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Rytiniuose Amerikos 
valstijose l ie tuviška 
veikla labai gyvai 
reiškiasi. 

2psl. 

Kuriam dik ta tor iu i 
dabar ateis eilė — 
vedamasis; Lie tuva 
neribotų verslo 
galimybių kraš tas ; 
šių vasara Vilniuje vyks 
verslo forumas. 

3psl. 

Kančių ir vilties knygos 
sutiktuvės; Detroi t LB 
apylinkės sus i r inkimas . 

4 psl. 

Vilniaus Žemutinės 
pilies rųmai; T i r iama 
KGB veikla. 

5 psl. 

Girdėsime Violetą 
Urmaną; dviejų knygų 
sutiktuvės ruoš iamos šį 
savaitgalį Čikagoje; 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokykla. 

6 psl. 

Sportas 
* L i e t u v o s f u t b o l o r i n k 

t i n ė s s ė k m ė per Europos čem
pionato atrankos rung tynes su 
Vokietijos ir Škotijos r inkt inė
mis pagaliau a tkreipė ir valsty
bės politikų dėmesį. Seimo pir
mininko Artūro Paulausko, ku
ris laisvalaikiu mėgs ta žaisti 
futbolą, sumanymu buvo su
rengtas susit ikimas su Lietu
vos futbolo federacijos (LFF) ir 
rinktinės vadovais. „Aš labai 
suinteresuotas, kad Lietuvoje 
atsirastų europinio lygio futbo
las", pabrėžė Seimo vadovas. 

* Ž e m y n o k r e p š i n i o č e m 
p iona to f i n a l i n ė s v a r ž y b o s 
laikinojoje sostinėje — t ik mi
ražas. Jei Kaunas iki 2007 m. ir 
pasistatys naują 10,000 žiūro
vų talpinančią areną, surengti 
Europos vyrų krepšinio čempio
nato finalo varžybas gali su
trukdyti tai , kad mieste per 
mažai viešbučių ir kambar ių , 
kad juose sutilptų sport ininkai 
ir žiūrovai. 

į 

Naujausios 
žinios 

* V i l n i a u s m i e s t o m e r u 
sav iva ldybės t a r y b o s n a r i a i 
išrinko buvusį Vilniaus apskri
ties viršininką, socialdemok
ratą Gediminą Paviržį. 

* K a u n u i t i k r i a u s i a i va
dovaus c e n t r i s t a s , jo pava
duotojais siūlomi l ibe ra las , 
konservatorius ir kr ikšč ionis 
demokratas. 

* L i e t u v o s i r I z r a e l i o žy
du b e n d r u o m e n ė m s valstybė 
sugrąžins da r 46 toras . 

" Ispani ja žada atidaryti 
ambasada V i l n i u j e . 

V y r i a u s y b ė i r ž e m d i r 
biai s u s i t a r ė p a n a i k i n t i mi
nimalias pieno supirkimo kai
nas. 

T e i s ė s a u g i n i n k a i su l a i 
kė n u s i k a l t i m a i s į t a r i a m ą 
Hauno nusikals tamo pasaulio 
autoriteto Henr iko Dak ta ro 
(„Henytės") sūnų. 

' D o s n i a u s i a s prczidcn-
tini-v k a m p a n i j o s r ė m ė j a s 
gaus Lietuvos pilietybe išimties 
tvarka. 

Humani ta r ine i misijai Persijos įlankos regione pasirengę Lietuvos savanoriai trečiadienio rytą išvyko iš Lietuvos. 
Trys karo medika i ir dešimt logistikos specialistų Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu „AN 26" iš Šiaulių oro uos
to išskraidint i į Vokietiją. Iš čia į misijos vietą lietuviai keliaus jau JAV pareigūnų paskirtu lėktuvu. Vienas Lie
tuvos karo medikas į t a rp tau t inę misiją išskrido praėjusios savaitės pabaigoje. Šiuo metu Kuvvait'e jis derina lie
tuvių medikų darbo detales. Lietuvos pasiuntinių misija krizės regione gali trukti iki 6 mėnesių. Eltos nuotr. 

K a u n o į m o n ė „Just ima" uždirba iš karo Irake 
V i l n i u s , balandžio 9 d. 

