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Šiame 
numeryje: 
Jaunieji „Lituanicos" 
krepšininkai; buvo 
susirinkę futbolininkai; 
lietuviai NCAA 
varžybose. ŠALFASS 
skelbia pirmenybes. 

2 psl. 

Karas nėra žaidimas; 
referandumas dėl 
Lietuvos narystės ES; 
kompensacijos už nacių 
priverstinius darbus. 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Parama lietuvių 
kilmės studentams iš 
užsienio; sėkminga 
viešnagė JAV. 

6 psl. 

Lietuvos Dukterų drau-
-•gijos susirinkimas; 
Mažlietuviai vaišinosi 
tradiciniu šiupiniu. 

8 psl. 

Sportai 
* Lietuvos krepšininkai 

Arvydas Sabonis ir Žydrū
nas Ilgauskas, rungtyniaujan
tys NBA, nedalyvaus Švedijoje 
vyksiančiame šių metų Euro
pos čempionate Lietuvos rinkti
nės sudėtyje. Tokią žinią antra
dienį internete paskelbė Izrae
lio sporto tinklapis „Bestsport-
news". Lietuvos krepšinio fede
racijos prezidentas Algimantas 
Pavilonis paneigė tokią infor
maciją. Kaip žinoma, A. Sabo
nis nėra kategoriškai pareiš
kęs, jog daugiau neatstovaus 
Lietuvos rinktinei. Ž. Ilgauskas 
yra sakęs, kad sprendimą dėl 
dalyvavimo Europos čempiona
te Švedijoje priims pasibaigus 
NBA sezonui ir kai jį apžiūrės 
medikai. 

* Olandijoje vykstančio 
VIII pasaulio komandų bad
mintono čempionato keturių 
komandų 6B grupės nugalėtoja 
tapo Lietuvos rinktinė, ketvir
tadienį lemiamose rungtynėse 
po atkaklios kovos 3:2 įveikusi 
II vietą užėmusi Luxemburgą. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva saugi, te igia 
valstybės saugumo ir viešo
sios tvarkos pareigūnai. 

* Lietuviai nekelia prob
l e m ų Australijos migracijos 
pareigūnams. 

* * Liberalai ir lenkų ats
tovai susitarė dėl koalicijos 
Vilniaus miesto savivaldybės 
taryboje 

* Kaune valdžia dal insis 
liberalai, centristai ir kon
servatoriai . 

* Gegužę prasidės p ieno 
ūkių bankrotai, teigia Pieno 
gamintojų asociacija. 

* Naujieji 50 litu bank
notai turėtų būti paskuti
niai naujo pavyzdžio lietuviški 
popieriniai pinigai. 

* Kauno valdžia pasirašė 
akcijų pirkimo iš krepšinio 
klubo „Žalgiris" sutartį 

* JAV doleris Lietuvos 
b a n k u o s e superkamas po 
3.20-3.2,3 lito. 
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iV vadovaujamo 
rengta, remiantis 
;, AFP, B N S ž in ių 
ų informaci jomis 

g t o n a s - B a g d a d a s -
^ity, kovo 20 d. — 
identas George W. 
iiadienį vaka re pa-
i JAV ir jų sąjungi-
idėjo karą su Iraku ir 
ras gali būti ilgesnis 
lis negu kai kas nu- m 
> įsakymu koalicijos 
•adėjo atakuoti pasi-
irinės svarbos taiki-
būtų pakirstos Sad-
sein gal imybės ka
li p rad inės p la t aus 
koordinuotos kampa-
ijos", pareiškė G. W. 
prastai vėlai iš Ova-
neto kreipdamasis į 

Bush kalbėjo daugiau 
landos po to, kai bai-
la tumo Irako prezi-
ddam Hussein 48 va-
vas, per kurį jo buvo 
m a išvykti į tremtį, 
irezidentas, kurj įvai-
ulio valstybes kriti-
tai, kad jis atsisakė 
os Jungt inėse Tauto-
no ta ikaus Irako kri-
i imo būdo, sakė, kad 
a 35 valstybės ir kad 
i yra įvairi, pradedant 
naudotis laivyno bei 
į bazėmis ir baigiant 
e bei logistine pagal-

kariams G. W. Bush 
Visi Jungt inių Valsti-

mmm. 

I rako k rv t 

jų ginkluotųjų p 
moterys , dabar 
iriuosiuose Rytu 
pasaul io ta ika ir 
nių vil tys dabar 
jūsų". 

3pos Komisi jos pirmi] 
a d a v i soke r iopą pa ra 

L i e t u v a i 

susitiko Lietuvos prezidentas Rolandas Pat 
omisijos pirmininkas Romano Prodi. Eltos 

sėlis, kovo 19 d. (BNS) ti Lietuvos priėm 
jos Komisijos pirmi-
omano Prodi Briusely-
čiam Lietuvos prezi-
Dlandui Paksui trečia-
adėjo asmeniškai rem-

erdvę ir valstybė; 
įgyvendinimą. 

Kaip sakė R. 
bus su te ik ta par 
n a n t N 

I Pasaulio nauji 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. inter<3x. ITAR-

Snių agentūrų DraneSimais) 

EUROPA 
kanas ketvir tadienį 

„labai skausmingai" 
j karo Irake pradžią ir 
ailestaująs dėl to, kad 
sakyta pastangų rasti 
rendimo būdą. „Vati-
ai įskaudino pastarieji 
rakė" sakoma popie-
io Pauliaus II atstovo 
Dranešime. 
žius. Jeigu Irako pre-
Saddam Hussein pa-

nasinio naikinimo gin-
ncūzija yra pasirengu

si dalyvaut i kari 
je pr ieš šią vals 
dienį pareiškė P 
nybos ministei 
spaudai J ean -F r 

P a r y ž i u s . P 
z identas Jacąues 
tadienį sakė, k 
apgai les tauja d 
pradžios ir prar 
jos pasekmes r 
nuo to, kiek lai 
niai veiksmai. J 
kad Prancūzija, 
pr ieš inosi JAV 
Bri tani jos pas t 
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ąjėgų vyrai ir 
esantys Arti-
ose, audringo 
engiamų žmo-
priklauso nuo 

Bagdadą sudrebino 
pirmieji sprogimai 

Praėjus 90 minučių po JAV 
paskelbto ultimatumo pabaigos, 
virs miesto pa&nouė naikintu
vai, ugnį atidengė Irako prieš-

riinkas 
imą 

m-
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imą į Šengeno 
! ūkio projektų 

Prodi, Lietuvai 
ama įgyvendi-
ukelta į 7 psl . 

Lietuva ne tik ] 
bet i r pris 

Briuse l i s , kovo 20 d. (BNS 
— Prezidentas Rolandas Paksa 
po trečiadienį vakare Briuselyje 
vykusio susitikimo su NAT( 
generaliniu sekretoriumi Geor 
ge Robertson sakė, jog „Lietuv, 
prisiima įsipareigojimus, kuri 
būtini NATO šalims. Lietuva n 
tik naudosis NATO kaip saugu 
me garantu, saugumo skėčiu 
bet kaip lygi su kitomSs valsty 

is ;n ; savo indėlį i saugu 

R, Paksas siūlo 
regioną siųsti Li 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS. 
— Krašto apsaugos ministrą 
Linas rtadien 
Seimui pateikė prezidento Ro 
iando Pakso siūlymą pasiųsti 
Persijos jlankos regioną Lietu 

kariuomenės logistikos i 
icinos specialistus 
Prezidentas siūlo pasiųst 

iki dešimt krovinių gabenim 
specialistų ir iki šešių karo me 
dikų dalyvauti JAV vadovauja 
moję karinėje operacijoje Irak 
diktatoriui Saddam Hussei: 
nuginkluoti. 

Sprendimą dėl karių siunt: 
mo į operacijas priima Seimą 

enos 
rASS. BNS 

neje operacyo-
tybę, ketvirta-
rancūzijos Gy-
ijos a ts tovas 
ancois Bureau. 
rancūzijos pre-
Chirac ketvir-

ad Prancūzija 
ėl karo I rake 
lašauja rimtas 
epriklausomai 
ko t ruks kari-
. Chirac sakė, 
kurie griežtai 
ir Didžiosios 

angoms gaut i 

Jungtinių Tautų leidimą pra 
dėti Irako puolimą, vis dar ma 
no, jog tik JT turi teisę imti; 
kolektyvinių veiksmų taikai už 
tikrinti. 

Berlynas. Vokietijos kanc 
leris Gerhard Schroeder ketvir 
tadienį pareiškė, kad sprendi 
mas pradėti JAV vadovaujam; 
karą su Iraku buvo „neteisin 
gas" ir karą reikia greitai baig 
ti. J is taip pat pažadėjo prisi 
dėti prie JT humanitarinės pa 
galbos. Pasak jo. Vokietijo 
kaip Prancūzijos, Rusijos i 
daugelio kitu valstybių vadovą 
prieštaravo kariniams veiks 
mams Irake, tačiau tai netu 

retų iš esmės pakenkti JAV i 
Vokietijos santykiams. Kancle 
ris dar kartą pakartojo, kad j 
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Irakas atakuoja „Scud" raketomis. laivų. B 
vavo k 
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lėktuvinė gynyba ir ėmė kaukti 
oro pavojaus sirenos. JAV ka
riuomenė perėmė Irako valsty
binio radijo dažnį, kuriuo buvo 
perduotas pranešimas, kad 
puolama Saddam Hussein ad
ministracija. 

Pirmieji sprogimai sudrebi
no pietinius ir rytinius Bagda
do priemiesčius. Rytuose pasi
rodė dideli juodų dūmų kamuo
liai, kurie kilo iš taikinio, į kurį 
greičiausiai pataikė 3-4 rake-

-%®**>"Kiek vėliau sprogimai nu
griaudėjo ir Irako sostinės cent
re. 

JAV žvalgyba turėjo 
d u o m e n ų apie Saddam 

buvimo vietą 
Vos kelios valandos prieš 

JAV raketų atakos pradžią CIA 
informavo prezidentą George 
W. Bush, kad numano, kur yra 
Irako vadas, ketvirtadienį rašo 
„The Washington Post". 

CIA direktorius George Te
net per karo tarybos posėdį pa
sakė, kad Saddam Hussein pri
vačioje rezidencijoje, esančioje į 
pietus nuo Bagdado, susitinka 
su savo patarėjais ir čia dar 
tikriausiai bus kelias valandas. 
Pirmaisiais raketų smūgiais 
viltasi „vienu kirčiu nukirsti 

Irak: 
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įaudosis NATO saugur 
idės pr ie saugumo pas 

mo sistemą tiek Europoje, tiek tynių p; 
kitur pasaulyje". dovų", j 

G. Robertson pažymėjo, kad gyrė Li( 
po pernai lapkritį įvykusio NA- narystė 
TO viršūnių susitikimo, kuria- valstybi 
me Lietuva ir dar šešios Vidurio ziją. 
ir Rytų Europos valstybės buvo R. 
pakviestos prisijungti prie NA- tapdam 
TO, R. Paksas yra pirmasis iš vykdys 
šių valstybių vadovų, apsilan- p radė t j 
kęs Briuselyje „Dabar jis turi ekonom 
privilegijuotą pozicija i š s e p - mo ir tf 

į Persijos įlankos 
ituvos specialistus 

prezidento teikimu. 
Tikslus Lietuvos kariuome

nės specialistų išvykimo i Persi
jos įlankos regioną laikas ir dis-
! kacijos vieta bus derinami su 
JAV pajėgų vadovybe. 

Kaip sakė Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų (KASP) vadas 
pulkininkas Arvydas Pocius, į 
krovinių aptarnavimo užduotį 
vyks tie patys dešimt KASP tar
naujančių profesinės tarnybos 
eilinių ir seržantų, kurie pernai 
buvo atrinkti tokiai užduočiai 
Kirgizijoje. 

Ministras L. Linkevičius 
teigė, jog Nukelta i 7 psl. 
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valstybė yra pasiruošusi vyk- sulmor 
dyti savo įsipareigojimus NA- kiją m 
TO. Irako j 

Ženeva. Jungtinių Tautų 
vyriausiasis pabėgėlių reikalų 
komisaras Ruud Lubbers ket- Ms 
virtadienį kreipėsi j Irako kai- t as VI 
myninių valstybių vadovus, JAV n 
prašydamas neuždaryti savo vadinę 
valstybių sienų JAV vadovau- Bagda< 
jamo karo Irake pabėgėliams. klaida' 
Galimam maždaug 600,000 Ira- lį Suk< 
ko pabėgėlių srautui besiren- įr e ko 
gianti JT agentūra šį pareiški- dentas 
mą išplatino praėjus vos keliom jokios 
valandoms nuo JAV aviacijos veiksn 
smūgių pradžios, kai pirmieji negali 
pabėgėliai perėjo kaimynines M; 
Jordanijos sieną reikah 

Briuselis . NATO ketvirta- pareisi 
dienį pažadėjo ginti savo mu- bėra 1 
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ti 
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režimą 
ako vyriausybei. 

L V laivų pale is tos 
:tos „Tomahawk" 

prasidėjusią ka r inę 
i j taikinius Irake buvo 
os sparnuotosios rake-
išių'JAV karo laivyno 
tinėje operacijoje daly-
ro laivai „USS Cow-

„USS Bunker Hill", 
eskadriniai minininkai 
ilius" ir „USS Donald 
ii povandeniniai laivai 
Cheyenne" ir „USS 
ier". 

s atakavo Kuwait'ą 
,Scud" raketa 
ait'o gynybos ministe-
;ovas spaudai sakė, kad 
iienį valstybės šiaurė-
•ito irakiečių r ake t a 
Prieš tai Irako kariuo-
aleido į Šiaurės Ku
rkumą kitas dvi mažes-
etas, pasak Kuvvait'o 
įų, pagamintas Kinijo-
ali Kuwait'o naujienų 
i pranešė, kad 2 rake-
id" numušė JAV prieš-
s sistemos „Patriot". 

Didžiosios Britanijos ka-
aisant alinančio karščio 
o audru, pasirengę sausu-
imui. 

tų sprogimų. 

Pernai rugsėjo 
skelbtoje britų vyri 
skaitoje buvo sako 
kas nuo 1991 m< 
įlankos karo išsai 
Sovietų Sąjungoj 
tuotų raketų „Scuc 
li nuskrieti iki 65 
siekti Izraelį, Sa 
Kiprą, Turkiją bei 

Irako vadovai 
„šventąji karą" 

Irako prezidei 
Hussein ketvirtadi 
landos po JAV k; 
pradžios, per valst 
ziją kreipėsi į tau 
nieką kalbėjo apie 
dentą George W. I 
kaltelis Bush'iuka; 
sikaltimą žmonišk 
Saddam, vilkintis 
formą. 

Jis skaitė pas 
tą. Nebuvo įmano 
ti. ar transliacija t 
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IO „skėčiu", 
aulyje 
kviestųjų valstybių va-
okavo G. Robertson. J is 
:uvą už pagalbą kitoms 
sąjungoje siekiančioms 
TIS, pažymėdamas Gru-

'aksas pažymėjo, kad, 
NATO nare, Lietuva 

įsipareigojimus tęs t i 
> reformas politinėje, 
nėję. karinėje, saugu-
sinėje srityse 

eonafta" r a d o 
ą naftos te lk in į 
Lietuvoje 

u vos naftos gavybos 
ė „Geonafta" valstybės 
se aptiko naujų naftin-
;snių. kurie, pasak spe-
rodo galimą naują naf-
nį. 
ik ..Geonaftos" genera-
ektoriaus Antano Jaso, 
3trų gylio gręžinys ben-
kainavo 2.5 mln. litų, 
nln. litu investuota į ty-
atliktus prieš gręžiant 

;pecialistų spėlionės pa-
", tai bus pirmasis naf-

Nukelta į 7 psl. 
is 
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Vilnius, kovo 
— Euroatlantinės 
reikalavimus atiti 
sienio subjektai di 
Lietuvoje galės įsi 
gus su Europos S 
suderėtam 7 meti: 
jam laikotarpiui, 
kurias išimtis. 

Seimas ketvii 
ėmė naujos redakc 
cinį įstatymą, regi; 
Konstitucijos 47 st 
sienio-čiams suteik 
gyti dirbamą žer 
įgyvendinimą. 

įs tatymas nus 
sienio subjektai, i 

kuri! 
kaip 3 metus Liel 
tos gyveno ir vertė 
veikla, ir užsienio, 
menis, bei kitas u 
nizacijas, įsteigus 
atstovybes ar pa* 
gali įsigyti žemės i 
paskirties žemės 
įstojimo į Europos 
tartį apibrėžto 7 n 
mojo laikotarpio p 
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šką sąjungininkę Tur-
D bet kokio kaimyninio 
jolimo. 

RUSIJA Į 
«kva. Rusijos preziden-
idimir Putin paragino 
traukti karą Irake, pa-
karinę operaciją prieš 

o režimą „rimta politine 
kuri visame regione ga-
ti baisią humanitar inę 
įginę katastrofą. Prezi-
pabrėžė, kad „nebuvo 
lūtinybės imtis karinių 
i prieš Iraką", ir j iems 
luti jokio pateisinimo. 
skva. Rusijos užsienio 
ministras Igor Ivanov 

ė, kad Rusija ir JAV te-
>ndrininkės, o ne prie

šininkės, nepaisą: 
sio karo Irake. 
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JAV karo lėktuv 
mėnesius skristi \ 
torijos ir leido m 
ginkluotąsias pajė 
Iraką 
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Jeruzalė . Izr 
reikalų ministras 
lom ketvirtadienį 
jo valstybė neketii 
rą prieš Iraką, tač 
už JAV vadovauj 
jos kareivių saugi: 
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Sąjunga (ES) 
i pereinama-
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•tadienį pri-
ijos konstitu-
įmentuojantį 
raipsnyje ūž
tos teisės įsi-
tię Lietuvoje 

tato, jog už-
šskyrus tuos 
8 ne mažiau 
:uvoje nuola-
=i žemės ūkio 
juridinius as-
žsienio orga-
ias Lietuvoje 
dalinius, ne-
ir miškų ūkio 
iki valstybės 
Sąjungos su-
letų pereina-
abaigos. 
kelta į 7 psl. 
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FUTBOLININKAI APTARĖ SAVO 
REIKALUS 

LFK „Lituanicos" klubo 
nariai praėjusį sekmadienį, 
kovo 16 d., Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte susirinko į 
metinį susirinkimą, kurio 
metu pažvelgė į praeitį, o taip 
pat nustatė ir ateities gaires. 

Susirinkimą atidaręs klu
bo pirm. Albertas Glavinskas 
padėkojo valdybos nariams bei 
talkininkams, kurie metų 
laikotarpiu aktyviai dirbo. Jis 
teigė, kad be bendro darbo ne
galėjo būti patenkinamų re
zultatų, todėl kvietė visus pa
miršti nesutarimus ir dar la
biau susikoncentruoti į vieną 
tikslą — kiek galima geresnes 
pasekmes. 

Kalbėtojas džiaugėsi, jog 
pirmenybių rudens rate vyrų 
komanda iškovojo pirmąją 
vietą, tačiau buvo nusiminęs, 
kuomet turėjo pranešti apie 
liūdnus rezultatus salės futbo
lo pirmenybėse, nes reikėjo 
pasitenkinti priešpaskutine 
vieta lentelėje. 

Praėjusių metų susirinki
mo protokolą perskaitė Ge
diminas Bielskus, o apie klubo 
iždą kalbėjo Leonas Juraitis. 
Jis nudžiugino, sakydamas, 
jog šiemet klubas metus baigė 
su pelnu, ko nebuvo ankstes
niais metais, kuomet turėta 
nemažai nuostolio. 

Buvo kalbėta ir apie klubo 
komandas, kurių turima trys. 
Viena jų — rezervinė — rude
nį buvo „numarinta", tačiau šį 
pavasarį vėl bus atgaivinta. 
Tuo reikalu rūpinsis Linas Ja
kovlevas ir Leonas Jonikas. 
Kalbant apie pagrindinės ko
mandos sudėtį buvo priskaičiuo
ta 16 žmonių, kurie galės joje 
žaisti. Tai daugiausia vyrai iš 
praėjusių metų komandos, 
sugebėję iškovoti pirmą vietą 
pirmenybėse. Šio pavasario 
rato pradžia įvyks balandžio 
13 d., kuomet lietuviai savo 
aikštėje Lemonte kovos prieš 
„Kickers" vyrus, rudenį suge
bėjusius sugriebti tik 2 taš
kus, tuo tarpu lietuviai — 23. 

