį žodį pasakė pirmininkė, 
visi sugiedojo Lietuvos himną. 
Šv. Mišių metu kun. A. Palio
kas pasakė šiai progai pritai
kytą pamokslą. Po šv. Mišių, 
koplyčioje vyko Gedulo ir Vil
ties dienos minėjimas. 

Dailės muziejuje buvo su
ruošta Rimvydo Racėno foto
grafijų paroda, kurioje buvo 
eksponuojamos nuotraukos iš 
Sibiro tremtinių kapinių — 
išlikę kryžiai ir paminklai. 
Parodos atidaryme kalbėjo 
prel. Ignas Urbonas, plačiai 
apžvelgęs lietuvių laidojimo 
apeigas, kurios išliko būdin
gos net ir Sibiro taigoje. 

Rugsėjo 1 d. valdyba PLC 
sodelyje ruošė gegužinę, kuri 
praėjo labai gerai, buvo susi
rinkę per 500 žmonių. Grojo 
Stasės Jagminienės „Tėviš
kės" kapela, kuri šias valan
das paaukojo Lemonto LB. 

Spalio 4 d. Lemonto LB 
valdyba ruošė metinius iš
kilmingus pietus su didžiąįa 
loterija. Pietus, kaip visada. 

paruošė LB ištikima narė ir 
geriausia šeimininkė — Al
dona Šoliūnienė. Salė buvo 
gražiausiai išpuošta egzotinė
mis gėlėmis, kurios visados 
pasilieka po LF pokylio, už ką 
mes esame labai dėkingi LF ir 
Alei Razmienei. Pietų metu 
svečius linksmino „Tėviškės" 
kapela. 

Didžiausias visos valdy
bos rūpestis ir su tuo susiję 
daugiausia darbų, tai pasiren
gimas Vasario 16-tos dienos 
pokyliui ir minėjimui. Būtina 
buvo sutvarkyti Lemonto apy
linkės LB narių sąrašus. Iš vi
sur surankiojome naujus ad
resus, pagaliau turime naują 
paruoštą 2003 metų sąrašą. 

Vasario 16-tos pokylį val
dyba stengėsi įtraukti kaip į 
šiai progai skirta tradicinį 
pokylį. Dabar priklausys nuo 
naujos valdybos, ar ji laikysis 
šio tęstinumo. Pokylis praėjo 
labai gerai: vėl buvo Aldonos 
Šoliūnienės paruošta vakarie
nė, puiki Br. Mūro muzika, 
graži aplinka, šiai progai 
Dalios Šlenienės dekoruota 
pakyla, gėlininkės Irenos Ka
ralienės paaukotos rožės puo
šė stalus, operos solistės Ge
novaitės Bigenytės, akompa
nuojant Nomedai Bach, nuai
dėję operų arijos, suteikė 
orumo atspalvį šiam pokylui. 
Valdybos vardu tariu jiems 
visiems ačiū. Visi džiaugėsi, 
dalyvavę ir ateityje žadėjo dar 
daugiau remti šį pokylį. Po
kylyje dalyvavo Lietuvos am
basadorius V. Ušackas, kon
sulato atašė R. Astrauskas su 
žmona, garbės konsulas Flori
doje St. Balzekas, garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza su 
žmona Asta, „Amerikos lietu
vio" redaktorius Br. Abrutis, 
..Bičiulystės" redaktorė Ligija 
Tautkuvienė. Pokylis valdy
bai atnešė truputį pelno. 

Rytojaus dienos Vasario 
16-tos minėjime pagrindine 
kalbą sakiau aš pati. Tam aš 
turėjau savo tikslą, nes norė
jau, kad tokią dieną mes pa
minėtume su džiaugsmu, o ne 
su dejonėmis. Kiek pastebiu, 
kad mums dar taip sunku dži
augtis laisve, kurios kaina yra 

. pati brangiausia, kurios per 
50 metų mes visi troškome. 
Niekaip mums dar neišeina 
parodyti to džiaugsmo, mes jį 
vis temdome visokiomis nege
rovėmis, tad po tokių minėji
mų išeiname su prislėgta nuo
taika ir pakilusiu kraujo 
spaudimu. Ir aš ne apsakymą 
skaičiau, kaip kad Br. Juode
lio buvo parašyta „Drauge", 
bet kalbą pasakiau. Kalbą 
nuo apsakymo reiktų skirti. 