(BNS) — Kauno drabužių ga
mybos bendrovė „Just ima" pa
juto naudingą karo Irake įtaką 
— šiuo m e t u maždaug pusė 
bendrovės gamybos tenka kari
nėms re ikmėms, didžioji tokios 
produkcijos dalis eksportuoja
ma. 

„Dabar gaminame sudėtin
gą produkciją dviejų užsienio 
valstybių — ES ir NATO narių 
— užsakymu. Vienai siuvame 
kost iumus, skir tus apsisaugoti 
nuo branduolinio, cheminio ir 
bakterinio pavojaus. Kitai — 
t i ek iame jūre iv ių paradines 
uniformas", dienraščiui „Verslo 

žinios" sakė „Justimos" direkto
rė Aida Zigmantavičienė. Pasak 
jos, prie kostiumų Kaune siuva
mos etiketės su įrašais arabų 
kalba. 

Šiuo metu kariniams tiks
lams skirta eksportuojama pro
dukcija sudaro apie pusę „Jus
timos" gamybos. Šiemet per pir
mus du mėnesius, palyginti su 
2002-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, 
„Justimos" apyvarta išaugo 48 
procentais. 

Kauno susivienijimo SBA 
valdoma bendrovė ir anksčiau 
siuvo drabužius Lietuvos ka
riuomenės užsakymu, tačiau to
kia veikla nesiekė 5 proc. ..Jus-

L i e t u v i s b a n d y s pasiekt i 
E v e r e s t o v iršukalnę 

Lietuvos alpinistas Saulius 
Vilius k a r t u su septyniais estų 
alpinistais tęsia žygį į aukščiau
sią pasaul io viršukalnę, nors 
dėl nepalankių oro sąlyga teko 
a ts i t raukt i iš 5,400 m aukščio. 

Balandžio 9-ąją alpinistai 
vėl bandys kopti į viršų ir pa
siekti Šiaurinį balną 7,000 m 
aukštyje a r pasikelti dar aukš
čiau —į 7500 m aukštį. Ši at
karpa bus labai sudėtinga — al
pinis tams teks įveikti apledė
jusį s ta tų šlaitą, čia neretai pa
sitaiko sniego lavinų, ne vienas 
alpinistas ir žuvo. Baiminama
si, kad gali pradėti judėti kitos 
ekspedicijos, todėl aukštuminė
se stovyklose gali kilti problemų 
dėl saugios vietos palapinėms. 

S. Vilius ir jo bendražygiai 
balandžio mėnesį planuoja 
įkopti ir j . -ti tarpines sto
vyklas: pirmąją — ant Šiaurės 

balno, antrąją ir trečiąją (7.600 
m ir 7.900 m) — ant Šiaurės ke
teros, o ketvirtąją — ant pagrin
dinės keteros (8,300 m). Tik bai
gus pasirengimą, gegužės pra
džioje bus bandoma kopti į Eve
restą. 

Ekspedicijoje „Everestas — 
8848m" aukščiausią pasaulio 
kalną pasiryžęs įveikti lietuvis 
iš Tibeto informavo, kad ekspe
dicijos reikalai tvarkomi pagal 
planą. „Turėjome daug proble
mų su krovinių siuntiniu, bent 
5 valandas derinome kainas su 
agentūra, operatoriumi", prisi
pažino S. Vilius. 

Be to, a lpinis tams iškilo 
problemų dėl Kinijos vizų, dėl to 
į Tibetą jie išvyko diena vėliau 
nei planavo, o vienas ekspedici
jas narys dėl neaiškių priežas
čių į Tibetą iš viso nebuvo įleis
tas . N u k e l t a \ 5 psl . 

timos" apyvartos. 
Pasak dienraščio, „Justi

ma" yra ne vienintelė Lietuvos 
aprangos ir tekstilės įmonė, 
uždirbanti iš karo Irake. 

Vilniaus bendrovė „Skal-
mantas" dėl su karu susijusių 
užsakymų papildomai įdarbino 
apie 50 žmonių. 

Minis t ras nušal ino 
policijos general inį 

komisarą 
Viln ius , balandžio 9 d. 