Buvo kalbėta ir apie nau
jas uniformas, kurioms gana 
daug pinigų surinko Leonas 
Jonikas (beje, prieš daugelį 
metų jis yra buvęs JLitua-
nicos" vartininku). Jo dabar
tinė talka labai matoma klubo 
veikloje. 

Renkant klubo valdybą, 
išreikšta mintis, kad ji pasilik
tų tos pačios sudėties, kaip ir 
anksčiau, todėl buvo perrink
ti: Albertas Glavinskas, Gedi
minas Bielskus, Leonas Jurai
tis, Bronius Mikėnas, Jonas 
Rudaitis, Edvardas Šulaitis, 
Gediminas Jarmalavičius, 

Vaidas Kerulis, Artūras Stro-
kovas, Leonas Jonikas, Jonas 
Putna. Revizijos komisijoje 
irgi palikti tie patys žmonės: 
Jonas Pleirys, Romas Karta -
vičius, Bronius Žukauskas. 

Į susirinkimą atsilankė ir 
svečių: dr. Vida Puodžiūnienė 
ir dr. Donatas Siliūnas. Pir
moji darbuojasi ir sporto me
dicinoje, tad kalbėjo apie fut
bolininkų apdraudos reikalus, 
nes dabar turimoji atlygina 
tik nedidelę dalį išlaidų. J i 
sakė, kad artimoje ateityje 
išsiaiškins ir praneš, kokia 
apdrauda būtų tinkamiausia 
mūsų futbolininkams. 

Dr. Siliūnas pranešė apie 
prie PLC planuojamą sporto 
kompleksą, kuris apjungs ir 
naują futbolo aikštę, persi
rengimo kambarius, vietas 
treniruotėms naujame pas
tate, kuris galėtų išdygti 
2004-siais. Kaip jis sakė, šis 
projektas vis įgauna ryškes
nes formas ir, atrodo, bus 
įgyvendintas. Žinoma, jeigu 
mūsų tautiečių parama šiam 
reikalui bus pakankama. Jam 
reikia pusantro milijono dole
rių. Iki šiolei jau turima apie 
pusė milijono pasižadėjimų, 
kurie vis auga ir galbūt dar 
sparčiai augs. 

RUOŠIAMASI NAUJO 
FUTBOLO SEZONO 

PRADŽIAI 

„Metropolitan" futbolo ly
gos pavasario sezonas pra
sidės balandžio 13 dieną. JLi-
tuanicos" futbolininkai tą sek
madienį rungtyniaus savoje 
aikštėje Lemonte. Tai bus tę
sinys rudens rato, kuriame 
„Lituanicos" vyrai iškovojo 
pirmąją vietą, ir šį pavasarį 
turės tęsti pergalingus žings
nius, jeigu norima laimėti 
čempiono titulą arba bent 
tapti prizininkais. 

Balandžio 13 d. pagrindi
nės varžybos prasidės 3 vai., 
rungtyniaus rezervinės sudė
tys. Tą sekmadienį numatyta 
šaunus pirmenybių atidary
mas. 

Dėl Velykų švenčių ba
landžio 20 d. nebus rungty
niaujama, o paskutinį balan
džio sekmadienį bus varžoma
si „Schwaben" aikštėje. Ge
gužės 4 d. vėl bus grįžtama į 
Lemontą rungtynėms prieš 
„Maroons". Tada iš eilės bus 
žaidžiama prieš „Eagles", 
„Green-White", „Sockers", „Vi-
kings", JLightning" ir „United 
Serbs". Šis paskutinis susitiki
mas numatytas birželio 22 d. 

E .Š . 

2003 M. ŠALFASS-GOS KĖGLIAVIMO 
PIRMENYBĖS 

2003 metų ŠALFASS-gos 
kėgliavimo (Bowling) pirme
nybės ir tradicinis Toronto 
LSK jungties" „Draugystės tur
nyras" įvyks 2003 m. kovo 29 
d., šeštadienį, Brunswick Zone 
Bowling Lanes, 2561 Stanfield 
Rd. <TJ)undas St. just west of 
Dixie Rd.), Mississauga, Ont., 
Kanadoje. Tel.: 905-270-8634. 
Rengia — Toronto LSK .Jungtis" 

Registracija: 3 v. p.p. Var
žybų pradžia: 4 v. p.p. 

Varžybos bus mišrių ko
mandų. Komandą sudaro 4 žai
dėjai — mažiausiai viena mo
teris (ar vienas vyras) turi bū
ti komandoje. Nebus „handi-
cap". Iš komandinių varžybų 
bus Švęsti ir individualiniai ge
riausio žaidimo ir geriausios 

Jaunieji „Lituanicos" krepšininkai su treneriu Donatu Siliūnu. 

JAUNŲJŲ „LITUANICOS" KREPŠININKŲ STARTAI 

serijos, vyrų ir moterų laimėtojai. 
Registracija atliekama ko

mandiniai arba individualiai. 
Starto mokestis: 20 dol. asme
niui, į kurį įeina ir apdovanoji
mo pobūvio išlaidos su maistu, 
Mattys Bar & Grill. 

Registraciją priima iš anksto 
ar vietoje Antanas ir Regina 
Stauskas, telefonu: 905-712-
8307 arba LSK „Jungties" pir
mininkas Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada. Tel.: 
416-766-2996; faksas: 416-
766-5537; e-paštas: 

rimafl@kuliava8.com 
Visi lietuviai kėgliuotojai 

kviečiami dalyvauti. 

Toronto LSK „Jungtis" 

Daugiau kaip prieš 50 
metų lietuvių išeivijos sporto 
entuziastai, tame tarpe ir 
buvęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, įkurdami 
A.Š.K. „Lituanica", turbūt net 
negalėjo įsivaizduoti, kad jų 
įkurtas klubas išaugs iki tokio 
masto. Tuometinio klubo pa
grindinė idėja buvo suburti 
išeivijos sportininkus bendrai 
veiklai ir lietuvybės išlaiky
mui. 

Šiandienos klubas iš es
mės skiriasi nuo tuometinio, 
nors pagrindinė idėja ir išlieka 
ta pati. Dabartinis klubas kei
čia savo veiklos kryptį ir iš 
mėgėjiško pereina į stiprią, 
aukštų rezultatų siekiančią, 
sportinę organizaciją. Yra sie
kiama įkurti savo krepšinio 
mokyklą ir netgi pastatyti 
nuosavą sporto kompleksą, 
kuris padėtų dar rimčiau 
vystyti pradėtą veiklą. 

Šiuo metu krepšinio klube 
sportuoja daugiau nei 300 
vaikų, nuo 6 iki 18 metų. Taip 
pat yra organizuotos įvairaus 
amžiaus komandos, Amerikoje 
dar vadinamos „Traveling 
Team", kurios treniruojasi be
veik ištisus metus. Šios ko

mandos atstovauja „Litua-
nicai" įvairaus lygio varžy
bose. J au tampa tradicija, 
kelinti metai iš eilės dalyvauti 
JBulls7„Sox" akademijos orga
nizuojamuose lygos turnyruo
se. Norėčiau paminėti, kad 
šios akademijos vadovas Jur
gis Shimko taip pat yra rung
tyniavęs „Lituanicoje". O jo 
sūnus Alex dar praeitą vasarą 
atstovavo mūsų klubui vieš
nagės Lietuvoje metu. Šiais 
metais žiemos lygoje dalyvauti 
panoro net pešios lietuvaičių 
komandos: 4—to skyriaus ber
niukai (treneriai Eligijus Lelis 
ir Dean Jeaske), 5-to skyriaus 
berniukai (treneriai Algis 
Strikas, Kurt Thaus ir Rytis 
Kleiza), 5-to skyriaus mer
gaitės (treneriai Darius Siliū
nas ir Vytas Butikas), 6-to 
skyriaus berniukai (treneriai 
Donatas Siliūnas ir Vytenis 
Lietuvninkas), 7-to skyriaus 
berniukai (treneris Stepas 
Žilys), ir praeitų metų šios 
lygos nugalėtojai 8-to sky
riaus berniukai (treneriai Jur
gis Riškus ir CharlevGunn). 

Kasmet dalyvauti šios 
lygos varžybose susirenka keli 
šimtai klubinių komandų iš 

pietvakarinių priemiesčių. 
Kiekvienoje amžiaus grupėje 
dalyvauja apie 20 komandų, 
kurios yra suskirstytos į 
pogrupius. Lygos varžybos 
tęsiasi apie du mėnesius ir 
kiekviena komanda sužaidžia 
po 10 žaidimų. Šiais metais 
geriausiai sekėsi 6-to sky
riaus berniukams, kurie iš
kovojo II vietą savo grupėje. 
Garbingai gynė „Lituanicos" 
vardą ir kitos komandos, todėl 
norėčiau išvardinti ir jų užim
tas vietas: 4-to skyriaus 
komanda užėmė IV vietą, 5-to 
berniukai užėmė III vietą, 
7-tas skyrius — III, 8-tas sky
rius — UI ir 5-4o skyriaus mer
gaičių komanda liko IV vietoje. 

Klubo treneriai, žaidėjai ir 
jų tėveliai liko patenkinti savo 
pasirodymu šioje lygoje, todėl 
dauguma jų nusprendė daly
vauti pavasario lygoje, kuri 
vyks balandžio-birželio mėne
siais. Džiugu matyti, kaip jau
nieji krepšininkai gina savo 
klubo garbę ir galime tik di 
džiuotis, kad esame vienin
telis, tautiniu pagrindu susi
kūręs, klubas, dalyvaujantis 
tokio didelio masto turnyre. 

Stepas Žilys 

2003 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ ŠACHMATU PIRMENYBĖS 
2003 m. Š. A. Lietuvių 

šachmatų pirmenybės įvyks 
2003 m. gegužės 10-11 d. 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos patalpose, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio, tel. 216-531-
4263. Vykdo — Cleveland LSK 
„Žaibo" šachmatų sekcija. 
Vytautas Nasvytis — ŠALFASS 
šachmatų vadovas. 

Bus žaidžiama 5 ratų švei
carų sistema. Laiko riba parti
jai — 60 minučių „Sudden 
death". Jei reiktų, varžybų 
skaičius galėtų būti sumažin
tas vietoje. 

Tvarkaraštis: šeštadienį, 
gegužės 10. Registracija nuo 9 

vai. ryto. I varžybų ratas — 10 
vai. r. Kitų ratų tvarkaraštis 
bus nuspręstas vietoje, atsi
žvelgiant į žaidėjų pageida
vimus. 

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo perei
namoji taurė, įsteigta 1982 m. 
2002 m. laimėtoja — Eglė 
Morkūnaitė iš San Francisco, 
CA. Be to, pirmų 3-jų vietų 
laimėtojams ir geriausiam 
jauniui skiriami ŠALFASS 
žaidynių medaliai. Bus ir 
piniginės premijos už 3 vietas. 

Jaunių amžius — 17 m. ir 
jaunesni varžybų dieną. 

Dalyvių išankstinė regis

tracija iki 2003 m. gegužės 3 
d., šiuo adresu: Vytautas 
Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 
216-631-0210. 

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės šachmatinin
kai. Žaidėjų skaičius neribo
tas. Metinė 2003 m. ŠALFASS 
nario registracija privaloma. 

Daugiau informacijos pra
nešama sporto klubams ir kai 
kuriems pavieniams šachma
tininkams pagal turimus 
adresus. 

ŠALFASS šachmatų 
komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 

STENDINIO ŠAUDYMO 
SPORTO PIRMENYBĖS 

2003 metų ŠALFASS-gos 
Stendinio šaudymo sporto pir
menybės įvyks 2003 m. 
gegužės 10 d., šeštadienį, 
Hamilton LMŽK „Giedraitis" 
šaudykloje, Kanadoje. Vykdo 
— ŠALFASS-gos šaudymo 
Sporto komitetas, talki
ninkaujant Hamilton LMŽK 
„Giedraitis". 

Programoje — 16 yd. 
rungtis A klasei, 16 yd. 
rungtis B klasei, išlyginamieji 
jardai ir dubletai. 

Varžybų vadovas yra 
ŠALFASS Šaudymo sporto ko
miteto pirm. Kazys Deksnys, 
1257 Royal Drive, Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 
905-332-6006. Faksas 905-
547-5556, e-paštas: 

kdeksnys@sprint.ca 

Dėl informacijų — kreiptis į 
K. Deksnį. 

Dalyvių registracija su 
mokesčiu priimama vietoje 
varžybų dieną. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 
CLEVEIANDE 

2003 metų ŠALFASS-gos 
Lauko teniso pirmenybės nu
matomos 2003 m. liepos 26 ir 
27 d., Cleveland, Ohio. Vykdo 
— Cleveland LSK „Žaibas". 

Kontaktas: Algis Gudėnas. 
104 E. 199 St., Euclid, OH 
44119. 

Tel. 216-481-0465. 

e-paštas: linrik@core.com 
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EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vww.c8rtertofsuTge<yarctyeastriea)trux«T 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinama, 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. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hil ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES 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. 70&423-5155. 

LIETUVIAI NCAA KOVOSE (2) 
Šią savaitę prasidės pats 

įdomiausias universitetų krep
šinio laikotarpis — NCAA 
turnyras, geriau žinomas, 
kaip „March Madness". Per 
visą krepšinio sezoną visų 
pirmų divizijų komandų pa
grindinis tikslas yra nusipel
nyti pakvietimą į šį turnyrą, 
nes iš visų komandų tik 64 
gauna pakvietimą. 

Į šių metų turnyrą yra dvi 
komandos, kurios turi gerą 
galimybę gauti pakvietimą — 
Wake Forest ir Pittsburgh. 
Abiejose komandose žaidžia 
du lietuviai: Vytas Danielius 
(Wake Forest), ir Donatas Za-
vackas (Pittsburgh). 

Yra daug krepšininkų, 
kurie labai gerai žaidžia, bet, 
deja. jų komandos nėra už
tenkamai stiprios, kad galėtų 
patekti į turnyrą. Tose koman
dose žaidžia nemažas skaičius 
krepšininkų iš Lietuvos — 
tarp jų Laimis Činis ir Au
rimas Kieža. 

Laimis Činis praleido pir
mus dvejus metus žaisdamas 
Texas valstijoj, „W. Texas 
Junior College". Baigęs dvejus 
metus, jis gavo pasiūlymų 
žaisti keliuose universitetuose 
Texas valstijoj. Gerai apsi
galvojęs. Laimis vis dėlto nu
sprendė baigti savo univer
siteto karjerą Rytuose. Taip 
nusprendė, taip ir padarė. 
Paskutiniuosius dvejus metus 
jis žaidė New Yorke, Dovvling 
kolegijoj. 

Šią vasarą, po dviejų sėk
mingų krepšinio sezonų, Lai
mis baigs Dowling kolegiją. Jo 
paskutinieji metai buvo gan 
sėkmingi. Žaisdamas atakuo
jančiuoju gynėju, jis buvo 
komandos antras veiksmin
giausias žaidėjas, geriausias 
tritaškių ir baudų metikas. 

Nors būdamas labai užim
tas moksle ir krepšinio 

treniruotėse, Laimis vis dėlto 
rado laiko pasirodyti Phila-
delphia veikloj. J is priklausė 
„Aro" komandai ir dvejus 
metus žaidė Rytinio pakraščio 
turnyre — kur padėjo ,Aro" 
komandai laimėti antrą vietą 
— vyrų A komandos divizijoj. 

Jo ateities planai yra 
žaisti Europoj, ir po profesio
nalo karjeros grįžti atgal į Lie
tuvą ir aktyviai dirbti jos 
labui. 

Aurimas Kieža atkeliavo į 
Amerikos pakrantę prieš dve
jus metus. Jis, kaip daugumas 
Lietuvos studentų krepši
ninkų, atvažiavo į Ameriką 
pirma baigti savo paskutinius 
gimnazijos metus (tikslas — 
geriau išmokti anglų kalbą ir 
priprasti prie Amerikos gy
venimo) ir tada įstojo į univer
sitetą. Aurimas baigė gimna
ziją Floridoj ir iš kelių univer
sitetų pasirinko žaisti Hofstra 
universitete, Long Island, 
New York. 

Dauguma Lietuvos trene
rių žiūri į Aurimą kaip vieną 
iš geriausių jaunų Lietuvos 
krepšininkų. Pereitais metais 
jis žaidė Lietuvos Jaunių rink
tinėje (iki 20 metų) ir buvo jos 
geriausias žaidėjas. 

Aurimas yra 6'9" ūgio ir 
žaidžia sunkioj krašte puolėjo 
pozicijoj. Sezoną pradėjo žais
damas „ant suolo", bet po sep
tynių rungtynių iškovojo vietą 
pirmajame penketuke. Taip ir 
žaidė visą sezoną. 

Aurimo treneris, kaip ir 
daug kitų sporto žinovų, 
numato Aurimui puikią ateitį. 

Mes linkime Laimiui daug 
laimės ir sėkmės, keliaujant 
nauju keliu, o Aurimui sėk
mingai toliau tęsti savo uni
versiteto karjerą ir patekti į 
NCAA turnyrą. 

Rimas Gedeika 

• 
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DEL KOMPENSACIJŲ UZ 
NACIŲ PRIVERSTINIUS 
DARBUS VOKIETIJOJE 

Į JAV LB įstaigą kreipiasi 
nemažai, anketas dėl kompen
sacijų už nacių priverstinius 
darbus Vokietijoje užpildžiu
sių ir jokio atsakymo iki šiol 
nesulaukusių, asmenų. Jiems 
rūpi sužinoti, kokia yra situa
cija su kompensacijų mokė
jimu ir kodėl taip ilgai delsia
ma netgi su atsakymų išsiun
tinėjimu. Norėdami nors kiek 
sumažinti į mus besikreipian
čių žmonių laukimo naštą, pa
teikiame informaciją apie 
kompensacijų tvarką reguliuo
jančią organizaciją bei daž
niausiai šiuo reikalu užduoda
mus klausimus ir atsakymus į 
juos. 

Tarptautinė migracijos or
ganizacija (IOM) yra viena iš 
septynių Vokietijos fondo „At
minimas, atsakomybė ir atei
tis" organizacijų-partnerių. Ji 
yra atsakinga už kompensaci
jų anketų duomenų tvarkymą 
bei pačių kompensacijų už 
priverstinius nacių darbus Vo
kietijoje išmokėjimą. Tarptau
tinė migracijos organizacija 
dirba su nežydų tautybės 
kompensacijų ieškovais, gyve
nančiais įvairiose pasaulio ša
lyse, išskyrus Rytų Europą. 
2000 metų rugpjūčio 12 dieną 
Vokietijos parlamentas išleido 
įstatymą, kuriuo buvo įsteig
tas fondas ir į kurį Vokietijos 
Vyriausybė bei šalies pra
monininkai įsipareigojo įnešti 
po 5 mlrd. DM (2.56 mln. EUR). 

2001 metų gruodžio 31 
dieną baigėsi anketų dėl kom
pensacijų už priverstinius dar
bus Vokietijoje priėmimo lai
kas. Iki šios datos Tarptau
tinė migracijos organizacija 
gavo 330,000 kreipimųsi dėl 
kompensacijų gavimo už pri
verstinius nacių darbus Vokie-

' tijoje iš nežydų tautybės as
menų, gyvenančių įvairiose 
šalyse, išskyrus Čekiją, Len
kiją ir buvusias Sovietų Są
jungos šalis. 

Iki 2002 metų rugpjūčio 
mėnesio per Tarptautinę mig
racijos organizaciją pirmuo
sius kompensacijų mokėjimus 
gavo 22,000 nukentėjusiųjų, iš 
kurių 5,530 gyvenančių JAV ir 
Kanadoje. Tai sudaro 30 proc. 
visų numatytų kompensacijų 
gavėjų (tikimasi kompensaci
jas išmokėti 70,000 nuken
tėjusiųjų). Kompensacijų mo
kėjimo pirmenybė teikiama 
asmenims, kurie buvo patal
pinti į koncentracijos stovyk
las. Įpėdinių ar paveldėtojų 
kreipimaisi bus nagrinėjama 
tik po to, kai bus išnagrinėti 
pačių aukų kreipimaisi. Kom
pensacijos bus išmokamos 
dviem mokėjimais, antrieji 
mokėjimai bus pradėti mokėti 
kompensacijų gavėjams išmo
kėjus pirmuosius mokėjimus. 
Pirmasis kompensacijos mo
kėjimas sudaro 50 proc. visos 

asmens kompensacijos už dar
bus koncentracijos stovyklose 
ir kitus priverstinius darbus. 
2002 metų rugsėjo 12 dieną 
Vokietijos Fondui priėmus 
naują sprendimą, pirmoji 
kompensacijos už privers
tinius darbus koncentracijos 
stovyklose mokėjimo dalis 
buvo padidinta iki 75 proc. 
visos kompensuojamos sumos. 
Kitiems nukentėjusiems pir
moji kompensacijos mokėjimo 
dalis išliko ta pati. 