Jūsų visų dalyvavimas 
valdybos ruošiamuose rengi-
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Buvusioji LB Lemonto apylinkės valdyba. Iš kairės sėdi: Stasė Jagminienė, pirm. Nijolė Nausėdienė, Genė Ra-
zumienė, Leonas Juraitis; stovi: Eugenijus Stasiulis, Algis Razumas, Rimas Dirvonis, Stasys Džiugas, Aleksas 
Karaliūnas, Gediminas Kazėnas. 

niuose ir jūsų aukos stiprina 
ir padeda Lemonto LB išsilai
kyti. Lemonto apylinkės val
dybos vardu dėkoju visiems 
Lemonto apylinkės nariams. 
Savo surinktomis lėšomis mes 
dalinamės su JAV LB Krašto 
valdyba, JAV Vidurio vakarų 
valdyba, remiame mūsų So
cialinį skyrių, pagal išgales 
pasiunciame aukas „Drau
gui", televizijai, radijo lai
doms. Jau daug metų turime 
naujai atvykusių ir gerai čia 
įsikūrusių Amerikoje lietuvių, 
bet dar labai maža dalis jų 
reiškiasi mūsų veikloje. Tikė
kimės, kad ir jie įsitrauks pa
laipsniui į mūsų veiklą. Kad 
atvyksta į gegužines, tai jau ir 
tai gerai. Per Vasario 16-tos 
minėjimą, kad programą at
liko Ligijos Tautkuvienės Me
no mokyklėlės mokiniai, tai 
tuo sutraukė daug naujų atei
vių, tegul dar jie ir neprisidėjo 
aukomis, bet jau jų pats daly
vavimas suartina mus visus. 

Per praėjusius metus Le
monto apylinkės valdyba tu
rėjo užprotokoluotų 10 valdy
bos posėdžių, bet neprotokoluo
tų būtų trigubai daugiau 
nes posėdžiavome labai daug 
prieš kiekvieną parengimą. 
Valdybos nariai, nesamdyda
mi padavėjų pietums ir 
pokyliams, patys užsidirbo 
pinigų dėl įvairių kitų ren
giamų renginių. 

Mano, kaip daugumos val
dybos narių, kadencija baigia
si, aš iš pirmininkės pareigų 
pasitraukiu, tad šiandien siū
lykite visą naują valdybą. 
Valdyboje pasilieka dirbti vi
cepirmininkas Rimantas Dir
vonis, jis labai daug dirbo, 
labai nuoširdžiai, tad kita val
dyba turėtų tik džiaugtis, kad 
jis sutiko pasilikti dar vienai 
kadencijai. Lieka Leonas Ju
raitis — sporto reikalams. Jis 
taip pat darbu prisideda visur 
ir jo žmona aktyviai jungiasi į 

visus darbus, net jo futbolistai 
per mūsų gegužinę kepė šaš
lykus. Iš iždininko Eugeni
jaus Stasiulio pranešimo ma
tysime, kaip jis tvarkingai 
tvarkė visą LB iždą. Jis taip 
pat žada pasitraukti iš valdy
bos, o gaila. Socialinio sk. ve
dėjas Gediminas Kazėnas/dar 
vienai kadencijai pasilieka sa
vo pareigose. Lemonto apylin
kės LB valdybai buvo labai 
gerai savo tarpe turėti savus 
menininkus, kurie sugebėjo 
atlikti mūsų menines progra
mas, tai: St. Jagminienė, Ge
nutė ir Algirdas Razumai, 
Laima Žukienė. Stasės Jag-
minienės kadencija dar nesi
baigia, tai ji lieka valdyboje 
iki kitų metų. Visiems jiems 
valdybos vardu tariu ačiū. 
Dar yra labai svarbu valdybo
je turėti atstovą iš Maironio 
lietuviškos mokyklos, nes mo
kiniai turėtų turėti paruoštas 
programas Vasario 16-tos, Ko
vo 11-tos ir Gedulo bei Vilties 
dienų minėjimui. 

Aš savo keliu dėkoju visai 
valdybai, buvo smagu dirbti 
su tokia šaunia ir draugiška 
komanda. Esu dėkinga vi
siems talkininkams, kurie 
nuoširdžiai mums padėjo vi
suose darbuose: Leonidą Ka-
zėnienė, Genė Stasiulienė, 
Lilė Ramonienė, Vytas Jagmi
nas, Nijolė Grigaliūnienė, 
Stasė Korės, Baniūtė ir Ro
mas Kronai, Natalija ir Mečys 
Mažeikai, Rita su sūneliu, 
Milda Razumaitė, Alicija ir 
Alfredas Mikučauskai, Laima 
Glavinskienė ir jei ką pralei
dau, tai nesupykite, bet dėko
ju visiems. Dėkoju Aldonai 
Šoliūnienei, kuri mums visa
dos buvo draugiška, kuri labai 
nuoširdžiai mus suprato. 

Toliau vyko iždininko Eu
genijaus Stasiulio praneši
mas. Jis išsamiai pateikė visą 
iždo apyskaitą. 

Socialinio skvriaus vedė-

ARTĖJA PARODA 
Leonardas Gutauskas (g. 

1938 m.), pasaulinio masto 
dailininkas. Jo darbų parodos 
vyko Paryžiuje, Vokietijoje, 
Ispanijoje. Brazilijoje, Japoni
joje ir kituose kraštuose. Gu
tauskas ne vien tapytojas, bet 
ir autorius bei poetas, išleidęs 
daugiau nei 25 savo raštų 
knygas. Nuo 1957 iki 1965 m. 
studijavo Vilniaus meno aka
demijoje, pradėjo dalyvauti 
grupinėse ir autorinėse paro
dose septintojo dešimtmečio 
pabaigoje ir aštuntojo pradžio
je. Tuo metu jis išleido ir savo 
pirmąsias poezijos bei vaikų 
literatūros knygas. „Vilko 
dantų karoliai", jo trijų tomų 
romanas, išleistas 1990. 1994 
ir 1997 m., buvo atžymėtas 
premijomis, jo siužetas panau
dotas filmuose. Gutauskas 
taip pat kūrė eiles chorinei 
muzikai. Už savo meninius 
pasiekimus 2001 m. jis gavo 
Lietuvos valstybinę premiją. 