(BNS) — Vidaus reikalų minis
tras Juozas Bernatonis trečia
dienį laikinai nušauiio policijos 
generalinį komisarą Vytautą 
Grigaravičių ir į šias pareigas 
iaikinai paskyrė ligšiolinį gene
ralinio komisaro pavaduotoją 
Vytautą Navicką. 

Trečiadienio popietę kal
bintas V. Grigaravičius teigė 
apie nušalinimą nuo pareigų 
girdėjęs tik gandus. „Jokio do
kumento dar negavau", sakė 
pareigūnas. „Per tą laiką bus 
ieškoma, kaip surast motyvus 
mano atleidimui — esu tuo įsi
tikinęs 100 procentų", teigė V. 
Grigaravičius. 

Anot policijos vadovo, pats 
atsistatydinti j is neketina, nes 
tuo įrodytų esąs prasižengęs. 
Be to, komisaro teigimu, jis ne
seniai įkalbinėjo ne vieną per
tvarkomo Policijos departa
mento pareigūną ir svarbių po
licijos tarnybų vadovus neišeiti 
iš darbo. 

Apie ministro sprendimą 
laikinai nušalinti policijos va
dovą buvo kalbėta trečiadienį 
Prezidentūroje surengtame pa
sitarime. Nukel ta į 5 ps l . 

Europos Parlamentas pritarė 
Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą 

S t r a s b ū r a s , balandžio 9 d. 
(BNS) — Trečiadienį Strasbūre 
posėdžiavę Europos Parlamento 
(EP) nariai pritarė Lietuvos ir 
kitų devynių Rytų ir Vidurio 
Europos valstybių prašymams 
tapti ES narėmis. 

Ši EP nuostata bus perduo
ta Lietuvos, taip pat ES valsty
bių narių vyriausybėms ir par
lamentams, Tarybai ir Komisi
jai. 

„Mes davėme aiškų ir pa
prastą politinį signalą — plėt
ros momentas atėjo ir jis yra da
bar", sakė EP pirmininkas Pat 
Cox. 

Posėdyje Europos parla
mentarus sveikinęs Europos 
Komisijos narys, atsakingas už 
ES plėtrą Gunter Verheugen 
sakė, kad šis parlamento balsa
vimas yra svarbiausias šios ka
dencijos parlamento sprendi
mas. „Šiandien jūs pakviesti 
nuspręsti dėl vieno svarbiausių 
mūsų žemynui klausimo — ar 

mes 2004-ųjų gegužės 1 dieną 
priimsime 10 naujų narių", sakė 
G. Verheugen. 

Prašymą stoti į ES Lietuva 
pateikė 1995 m. gruodžio 8 d. 

„Šis prašymas yra dalis is
torinio proceso, kur is užbaigė 
Europos padalijimą ir suvienijo 
pastangas demokratijos įtvirti
nimui visame žemyne", sakoma 
Europos Pa r l amen tu i pateik
tame raporte apie valstybes 
kandidates. 

Helsinkio viršūnių tarybos 
susitikime 1999 m. gruodžio 10-
11d. Lietuva ka r tu su dar 5 val
stybėmis buvo pakviestos pra
dėti stojimo derybas. Derybas 
pradėjusi 2000 vasarį, Lietuva 
jas baigė praėjusių metų gruodį. 

„Europos par lamentas tvir
tai rėmė Lietuvos norą prisi
jungti prie Europos Sąjungos 
nuo pat jos prašymo pateikimo 
ir pažymėjo k laus imus , ku
riems reikėjo skirti ypatingą dė
mesį. Per bendrą ES ir Lietu

vos parlamentinę komisiją užsi
mezgė konstruktyvus dialogas 
su Seimu", sakoma raporte. 

Dokumente pažymima, kad 
Lietuva smarkiai pasistūmėjo į 
priekį ruošdamasi prisijungi
mui prie ES ir toliau deda visas 
pastangas, siekdama prisiimti 
narystės įsipareigojimus. 