Apie 260,000 asmenų, ku
rie užpildė ir išsiuntė prašy
mus, kompensacijų negaus, 
kadangi jie neatitinka Vokie
tijos kompensacijas reguliuo
jančio akto keliamų reikalavi
mų. Į šį skaičių įeina 130,000 
Italijos kariuomenės internuo
tųjų asmenų bei 70,000 privers
tinių darbininkų iš Vakarų 
Europos. 

Daugiau negu pusė iš pla
nuotų 70,000 kompensacijų 
reikalavimus atitinkančių be
sikreipusiųjų nesugebėjo pa
teikti reikiamų įrodymų kom
pensacijoms gauti. Tokiais at
vejais IOM bando susisiekti su 
Vokietijos archyvais ir gauti 
reikiamos informacijos bylų 
apdorojimui. Paskaičiuota, kad iš 
archyvų reikiamos informaci
jos sulaukia tik 10 proc. bylų. 

Nustatyta, kad, norint iš
mokėti 70,000 kompensacijų, 
prireiks 540 mln. DM (276 
mln. EUR). Kompensacijų 
gavėjai gali tikėtis iki 15,000 
DM (7.669 EUR) už darbus 
koncentracijos stovyklose; iki 
5,000 DM (2,556 EUR) už 
priverstinius darbus pramo
nėje ir iki 2,000 DM f 1.022 
EUR) už priverstinius darbus 
žemės ūkyje. 

Tarptautinė migracijos or
ganizacija išnagrinėjo 25.000 
kreipimųsi dėl asmeninių 
sužalojimų. Asmenys, kurie 
buvo paskirti pseudo-medi-
cininiams eksperimentams: 
asmenys, kurių vaikai buvo 
uždaryti į koncentracijos sto
vyklas ar siunčiami privers
tiniams darbams, arba asme
nys, kurių vaikai mirė tose 
stovyklose, turi pirmenybę 
kompensacijų gavimui. Pagal 
IOM patirtį tik nedidelė dalis 
besikreipusių dėl kompensaci
jų už asmeninius sužalojimus 
atitinka visus Vokietijos kom
pensacijų mokėjimo akto 
keliamus reikalavimus ir yra 
atrinkti kompensacijų išmokė
jimui. Reikalavimus atitin
kantys asmenys gali tikėtis 
kompensacijos iki 15,000 DM 
(7,669 EUR). Prašymams dėl 
asmeninių sužalojimų Vokieti
jos kompensacijų fonde yra 
paskirta 50 mln. DM (25.5 
mln. EUR). 

Visi, kurie kreipėsi dėl 
kompensacijų už priverstinius 
nacių darbus Vokietijoje ar 

asmeninių sužalojimų ir ne
sutinka su gautu IOM spren
dimu ar kompensacijos suma, 
turi teisę, per tris mėnesius 
nuo sprendimo gavimo, kreip
tis į Apeliacijos draugiją Že
nevoje, adresas: 

Appeals Body (FL), Case 
postale 174, CH-1211 Geneva 
19, Switzerland , 

Nuosavybės netektis 
f 

Pagal Vokietijos priversti
nio darbo kompensacijos pro
gramą, Tarptautinė migraci
jos organizacija yra vienintelė 
Vokietijos fondo organizacija 
— partnerė, kuri yra atsa
kinga už kompensacijų dėl 
nuosavybės netekties išmo
kėjimų. IOM gavo 25,000 nuo
savybės netekties kompen
sacijų prašymų iš 67 šalių 7 
kalbomis. 

Prašymai dėl kompensaci
jų už prarastą nuosavybę ati
tinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jeigu nuosavybė buvo 
sunaikinta dėl Vokietijos 
įmonių kaltės, o ne tik kaip 
karo įvykių pasekmė ir jeigu 
besikreipiantys negavo kom
pensacijos už prarastą nuosa
vybę iš ankstesnių Vokietijos 
kompensacijos programų. As
menų, kurie nacių režimo 
buvo persekiojami dėl rasės, 
religijos, ideologijos ar poli
tinių įsitikinimų, prašymams 
yra skirta 150 mln. DM (76 
mln. EUR) ir 50 mln. DM 
(25.5 mln. EUR) yra skirta as
menų, kurie nebuvo persekio
jami, tačiau taip pat prarado 
nuosavybę, prašymams. 

Sprendimus dėl kompen
sacijų už nuosavybės netektį 
daro Nuosavybės prašymų 
komisija Ženevoje. Mokėjimai 
bus pradėti mokėti tik išna
grinėjus visus prašymus. Ma
noma, kad dėl Vokietijos kom
pensacijos akto reikalavimų 
neatitinkančių kriterijų, dide
lis skaičius prašymų bus atmesta. 

Dažniausiai pateikiami 
klausimai, atsakymai: 

Kas atsitiktų, jei prašymą 
dėl kompensacijos užpildęs ir 
išsiuntęs nukentėjusysis, prieš 
gaudamas kompensaciją mir
tų? Pagal Vokietijos kompen
sacijos aktą, jei prašymą už
pildęs asmuo miršta, jo įpė
diniai arba paveldėtojai per 6 
mėnesius turi informuoti apie 
jo mirtį Tarptautinę migraci
jos organizaciją. Kitu atveju, 
prašymas praranda savo ga
lią. Dėl detalesnės informaci
jos, prašome kreiptis į Tarp
tautinę migracijos organizaci
ją Ženevoje. 

Kodėl Tarptautinė migra
cijos organizacija neišmokėjo 
kompensacijų didesniam skai
čiui besikreipusiųjų? Mažą 
kompensacijų išmokėjimų 
skaičių sąlygojo keletas fak
torių: milžiniškas gautų pra
šymų skaičius, 

Nukelta į 6 psl. 

REFERENDUMAS DEL 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

NARYSTĖS EUROPOS 
SĄJUNGOJE 

Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone bei Gene
raliniai konsulatai Čikagoje ir 
New Yorke informuoja, kad 
2003 m. gegužės 10-11 d. vyks 
privalomasis referendumas 
dėl Lietuvos Respublikos 
narystės Europos Sąjungoje, 
kurio klausimo sprendimo 
tekstas yra: .Pritariu Lietuvos 
Respublikos narystei Europos 
Sąjungoje". Balsavimas paštu 
prasidės ne vėliau balandžio 
29 d. 

Balsavimą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose vykdys 
Lietuvos Respublikos ambasa
da Vašingtone, Lietuvos Res
publikos generaliniai kon
sulatai Čikagoje ir New York, 
bei Lietuvos Respublikos gar
bės konsulatai Cleveland, Los 
Angeles ir Seattle. 

Kviečiame visus Lietuvos 
Respublikos piliečius, referen
dumo metu būsiančius JAV, 
registruotis referendumui 
pagal Jūsų gyvenamąją vietą 
JAV. Atkreipiame dėmesį, kad 
Lietuvos diplomatinėse atsto
vybėse kviečiame registruotis 
tik tuos, kurie numato bal
suoti JAV. Jei referendumo 
metu būsite Lietuvoje ir ten 
numatote balsuoti, prašome 
registruotis Lietuvoje. Regis
truojantis prašome nurodyti, 
ar ketinate balsuoti paštu, ar 
atvykti į balsavimo apylinkę 
LR ambasadoje ar konsulinėje 
įstaigoje. 

JAV gyvenančių ar laiki
nai esančių Lietuvos Respub
likos piliečių sąrašai yra nau
dojami tik referendumo orga
nizavimui, jie naudojami ir 
saugojami tik Lietuvos Res
publikos diplomatinėse atsto
vybėse ar konsulinėse įstai
gose ir Vyriausiojoje rinkimų 
komisijoje. 

Generaliniame konsulate 
Čikagoje kviečiame registruo
tis piliečius, gyvenančius Illi
nois (IL), Ohio (OH), Michigan 
(MI), Indiana (LN) ir Wiscon-
sin (WI) valstijose. Genera
liniame konsulate New Yorke 
kviečiame registruotis pilie
čius, gyvenančius New York 
(NY), Connecticut (CT), Mas-
sachussetts (MA), New Jersey 
(NJ), Rhode Island" (RI), New 
Hampshire (NH), Maine (ME) 
ir Vermont (VT) valstijose. 
Visose kitose JAV valstijose 
bei Jungtinėse Meksikos val
stijose gyvenančius LR pilie
čius prašome registruotis Lie
tuvos Respublikos ambasadoje 
Vašingtone. 

Cleveland, Los Angeles ir 
Seattle gyvenantys Lietuvos 
piliečiai gali registruotis ati
tinkamuose LR garbės kon
sulatuose. Primename, jog 
balsuoti turėsite ten, kur už

siregistruosite. 
Registruojantis prašome 

nurodyti vardą, pavardę, as
mens kodą, adresą JAV, ad
resą Lietuvoje (nurodo as
menys, pastoviai gyvenantys 
Lietuvoje), paso seriją ir nu
merį. Jei diplomatinėje a r 
konsulinėje įstaigoje JAV rin
kimams registruojatės pirmą 
kartą, atsiųskite LR piliečio 
paso paskutinio puslapio (su 
nuotrauka) kopiją. 

Priklausomai nuo jūsų 
gyvenamosios vietos, duome
nis prašome kuo greičiau, bet 
ne vėliau kaip iki balandžio 15 
d., siųsti šiais adresais: 

Lietuvos ambasada Va
šingtone: 2622 16th Street, 
NW, Washington, DC 20009, 
Tel.: 202-234-5860, ext. 126# 
Fax: 202-328-0466. E-mail: 
rinkimai@ltembassyus.org 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje: 211 East 
Ontario Street, Suite 1500, 
Chicago, IL 60611, Tel.: 312-
397-0382, Fax: 312-397-0385. 
E-mail: 

aolmin@ltcon8chi.org 

Lietuvos generalinis kon
sulatas New York; 420 Fifth 
Avenue, 3rd Floor, New York, 
NY 10018, Tel: 212-354-7840, 
Fax: 212-354-7911. E-mail: 
lrgkn@msn.com 

Referendumui taip pat 
galite registruotis šiose LR 
garbės konsulatuose: 

Generalinis garbės kon
sulas Los Angeles: 3236 N. 
Sawtooth Ct, Westlake Vil-
lage, CA 91362, Tel.: 805-496-
5324, Fax: 805-496-7435. E-
mail: cglalith@gte.net 

Garbės konsulatas Cleve
land: 18021 Marcella Rd., Cle
veland, OH 44119. Tel.: 216-
486-8692, Fax: 216-486-8612. 
E-mail: 

ibcommo@aol.com 

Garbės konsulatas Seat
tle: 5919 Vvilson Ave. So., 
Seattle, WA 98118, Tel.: 206-
725-4576, Fax: 206-725-1883. 
E-naail: vytasl@attbi.com 

Platesnę informaciją apie 
referendumą bei balsavimo 
organizavimą galite rasti LR 
ambasados Vašingtone tin-
klalapyje wwwjtembassyus.org 
arba LR Seimo tinklalapyje 

www.lrs.lt/rinkiinai. 

Maloniai prašome apie ga
limybę balsuoti pranešti Jūsų 
pažįstamiems ir draugams, 
gyvenantiems JAV. 
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Danutė Bindokienė 

Karas nėra 
kompiuterinis žaidimas 

Prieš prasidedant karui su 
Iraku, žurnalistai keletą kar
tų atkreipė dėmesį į vadi
namosios karo eigos „smege
nų" — patalpas, kimšte 
prikimštas kompiuterinės 
technikos, kurios pagalba pla
nuojama ir bus vykdoma visa 
strategija. „Mes galime maty
ti kiekvieną pabūklą, tiesiog 
kiekvieną karį, ir tiksliai nu
rodyti, kokį uždavinį kuriuo 
laiku kas turi atlikti", — 
aiškino atsakingi asmenys, 
akis įsmeigę į kompiuterių 
ekranėlius, pirštus laikydami 
virš klavetūros. Visai, kaip 
kompiuteriniuose žaidimuose, 
kurie labai populiarūs paaug
lių tarpe. 

Tačiau šioje patalpoje 
„žaisti karą" yra daug dau
giau, negu spaudyti klavišus 
ir į atomus suskaldyti taria
mus priešus... Čia ne eilinis 
kompiuterinis žaidimas, o tik
ri šaudmenys, sprogmenys, 
tikri žmonės, kuriuos net ne
didelė klaida ar neapsižiūrėji
mas gali pasiųsti į sunaiki
nimą... 

Kokia pasiutusi atsakomy
bė — ir tiems, kurie šiam 
gyvybės bei mirties orkestrui 
diriguoja palyginti saugioje 
užfrontėje; ir tiems, kurie nu
rodymus gauna, turi juos kone 
aklai vykdyti. 

O visgi toks „kompiuteri
nis karas" jau nebe naujiena: 
iš dalies išmėgintas Persų 
įlankos susirėmimo metu. Bal
kanuose, Afganistane... Tur
būt dar neužmiršome Belg
rado ir kitų Jugoslavijos mies
tų bombardavimų, kai iš pra
skrendančių lėktuvų pataiko
ma į tiksliai nurodytą taikinį, 
priešą sunaikinant, savam 
kareiviui niekuomet nepa
stačius kojos svetimoje teri
torijoje. Toks „technologinis 
karas" retai pareikalauja savų 
aukų (apie žuvusius priešo 
pusėje — nekalbama). Nebuvo 
prarastas nei vienas Amerikos 
karys Persų įlankos kare, nei 
Balkanuose, nei iš esmės Af
ganistane. Tiesa, pasitaikė žu
vusių, bet ne nuo priešo ug
nies, o dėl kitų priežasčių, 
įskaitant įvairias avarijas. 

Ar panašios sėkmės gali
ma tikėtis ir karo su Iraku ei
goje? Tokias optimistiškas 
prognozes skelbia Vašingto
nas ir JAV karinė vadovybė, 
pernelyg pasiremdama kom
piuteriais, padangių sateli
tais, kurių „akys" nuolat nu
kreiptos į priešo teritoriją ir 
gali pastebėti „net šunelį 
keliu bėgant", o ką bekalbėti 
apie šarvuočius, karinius pa
būklus ir kariuomenės judė
jimą! (Kai šio trečiadienio 
naktį prasidėjo Bagdado bom

bardavimas, prez. Bush jau ne 
su tokiu tvirtu įsitikinimu kal
bėjo apie „greitą karo pa
baigą".) 

Amerika tvirtina savo 
žmones vertinanti ir dėsianti 
visas galimas pastangas, kad 
visi (o jų kone pusė milijono) 
kariai saugiai grįžtų namo. 
Bet ar tikrai Amerika savo pi
liečius visur užstoja, gina, 
saugo? Ar tikrai visuomet, kai 
jie vienaip ar kitaip persekio
jami (juo labiau — nužudomi), 
reiškia griežtus protestus ir 
reikalauja atskaitomybės? Ne
seniai įvykusi šiurpi tragedija 
liudija ką kita. 

Prisiminkime jauną ame
rikietę — Rachel Corrie. Stu
dentė viename Washington 
valstijos universitete. Idealis
te. Paaukojusi savo gyvybę už 
savo įsitikinimus. Visai nese
niai sutraiškyta Izraelio ka
reivio vairuojamo buldozerio, 
griaunančio kuklius namelius 
palestiniečių pabėgėlių sto
vykloje. Mergina išbėgo prieš 
tą riaumojančią „pabaisą", 
maldaudama palikti šiuos 
žmones ramybėje, nes jie ir 
taip vargsta, išvaryti iš savo 
namų, praradę tėvynę, iš ku
rios okupantas atsisako trauk
tis. Buldozerio vairuotojas 
merginą matė, bet vis tiek per
važiavo. Ne vieną, o net du 
kartus. 

Ar mums. lietuviams, tai 
neprimena 1991 m. sausio 13-
osios Vilniuje? Okupantų tan
kai tuomet taip pat važiavo 
per beginklių žmonių kūnus. 
Anuomet pasaulis visgi reaga
vo — greitai ir griežtai, o šį 
kartą? Amerikoje, is.sky.rus 
trumpai paminėtą įvykį t ą 
pačią dieną — klaiki tyla. 
Kaip pasiteisino Izraelis? „Tai 
apgailėtinas įvykis, bet mes 
čia turime reikalo su fanatikų 
užsispyrėlių grupele, kurie pa
tys lenda į pavojų ir kitus 
įtraukia", pareiškė vienas at
sakingas Izraelio kariuo
menės atstovas. O ta grupelė 
fanatikų, pasivadinusi „Inter
national Solidarity Move-
ment". susideda iš maždaug 
100 įvairių tautų žmonių, nu
vykusių į okupuotą Gaza ruo
žą, besistengiančių sustabdyti 
nuolatinius palestiniečių gy
venviečių griovimus, pasiry
žusių tapti gyvais skydais 
prieš smurtą, naudojamą oku
puotoje teritorijoje. Rachel 
Corrie buvo vienas toks sky
das, buldozerio sutraiškytas. 
Bet kiti nemano trauktis, nors 
gal ir jų toks pat likimas lau
kia. Aišku, kad Vašingtonas 
vienokias taisykles taiko Ira
kui, kitokias Izraeliui0 Deja. 
apie tai „pavojinga" kalbėti, o 
juo labiau kažką daryti... 

» 
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GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

ŽIVILĖ KLIORYTĖ-VAITKIENĖ 

Kokia ta misija galėjo 
•būti?.. Klevelando lietuviai 
žino, kas tas pats Lingys 
ilgiau buvo apsistojęs pas Liu
dą Sagį... Nespėjo Lingys grįž
ti į Vilnių ir informuoti savo 
viršininkus, Amerikoje prasi
dėjo propaganda Grandinėlei' 
garsinti... Kuriam tikslui ta 
neužsitarnauta pagyra? Lin
gys, matyt, įtikino Sagį, kad 
reikalingas 'kultūrinis ben
dradarbiavimas', kad 'Grandi
nėlę' reikia nuvesti į Vilniuje 
Leninui ruošiamą šventę ir 
ten nusilenkti tautos nuka
riautojams" („Naujienos", 1970 
m. balandžio 2 d.). 

Šiandien, po daugiau negu 
trisdešimt metų, šie postrin

gavimai atrodo beprotiški. Bet 
tuo laiku, sovietų propagan
dos mašina veikė tobulai ir, 
daugelis lietuvių visuomenės 
buvo pagauti šios isterijos, 
tikėjo tomis nesąmonėmis. Ši 
ištrauka įdomi tuo, kad ji pa
sirodė „Grandinėlei" ruošian
tis kelionei į Pietų Ameriką. 
Tuo laiku komunistai dėjo ne
paprastai dideles pastangas 
sustabdyti mūsų kelionę. Ke
lionė buvo numatyta 1970 me
tais birželio 16-29 d. Kadangi 
Pietų Amerikos spaudoje mes 
visur buvome reklamuojami 
kaip „lietuviai", sovietams 
mes buvome rakštis šone. Sa
vaitę prieš kelionę „...sovietų 
ambasada Kolumbijoje už

protestavo Kolumbijos užsie
nio reikalų ministerijai, kad 
panaši antisovietinė propa
ganda gali sudaryti sunkumų 
gerų santykių palaikymui. Ta 
pačia proga ambasada parei
kalavo, kad būtų — uždarytas 
ir Lietuvos konsulatas. Ko
lumbijos užsienio reikalų vi
ceministras pranešė po to Lie
tuvos konsului, kad 'Gran
dinėlė' negali viešai pasirodyti 
ir uždraudė išduoti vizas" 
(„Draugas", 1970 m. birželio 12 d.). 