Tarias Gutauskas (g. 1970 
m.). Leonardo Gutausko sū
nus, nuo 1989 iki 1995 metų 
studijavo moną toje pačioje 

Akademijoje kaip ir jo tėvas. 
Bet ne taip kaip jo tėvas, ku
riam teko patirti sovietų oku
pacinės valdžios Septynias
dešimtųjų metų varžymus, 
Tadas baigė mokslus jau ne
priklausomoje Lietuvoje 1995 
metais, kada jau buvo įma
noma pasidairyti po plates
nius Europos horizontus. 1995 
ir 1996 metais jis studijavo 
Salzburg, Stockholme ir Reik
javike, neseniai surengė savo 
parodas Paryžiuje ir Danijoje. 
Jo skulptūra eksponuojama 
Europos parke, netoli Vil
niaus. Tadas taip pat dirba di
zaineriu ir knygų leidėju. 

Šių dviejų dailininkų paro
da atidaroma Lietuvių dailės 
muziejuje (14911 127 St., Le-
mont, Illinois) balandžio 5 d. 
nuo 6 v. v. iki 9 v. v. Per atida
rymą bus skaitoma ir aptaria
ma Leonardo Gutausko poezi
ja. Muziejaus valandos: 
šešt.-sekm. nuo 11 v.r. iki 2 v. 
p.p. Telefonas informacijai: 
630-257-2034. Parodą atida-
rvs prof. dr. Violeta Kelertienė. 

Info 

V. Jasinevičiaus nuotr. 
jas Gediminas Kazėnas trum
pai papasakojo apie socialinio 
skyriaus veiklą. Jo dėka, Le
monto apylinkės nariai būna 
skiepijami nuo gripo ir pernai 
galėjo ypatingai daug narių 
pasiskiepinti, padeda sutvar
kyti vizų pratęsimus, doku
mentų vertimus ir visokias ki
tokias paslaugas suteikia. 
Ruošia kultūrines popietes, 
rodo meninius filmus, ruošia 
išvykas, organizuoja autobu
sus į operas ir kitus koncertus. 

Revizijos komisijos vardu 
kalbėjo Stasys Džiugas. Jis 
pasakė, kad revizijos komisija, 
patikrinusi Lemonto apy
linkės LB iždo knygas, jas 
rado labai kruopščiai ir tvar
kingai vedamas, kad viskas 
subalansuota ir iždininkui 
Eugenijui Stasiuliui komisijos 
vardu išreiškė padėką už jo 
gerai atliekamą darbą. St. 
Džiugas siūlė Eugenijų Sta-
siulį kitai kadencijai. 

Į Lemonto apylinkės LB 
valdybą buvo pasiūlyta: Leo
nidą Kazėnienė, Marytė 
Černiūtė, Onutė Lieponytė, 
Nijolė Nausėdienė, Eugenijus 
Stasiulis. Liudas Šlenys pa
siūlė Kaži Laukaiti. Rin
kimams pirmininkavo G. Ka
zėnas. 

Revizijos komisija, susi
daranti iš Stasio Džiugo, Vy
tauto Jasinevičiaus ir Alekso 
Karaliūno pasilieka dirbti 
kitai kadencijai. 

K. Ječius klausė, ar Le
monto LB valdyba remia Mai
ronio mokyklą? Pirm. Nijolė 
Nausėdienė sakė, kad mums 
susidaro labai didelės išlaidos 
dėl aukotojų sąrašų skelbimo 
„Drauge", tad mums labai 
sunku yra remti mokyklas, 
tiesiog nebelieka lėšų. Susi
rinkusieji vienu balsu pritarė, 
kad užtektų aukotojų sąrašus 
iškabinti vestibiulyje, o tą su
mą išdalinti mokykloms. Br. 
Juodelis priminė, kad per 
gegužės mėnesio pirmuosius 
du savaitgalius Lemonte vyks 
LB Tarybos rinkimai ir sakė, 
kad dar norinčiųjų juose daly
vauti, terminas pratęstas, kvie
tė visus kuo gausiau daly
vauti rinkimuose. K. Lau
kaitis siūlė kooptuoti 3 narius. 
Taip pat jis pasigedo naujų LB 
įskaitų knygelių, jos turėtų 
būti išdėliotos ant stalų. 

Visuotinis metinis Lemon
to LB narių susirinkimas už
baigtas, visiems sustojus gie
dant Maironio „Lietuva brangi". 

Nijolė Nausėdienė 

SKELBIMAI 

PINIGAI | LIETUVĄ, 
|RANKAS -

Patikimai ir sąžiningai Jums 
patarnaus ponia Janina. 

Tel. 773 737 1286. 

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