Raporte taip pat pažymima, 
kad pernai lapkritį ES ir Rusija 
pasirašė bendrą deklaraciją, ku
rioje į tvir t inami tranzito per 
Lietuvą ta rp Karaliaučiaus sri
ties ir likusios Rusijos principai. 
Lietuva numato taikyti tranzitu 
kel iaujant iems Rusijos pilie
čiams supaprastintus kelionės 
dokumentus. 

„Reikia išvengti, kad Kali
ningrado klausimai neapsunk
intų Šengeno erdvės veikimo 
Siekiant šio tikslo svarbu, kad 
visos valstybės gerbtų prisiim
tus įsipareigojimus", sakoma 
raporte. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Kolumbijoje išlaisvintas pagrobtas lietuvis berniukas 
Viln ius , balandžio 8 d. 

(BNS) — Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje išlaisvintas prieš sa
vaitę pagrobtas 3 metų lietuvių 
kilmės berniukas Vytis Kara-
nauskas. 

Kaip pranešė Kolumbiją ap
tarnaujančios Lietuvos amba
sados Argentinoje darbuotojai, 
V. Karanauskas buvo išlaisvin
tas per Kolumbijos specialiųjų 
policijos pajėgų operaciją pir
madienio vakarą. Operacijos 
metu sulaikyti 4 pagrobėjai. 

Vaiką apžiūrėję medikai pa
žymėjo, kad jis nesužeistas. Vie
tos žurnalistų žiniomis, pagro
bėjai buvo perdažę vaiko plau
kus, kad jis būtų sunkiau atpa

žįstamas. 
Vaiko pagrobimas visą sa

vaitę buvo pr ikaustęs vietos ži-
niasklaidos ir gyventojų dėme
sį, šimtai žmonių demonstraci
jose reikalavo jo išlaisvinimo. 

V. Karanauskas buvo pa
grobtas kaimo vietovėje prie Vi-
lavilensijos — centrinėje Ko
lumbijos dalyje, 125 kilometrai į 
pietus nuo sost inės Bogotos. 
Penki ginkluoti užpuolikai su
stabdė mokyklos autobusą, ku
riuo Vytis keliavo su savo 4 me
tukų seserimi ir aukle. 

Vyčio motina Saulė Kara
nauskas sakė, kad nežinomi už
puolikai už jos sūnų pareikala
vo išpirkos. N u k e l t a į 5 psl . 

Vytis Karanauskas — mamos Sau
lės Karanauskas glėbyje. 

Prezidento žmona atsisakė globoti 
komercinį koncertą 

Vilnius , balandžio 9 d. 
(Elta) — Prezidento žmona 
Laima Paksienė atsisakė glo
boti koncertą „Istorija šanson 
stiliuje". 

L. Paksienės atstovė ry
šiams su visuomene Erika Um
brasaitė sakė. kad šis sprendi
mas priimtas paaiškėjus neetiš
kam ir netinkamam koncerto 
rengėjų — agentūros „New Ac-
tiv System" elgesiui. „Koncerto 
rengėjai nebuvo atviri su mu
mis, papiktino jų neprofesiona
lus požiūris į darbą, todėl buvo 

atsisakyta globoti šį renginį ir 
paramai skirtų lėšų už koncertą 
dalies", sakė L. Paksienės 
atstovė, detaliau nekomentavu
si šio nemalonaus įvykio. 

Dalis lėšų, surinktų už bi
lietus į šį koncertą, turėjo būti 
skiriamos Tadui Mikalauskui iš 
Šiaulių rajono, kuris serga itin 
reta liga — Wiscott Oldrich sin
dromu, yra vienintelis šia liga 
sergantis žmogus Lietuvoje. 
Prezidento šeima T. Mikalaus
ką globoja ir jam padeda jau ke
letą metu. 

Po Lenkijoje atliktos kaulų 
čiulpų operacijos berniukui iš
sivystė komplikacija: berniuko 
odelė skilinėja, yra skausminga 
ir padengta žaizdomis, akys ne
išskiria ašarų, viena akimi jis 
beveik nemato. Nukelta į 5 psl. 