Buvome panikoje. Planai 
sudaryti, programa paruošta, 
lėktuvo bilietai užsakyti, Pie
tų Amerikos lietuviai mūsų 
laukia. O po sovietų grasini
mų Kolumbijos vidaus reikalų 
ministerija mums praneša, 
kad su reguliariomis turistų 
vizomis mūsų neįsileidžia! 
Mūsų laimei, vienas išvykos 
komiteto narys dirbo senato
riaus Saxbe asistentu. Jis greitai 
kreipėsi į jį pagalbos, ir su 

Amerikos Valstybės departa
mento pagalba, išrūpino 
mums reikalingus dokumen
tus kelionei. J. Skirmantas 
tuomet rašė: „Incidentas reikš
mingas, nors šios bylos visos 
pusės dar nežinomos! 'Gran
dinėlės'jaunimas yra gerai in
formuotas apie sovietų okupa
cijos padarinius Lietuvoje, 
apie tautos fizinį ir dvasinį ge
nocidą. Jaunimas nori tokios 
konfrontacijos su Lietuvos priešu 
ir su užsidegimu pasiryžęs 
sėkmingai atlikti lietuviškąją 
misiją. 'Grandinėlės'jaunimas 
gražus, patriotiškas, kelionei 
gerai paruoštas. Jaunimas de
ga troškimu ką nors gero ir 
konkretaus padaryti savo tėvų 
žemei, jos žmonėms ir 
Lietuvos laisvei. Jų darbas ir 
pastaroji išvyka sukėlė didelio 
susidomėjimo ne tik mūsų 
spaudoje, bet ir amerikiečiuo
se. 

Bus daugiau Choreografinis vaizdelis „Duktė viena namie liko" 1972 m mergjutcs guodžia - - motina Maryte Idzelytę 
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LIETUVA — TĖVYNE MŪSŲ 

Visada įdomu pasiklausyti 
Amerikos lietuvių įspūdžių, 
grįžusių iš Lietuvos. Kalbinu 
Valterį Vengelį, nuo 1956-ųjų 
gyvenantį Amerikoje, Phila-
delphia. Specialybė — mecha
nikas. Su žmona lietuvaite 
išaugino tris vaikus. Dabar — 
pensininkas, našlys. Valteris 
porą kartų lankėsi Lietuvoje 
ir iš tėvynės parsivežė labai 
skirtingus, net prieštaringus 
įspūdžius. Prašau papasakoti 
apie pirmąją kelionę. 

V. V. Tai buvo 1999-siais. 
Mano teta važiavo į Lietuvą ir 
kvietė vykti kartu, nes vienam 
buvo nedrąsu — giminės — 
nepažįstami, nematyti 55 me
tus. Bet buvau laimingas, kad 
nuvykau. 

D.K. Kokia Jums pasirodė 
Lietuva, kai jąpamatėte? 

V.V. Nuvažiavau vasarą. 
Buvo šilta, gražu. Vilnius — 
gražus, gamta graži, giminės 
labai gražiai priėmė. Didžiau
sias malonumas mano gyveni
me buvo pabūti su giminėmis. 
1999-aisiais žmonės atrodė 
laimingi, viskas atrodė gerai. 

D. K. Buvote Lietuvoje ir 
antrą kartą? Kuo skyrėsi įspū
džiai po pirmojo apsilankymo? 

V.V. Tą kartą, 2002-ųjų 
kovą, važiavau į Vokietiją, į mo
tinos gimtadienį. Nuspren
džiau, kad jei jau esu Euro
poje, arti Lietuvos, reikia nu
važiuoti aplankyti tėviškės. Ir 
aplankiau. Oras nebuvo kaip 
reikia — šalta, drėgna, vėjas. 
Tą kartą turėjau daugiau ma
lonių pabendravimų su gimi
nėmis. Jie man aiškino, kad 
neina pirmyn, eina atgal. Sa
kė, kad 1999-aisiais gyveni
mas buvo lengvesnis ir geres
nis kaip dabar, o dabar — di
džiausias nedarbas. Mano gi
minių vaikai po visą pasaulį 
laksto, ieško darbo. Tai nėra 
gerai. Dauguma yra vedę. Kai 
vyras palieka žmoną ir žmona 
palieka vyrą — išvažiuoja į 
užsienį, dažnai suyra šeimos. 
Ilgam laikui išvažiuoti nėra 
gerai. Tautai yra negerai, kad 
jaunimas bėga į užsienius. 
Jau dabar kaime jaunimo be
veik nėra, bent aš nemačiau. 
Yra tokių, kurie eina į mokyk
lą, o vyresnio amžiaus jauni
mo nėra. Tik senimas. Tai, mano 
nuomone, didžiausia tragedi
ja. 

D. K. Kokia Jūsų nuomonė 
dėl Lietuvos ėjimo į Europą0 

V. V. Tikiu, kad kokią die
ną Lietuva paklius į tą Eu
ropos Sąjungą, jei paklius. Bet 
svarbu išlaikyti jaunimą Lie
tuvoje. Jei sienos būtų atda
ros, visi išbėgtų, tik seniai lik
tų. Mano giminėje nė vieno 
jauno nėra Lietuvoje, visi iš
bėgę. Jeigu valdžia to nesu
tvarkys, praras visą kartą. 
Jaunimas yra Lietuvos turtas 
ir Lietuvos ateitis. 

D. K Skauda širdį dėl Lie
tuvos? 

V. V. Taip, skauda. Gyve
nimas Lietuvoje yra sunkus. 
Padėti negali. Žmonės neba
dauja, jie gyvena ir atrodo pa
tenkinti tuo, ką jie turi. Pa
kvietė arbatos atsigerti, buvo 
malonu pasikalbėti. Ką ma
tau, ką jie turi, tai — draugus. 
Svarbiausia yra turėti drau
gus. Aš galvoju, kas iš to tur
to, jei draugų neturi. Ir labai 
svarbu yra turėti giminių. 

Mano giminės didžiausią įs
pūdį padarė. Jie labai draugiš
ki, labai gražiai priėmė — 
sutiko kaip karalių. Amerikoj 
giminės manęs nepriimtų 
taip, kaip Lietuvoje priėmė. 
Niekas, net tikra mama Vo
kietijoje, manęs taip gerai 
nepriėmė, kaip mano giminės 
Lietuvoje. Su giminėmis jau
čiausi labai gerai. 

D. K. Kas buvo netikėta 
Lietuvoje, kas krito į akis, nu
stebino? 

V. V. Krito į akis daugia
aukščiai, tos dėžės, kuriose 
gyvenat. Buvau Šiauliuose, 
Akmenėje ir visur tos dėžės 
vienodos. Gadina visą Lie
tuvą. Giminės pasakė, vežki-
tės prožektorių, jei einat į tokį 
namą, laiptinėse nėra lempų. 
Ir tais laiptais lipk. Toks spor
tas. Viduje, bute, viskas labai 
ankšta, suspausta. Žiemos 
metu, kai sėdžiu viduj, tai 
man atrodo, kad mane kažkas 
spaudžia. Aš tokiame bute ne
galėčiau gyventi, man per 
ankšta. Trūksta kiemo. Šilu
mą išjungė kovo mėnesį. Labai 
nusistebėjau: lauke dar lijo, 
visi su pirštinėm, su žiemi
niais batais vaikšto, drėgmė ir 
šaltis eina per kaulus, o šilu
mos jau nėra. Ne, šildymo se
zonas dar nebuvo pasibaigęs, 
pasibaigė kuras, todėl ir iš
jungė savaitę prieš šv. Vely
kas. Naktį miegojau gerai, bet 
rytą atsikėliau, šilumos nėra, 
čiupt už nosies — o ji kaip le
das. Ir vaikai, ir kūdikėliai, ir 
ligoniai gyvena tokiame šalty
je. Žiauru. 

Kartą, vasaros metu, pa
kvietė į svečius vaišėms. Sa
kau, plaukus išsiplausiu. At
sisukau vandenį, laukiu lau
kiu — šilto vandens kaip nėra, 
taip nėra. Galu gale išsiplo
viau su šaltu. Pusseserė ir sa
ko man — ko nesakei, galėjau 
pašildyti. Pasirodo, vasaros 
metu pas juos šilto vandens 
nėra. Akmenėje — cemento 
fabrikas. Anksčiau dirbo 2,000 
žmonių, dabar — 300. Mačiau, 
gerą cementą gamina. Klausiu 
— niekas nežino, kas įmonės 
savininkas. 

Lietuvos moterys padarė 
įspūdį. Jas reikia pagirti — 
gražios, skoningai apsirengu
sios. Vaikščiojau po Šiaulius, 
žiūrėjau į moteris. Iš apsiren
gimo neatrodo, kad skurstų. I 
vyrus neatkreipiau dėmesio. 
Tik kartą, žiūriu — unifor
muoti vyrai eina — polici
ninkai ar kareiviai. Velnias, 
galvoju, ko jie vaikščioja kaip 
rusai kepurę į viršų atsis
maukę. Negražu. Kaip lietuvis 
gali taip vaikščioti?! Tokį iš 
tolo matai ir galvoji, kad rus-
kis. Nusistebėjau, kad policiją 
galima nupirkti, kad yra 
korupcija. 

Važiavom su pusseserės 
vyru į Klaipėdą, ir greitkelyje 
per greitai paspaudėm. Na, ir 
sustabdė. Vairuotojas turėjo 
išlipti, nueiti ir atsisėsti į po
licijos mašiną. Amerikoje jo
kiu būdu išlipti negali, net 
durų atsidaryti, tik langą nu
leidi ir paklausi, kas yra. O čia 
pakvietė į savo mašiną, pa
sakė, kad tiek ir tiek viršijai 
greitį, 400 litų iš tavęs. Na, tai 
labai daug, tiek neturiu. Tai 
kiek turi? Trisdešimt. Ir turėjo 
duoti trisdešimt. Iš paskos 
kita giminė važiavo, irgi per 

Laikas bėga labai greitai. Atrodo, kad Meno mokyklėlės penkeri metai ne 
praėjo, bet prabėgo sparčiu žingsniu. Netrukus , gegužes 11 d., rengiamos 
Meno mokyklėles pirmojo penkmečio iškilmės. Jos vyks Čikagos Jaunimo 
centre. Rengiamas koncertas ir linksmoji dalis — vaišės, šokiai, žaidimai. 
J a u daba r pats laikas užsisakyti s ta lus į šį pokylį, sutampantį su 
Amerikoje švenčiama Motinos diena. Pokylį rengia tėvų komitetas, 
vadovaujamas Egles Kulbokienes. Ja i galima skambinti tel. 708-598-7054, 
312-816-2087. 
Nuotraukoje Meno mokyklėlės dainavimo klasės moksleiviai Paulius ir 
Lukas su m a m a Dovile Ruscitti (Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto pirmininke). 
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greitai, tai ir tą sustabdė.] Ji 
truputį daugiau pinigų turėjo, 
tai iš jos daugiau nulupo. Aš 
galvoju, jei policijoje yra 
korupcija, tai ir valdžioje 
korupcija. Kiekvienas žiūri 
savo kišenės. 

Labai patiko kaime. Kai
me galėčiau gyventi, mieste 
tai j au ne. Kaime žmonės 
labai malonūs, kalba su tavi
mi. Matau, kad sunkiai gyve
na. Kitos trobelės langai vos 
kabo, stogas kreivas. Bet 
žmonės nebadauja. Ne, jie 
juokauja, kalbasi. Pasakiau, 
kad kilęs iš šių vietų, tai jie 
tokie patenkinti . Miesto 
žmones kaip ir čia, Amerikoje. 
Bėga visi, laiko neturi. Mieste 
negali sustot. Jei sustosi, tave 
nustums. Nors Vilnius labai 
gražus, gražesnis už Fila
delfiją. Aš nemėgstu dango
raižių. Po Vilniaus senamiestį 
malonu pasivaikščioti. Tik per 
didelis judėjimas. Šiauliuose 
nėra ubagų, nesu matęs. 
Vilniuje eini ir žiūri: čia sėdi ir 
čia sėdi, puoduką laiko. Gaila 
tokių, buvo nesmagu juos 
matyti. Teatre buvau. Spek
taklis apie žemaičius, kaimo 
motyvais. Meilės, visko ten 
buvo. Berniukas toks vaidino 
negudrų žydą Joškę. Iš jo visi 
juokėsi. Tai nustebau. Ame
rikoje rasinių dalykų negali
ma rodyti. Jei rodysi, paro
dysi, bet tavo karjerai bus 
galas. Kaip aktorius darbo 
negausi. 

Restoranai Vilniuje geri, 
gali pasirinkti kur eiti. Bet 
picos Amerikoje skanesnės. 
Šiaip Lietuvoje maistas geras, 
skanus. Jei man kas nepatik
davo, tai nesakydavau. Man 
atrodo, truputį per riebiai 
valgo ir daržovių per mažai. 
Lietuvos įstatymai stebina. 
Mano giminaitė dvidešimt 
metų ištarnavo policijoje 
vertėja. Buvo darbšti, gerai 
atliko darbą. Kai jai sukako 
penkiasdešimt, ją atleido. Sa
ko eik j pensiją, nereikalinga. 
Pensiją duoda visai mažą. Kur 
ji dabar eis? Ką moki. paklaus 
darbdavys. Kai sužinos, kad 
policijoj dirbo, jokio darbo 
negaus — kam esi tokia rei
kalinga? Tai dabar vargšė 
išvažiavo į Ispaniją pipirų 
skinti. Amerikoj aš savo dar
bą, jei būčiau norėjęs, būčiau 
galėjęs dirbti ir dirbti. 

Pastebėjau, kad lietuvės 
nemoka išsirinkti vyrų. Daug 
išsiskyrusių yra. Mano keli 
pusbroliai išsiskyrę, pusbrolio 

dukra išsiskyrusi... Kaip čia 
taip gali būti, kodėl taip yra. 
Atrodo, Lietuvoj lengva skyry
bų procedūra. Čia, Amerikoj, 
sunku gauti skyrybas. Be to, 
daugumas Amerikoj turi 
nuosavybę. Jei pora skiriasi, 
tai žmona sako, na, gerai, yra 
namas dviejų dalių, išpirk 
man vieną dalį. Jei negali 
išpirkt, parduok. Amerikoj 
moteris po skyrybų yra ap
rūpinta. O Lietuvoj, kai vyras 
išeina ir jeigu vaikų yra, tai 
toks vargas moteriai. Jei jis 
vaikams moka. tai moka, o jei 
nemoka, tai ką jam padarysi?! 
Moteris vaikus turi auginti 
viena. Baisu. Šiuo atveju gaila 
Lietuvos moters. 

Lietuvoje maistas pigus. 
Pavaikščiojau po „Maksimą", 
pasižiūrėjau į kainas, nesa
kyčiau, kad jos didelės. Ma
čiau daug paminklų (stogas
tulpių). Aš nesu matęs niekur 
tiek daug. Ką tie paminklai 
reiškia? Paminklas fcuri turėti 
reikšmę. 

Nauja karta iš Lietuvos 
man atrodo daug protingesnė 
kaip mes (gal negerai sakau?) 
Jų išsilavinimas yra aukštes
nis ir jų gyvenimo supratimas 
yra geresnis, visai kitoks kaip 
mūsų. Tą pastebėjau, kai 
kalbėjau su giminėmis. Jauni
mas labiau nusimano apie 
politiką, žino, kas Amerikoje 
darosi. O Amerikoj paklausk 
— jauni nežino, kas šalies vi
ceprezidentas. Ir inžinerijoj 
lietuvius išmoko kaip reikia. 
Čia tu eini į kairę ir į dešinę, o 
lietuvis inžinierius žino kaip 
eiti tiesiai, supranta savo 
darbą. 

Patiko, man labai patiko 
Lietuvos žmonės. Aš visiems 
Amerikoj sakau, kad Lietuvos 
jaunimas yra labai išsiauk-
lėjes. Ką amerikiečiai į tai. 
Žinai jiems nei šilta, nei šalta, 
kokie žmonės kitur. Jiems 
visai nerūpi. Grįžęs visus 
draugus raginau ir dabar ra
ginu: važiuok į tėvynę, pa
matysi kaip yra. Nors Lie
tuvoje ne viskas kelia džiaugs
mą, apsilankyti ten yra gera. 

D. K Ačiū Jums, Valterį, 
už pokalbį. 

Dalia Kairiūkštienė 

Tikrasis astronominis pa
vasaris prasideda kovo 21-ąją 
dieną. Su pavasariu! 

Pagal rytiečių kalendorių 
Juodosios ožkos metais pa
grindiniai klausimai bus susi
ję su gyventojų judėjimu — 
migracija, istorinių vertybių 
perkainojimu ir tautinės savi
monės atgimimu. Tai metai 
pfilni ieškojimų naujų idėjų. 
Apskritai šie metai, nors ir 
bus sudėtingi, pilni įvairiau
sių krizių, vis tik laikomi at
sakingų žmonių metais. Aiš
ku, jei jie viską paskaičiuos. 

AVINAS 

Pirmasis Zodiako ženklas. 
Saulė pereina šį ženklą kovo 
21 d. — balandžio 20 d. 

Avinas — jėgos simbolis. 
Sėkmės ir nesėkmės yra labai 
susiję su jūsų temperamentu, 
ir nuo to priklausančia nuotai
kų kaita. Labai svarbu, kad 
sugebėtumėte suvaldyti savo 
vidinę energiją, nes ta energi
ja kartais sukelia abejones 
savimi, pyktį, net destrukciją. 
Avino globėjas — Marsas, ka
ro dievas, suteikia jėgą šiame 
ženkle gimusioms moterims, 
kurios panaudoja savo žavesį, 
pataikyti kam nors tiesiai į 
širdį. Ir jeigu iki rudens jos 
galės su vyriškąja gimine žais
ti „kates ir peles", tai vėliau 
ateis kur kas praktiškesnis 
požiūris į širdies reikalus — 
reikės spręsti, kam labiausiai 
tiktų gyvenimo partnerio, o 
kam — paprasčiausio draugo 
vaidmuo, o ką reiktų apeiti ge
ru atstumu. „Viščiukus skai
čiuoja rudenį" — būtent nuo 
antrosios metų pusės roman
tiški santykiai taps ramesni ir 

ZODIAKAS 
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brandesni. 
Avinui palankiausias lai

kas vasara. Todėl laimėjimai 
ir įsitvirtinimas dažniausiai 
pasiekiami brandžioje jaunys
tėje. Ugningam avinui geriau
sias partneris yra Vandenis. 
Darbe, tarnyboje pirmoji metų 
pusė gali būti labai kūrybin
ga ir aktyvi. Tai labai geri me
tai pradėti nuosavą verslą. 
Vadovo savybės ir stipri valia 
atsiskleis visu pajėgumu. 
Daugelį problemų sugebėsite 
išspręsti lengvai, o jūsų akty
vumas, prigimties ryškumas ir 
netgi impulsyvumas leis jums 
atsidurti dėmesio centre ir 
pasiekti sėkmę laimint prieš 
konkurentus. Jūs sugebėsite 
atskleisti savo talentą ir gabu
mus, o svarbiausia — iš darbo 
patirti malonumą. Praėjusių 
metų planai ir projektai vysty
sis toliau ir bus pradėti 
įgyvendinti. Antrąją metų pu
sę pademonstruokite kantry
bę: gali būti, kad bus daugiau 
kasdieninio, tačiau svarbaus 
darbo. Reikės sutvarkyti rei
kalus, padėti savo partne
riams ir padirbėti vardan ben
dros sėkmės. Tuo pat metu 
atidžiau pažvelkite ir į neiš
spręstas problemas. Svarbu 
sugebėti stebėti besikei
čiančią situaciją ir laiku pasi
naudoti vertinga informacija. 
Antrąją metų pusę atkreipkite 
dėmesį į operacijas nekilnoja
muoju turtu. 2003 metais 
gimę vaikai jums suteiks daug 
džiaugsmo, bus atrama, pagal
ba, naujas įkvėpimas. Jei 
turite šeimą, skirkite jai es
minį dėmesį. Nepamirškite 
savo namų, kaupkite santau
pas. Patogus laikas ieškotis 
tinkamos gyvenamosios vie

tos, investuoti pinigus į nekil
nojamąjį turtą. Deja, visas 
ruduo ir gruodis bus prob
lemiški tvarkant finansinius 
reikalus, reikės būti taupes
niam. Po Avino ženklu gimu
sieji turi saugotis peršalimų, 
akių nuovargio, laiku kreiptis 
į dantų gydytoją. Avinams ne
patinka ilgai gydytis, o tuo la
biau gulėti lovoje. Na, o persi
valgymas ir per didelis alkoho
lio vartojimas gali neigiamai 
įtakoti ne tik sveikatą, bet ir 
išvaizdą. Akmenys: deiman
tas, cirkonas, briliantas, tam
siai mėlynas safyras. 