Nuo gegužės vėl bus 
mokami nuvertėję 
„rubliniai"indėliai 
Nuo šių metų gegužės 5 

dienos iki 500 litų nuvertėjusių 
rublinių indėlių atgaus 70 metų 
ir vyresni asmenys, šeimos, au
ginančios keturis ar daugiau 
vaikų, II grupės invalidai, nu
tarė vyriausybė. (BHS 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters. AFP, Interfax. AP. BNS. CXN* 

žinių agentūrų pranešimais 

* J A V t a n k a i t r e č i a d i e n į 
p o p i e t į v a ž i a v o i pa t į Bag
d a d o c e n t r ą , kur didžiulio žie
do viduryje stovi Saddam Hus-
sein s ta tu la . Jū rų pėstininkus 
pasit iko deš imtys žurnalistų, 
gyvenančių šalia esančiame 
„Palest ine" viešbutyje, į kurį 
dar vakar pataikius kitoje Tig
ro pakrantė je stovėjusio JAV 
pajėgų t a n k o sviediniui, žuvo 
du operatoriai . Be jokio pasi
priešinimo Bagdado centrą pa
siekę kar ia i atrodė įsitempę. 
Nors kai kur ie pro at idarytus 
šarvuočių l iukus išlindę pėsti
ninkai šypsojosi, tačiau kiti. ne
paleisdami iš rankų automatų. 

pro žiūronus stebėjo aplinki
nius namus, juose ieškodami 
pasislėpusių snaiperių. 

* JAV' p r e z i d e n t a s Geor
ge W. Bush y r a į k v ė p t a s „la
bai geros" pažangos kovos 
veiksmuose Irake, bet įspėja, 
kad karas dar nesibaigia, pra
nešė Baltųjų rūmų administ
racijos atstovas. 

* JAV v a d o v a u j a m o m s 
p a j ė g o m s t r e č i a d i e n į užė 
m u s Bagdado centrą, JAV vice
prezidentas Diek Cheney sakė, 
kad artėja Saddam Hussein re
žimo žlugimas, tačiau niekas 
negali tiksliai pasakyti, kada 
pasibaigs karas Irake. 

* J a u n i m o m i n i a Bag
d a d o c e n t r e mojavo naujo
m i s Irako vėliavomis. Vėliavos 
spalva liko ta pati, tik išnyko 
užrašas „Nėra kito Dievo, tik 
Alachas!", o centre pavaizduota 
spindulius skleidžianti saulė. 
Gatvėse galima buvo išvysti tik 
paauglius ir j a u n u s vyrus. 

iaraas Saddam Hussein paminklas Bagdado centre. 

Televizijos korespondentas pra
nešė, kad moterys, seneliai ir 
vaikai kol kas bijo išeiti iš na
mų Jo nuomone, daugelis ira
kiečių džiaugiasi Saddam Hus
sein režimo žlugimu, bet ne už
sienio kareivių atėjimu. 

* JAV k a r i a m s padė jus 
vie tos gyvento jams nuvers t i 
pačiame Bagdado centre stovė
jusią Irako prezidento Saddam 
Hussein 6 metrų aukščio statu
la, džiūgaudami irakiečiai kojo
mis pradėjo trypti 24 metus val

stybę geležiniu kumščiu val
džiusio diktatoriaus galybės 
simbolį. JAV jūrų pėstininkai iš 
pradžių buvo uždengę statulos 
galvą Amerikos vėliava, bet vė
liau ji buvo pakeista Irako vė
liava. Pirmosiomis karo dieno
mis tokia pati situacija susi
klostė Umm Qasr uoste, virš 
kurio Amerikos jūrų pėstinin
kai taip pat iškėlė savąją vėlia
vą, bet vėliau buvo priversti ją 
nuimti. 

> ' a t u i o ^ n u v r r t ;m,i<. 

p r i m i n ė i s to r in į 1989 metų 
B e r l y n o s i enos nugr iov imą . 
Kiek anksčiau irakiečiai kūju 
daužė Saddam Hussein statu
los marmur in į postamentą. 
Jaunimas ant statulos kaklo 
užnėrė kilpą ir virvę pririšo 
prie JAV tanko. Vėliau statulos 
galva buvo velkama gatvėmis. 

* I r a k o s n a i p e r i a i in ten
syviai a p š a u d ė centrines Bag
dado gatves ryt iniame Tigro 
upės krante, į kurį dar neįžen
gė Amerikos kariuomenė. JAV 
jūrų pėst ininkai trečiadienį 
įžengė į Bagdado centrą iš šiau
rės rytuose esančio Saddam 
rajono, kur juos džiaugsmingai 
pasitiko Irako sostinės gyvento 
jai, daugiausia šiitai. JAV tre
čioji pėstininkų divizija jau už
ėmė ka; kuriuos rajonus į va
karus nuo Tigro upės, dalijan
čios Bagdadą į dvi dalis, o kai 
kurie tankai greičiausiai jau 
persikėlė per upę. 

* V i s a m e b a g d a d e aiš
k ia i m a t y t i p o ž y m i u , kad val
džia jau slysta iš Saddam Hus
sein rankų, nors Amerikos ka
riškiai įspėja, jog keletą dienų 

dar susidurs su įnirtingu pasi
priešinimu 

* B a g d a d e v e i k i a n t y s 
JAV j ū r ų p ė s t i n i n k a i trečia
dienį užėmė, jų žodžiais, Irako 
prezidento Saddam Hussein 
slaptosios policijos būst inę 
Kaip pranešė su jūrų pėstinin
kais į šį pastatą įėjęs agentūros 
. .Reuters" korespondentas 
Sean Maguire, rytinėje Irako 
sostines dalyje esanti apleista 
Bendrojo saugumo direktorato 
(BSD> būstine Nuke l t a į 5 ps l . 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
JAV LB Rytinė Connec-

tikut apylinkės valdyba su
ruošė Vasario 16-osios minė
jimą š.m. vasario 16 d. Minė
jimas pradėtas tos dienos rytą 
šv. I.Iišiomis Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuoly
no koplyčioje. Mišias aukojo 
vienuolyno kapelionas kun. 
Vytautas Gedvainis. Jis pa
moksle kėlė pasišventimą 
tėvynei Lietuvai tų nepriklau
somybės skelbėjų, priminė ir 
kitus padėkos bei prisiminimo 
vertus, Lietuvos laisvės sieku
sius, dėl jos kovojusius: knyg
nešius, sukilėlius, partizanus 
ir kovotojus. Reikia dėkoti 
Aukščiausiam už Lietuvos 
laisvę, prašyti Jo, kad už 
laisvę nukentėję ir žuvę būtų 
laimingi žemėje ir amžinybėje. 
Mes turime būti pasiryžę 
Lietuvos laisvę, kurion įeina ir 
tikėjimas, ginti ir ja naudotis, 
tėvynės gerovę keliant. Da
bartinė Lietuvos laisve yra 
Aukščiausiojo leistas stebuk

las, dėkokime Jam. 
Minėjimas vyko dienos 

popietę Matulaičio slaugos 
namų salėje (salė pasirinkta, 
kad galėtų minėjime dalyvau
ti namuose globojami lietu
viai). Minėjimas pradėtas da
lyvių giedotais Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Matulaičio 
namų kapelionas kun. R. Kra
sauskas paskaitė maldą. Joje 
prašoma prisiminti ir pagerbti 
nukentėjusius bei žuvusius už 
Lietuvos laisvę, reikšti padėką 
Aukščiausiam, melsti jo malo
nių, kad už laisvę žuvusiems 
būtų suteikta amžina laimin
ga ramybė, kad tėvynėje kles
tėtų meilė, dora ir tikėjimas. 
Tai vykdant stiprės tauta. 

Istoriškai įdomią paskai
tą, aiškiai, be ilgų išvedžioji
mų, skaitė prof. dr. Elona 
Vaišnienė (Marijošiūtė). Pri
minė Lietuvos nepriklausomy
bės skelbėjų drąsą ir pasišven
timą tėvynei. 1918 m. Lietu
vos miestai buvo sulenkinti ir 

Prie šventinio stale Brigedport. CT, kovo 16 d. S. Sinkevičienės nuotr.. 

KOVO MĖNESIO RENGINIAI 
CONNECTICUT APYLINKĖSE 

Pavasaris žengia kupinas 
permainingų orų, bet tai nėra 
kliūtis gausybei renginių 
visose Connecticut apylinkėse. 