Deimantas dažniausiai 
simboliškai suvokiamas, kaip 
tobulas kristalas, be to absoliu
taus tyrumo, dvasingumo ir 
pastovumo simbolis. Indijoje 
neretai nemirtingumo simbo
lis. Budos sostas — deimanti
nis. Platono aprašytoji pa
saulio ašis — deimantinė. Eu
ropos tautų prietaruose dei
mantui priskiriama įvairių 
stebuklingų savybių; jis gydąs 
nuo ligų, apsaugąs nuo nuodų 
ir t.t., renesanso laikotarpiu 
laikytas drąsos ir stipraus 
charakterio simboliu. 

Safyras — antikos laikais 
ir viduramžiais buvo laikomas 
turįs gydomųjų galių; mėlyna 
jo spalva simbolizavo dangų, 
dangaus prieglobstį ar alche
mikams — orą. Apokalipsėje 
safyras priklauso dangaus Je
ruzalės pamatams. Kaip ir vi
si mėlynos spalvos akmenys 
Rytuose laikomas itin veiks
minga priemone apsiginti nuo 
piktos akies. 

Pagal įvairią spaudą 
parengė L.T., AT . 
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GRĮŽKIME I NUMYLĖTĄJĮ KRAŠTĄ 
Kaip sunkiai, su ašaromis 

akyse daugelis lietuvių paliko 
gimtąjį kraštą. Vieni politiniais 
sumetimais, kiti dėl turto ar 
baimės apimti, su širdgėla 
traukėsi į nežinomybę. Su 
širdgėla skyrėsi su giminai
čiais, kaimynais. Nieko gyve
nime nėra baisiau už okupan
to priespaudą, tad laimingieji 
sėkmingai pasitraukė į sveti
mus kraštus. Atmintyje išliko 
vaikystėje numindžioti take
liai, tėviškės gėlės, paukštelių 
čiulbesys, išliko ir meilė tė
vynei. 

Bėgo metai. Pokario tėvy
ne Lietuva, pasruvusi krauju, 
skendo okupanto nasruose. 
Lietuvos seses ir brolius prie
varta vežė į speiguotą Sibirą, 
daužė šautuvų buožėmis, šau
dė, o senelius leisgyvius metė 
į mašinas. Gaila, kad tuo patiu 
metu garsusis Washington radi
jas ragino visiems griebtis 
ginklo ir trauktis į Lietuvos 
miškus, kol („už dviejų sa
vaičių, Amerika išties pagal
bos ranką ir išvaduos iš po 
'geležinės uždangos'). Žuvo 
tūkstančiai narsių Lietuvos 
jaunuolių, nes visi tikėjo ir 

AR ŽINAI, KAD. 

**** Vilnius rengiasi ka
raliaus Mindaugo 750-osioms 
karūnavimo metinėms. Kara
liaus Mindaugo tiltas taps T. 
Vrublevskio gatvės tęsiniu ir 
įsilies į Rinktinės gatvę. 110 
metrų ilgio tiltas — arkinės 
konstrukcijos, metalinis. Tilto 
važiuojamoji dalis — 11,25 
metro, šalitilčiai — 4 metrų plo
čio. Tiltu patogu nuo Kated
ros aikštės pasiekti Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmus. 

Vyriausybė šiam tiltui 
statyti ir aplinkinėms gat
vėms sutvarkyti skyrė 37,5 
milijono litų. Tai — karaliaus 
Mindaugo 750-ųjų karūnavi-

laukė pagalbos. Bet ir toliau 
dundėjo traukiniai šiaurėn 
gyvuliniuose vagonuose vež
dami lietuvius — vaikus, 
moteris, vyrus, senelius į neži
nomą kraštą, kur laukė tik 
ledynai ir taiga. Kiek daug 
mirė dar ir nepasiekę pasku
tinio punkto nuo šalčio, nuo 
bado, ligų. O Washington radi
jas ir toliau transliavo: „Lau
kite, jau su pavasario žiedais 
mes būsime pas jus". 

Šiandien, jau viskas praei
tyje, jau Lietuva laisva, ne-
priklausma valstybė. Po tru
putį keliasi iš duobės. Trūksta 
darbo vietų, todėl daugelis 
lietuvių yra priversti ieškoti 
darbo svetur, bent jau iki tol, 
kol tėvynėje bus įmanoma 
rasti sau tinkamą darbą, 
užmokestį. Šiuo metu Lietu
voje yra sunkoka. Kokia čia 
paslaptis, kad buvusių 
kolū,kių ar tarybinių ūkių, ar 
gamyklų vadovai susiglemžė 
sau didelius turtus ir dabar 
šypsosi laimingi — laiku pasi
naudojo! Kai kurie jų net 
bažnyčią pradėjo lankyti, tuo 
tarpu vidutiniokai — darbo 
liaudis — liko ir toliau klau-

mo metinių minėjimo pro
gramos finansavimo dalis. 

Iki 2003 metų liepos 6-
osios dienos statybininkams 
jau privalu baigti darbus. Ant 
tilto bus trys eismo juostos 
automobiliams bei dvirati
ninkų ir pėsčiųjų takai. Būsi
masis statinys išvaduos nuo 
didelių transporto grūsčių 
aplinkines gatves ir padės 
spręsti mašinų stovėjimo 
problemas Vilniaus centre. 
Požeminė automobilių aikšte
lė numatyta dešiniajame Ne
ries upės krante, prie Vil
niaus koncertų ir sporto ramų. 

***• Pernai sostinės 
..Vingio" kino centrą ap lanke 
278.000 žiūrovu, o per 2003 

sytis pasakų, kad geras gyve
nimas prasidės „rytoj". 

Kartais keista ir nesu
prantama, ko laukia Ameri
kos, Australijos, Kanados lietu
viai? Atrodytų, kad jie šiek 
tiek užsidirbo pragyvenimui ir 
laisvai galėtų grįžti į išsvajotą 
žemę. Lietuva padidėtu beveik 
milijonu gyventojų! Daugelis 
šeimų grįžta iš Rusijos platy
bių. Ar nebūtų malonu gyven
ti savame krašte, kur visi kal
ba lietuviškai, kur vienodi 
papročiai, šventės, tikėjimas. 
Tėvynė Lietuva, senas kraštas 
prie Nemuno, laukia ir nesu
laukia savo dukterų ir brolių. 
Juk dabar ir pati Lietuva 
sudaro palankias sąlygas pi
lietybės ir turto klausimais. 

O sugrįžę Lietuvon išgir
sime seniai begirdėtą lakštin
galų čiulbėjimą, kaip kadais 
uždainuosime: 

Graži tėvyne mano 
tarp ežerų puikių, 
Tėveliai čia gyveno ir aš 

čia gyvenu... 

Vytautas Birgiola, 
Kaunas, Lietuva 

metus tikimasi sulaukti apie 1 
mln. lankytojų. 

**** Lietuvis mokslinin
kas profesorius J. Vederas tre
jiems metams paskirtas Ka
nados gamtos mokslų ir in
žinerijos tyrimų tarybos na
riu. Kanadoje gyvenantis lie
tuvis mokslininkas yra atra
dęs biocheminius dėsnius, 
kaip veikia cholesterolio kiekį 
mažinantys vaistai ir antibio
tikai, pirmas nustatė gamtoje 
esančių nenuodingų peptidų 
poveikį maiste. 

mailto:biciulyste@aol.com
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Puslapi redaguoja Vitalija Pulokienė 

MAŽIEJI SKAITOVAI 

Mirga Pakalniškytė-
Gimiuvienė 

Gimė 1948 m. Olden-
burge, Vokietijoje. Nuo 1949 
m. gyvena JAV. 

Rašytoja, filosofė. Dirbo 
aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje, dėstė istoriją ir li
teratūrą. Bostone pastatė ko
mediją „Ritos Kalėdų atosto
gos". 

Didžioji kūrybos dalis 
skirta vaikams. Rašė eiliuotas 
pasakas ir pati iliustravo. 
Ikimokyklinukams parengusi 
maždaug 700 paveikslėlių ko
miksų serialą. Parašiusi de
tektyvinį romaną mergaitėms 
„Senojo bokšto paslaptis" 
(1978 m.), „Dingusio gintaro 
paslaptis" (1983 m.). 

Ji suformulavo savo egzo
do vaikų literatūros bruožus: 

1. gyvi veikėjai - vaikai, 
kurie mąsto, bendrauja be 
suaugusio rašytojo paramos. 

2. intriga su įtampa, kur 
vaikai atlieka seklių-herojų 
rolę. 

3. gausybė paveikslų, 
kupinų judesio ir jausmų 
įvairovės. 

„Senojo bokšto paslaptis" 

Knygoje „Senojo bokšto 
paslaptis" veikia seserys - aš
tuonerių metų Danutė, devy
nerių metų Birutė Jaunutytės 
ir kaimynė Laima Laučiūtė. 
Laki jų fantazija realybę pa
verčia pasaka, o namą su 
bokštais kitoje gatvės pusėje -

užburto karaliaus buveine, 
kurioje gyvena užrakinta ka
ralaitė. Pilnos energijos, veik
los ir žygių troškimo seklės 
sumaniai įveikia netikėčiau
sias kliūtis, patenka į bokšto 
paslaptingąjį kambarį, randa 
paslėptus ten gyvenusio dai
lininko Simono paveikslus ir 
testamentą. Kaip vystėsi įvy
kiai toliau, sužinosite per

skaitę knygą. Labai įdomus 
detektyvinis romanas patiks 
ne tik vaikams, bet ir suau
gusiems. Knyga baigiama ly
riniu epizodu - atsisveikinimu 
su padaužiška, kiek panašia į 
Astridos Lindgren veikėjų 
vaikystę: „Jeigu Kalėdų nebe
laukiame, tai reiškia, kad jau 
nebesame vaikai". 

ŠIOS KNYGOS 
SVARBIAUSI ASMENYS 

Birutė Janutytė Danutė Janutytė 

Laima Laučiūtė Liutauras Laučius 
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A P I E SKAITYTOJUS 

Jau 600 metų, kai žmonija 
skaito. Pagalvokime kar tu , 
kas yra skaitymas. Pramoga? 
Darbas? Menas? 

Didžiulę reikšmę žymieji 
pasaulio rašytojai ir knygų 
autoriai teikė skaitytojui. Be 
jo nebūtų ir literatūros. Au
torius ir skaitytojas negali 
gyvuoti vienas be kito. Išties, 
literatūros ir knygos istorija 
žino pavyzdžių, kai kūrinys, 
nesulaukęs savo skaitytojų, 
taip ir mirė knygų lentynoje, 
pamirštas ir apleistas. Bet 
istorija liudija ir kita, - kaip 
žymūs literatūros kūriniai dėl 
skaitytojų kaltės lieka pa
miršti, o jų vietą paveržia 
nuotykių ar detektyviniai 
romanai... 

Gal todėl nuo senų laikų 
rašytojai, pedagogai, leidėjai 
suko galvą dėl skaitytojo, 
mąstė, ką reiškia skaityti, 
koks turi būti skaitytojas, 
kokio skaitytojo trokšta rašy
tojas ir autorius. 

Neketiname duoti kokių 
nors skaitymo receptų ar 
vieningos sistemos visiems 
atvejams. Kiek įvairių knygų, 
tiek ir įvairių skaitytojų. 
Skaitymas labai individualus 
dalykas. Jo sąvoka plati ir 
sudėtinga. Vieni kone trečdalį 
savo laisvalaikio praleidžia 
prie televizoriaus, kiti visai 
neskaito. Vieną kitą knygelę 
pavarto ir atideda kitam kar
tui. Tokius neskaitytojus gra
žiai išjuokė vieno portugalų 
miestelio gyventojai. Jie iš
rikiavo vilkstinę asilų ant ku
rių kaklų maskatavo lentelės 
su užrašais: „Tik mes 
neskaitome knygų". 

Vienas rašytojas mirda
mas skundėsi: „Labiausiai 
gailiuosi ne to, kad liko tiek 
daug neperskaitytų knygų, o 
to, kad per retai pakartotinai 
skaičiau geriausias knygas". 
Kas bandėte vaikystėje 
skaitytą J. Biliūno „Joniuką" 

ar „Brisiaus galą" perskaityti 
paauglystės metuose? Stačiai 
nustembi, kaip galėjai nepa
stebėti knygoje paslėptų lo
bių. 

Apskaičiuota, kad inten
syviai skaitantis žmogus per 
gyvenimą gali perskaityti 
daugiau kaip 3.000 vidutinio 
storumo knygų. Yra žmonių, 
kurie stebina greitu skaity
mu. Pvz. Napoleonas gebėjo 
per minutę perskaityti 2,000 
žodžių. O. Balzakas skaitęs 
net du kartus greičiau! Skai
tymo tempas priklauso nuo 
daug ko. Nuo to, kokių indi
vidualių savybių, tempera
mento ir charakterio yra 
skaitytojas, kokie jo įgūdžiai 
bei pasiruošimas. 

Apskritai greitasis skaity
mas netinka meno kūriniams. 
J i s praktikuojamas, susipa
žįs tant su moksline litera
tūra. Tad nedera pernelyg su
sižavėti greituoju, dinaminiu 
skai tymu. Jį reikia vartoti 
t ikslingai, su reikalu, ap
galvotai. 

Parengta pagal G. Raguotienės 
knygą „Šimtas knygos mįslių" 

VAIKAI 
N E B E M O K A 
B E N D R A U T I 

Kiek daug pramogų, laidų 
vaikams ir kino filmų mums 
siūlo šių laikų televizija. Bet 
kaitais, spoksodami į tą ste
buklingą dėžę, vaikai per
lenkia lazdą. 

Antai Leičesterio (D. Bri
tanija) universiteto pedago
gikos fakulteto profesorė R. 
Sage atliko tyrimus, kuriais 
atskleidė, jog mieste augantys 
vaikai įgyja prastus bendravi
mo įgūdžius, todėl, kad jie per 
daug sėdi prie televizoriaus 
ekrano! Pasirodo žiūrėjimas 
išlavina vizualinius, o ne verr 
balinius sugebėjimus. 

Anksčiau šeimose buvo 
įprasta visiems susirinkti 
vakare ir aptarti, ką kiekvie
nas nuveikė per dieną. Taip 
vaikai išmokdavo sudėlioti 
mintis ir jas išreikšti garsiai. 
Šiandieną vos iš mokyklos 
grįžę iš karto sėdasi prie tele
vizoriaus. Nors taip gaunama 
nemažai informacijos, vaikai 
nebemoka jos apdoroti ir 
išreikšti žodžiais. 

„Draugo" lietuviukų pa
tarimas - daugiau skaitykite, 
vaikai! 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 
Ar pamenate, vaikučiai, kad 

„Draugo" lietuviukai sugalvojo 
naują skyrelį, norintiems susipa
žinti su bendraamžiais iš Lietuvos. 

SEKMINĖS 
Septintą savaitę po Velykų 

švenčiamos Sekminės. Sek
minės, krikščioniškame pa
saulyje švenčiama, Šventosios 
Dvasios atsiuntimo šventė. 

Sekminių augalas - jau
nas, žalias, kvepiantis, nese
niai išsprogęs berželis. Sek
minėse berželių šakomis na
mai puošiami. Žmonės steng
davosi namų pastogę ar kam
barių palubes apkaišyti beržų 
šakomis, kas Sv. Dvasia (ku
rią liaudis įsivaizdavo baltu 
balandžiu), atskridusi turėtų 
kur nutūpti ir pailsėti. Tada 
visi namų gyventojai gyvens 
taikoje, bus linksmi ir laimingi. 

Seniau Sekminės buvo 
piemenėlių šventė. J ie vaišin
davosi, linksminosi, tą dieną 
neganydavo gyvulių. Pindavo 
vainikus iš laukinių gėlių, jais 

puošdavo karves ir vainikuo
tas pargindavo namo. Nors 
dabar nebeturime piemenėlių 
ir karvių kaimenių - posakis 
pasilikęs „vainikuota, kaip 
karvė per Sekmines". 

Sekmines dar galime va
dinti ypatinga vaikų švente. 

Per šią šventę vaikams 
būdavo daug kas leidžiama: 
gaminti pusryčius, kepant 
kiaušinienę visai šeimai, 
žaisti, dūkti. Taip pat jiems 
dovanos būdavo dovanojamos. 

GANDRINĖS 
Gandrinės - gandro su

grįžimo diena (kovo 25 dieną) 
seniau būdavo didelė šventė. 
Niekas nedirbdavo - sakyda
vo, kad tą dieną net paukščiai 
lizdų nesuka. Katalikų baž
nyčia šią dieną mini kaip 
Marijos apreiškime šventę. 
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PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Kas skaito rašo, duonos 
neprašo. 

Kas sau blogas, tas ir 
kitam negeras. 

Kas tarp kitų asilo ieško, 
pats asilas lieka. 

Kas tau akmeniu, tu tam 
duona. 

Kas per daug, tas nesvei-
ka. 

Kas nusidėjo, bįjo ir vėjo. 
Kas neturi saiko, tam 

ma»p laiko. 
Kas nori mušti, randa ir 

lazdą. 
Kas netenka sąžinės, 

visko netenka. 
Kas nedirba, mielas vaike, 

tam nė duonos duot nereikia. 
Kas knygas skaito per 

dienas, nesijaučia vienas. 
Kas kalba ką nori, klau

sosi ko nenori. 
Kas ko ieško, tai ir randa. 

Parengta pagal J. Mingirdo knygą 
„Patarlės, priežodžiai, posakiai" 

100Q Š Y P S N I Ų 

Gerai tiems rėksniams 

Šešiametis klausia: 
- Mamut, ar tu sakei, kad 

maži kūdikiai atsiranda iš 
dangaus? 

- Taip, vaikeli, sakiau... 
Šešiametis kiek pagalvo

jęs taria: 
- Tai aš tų angelų ir ne

kaltinu, kad jie tokius rėks
nius išmeta iš dangaus. 

Kalėdinė dovana 

Slaugė: 
- Joneli, tu gavai mažą 

broliuką dovanų Kalėdoms. 
Dabar gali pasidžiaugti. 

Jonukas: 
- Iš tikrųjų? Bėgu praneš

ti apie tai mamytei. 

Mažųjų pašnekesys 

- Jonuk, ar tu turi mažes
nę sesytę? 

- Ne, neturiu. 
- Tai ką tu muši? 

Teta ir Marytė 

- Maryt, tavo amžiaus 
vaikai turi eiti miegoti kartu 
su vištomis. 

- Bet, tetulyt, aš juk ne
moku miegoti ant laktos... 

P A V A S A R I O 
V Ė J E L I U I 

Ei, pavasario vėjeli 
Su žibučių švarkeliu, 
Ko lekiot taip be takelio 
Su tavim aš negaliu... 

Tu žiedeliuose gėlyčiu, 
Tu papieviuos gyveni, 
Tu viršūnėje žilvičio 
Čiūžu-čiūžu čiuženu 

Ei, pavasario vėjeli 
Su žibučių švarkeliu, 
Pastovėk čia prie takelio, 
Padūduok „tur-uu, tur-liu"... 

Susirinks čia pievų gėlės, 
Susirinks laukų drugiai, 
Vyturėlis čiulbuonėlis 
Pačyrens visiems smagiai. 

Čyru vyru jums, purienos, 
Gelsvos sesės pabalęs, 
Čyru tau, žiedeli vienas 
Ant laukinės obelės. 

Tur-liu, tur-liu, čyru vyru -
Tai pavasaris smagus... 
Kaip rasos lašelis tyras, 
Siaus mus saulėtas dangus. 

o 

Ei, pavasario vėjeli 
Su žibučių švarkeliu, 
Su tavim po žemę žalią 
Paskrajot ir aš galiu... 

Vytė Nemunėlis 
1949 m. 

RYTAS 

Saulė žemę medum liejo 
Ir saldainiais klojo. 
To nė vienas neragavo, 
Kas ilgai miegojo! 

Viktoras Simaitis 

ŽAIDIMAS „ S U J U N K S K A I Č I U S , N U S P A L V I N K IR LAIMĖK*' 

Žaidimas mažiesiems „Draugo" lietuviuko skaitytojams. Sujungę skaičius pamatysite vaiz
delį. Kas tai? Nuspalvokite ir atsakymą siųskite į redakciją adresu: 

4645 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Pirmųjų laukia prizai. Paskubėkite! 

Redakcijos adresas: 

„Draugo" lietuviukai 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 

A B C PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

Irklai laivą stumia, supa, 
Irklais iriamės smagiai. 
Iriamės, kaip žuvys upėj, 
Iriamės, lyg gulbinai. 

Raidelę I. mažiesiems žve
jams padės įsiminti Danutės 
Lipčiūtės-Augienės ketureilis. 
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TURININGA VIEŠNAGĖ ŠIAURĖS 
AMERIKOJE 

Šešeri mėnesiai, praleisti 
Illinois bei Indiana valstijose 
gerų bičiulių — Amerikos lie
tuvių dėka, prabėgo, tarsi vie
na diena. 

Nuo pirmųjų viešnagės 
dienų jaučiau nuoširdų tautie
čių rūpestį, globą ir paramą. 
Nei vasaros karščiai, nei 
rudens darganos, nei pirmieji 
žiemos šalčiai tokioje rūpes
tingoje bei draugiškoje aplin
koje nebuvo baisūs. Gyven
damas svetingoje brolių lietu
vių apsuptyje nemažai nuvei
kiau įgyvendinant pagrindinį 
vizito tikslą. Baigiau rinkti 
bei susisteminti medžiagą 
knygai apie Beverly Shores 
(Indiana valst.) lietuvių telki
nį: Lituanikos parką, S. Da
riaus ir Girėno paminklą, kul
tūrinį, dvasinį, religinį Be

verly Shores lietuvių gyveni
mą, lietuvių klubo veiklą bei 
lietuvybės puoselėjimo ypatu
mus svetimame krašte. Tokio 
turinio knygos kūrimo ir lei
dybos idėjai pritarė dauguma 
Beverly Shores gyvenančių 
lietuvių bei lietuvių klubo 
nariai, susirinkę svetinguose 
profesoriaus dr. Juozo Meš
kausko namuose. 

Po mano glausto knygos 
turinio pristatymo, apie šios 
būsimos knygos privalumus 
kalbėdamas profesorius J. 
Meškauskas pažymėjo, kad 
sumanytos knygos turinys, 
tikslas ir aktualumas atitinka 
šio laikmečio eigai ir dvasiai, 
nes joje yra apžvelgiama 
Beverly Shores lietuvių istori
ja Amerikoje, o ypač tos kar
tos, kuri atvyko po Antrojo 

Vilniaus universiteto docentas, ruošiamos knygos apie Beverly Shores, IN, 
lietuvius autorius dr. Remigijus Naužemys, Čikagoje susitikęs su JAV LB 
tarybos pirm. Regina Narušiene. E. Šulaičio nuotr. 

VERSLO PRISITAIKYMAS DAR NEBAIGTAS 
Lietuvos verslininkai sa

ko, kad konkurencija susi
vienijusios Europos rinkoje ir 
masina, ir gąsdina. Dauguma 
bendrovių sėkmingai rengiasi 
Europos Sąjungos iššūkiams, 
kita vertus, integracija gimdo 
naujus sunkumus, naujas 
problemas. 

Nors jau beveik pusė Lie
tuvos eksporto tenka Europos 
Sąjungai, mūsų verslo prisi
taikymas prie naujų veiklos 
sąlygų toli gražu nėra baigtas. 
Pasak Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos Užsienio ryšių 
departamento direktoriaus 
Gintaro Morkio: ,.Be jokios 
abejones, Lietuvos verslas su
sidurs su daugybe iššūkių, ku
riuos reikės įvertinti ir šian
dien tam reikia ruoštis. Tech
niniai reikalavimai produk
tams pareikalaus nemažai in
vesticijų tiek. sakysime, į dar
buotojų pasirengimą, tiek į 
naujų technologijų diegimą". 

B( techninių reikalavimų 
bus ir kitokių: aplinkosaugi
nių, veterinarinių, sanitarinių 
ir 1.1. Pavyzdžiui, nuo 2007-
ųjų visa Lietuvos pramonė pri
valės turėti vadinamuosius 
Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimus. Nega
vus jų. bus draudžiama nau
doti įmonių įrengimus. O šiuos 
leidimus gauti nebus papras
ta, reiks jvykdyti griežtus 
reikalavimus, kurie jau dabar 
kelia nerimą ne vienos įmones 
vadovni. 

Bet eurointegracija žada ir 
daugiau naujovių mūsų vers
lui Vėl Gintaras Morkis: ,.Na. 
reikia įvertinti tai, kad 
pasikeis prekybos režimas su 

iomis šalimis. Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą. 

šiomis šalimis — tai 
•. kurios neįeina į Europos 

Tai ir Rusija, ir 

Ukraina, ir Baltarusija, ir 
Kazachstanas, ir Jungtinės 
Valstijos, ir Kanada ir 1.1. 
Žodžiu, egzistuojantis Euro
pos Sąjungos prekybos reži
mas su šiomis šalimis yra gal
būt mažiau palankus Lietuvai 
negu ji turi šiandieną preky
bos režimą su tomis šalimis". 

Pavyzdžiui, šiuo metu Lie
tuva turi laisvos prekybos 
režimą su Ukraina, tačiau jį 
teks atšaukti įstojus į Europos 
Sąjungą. Tai reiškia, kad mū
sų prekės Ukrainos rinkoje 
pabrangs. 

Tačiau eurointegracija — 
tai ne tik nauji iššūkiai, tai ir 
naujos galimybės į juos at
sakyti. Anot Gintaro Morkio. 
pirmiausia reiktų pasinaudoti 
tomis galimybėmis, kurias 
teiks Europos Sąjungos struk
tūriniai fondai. 

Pereitą savaitę Lietuvos 
pramones, prekybos ir amatų 
rūmų sąjunga, kartu su kito
mis verslo organizacijomis, 
atliko Europos Sąjungos pre
kybos ir pramonės sąjungos 
inicijuotą tyrimą, kuriuo buvo 
siekiama išsiaiškinti, kaip 
mūsų įmonės įsivaizduoja 
savo veiklą toje verslo aplinko
je, kokia yra susiklosčiusi ES. 
Apklausoje dalyvavo keli tūk
stančiai bendrovių. Pramonės, 
prekybos ir amatų rūmų są
jungos generalinis direktorius 
Rimas Varkulevičius sakė. 
kad toks tyrimas atliekamas 
jau treti metai iš eilės ir kas
met Lietuvos verslininkų nuo
taika vis gerėja. Ypač tų. kurie 
savo produkciją jau dabar 
eksportuoja į ES, o pardavi
mai šioje rinkoje sudaro be
maž pusę viso mūsų eksporto. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

Beverly Shores, IN, lietuviai, susitikę aptart i knygos apie šį telkinį leidybos klausimus prof. Jono Meškausko 
namuose. Iš kairės: A. Mildažytė-Zarins, prof. J . Meškauskas, V. Peseckas, doc. R. Naužemys, A. Sutkuvienė , J . 
Daugėla, L. Nekus, J. Kavaliūnas, J . Noreika. M. Ambrozaitienės nuot r . 

pasaulinio karo. Džiugu, kad 
rengiamoje knygoje akcentuo
jama materialinė pagalba 
Lietuvai ir lietuviams sunkiu 
laikotarpiu, stengimasis, kad 
Amerika nepripažintų sovietų 
okupacijos, pritartų mūsų ko
vai už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Profesorius 
J. Meškauskas pažymėjo, kad 
dabartiniu laikotarpiu lietu
viams pasklidus po visą 
pasaulį, visai tinka dabartinis 
„pasaulio lietuvio" terminas. 
„Dabartiniu metu, tęsia po
kalbį profesorius — gyveni
mas vystosi plačia kryptimi — 
Lietuvos stojimas į Europos 
Sąjungą, pakvietimas į NATO, 
todėl reikia kuo daugiau infor
macijos apie viso pasaulio 
lietuvius, kad jie daugiau ži
notų apie vienas kitą, pa
laikytų dalykinius ryšius tar
pusavyje, neužsisklęstų tarp 
keturių sienų, tegul visi žino, 
kas mes ir kur esame". 

Žinomas architektas, inži
nierius, lakūnas, aviacijos is
torikas ir žurnalo „Technikos 
žodis" redaktorius Vytautas 
Peseckas pastebėjo, kad tokio 
turinio knyga, išvydusi dienos 
šviesą, tiek istoriniu — encik
lopediniu požiūriu, tiek geo
grafine, pažintine bei profe
sine prasme, neabejotinai bū
tų naudinga ne tik dabartinio 
laikmečio skaitytojui, bet tuo 
pačiu išliktų vertinga atei
nančioms kartoms. Svarbu, 
samprotavo Peseckas, kas pa

sirūpins šios knygos leidyba ir 
ar mes būsime pajėgūs visa
pusiškai paremti leidybos 
išlaidas. 

Diskusijos, garsūs 
pamąstymai, komentarai 

Į diskusiją įsijungęs ilga
metis Beverly Shores lietuvių 
klubo valdybos narys, medici
nos mokslų daktaras, daugelio 
mokslinių straipsnių įvairia 
tema autorius, įvairių knygų 
leidybos iniciatorius ir pagrin
dinis rėmėjas Kazys Ambro-
zaitis argumentuotai patikino, 
sakydamas: „Jeigu realiai ma
tyti knygos kontūrai ir jeigu 
jau autorius surinko medžiagą 
knygai apie mus, tai sveikinti
na. Nepaliksime autoriaus 
nuošalyje ir, kiek įmanydami, 
ieškosime racionalių būdų bei 
priemonių, kad ši rėmimo 
problema būtų išspręsta tei-
giamiausiu būdu". 

Šiame Beverly Shores lie
tuvių branduolio svarbiame 
pasitarime buvo išgirsta įvai
rių nuomonių, pasiūlymų, bet 
galutinė išvada: nutarta kuo 
skubiau tęsti pradėtą darbą. 

Gavęs šių iškilių žmonių 
„palaiminimą" juos patikinau, 
kad, jeigu bus surastos lėšos 
knygos leidybai, tai šis lei
dinys netrukus pasieks skaity
toją bei praturtins istorinio — 
enciklopedinio turinio knygų 
lobyną. 

Už sėkmingai kūrybingą ir 

darbingą viešnagę esu nuo
širdžiai dėkingas žurnalistui 
Edvardui Šulaičiui, čikagiečiams 
Mildai ir Vytautui Radzevi-
čiams, rašytojui, vertėjui ir 
poetui A. Šešplaukiui-Tyruo-
liui, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro valdybos pirmi
ninkui profesoriui Jonui Rač
kauskui, jo bendradarbiui Pet
rui Petručiui bei visam šios 
institucijos kolektyvui. 

Taip pat tariu nuoširdų 
ačiū Beverly Shores lietuviams: 
Leonui ir Jonui Nekams, dr. 
Kazimierui Ambrozaičiui, me
nininkams Adelei Sutkuvie
nei ir Jurgiui Daugvilai, prof. 
dr. Juozui Meškauskui, arch. 
Vytautui Peseckui, Eugenijui 
Bartkui, teisininkui Baliui 
Klovai, muz. Kaziui Skaisgi-
riui, inž. K. Stravinskui, ame
rikiečiams Neil ir Carol Ruzik 
bei kitiems šio miestelio gy
ventojams. 

Taip pat dėkoju Vilniaus 
universiteto rektoriui, akade
mikui Benediktui Juodkai , 
buvusiam rektoriui docentui, 
daktarui Sauliui Vengriui, o 
ypač universiteto Sveikatos ir 
sporto centro direktoriui, hab. 
dr. profesoriui Jonui Jankaus
kui bei visam pedagogų, ko
legų kolektyvui už suteiktą ga
limybę trečiąjį kartą apsi
lankyti senovės indėnų žemėje. 

Remigijus Naužemys 
Vilniaus universiteto 

Sveikatos ir sporto centro 
docentas, daktaras 

PARAMA LIETUVIŲ KILMĖS STUDENTAMS IŠ UŽSIENIO 
Kovo 18 d. posėdžiavo 

Užsienio lietuvių rėmimo cen
tro (ULRC — 

http://www.lgitic.lt /ulre 
l.htm) taryba. Centrą įsteigė 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja. Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas bei PLB 
atstovybė Lietuvoje. Jo tikslas 
— padėti iš užsienio atvy
kusiems į Lietuvą studijuoti 
tautiečiams, skiriant pašalpas 
arba sumokant, jei to prirei
kia, už mokslą. Daugiausia į 
centrą kreipiasi iš rytų kraštų 
atvykę į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas studentai. 

DĖL KOMPENSACIJŲ... 
Atkelta iš 3 psl. 
kompensacijos programos 

sudėtingumas ir priklausymas 
nuo kitų organizacijų (pvz.: 
renkant reikiamą informaciją 
iš archyvų). 

Kada prašymus pateikę 
asmenys gaus kompensacijas? 
Nepaisant didelio skaičiaus 
asmenų, užpildžiusių prašy
mus dėl kompensacijų ir jiems 
suteiktos galimybės apeliuoti 
dėl sprendimo peržiūrėjimo, 
tikimasi, kad visi prašymai 
bus išnagrinėti ir kompensaci
jos išmokėtos iki 2004 metų 
pabaigos. Savaime aišku, kad 
nukentėjusieji, kurie pateikė 
pakankamai įrodymų, mokė
jimų gali tikėtis gerokai 
anksčiau, tuo tarpu asme
nims, kurių duomenys nepa-

Posėdžio metu buvo pa
tvirtinta parama 80-čiai įvai
rių specialybių ir kursų stu
dentams. Daug dėmesio skirta 
diskusijoms apie tai, kaip pa
didinti fondo turimas lėšas, 
nes patenkinti visus prašymus 
su valstybės skiriamomis 
darosi nebeįmanoma, nors ski
riama parama palyginti yra 
labai menka. Išsakytos nuo
monės, kad reikėtų aktyviau 
propaguoti centrą, siekiant ja
me sulaukti vardinių stipendi
jų iš privačių asmenų, kreiptis 
į ministerijas, organizacijas ar 
įmones, kad atskirai remtų jų 

kankami, gali tekti kompen
sacijų palaukti ilgiau. 

Kaip nukentėjusieji suži
nos, ar jų prašymai buvo 
patenkinti, ar atmesti? Ar bus 
informuoti apie prašymo 
sprendimą nukentėjusiųjų ofi
cialūs atstovai? Tarptautinė 
migracijos organizacija vi
siems nukentėjusiems apie jų 
prašymų patenkinimą arba 
atmetimą praneš raštiškai. 
Nukentėjusiųjų oficialūs ats
tovai taip pat gaus raštišką 
pranešimą ar jų atstovaujamo-
jo/os prašymas buvo patenkin
tas ar atmestas. 

Daugiau informacijos dėl 
kompensacijų už priverstinius 
nacių darbus Vokietijoje galite 
rasti internete. adresu: 
httpi//www.compensation-for-

specialybėms besiruošiančius 
studentus. Taip pat labai svar
bu surinkti duomenis, kiek iš 

j au paremtų studentų po 
baigimo liko Lietuvoje, kiek 
sugrįžo į savo bendruomenes 
nžsienyje. Tikslinga būtų, 
sudarant rėmimo sutartį, joje 
numatyti punktą, kad gau
nantis paramą įsipareigotų 
informuoti centrą apie savo 
karjeros žingsnius po baigimo. 
Tai leistų įvertinti teikiamos 
paramos veiksmingumą. 

Žilvinas Beliauskas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę 

informacijos centras 

forced-labour.org arba krei
piantis į Tarptautinę migraci
jos organizaciją adresu: 

IOM Compensation Prog
ramines, 17 route des Moril-
lons, P.O. Box 71, CH-1211 
Geneva 19. Svvitzerland. Tel.: 
+41225928230, Email: 

compensation@iom.int 
Jungtinėse Amerikos Vals

tijose į Tarptautinę migracijos 
organizaciją (International 
Organization for Migration) 
galima kreiptis šiuo adresu: 

1752 N Street NW, Suite 
700, VVashington, DC 20036 
-2906. Tel.: +1202-862-1826 
ext 224, Fax: + 1-202-862-
1879, E-mail: 

8rowashington@iom.int 
Parengė: 

Jūratė Mikšėnienė 

LIETUVIU FONDAS /nJTHUANlAN FOUNDATION, INC. 
H911 ^27th Street • Leno* 160*39 -(63(1) 257-1S1S 

Fax (630 257-184? 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas; pavardė po dvi
taškio = aukotojas; įm. = įmokėjo; asm. = asmuo; suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

2003 m. sausio men. 

2 x $ 1 0 

2 x $ 2 0 

2 x $ 2 5 

2 x $ 3 0 

2 x $ 4 0 

6 x $ 5 0 

l x $ 7 5 

2 x $ 1 0 0 

2 x $ 2 0 0 

1 x $250 
1 x $ 3 0 0 

l x $ 1 0 
2 x $ 2 0 

l x $ 3 0 
1 x $ 4 5 

2 x $ 5 0 

1 x $ 7 5 
3 x $ 1 0 0 

2xŠ200 

Giedrikis Stasys, $920; Wolff Valeria, 
R., $265 
Gylys Vladas, $220; Mustaikis Albertas, 
$305. 
Dzikas Stasys ir Zuzana, $225; Šim
kienė Bronė, $2,025. 
Balceris E. D., $30; Račkauskienė Vla
dė, $345. 
Maurutis Kazimieras ir Adelė atm. įn.; 
Raugalis Aldona, $190; Petrauskas Ste
ponas atm. įn.: Petrauskienė Marijona, 
$170. 
Cytraus Aldona, $50; Garolis Algis, $50; 
Jeneckas Elena, $830; Rožėnas Albertas 
(miręs) ir Konstancija, $1,900; Šalčiū-
nas Vincas ir Ona, $500; Galdikas Va
lentinas atm. įn.: Galdikas Sofija, $900. 
JAV LB Palm Beach Co. apylinkė, 
$1,125. 
Brighton Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugija, $2,000; Sealey prof. Ra-
phael, $3,400. 
Ardaravičius Jurgis ir Ona atm. įn.: 
Gustas Ona, $200; Vilkas Eugenijus ir 
Irena, $970. 
Puškorienė Marytė, $1,500. 
X, $1,800. 
Iš viso $1,775.00. 

2003 m. vasario mėn. 

Barisa Bart, $210. 
Grinis dr. Gedas atm., $1,020; Petraus
kas Steponas atm. įn.: Petrauskienė 
Marijona, $190. 
Vaičys Jonas ir Elena (mirusi), $460. 
Gimbutienė dr. Marija atm. įn.: Thies 
Rasa, $397. 
Kudirka dr. Andrius A., $100; Kučiaus-
kas Kunigunda atm.: Kučiauskas Igoris, 
$2,605. 
Bray Bertulytė Ina, $425. 
Karaška Narimantas ir Ona, $1,000; 
Peičiuvienė Živilė, $100; Šmerauskas 
Nerijus, $100. 

Lapatinskas Vytautas, $2,200; Sušins-
kienė Irena, $1,410. 

1 x $1,109.99 Navickas Petras, palikimas, $1,709.99. 
1 x $11,000 Pažemėnas Juozas (miręs) ir Eugenija, 

$12,500. 
1 x $26,746.98 Paukštelienė Stasė, palikimas 

$30,246.98. 
Iš viso $39,856.97. 

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
2003.11.28 d. 13,460,410 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą 9,665,605 dol. 

Palikimais gauta 7,996,966 dol. 
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių fondui: 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. 
ID #36-6118312. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietu
vių fondas remia lietuvybę. 

TAI ĮDOMU 

SVARSTO KAIP PAKEISTI 
KEPURES 

Dėl nuolatinių žvėrių ir 
gyvulių apsaugos organizacijų 
protestų, Anglijos kariuome
nės vadovybė svarsto būdus, 
kaip išlaikyti senas tradicijas 
ir tuo pačiu patenkinti šias 
organizacijas. Specialūs kara
liškosios apsaugos daliniai, 
kuriuos taip mielai fotografuo
ja turistai prie Buckingham 
rūmų Londone ir kitur, dėvi 
raudonšvarkes uniformas ir 
aukštas, gauruotas, iš kana-
diškos juodosios meškos kailio 
pasiūtas , kepures. Kadangi 
Londonas pasižymi lietaus 
krituliais, kepurės, pasiūtos iš 

sintetinio „kailio", turi būti 
atsparios drėgmei ir visuomet 
gerai atrodyti. Kol kas meškos 
kailiui pakaitalo nerasta. NYT 

VERŠIS IŠMUŠĖ DANTĮ 

Oklahoma valstijos atsto
vas Frank D. Lucas (Rep.) 
prarado dantį ir kurį laiką 
vaikščiojo sutinusia lūpa, kai 
jo ūkyje 250 svarų veršis, 
kuriam atstovas mėgino pri
kabinti tapatybės ženklą, stai
ga sudavė kakta į savo šei
mininko veidą. Po skubiai 
suteiktos medicininės pagal
bos, valstijos atstovas grįžo į 
savo įstaigą Washington, DC. 

NYT 

http://www.lgitic.lt/ulre
http://www.compensation-for-
http://forced-labour.org
mailto:compensation@iom.int
mailto:8rowashington@iom.int


JAV vadovaujamos pajėgos pradėjo karą prieš I rako režimą 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

bet atrodė, kad įrašas, jei 
tai buvo įrašas, padarytas nese
niai. 

Transliaciją pris tatė Sad-
dam Hussein informacijos mi
nis t ras , kuris sakė, kad pra
sidėjo jihad'as — „šventasis ka
ras". 

Saddam Hussein paragino 
irakiečius priešintis ir žadėjo 
tauta i pergalę. „Jūs nugalėsite 
savo priešus", pareiškė jis. 

J A V oro smūgių m e t u ž u v o 
v i e n a s civil is i r a k i e t i s 
Ketvirtadienį prieš aušrą 

įvykusių JAV karo lėktuvų ir 
raketų atakų metu buvo smogta 
Bagdade esantiems tuš t iems 
žiniasklaidos bei muitinės pas
ta tams , taip pat civilių irakiečių 
gyvenamiems priemiesčiams, 
pranešė Irako vyriausybė. 

Pasak jos, šjų atakų metu 
žuvo vienas žmogus. 

Be to, informacijos minist
ras Mohammed Saeedas al-
Sahaf pareiškė, kad Irakas ne
turi raketų „Scud". 

„Panaudodamos į vakarus 
nuo Irako esančiose vietovėse 
įrengtą technologiją, (Jungtinės 
Valstijos) blokavo Irako paly
dovinę televiziją", sakė M', al-
Sahaf. 

J A V special iosios k o m a n d o s 
i e š k o s mas in io n a i k i n i m o 

g inklų 
JAV žvalgybos pareigūnų, 

specialiųjų1 pajėgų karių ir nu
ginklavimo specialistų komandos 
Irako teritorijoje ieškos masinio 
naikinimo ginklų — 1,400 ob
jektų, kuriuose buvo kuriami ir 
bandomi masinio naikinimo 
ginklai. 

Tikimasi, kad šiuose objek
tuose ginklai gali būti saugomi 
iki šiol, ketvirtadienį praneša 
„USA Today". 

Kuwait'e esančios koman
dos vešis dvi mobilias laborato
rijas, kuriose su 90 proc. tikslu
mu per mažiau nei 24 valandas 
gali būti išanalizuoti biologinio 
ir cheminio ginklo mėginiai. 

JAV žvalgybos pareigūnai 
taip pat planuoja apklausti ira
kiečių mokslininkus, dalyvavu
sius vykdant Irako biologinių, 
cheminių ir branduolinių ginklų 
programas, ir prašyti jų pagal
bos nustatant kitus objektus, 
kuriuose gali būti masinio 
naikinimo ginklų. 

JAV pajėgos atakavo 
P i e tų I r a k ą 

Ketvirtadienį JAV oro pajė
gos atakavo Pietų Irake esan
čius objektus, ruošdamos karo 
lauką būsimam Kuwait 'e su
telktų JAV bei Didžiosios Bri
tanijos sausumos pajėgų puo
limui. 

Naujosios atakos yra pana
šios į seriją trečiadienį surengtų 
plataus masto oro smūgių prieš 
įvairius Pietų ir Vakarų Irake 
esančius taikinius, į skai tant 
Irako tolimojo nuotolio artileri
jos, raketų sistemos „žemė-že-
mė" objektus bei atskirus Irako 
oro gynybos elementus. 

Nuo trečiadienio vakaro, 
kai Baltieji rūmai paskelbė karo 
operacijos pradžią, JAV karo 
lėktuvai „teoriškai" nebėra įpa
reigoti skraidyti išimtinai virš 
Šiaurės ir Pietų Irake paskelbtų 
aviacijos skrydžių draudimo 
zonų, kuriose jie iki šiol budėjo. 

JAV k a r i u o m e n ė v e r t i n a 
B a g d a d u i p a d a r y t u s 

nuos to l i u s 
JAV gynybos sekretorius 

Donald Rumsfeld ketvirtadienį 
pranešė, kad Amerikos kariuo
menė dar tiria, kokie nuostoliai 
buvo padaryti per ataką prieš 
Bagdade esantį Irako vadovy
bės objektą. 

Štabų vadų komiteto pir
mininkas generolas Richard 
Myers pareiškė, kad, pradėjus 
karą prieš režimą, jo vadovybės 
ir karinio vadovavimo objektai 
tampa teisėtu taikiniu. 

Trumpoje spaudos konfe
rencijoje D. Rumsfeld tiesiogiai 
kreipėsi į Irako kariuomenę, ku
rią paragino neklausyti galimų 
įsakymų panaudoti cheminius 
arba biologinius ginklus. J i s 
taip pat prašė Irako civilius gy
ventojus likti savo namuose ir 
nebėgti iš valstybės. 

„Irako kareiviai ir karinin
kai turi savęs paklausti, ar jie 
nori žūti, kovodami už pasmerk
tą režimą, ar išgyventi, padėti 
Irako žmonėms išlaisvinti savo 
valstybę, ir imtis vaidmens nau
jame, laisvame Irake", sakė D. 
Rumsfeld. 

JAV pajėgos p u o l a pozic i jas 
I r a k o p i e t u o s e 

Kuwait'o ir Irako pasienyje 
ketvirtadienio vakarą užvirė 
smarki kova, o iš Bagdado pra
nešama apie galimus naujus 

antskrydžius , kaukiant sire
noms ir netylant priešlėktuvi
nės gynybos ugniai. 

Pranešama, kad JAV ka
riniai lėktuvai, kovos sraigtas
parniai ir raketos masiškai ata
kavo Irako pozicijas valstybės 
pietuose, be to JAV vadovauja
mos koalicijos sausumos pajė
gos ir Kuwait'o kariai per sieną 
susišaudė su Irako kariuomene. 
Spėjama, jog tai gali būti įžanga 
į žadėtą plataus masto aviacijos 
smūgių kampaniją ir tuo pat 
metu ar kiek vėliau prasidė
siantį sausumos pajėgų įsiverži
mą. 

Liudininkai teigė, kad ne
toli Irako ir Kuwait'o pasienio 
Jungtinių Valstijų pajėgos ati
dengė intensyvią artilerijos ug
nį, ta ip pat gauta pranešimų 
apie sprogimus, nugriaudėju-
sius Irako Basros įmesto pusėje. 

Kariškių teigimu, Irako pa
jėgos atsako į Hgnį, tačiau kol 
kas jū rų pėstininkų pozicijoms 
nepakenkė. 

J A V pa jėgos įžengė į I r aką 
Pirmieji JAV pajėgų dali

niai ketvirtadienio vakarą iš 
Kuwait'o įžengė į Pietų Iraką. 
Kaip pranešė CNN, į Iraką pa
judėjo JAV jūrų pėstininkų pir
mųjų ekspedicinių pajėgų da
liniai. 

Britanijos karinės pajėgos 
ketvirtadienio vakarą įsijungė į 
įsibėgėjantį sausumos puolimą 
prieš Iraką, pranešė britų kari
nis šaltinis. „Visas reikalas pa
judės šiąnakt, — sakė pareigū
nas. — Britų pajėgos irgi daly
vauja". 

Televizija BBC pranešė, kad 
per televiziją turėtų būti paro
dytas Britanijos ministro pir
mininko Tony Blair kreipimasis 
į tautą. T. Blair atstovas spau
dai kiek anksčiau ketvirtadienį 
teigė, jog prieš išvykstant į ES 
viršūnių susitikimą įrašytas 
pranešimas bus parodytas, kai 
britų kariai Irake įsijungs į pla
taus masto karinius veiksmus. 

K a r i n i a i smūgia i pas i ekė 
S a d d a m Husse in n a m u s 

JAV pajėgos atakavo Sad
dam Hussein šeimos namus, bet 
niekas nenukentėjo, pranešė 
Irako radijas. 

Kuwait'o naujienų agentū
ros pranešimu, JAV vadovauja
mi kariai užėmė Irako miestą 
Um Kasrą prie Kuwait'o sienos. 

R. Paksas siūlo į Persijos įlankos regioną siųsti Lietuvos specialistus 
A t k e l t a iš 1 psl . 

Lietuvos karo medikai gali 
dirbti JAV plaukiojančioje ligo
ninėje laive „USS Comfort". 

Lietuvos kariuomenės spe
cialistų dalyvavimas minėtoje 
operacijoje būtų finansuojamas 
iš krašto apsaugos biudžeto. 
Planuojama, jog 16 specialistų 
išlaidos pusei metų sieks apie 
604,000 litų. 

Lietuva yra gavusi oficialų 
JAV kreipimąsi dėl indėlio į 
karinę operaciją Irake.Atsaky
dama į tai, Lietuva pratęsė an-
titeroristinei operacijai išduotą 
nuolatinį leidimą JAV naudotis 
valstybės oro erdve ir oro uos
tais. 

Pirmadienį posėdžiavusi 
Valstybės gynimo taryba pa
skelbė, kad Lietuva yra pasiren
gusi kartu su sąjungininkais iš 
JAV, Europos ir kitų valstybių 
politiškai prisidėti prie tarptau-

• t inės koalicijos veiksmų, skirtų 

Irakui nuginkluoti. Taip pat bu
vo nutar ta , kad Lietuva prie 
Irako krizės sureguliavimo pri
sidės ne karinėmis, o humanita
rinėmis priemonėmis, t. y. siun
čiant medikus, aptarnaujantį 
personalą ar kitokių specialistų, 
bei dalyvaujant pagalbos Irako 
gyventojams tarptautinėse pro
gramose, įskaitant ir paramą 
maisto produktais. 

Vykdydama savo įsipareigo
jimus, Lietuva sustiprino vals
tybėje esančių JAV institucijų 
apsaugą, delegavo ryšio kari
ninką į JAV karinių pajėgų 
Jungtiniame štabe Floridoje. 

JAV pakvietė Lietuvą prisi
jungti ir prie operacijų Irake pa
sibaigus konfliktui. 

Opozicinės Lietuvos libera
lų sąjungos (LLS) pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas ketvirta
dienį pareiškė, jog Lietuva turi 
siekti aktyviai dalyvauti Irako 
atstatyme po karo, pažymėda

mas, jog tam JAV ketina skirti 
apie 100 mlrd. JAV dolerių. 

„Manau, kad Lietuva galė
tų pasiūlyti ekspertų ir specia
listų, kurie galėtų dalyvauti at
s t a t an t Irako infrastruktūros 
objektus, vaistų, statybos me
džiagų, maisto produktų, kitų 
prekių ir paslaugų", teigė E. 
Gentvilas. 

Jo nuomone, Lietuvos daly
vavimas duotų ne tik ekonomi
nės, bet ir politinės naudos, nes 
į Europos Sąjungą bei NATO 
stojanti valstybė įsitvirtintų 
kaip aktyvi pasaulio bendruo
menės narė. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
vadovas Vytautas Landsbergis 
santūriai vertino JAV pradėtą 
karinę operaciją prieš Iraką, pa
brėždamas, jog Amerikos prezi
dentas George W. Bush „eina 
ištaisyti savo tėvo klaidos". 

Europos Komisijos pirmininkas žada visokeriopą paramą Lietuvai 
A t k e l t a iš 1 psl . 

susitarimus su Rusija dėl 
tranzito į Karaliaučių. EK pir
mininko teigimu, ta parama bus 
ne tik suteikiant finansinę pa
galbą, bet ir skatinant tranzitą. 

R. Prodi pažadėjo asmeniškai 
daryti viską, kad Lietuva kuo 
greičiau prisijungtų prie Šen
geno sutarties, panaikinančios 
tarpusavio sienų kontrolę tarp 
jos dalyvių. 

R. Paksas teigė, kad Lietu
va laikosi nuostatų, numatytų 
lapkritį pasirašytame Rusijos ir 
ES susi tar ime dėl Karaliau
čiaus tranzito tvarkos, ir norė
tų, kad jų laikytųsi ir Rusija. 

Tobulinami dirbamos žemės pardavimo užsieniečiams įstatymai 
A t k e l t a iš 1 psl . 

Lietuva tikisi tapti pilna
teise Europos Sąjungos nare 
2004 metų gegužę. 

Seimas nepritarė opozicinės 
Tėvynės sąjungos - konservato
rių frakcijos narių siūlymui pe

reinamąjį laikotarpį taikyti tik 
ES valstybių piliečiams. Tokiu 
atveju teisę įgyti dirbamą žemę 
Lietuvoje be pereinamojo laiko
tarpio būtų įgiję Europos Są
jungai nepriklausančių NATO 
valstybių piliečiai. 

Opozicinių Tėvynės sąjun
gos - konservatorių bei Jung
tinės ir liberalų frakcijų nariai 
Seimo posėdyje balsavo prieš 
konstitucinio įstatymo priėmi
mą arba susilaikė. 

Dėl 
d r a u d i m o 

s k a m b i n k m a n 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

T e l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS ER GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

State Farm is there.® 
Home Offices: Bloomington, Illinois 
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Bankai skelbia didelį automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — $10,500. 
01 Che v; Trail Blazer — $9.800. 
01 Toyota Camry — $9.600. 
00 Chrysler 300 M — $8,500 
00 Chrvsler Concorde — S5.800 

Tel. 312-446-2515. 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

•••JVAIRUS*»« 
* Moteris ieško darbo šeš

tadieniais iki pietų. Tel. 708-
425-7829 palikti žinutę. 

* Jauna, tvarkinga,ramaus 
būdo moteris, turinti pedagoginį 
išsilavinimą, ieško (perka) dar
bo senų žmonių priežiūroje. 
Gali gyventi kartu. Kalba ang
liškai. Tel. 773-847-6396 arba 
773-294-8083 mob. 

* 2 moterys ieško darbo pri
žiūrėti pagyvenusius žmones ir 
gyventi kartu. Gali ir pakeisti. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
708-237-1203 ir 773-294-4855 
palikti žinutes. 

* 54 m. moteris ieško darbo 
FL, West Palm Beach rajone, 
prižiūrėti ligotus ar senus žmo
nes. Nori gyventi kartu. Ne
vairuoja. Tel. 561-845-1970. 

* 41 m. med. sesuo, kal
banti angliškai, turinti labai ge
ras rekomendacijas, automo
bilį, ieško darbo nuo balandžio 
9 d. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 708-424-0546 arba 708-
334-9418. 

* 33 m. vyras ieško darbo 
prižiūrėti senelius. Turi automo
bilį, kalba angliškai. Tel. 708-
424-0546 arba 708-334-9418. 

* 30 m. moteris, turinti žalią 
kortą, ieško darbo rytais ketu
rioms, penkioms valandoms. 
Tel.708-924-1754, 773-206-
1395 mob. 

„Geonafta" r a d o 
naują naftos te lkinį 

Lietuvoje 
Atkel ta iš 1 psl . 
atrastas Lietuvoje po dau

giau nei dešimties metų per
traukos. Paskutinį telkinį ne
toli Palangos „Geonafta" atra
do 1992 metais. 

Visos vėlesnės paieškos, ne
paisant milijoninių investicijų, 
baigėsi nesėkmingai. 

Šių metų sausį apie rastą 
naują naftos sankaupą pranešė 
didžiausia naftos gavybos įmo
nė „Minijos nafta". 

Vis dėlto „Geonaftos" vado
vas nėra įsitikinės, kad nauja
sis telkinys bus naudojamas. 

Anot jo, esant dabartinei 
mokesčių sistemai, reikia rasti 
nemažą telkinį, kad apsimo
kėtų jame išgauti naftą. CBH5) 

SIŪLO DARBA 

N a u j a m m a s a ž o k a b i n e t u i , 
persikėlusiam iš Kalifornijos 

į Čikagą, reikalingos 
masažistės. 

Tel . 847-809-5440. 

Caregiver with Nursing Degree 
needed in VVisconsin. D.L.. 

English, Sočiai Security, Nursing 
Diplomą. Call Home Care 

tel. 262-657-8467. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English, sočiai security. refe-

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

Call Home Care ©262-657-8467. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

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

Tel. 630-443-8764, Mar ina . 

PASLAUGOS 

AUiaviOHua NIMJ SVEIKATOS IR GYVYBĖS M U M I S 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kaiba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

A & S 24HRS.7DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrinė saldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A. t A. 
KAZYS GRIAUZDĖ 

Mirė 2003 m. kovo 17 d., 6:20 vai. r., sulaukęs 93 
metų . 

Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Saločiuose, Na-
mišių ūkyje. 1949 m. imigravo į Kanadą , o 1962 m. į 
Ameriką . Gyveno Nor th Riverside, IL, anksčiau Cicero, 
IL. 

Nul iūdę liko: žmona Liuda Gačionytė, sūnus dr. 
Mindaugas , m a r t i Lydia, a n ū k a i Ju l ius ir Rima, žentas 
V y t a u t a s Aukš t ina i t i s , mirus io svainio Albino Gačionio 
žmona J a n i n a ir jų dvi duk te rys ; dukterėčios Eglė ir Vi
lija Garčionis, Živilė Rukšai tė-Bradley ir Valdereza 
Lenk ta i t i s bei d a u g giminių Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Dalios Aukštinait is . 
A.a. Kazys l ankė Vi ln iaus universitetą — Ekonomi

kos fakultetą. Baigė Karo mokyklą ir pasiekė vyresnio 
le i tenanto laipsnį, bet ėjo kapi tono pareigas. 

Velionis bus p a š a r v o t a s šeštadienį, kovo 22 d. nuo 9 
v.r. iki 10:30 vai. r. P e t k u s Lemont laidojimo namų ko
plyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 (arti 
Derby Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. 
10:30 vai. r. Pe tkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, 
iš k u r velionis b u s pa lydė ta s į Pal . Jurg io Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 11 vai . r. bus aukojamos gedu
lingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kap inėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ž m o n a i r s ū n u s su še ima. 

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

JULIUS PAKALKA 
Mirė 2002 m. kovo 25 d. Viešpatie, būk jam gailes

t ingas . 
P r a š a u gimines, d r a u g u s ir paž įs tamus prisiminti 

a.a. Ju l ių savo maldose. 

Ž m o n a P r a n ė 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Jnč[ , Landmark 
| = 5 * H properties • 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

m., 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoneMai: 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANTTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF'CHICAGO 

2212WestCermakRoad, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stepben M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

INTERNATIONAL 

9525 S. 79th Avenue 

Su i t e 207 

Hickory Hills, IL 60457 

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

E-mail: 
gtichicaga@yahoo.com 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 
• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Jūsų patogumui rašt inė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, ta rptaut in ia i , iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoje ir Austrijoje — GRUODŽIO 6 d . 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRLTSE LINES — CASARIO 29 d , 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

i^&j Afrfrim , 

-rfT-amr: M*»« 

http://www.petkusfuneralhomes.com
mailto:gtichicaga@yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS DUKTERŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Tradicinis „Draugo" pa
vasarinis koncertas ruošia
mas balandžio 6 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet, Maria gimna
zijos salėje. Programą atliks 
trys žinomos solistės iš Lietu
vos, pasivadinusios „Trijų 
panterų" vardu. Visuomenė 
maloniai kviečiama koncerte 
dalyvauti. Bilietai iš anksto 
gaunami „Seklyčioje". 

Sekmadienį, kovo 30 d., 3 
vai. popiet. Jaunimo centro 
salėje Los Angeles Dramos 
sambūris stato linksmą spek
taklį „Ledi Makbet iš Ak
menės". Tai ir meilės, ir pavy
do, ir keršto, ir geranoriškos 
atgailos komedija, kurią pa
matyti kviečia „Draugas". 
Šiuo metu mums visiems ypač 
reikia šviesesnės nuotaikos, 
išsiblaškymo, tad nepraleis
kite progos valandėlę pabūti 
su ta „ledi", per Kaliforniją 
atvykusia iš Akmenės... Bilie
tai „Seklyčioje". 

„Draugas" didžiai verti
na kiekvieną skaitytoją ir 
džiaugiasi, kai jie atnaujina 
prenumeratą dar vieniems 
metams, o kai prie prenume
ratos mokesčip prideda dar ir 
auką. visuomet pakelia pa
siryžimą dar uoliau lietuviš
kajai visuomenei patarnauti. 
Po 50 dol. „Draugo" leidybos 
išlaidoms sumažinti atsiuntė 
šie mūsų geradariai: Agutė A. 
Tiškuvienė, Lemont, IL: Pe
tras Maskolaitis, Chicago, 
IL: Stanley J. Žymantas. 
Dovvners Grove. IL: Charles 
A. Zuraitis. Palos Heights, 
IL: Jan ina Cukurienė, Chi
cago, IL. Įvertindami kiekvie
no dosnią širdj. dėkojame už 
auką. 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopa kviečia nares į 
pirmąjį šių metų susirinkimą, 
kuris įvyks kovo 29 d., 
šeštadienį. 3 vai. p.p., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marąuette Parke. 

Arizona pasižymi ne vien 
kaktusais ir gražiais kalnais, 
bet ir dosniomis mūsų tau
tiečių širdimis. Viena jų — 
Veronica Paulionis. Sun 
City West. AZ. atnaujindama 
..Draugo" prenumeratą, pridė
jusi 50 dol. auką. Ačiū! 

Šį sekmadienį, kovo 23 d.. 
Brighton Park Lietuvos Vy
čiai ruošia kavute ir skanų 
kugelį nuo 8:30 v. r. iki 12 
vai.. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. 4420 S. Fairfield, 
įėjimas iš kiemo. Po 10:30 vai. 
r. Mišių šioje salėje vyks kon
certas, kurį atliks liaudies 
muzikos ansamblis iš Šiaulių 
,.Saulė". Po koncerto — pie
tūs. 

„Žiburėlio", Montessori 
l ietuviškos mokyklėlės atvi
rų durų diena bus šį šeš
tadienį, kovo 22 d., nuo 9 iki 
11 vai. ryte. „Žiburėlis" veikia 
šeštadieniais Pasaulio lietu
vių centre. Platesnės informa
cijos teikiamos tel. 630-257-
8891. 

BALFo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas ir šven
tė, turėjusi įvykti š.m. sausio 
26 d., yra nukelta į kovo 30 d., 
sekmadienį. 9 vai. r. Šv. Anta
no bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir miru
sius skyriaus aukotojus. Po 
pamaldų parapijos salėje 
įvyks trumpa susirinkimo pro
grama ir draugiškas paben
dravimas prie užkandžių. Visi 
yra kviečiami gausiai dalyvau
ti pamaldose ir salėje. 

Švenčiant Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo 
85 metų sukaktį š.m. vasario 
16 d., Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų pakėlimo ceremonijas 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos aikštėje atliko ir vėliavas 
pakėlė Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės Čikagoje rikiuo
tės ir vėliavų tarnybos nariai, 
vadovaujami g. š. Juozo Gure
vičiaus. 

Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seserų vienuolijos 
rėmėjų metinė šventė jau šį 
sekmadienį, kovo 23 d. Jauni
mo centre. Mišios bus aukoja
mos 2 vai. popiet t. jėzuitų kop
lyčioje, o po Mišių 3 vai. — JC 
didžiojoje salėje pietūs ir me
ninė programa. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir parem
ti nesuskaitomus gerus dar
bus, kuriuos Putnamo seselės 
vykdo Lietuvoje ir šiame kraš
te. 

Į jaukią Balzeko muziejaus 
salę vasario 23 d. susirinkusios 
sesės labai pasijuto labai gerai ir 
džiaugėsi gražia aplinka. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
Joana Krutulienė, pasidžiaug
dama kapeliono J. Kelpšo at
silankymu. J is , be trumpos 
maldos, dar skyrė keletą žo
džių specialiai dukterims, ska
tindamas jas ir toliau dirbti 
— nepailsti. J. Mikutaitienė 
paskaitė keletą tai progai pri
taikytų sakinių. 

Susirinkimui pirmininkaujant 
S. Jelionienei, pirm. Joa
na Krutulienė mirusių prisi
minimui uždegė žvakę, o į pa
dėtą vazą buvo atnešta ir 
įmerkta 15 rožių, pagerbiant 
jas ir minutės tyla. Buvo pro
tokolų ir pranešimų skaity
mas. Marija Barienė, nepa
mainoma draugijos sekretorė, 
perskaičius praeitų metų susi
rinkimo protokolą, jokių prie
kaištų ar pataisymų nesu
laukė. 

Seniūnių vadovė V. Plepienė 
priminė ateinantį priešvelyki-
nį pyragų išpardavimą, sveiki
no naujas nares (jų buvo 5), 
naują seniūnę Z. Pocienę. 

Lilė Kizlaitienė kalbėjo apie 
ligonių ir senų žmonių lan
kymą namuose bei instituci
jose: dabar yra 25 lankomieji. 

M. M. Lauraitienės praneši
mu — 5 asmenys pastoviai 
šelpiami, be mėnesinės sumos 
dar gauna dovanų didžių
jų švenčių proga. 

l a m e l i ų " administratorė 
davė savo apyskaitą, visus fi
nansus tvarkanti G. Micevi-
čiūtė negalėjo atvykti, jos pra
nešimą paskaitė L. Kizlai
tienė. 

Revizijos komisijoje esančios 
L. Kizlaitienė ir A. Rukuižie-
nė rado visų pajamų ir išlaidų 

DĖMESIO! 
Buvusi ilgametė „Draugo" 

redaktorė Irena Regienė nuo 
praėjusių metų pabaigos re
dakcijoje jau nebedirba, ta
čiau ji ir toliau maloniai suti
ko redaguoti ..Skautybės ke
lią" (kiekvieną trečiadienį. 2 
psl.). Visą, šiam puslapiui 
skirtą, medžiagą prašome ne
siųsti į „Draugą", o į sesės 
Irenos Regienės namus: 2652 
W. 65 Street. Chicago. IL 
60629: tel. 773-476-7089. Ka
dangi ..Skautybės kelio" re
daktores sveikata nėra per 
geriausia, redagavimo darbas 
jai gerokai palengvėtų, jeigu 
sesės ir broliai skautai jaustų 
pareigą šiame skyriuje akty
viau bendradarbiauti ir suras
ti iš savo veiklos nuotraukų, 
aprašymų bei kitos informaci
jos. Mes žinome, kad skautija 
yra dar labai veikli, gyvastin
ga, jaunatviška, tad pasisten
kime, kad toji veikla atsi
spindėtų spaudoje. 

balansą visiškai tvarkoje. 
Pranešė, kur ir kiek pinigai 
yra laikomi. 

Toliau buvo pirm. Joanos 
žodis. J i paminėjo, kad buvo 
pagerbta B. Jasaitienė, pa
kviečiant ją į valdybos posėdį 
— pabendravimą, skirtą jai. 
Dėkojo S. Jelionienei už gerai 
redaguojamą žiniaraštį (biu
letenį). Apie šalpą Lietuvoje 
— suminėjo vietoves, kurios 
labiausiai reikalingos šalpos; 
viena jų — reikalingi naš
laičių namams virimo, skalbi
mo ir kiti namų apyvokos 
daiktai, kuriems buvo skirta 
nemaža suma. Taip pat pri
sidėta prie Detroito Dukterų 
pastangų, joms rūpinantis 
dviejų dvynukų, iš prigimties 
aklų, gydymu. Po daug opera
cijų jų regėjimas yra pamažu 
atstatomas. Joms skyrė taip 
pat žymią sumą. Dėkojo pa
rengimų vadovėms Z. Pocienei 
ir R. Spurgienei už stalų ir 
vaišių tvarkymą. Priminė to
liau gyventi persikėlusiai Kiu-
dulienei — jos nuolatinio pri
sidėjimo prie veiklos bus vi
suomet pasigendama. 

Pranešimai praėjo labai ge
rai. Dalyvės išreiškė pageida
vimą, kad būtų dažniau su-
ruošiami panašūs pobūviai, 
žinoma, tam buvo sunku pri
tarti, nes patalpa kainuoja, 
tuo tarpu į „Namelius" visados 
ir visos yra kviečiamos. 

Baigiant norisi pastebėti, 
kad Dukterų veikla pasidarė 
gal ir per daug „tyli", nes au
kos ateina daugiausia vis iš tų 
pačių narių ar draugų, tuo 
tarpu Dukterys šelpia ne tik 
finansiškai, bet ir atiduoda 
daug savęs, aukodamos laiką, 
surasdamos gerą žodį tiems, 
kurie labiausiai jo pasigenda. 
Tad nepamirškite, mieli tau
tiečiai, ir mūsų! 

Irena Gelažienė 

Lietuvos Dukterų draugijos nares Zinos Pocienės anūkėliai — Alexandia 
ir Matas Pociai, paruošę lankomiems ligoniams dovanėles. 

nito lietuviu centre prieš Kovo 11-osios minėjimą Iš kaires Draugo 
Ims pirm Bronius Juodelis, klierikas Mindaugas ir 

j ' ; idi us pastarieji du svečiai iš Lietuvos, 
I. Tijūnėlienes nuotr 

Panevėžiečių klubas 
kviečia visus — penevėžiečius 
ir nepanevėžiečius — į visuo
tinį narių susirinkimą kovo 
23 d., sekmadienį. 12 vai., 
Jaunimo centre. Laukiami 
visi su naujomis idėjomis ir 
pasiūlymais. Beje. šiemet Pa
nevėžys švenčia 500 metų su
kaktį. Jeigu reikia daugiau 
informacijų apie Panevėžiečių 
klubą, skambinkite pirm. Ire
nai Preidienei tel. 708-296-
1577. 

Jūratė Jankauskaitė-
Zubinienė. partizano Juozo 
Jankausko dukra, pasižymė
jusi deklamatorė, skaitys iš
traukas iš partizano A. Ruš-
kio knygos ..Endriejavo žemė" 
Pasaulio lietuvių centre kovo 
30 d.. 12:30 vai. p.p. Knygos 
sutiktuves ruošia Tautos fon
das kartu su Partizanų glol>os 
fondu. 

Stasė Petersonienė, Lie
tuvių rašytojų draugijos 
pirm., tars įvadinį žodį parti
zano A. Ruškio knygos „En
driejavo žemė" sutiktuvėse ko
vo 30 d„ sekmadienį, 12:30 
vai. p.p.. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Visi kvie
čiami. 

PRATĘSIAMAS 
KANDIDATŲ SIŪLYMAS 

JAV LB Vyriausioji rinkimų 
komisija praneša, jog kandi
datų siūlymas į LB XVII Ta
rybą pratęsiamas iki 31 d. dėl 
buvusio blogo oro rytiniame 
Amerikos pakraštyje. Apy
gardų rinkimų komisijų pir
mininkai prašomi kandidatų 
sąrašus siųsti vyr. rinkimų 
komisijai šiuo adresu: LAC 
National Election Committee. 
528 Lexington, Lane, Norris-
tovvn, PA 19403. 



Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos Kovo 11-osios minėjimo, ruošto PLC kovo 9 d., programą atliko Lietuvių 
operos moterų choras, vadovaujamas Gitanos Variakojienės (dešinėje), akompanuojant Manigirdui Motekaičiui. 

MAŽLIETUVIAI VAIŠINO SVEČIUS 
ŠIUPINIU 

Kaip prieš kelis šimtmečius 
prūsų lietuviai vaišindavo 
šiupiniu savo Tolminkiemio 
parapijos kleboną Kristijoną 
Donelaitį, taip panašiai ir Ma
žosios Lietuvos Lietuvių drau
gija neseniai vaišino šiuo pa
tiekalu Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus „Gintaro" sa
lėje iš arti ir toli atvykusius 
tautiečius. Mažlietuvių tradi
cinis renginys jau žinomas 
ne vien Čikagoje, bet ir už jos 
ribų gyvenantiems lietuviams, 
tą įrodė ir puošniai pasirėdę 
vakaro svečiai, pripildydami 
„Gintaro" salę iki paskutinės 
sėdimos vietos. Pasisekimui 
tikriausiai pasitarnavo ir ne 
taip blogas oras. 

Prieškariniais laikais dažnai 
pasitaikydavo, kad, vykstan
tieji į šiupinį, turėdavo Klai
pėdoje bristi per gilų sniegą, 
jei miesto darbininkai nespė
davo jo nukasti. Tokio oro pa
dėtimi malonumą turėdavo 
gal tik tie, kurie atvykdavo į 
šiupinį arklių traukiamomis 
rogėmis. Jie, įsivynioję į kai
linius, nejausdavo net šalto, 
spiginančio vėjo. „Germania" 
viešbučio salė Šilutėje ir „Vik-
toria" viešbučio salė Klaipė
doje visada prisipildydavo 
puošnia publika. Vėliau klai
pėdiečiai suruošdavo šiupinius 
Šaulių namų salėje, kuri gal 
buvo didesnė už „Viktoria" 
viešbučio salę. Šiupinio paren
gimas būdavo tiek Šilutėje, 
tiek ir Klaipėdoje gyvenančių 
lietuvių lygiai taip pat laukia
mas, kaip airių kilmės gyven
tojų tarpe St. Patrick dienos 
paradas Čikagoje. Todėl nerei
kėjo stebėtis, jei daugelis lie
tuviškos valdžios pareigūnų, 
politinio, dvasinio ir visuome
ninio gyvenimo atstovų steng
davosi tokia proga ne tik save 
pristatyti, bet ir kitus, į po
būvį atvykusius, susitikti. 
Dažnai tokia proga tekdavo 
pobūvyje pastebėti Klaipėdos 
krašto gubernatorių A. Merkį, 
prūsų lietuvių patriarchą 
Martyną Jankų, Dievo Žodžio 
sakytojus Sprogį ir Baltrį. 
Mokytojų seminarijos direkto
rių Martyną Krukį, guberna-
tūros patarėją švietimo reika
lams Mykolą Šlažą, prof. dr. 
Vilių Gaigalaitį, dr. Vilių Sto-
rostą-Vydūną, Jokūbą Stiklio-
rių, Antaną Vanagaitį ir kitus. 
Darbščiosios mažlietuvių mo
terys išvirdavo šiupinį pagal 
senovės prūsų lietuvių ir Kris
tijono Donelaičio „Metų" epe 
įamžintą virimo receptą. Prie 
garuojančio ir kvepiančio šiu
pinio buvo pamiršti visi galvo
senų skirtumai, skoningai iš
virtas šiupinys suvienijo visus 
tokį vakarą į vieną lietuvišką 
šeimyną. 

Tad ir šiais metais, apžvel
gus „Gintaro" salėje susirinku
sius Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijos svečius, nebuvo 

matyti jokių skirtumų — visi 
buvo tos pačios tautos sūnūs 
ir dukros, nepaisant, kuriame 
Lietuvos krašte jie gimę ir 
užaugę. Draugijos pirminin
kas Vilius Trumpjonas, ke
liais žodžiais pasveikinęs 
draugijos vardu į tradicinį pa
rengimą atvykusius svečius, 
palinkėjo visiems tik geros 
nuotaikos ir gardaus šiupinio, 
pakviesdamas Aldoną Bunti-
naitę pristatyti vakaro progra
mos atlikėjus. 

Šį kartą programą atliko 
Dariaus Polikaičio vadovauja
mi dainininkai. Grupėje dai
navo Liudas Landsbergis, Au
drius Polikaitis, Marius Poli-
kaitis, Kastytis Šoliūnas, 
Darius Polikaitis ir Vidas 
Neverauskas. 

Ši vyrų grupė atliko visą eilę 
dainų, paįvairindama jas ne 
tik garsais, bet ir judesiais, 
susilaukdama iš klausytojų 
dėkingo įvertinimo. Progra
mos gale Aldona Buntinaitė 
įteikė dainos puoselėtojams po 
raudoną rožę, kaip padėką už 
gražios programos pristatymą 
klausytojams. Kai vėliau 
draugijos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas užklausė klausy
tojus, ar jie norėtų šiuos daini
ninkus girdėti ir kitais metais, 
į tai buvo atsakyta audringu 
plojimu. Tada Vilius Trumpjo
nas pakvietė vyskupą Hansą 
Dumpį, išeivijos lietuvių evan
gelikų liuteronų bažnyčios 
vyskupą, sukalbėti prieš valgį 
tradicinę stalo maldą. Vysk. 
Hansas Dumpys, kreipdama
sis maldos žodžiais į didingą ir 
galingą tautų valdovą Viešpa
tį Dievą, sakė, kad tik Jis vie
nas esąs vertas visiškos mūsų 
pagarbos. „Mes susirinkę 
prieš Gavėnią tradiciniam šiu
piniui, tęsdami mūsų protėvių 
garbingą paprotį, išreiškiame 
tuo pagarbą ir mūsų pavel
dėtoms tradicijoms. Tegu mū
sų vienas su kitu bendravimas 
suartina mus ir suteikia 
mums visiems tyro džiaugs
mo". Vysk. Hansas Dumpys 
maldavo Dievą, kad Jis palai
mintų tas dovanas, kurios bus 
priimamos iš Jo malonėmis 
gausių rankų, kad Jis laimin
tų ir šio šiupinio paruošėjas 
bei kartu primintų mums mū
sų pasaulyje esančius badau
jančiuosius. 

Kaip anais laikais Klaipėdo
je, taip šį kartą ir Čikagoje at
silankė šiupinyje ir kai kurie 
dvasininkai. Be vysk. Hanso 
Dumpio, šiupinyje buvo kun. 
Jonas Juozupaitis, kun.Valdas 
Aušra, kun. Jonas Liorenčas 
ir kun. Jaunius Kelpšas. 

Kai kuriems dalyviams nu
sišypsojo laimė loterijoje, o ki
tiems, Algimanto Barniškio 
orkestrui grojant, susiradus 
partnerį, buvo linksma ir be 
loterijos laimikio. 

Valteris Bendikas 

Jūrų šaulių kuopos „Klai
pėda" metinis narių susirinki
mas vyks kovo 23 d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano para
pijos (Cicero) mokyklos susi
rinkimų kambaryje — įėjimas 
iš galo, nuo bažnyčios. Susi
rinkime visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo bus pabendravimas. 

Kovo 23 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores, IN, įvyks 
Šiaulių universiteto studentų 
ansamblio „Saulė" liaudiškų 
dainų bei šokių koncertas. Vi
sus kviečia Beverly Shores 
Lietuvių klubas ir Union Pier 
draugija. Bilietai prie įėjimo. 

SKELBIMAI 

• A. a. Leokadijos Žvynie-
nės atminimą pagerbdami, 
John ir Patricia O'Brien ir 
Rob Garternberg aukojo $100. 
Ši auka padės Lithuanian 
Mercy Lift įgyvendinti medici
ninius projektus sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Dėkoja
me už aukas. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463.Tel.: 
708-952-0781. Tax ID #36-
3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios skir
tos šelpti sunkiai sergančius 
ligonius Lietuvoje. Aukojo: 
$100 — Eugenia ir William 
Taft, NY. $50 — Linas Bie
liauskas, PHD., MI ir Eugene 
Radžiūnas, NE. $30 — Alice 
ir Frederick Chiorra, PA ir 
Meta Linkus, FL. $25 — Gitą 
ir Aidas Kupčinskas, MA; Vy
tautas ir Liuda Germanas, IL; 
Ralph ir Ann Pettit, PA; Irene 
ir Vladas Kilius, NY; Daniel ir 
Vilija Bonda, MA; John ir Bi
rutė Kasciukas, IL; Joseph 
Kučinskas, MI; John ir Diana 
Marcinka, FL ir Eugenia Taft, 
NY. $20 ir mažiau — Elea-
nor ir Gerald Gauvin, MD; Vy
tautas ir Henrietta Verpstą, 
IL; Genovaite Karsokas, OH; 
John Polikaitis, CA; Mary ir 
Albert Taran, PA; Patricia 
Trowbridge, IL; Rev. Rapolas 
Krasauskas, CT; Regina Kun-
gys, OR; Aleksandras ir Eli-
sabeth Verikas, WI; Capt. C ir 
Mrs. Elizabeth Taff, CA; Theo-
dore ir Ritonė Rudaitis, IL; 
Mrs. Florence Schneider, NY, 
Dalia Armonas, OH, Elaine 
Scenna, MA ir Vance ir Gloria 
Roy, PA. Dėkojame už aukas! 
Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel.: 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 
www.lithuanianmercylift.org 

arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

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

http://www.lithuanianmercylift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com