Panorėję susitikti su jo 
ekselencija vyskupu išeivijai 
A. P. Baltakiu, dalyvavo jo lai
komose šv. Mišiose Šv. Jurgio 
bažnyčioje Brigedporte, kurios 
vyko kovo 16 dieną. Vyskupas 
pasidžiaugė gausiai susirin
kusiais lietuviais, pasakė 
prasmingą pamokslą apie šv. 
Kazimierą, susiedamas jo as
menybės dvasiškumą ir svar
bą dabarčiai. Po Mišių visi 
susirinko į salę, kurią puošė 
pavasarinių gėlių puokštės. 
Buvo galima susipažinti su 
Barbaros Schmidt surinkta 
velykinių margučių paroda. 
Viename salės pakraštyje bu
vo išreklamuoti ir pardavinė
jami Connecticut sporto klubo 
marškinėliai, ką tik pargaben
ti iš Lietuvos, kitame — įsigyti 
lietuviško maisto prekių, ku
rias buvo atvežę Raminta ir 
Tomas Nenortai. Tarp svečių 
buvo malonu matyti „trečio
sios bangos" lietuvių mėgsta
mo laikraščio „Amerikos lietu
vis" vyr. redaktorių Bronių 
Abrutį su žmona Sandra, at
vykusius iš Čikagos. Po pietų 
toje pačioje salėje vyko Bri-
gedporto LB apylinkės susi
rinkimas. Jos naujas veiklus 
pirmininkas Laurynas Misevi
čius turėjo įvairių pasiūlymų 
MOS apylinkės lietuviams. 

Kovo 22 dieną Waterbury 
vyčiai po šv. Mišių Šv. Juo
zapo bažnyčioje visus pakvietė 
tradiciniams pusryčiams. Vy
čių prezidentas Linas Balsys 
su savo pagalbininkais tęsia 
pirmtakų tradicijas. 

Vasario 16-osios minėjimo programos atlikėjai Putnam, CT. Iš kairės: Elizabeth Lemkeman, solistė J ū r a t ė 
Švedaitė-Waller, Regina Taunienė, Romualdas Drazdauskas, dr. Elona Marijošiūtė—Vaišnienė, kun. Rapolas 
Krasauskas ir pirm. Vytautas Alksninis. Nuotr. I. ALksninienės. 

surusinti, Vilniuje gyveno tik 
apie 2 proc. lietuvių; 1990 m. 
aplinkui buvo bolševikų kariuo
menė su šarvuočiais ir valdžia 
komunistų rankose. Skelbėjų 
drąsa užkrėtė ir pažadino dau
gybę lietuvių. Jie ėjo savano
riais išvyti priešus ir ginti 
Lietuvos, antrą "kartą rei
kalauti laisvės, nors ir žūs
tant. Mūsų pareiga stiprinti 
lietuviuose drąsą, išlaikyti 
Lietuvą nepriklausoma. Tam 
reikia lietuvių vienybės, kurią 
galima ugdyti, keliant žmonių 
gerovę, moralę ir tikėjimą. 
Dėkokime nepriklausomybės 
skelbėjams, už tėvynės laisvę 
kovojusiems, prisiminkime ir 
gerbkime juos. Ugdykime 
tėvvnei ir tėvynės žmonėms 

meilę. Būkime pasiruošę ginti 
tėvynę ir jos laisvę. 

Po paskaitos susirinkusieji 
priėmė rezoliuciją, kurią 
angliškai perskaitė Regina 
Taunienė. Rezoliucija reika
lauja, kad Lietuva būtų priim
ta į NATO ir ES (Europos Są
jungą). Ji siunčiama JAV 
prezidentui, valstijos senato
riams ir vietovės atstovui. 

Trumpa pertrauka ir vyko 
meninė programa. Solistė Jū
ratė Švedaitė-VValler, padai
navo porą lietuviškų dainų ir 
porą operų arijų. Gražus bal
sas ir aukšto lygio dainavimas 
teikė didelį malonumą klausy
tojams. Pianinu akompanavo 
Elizabeth Lemkeman. Vieti
niai gražiabalsiai — Vytautas 

Alksninis ir Romualdas Draz
dauskas, pastarasis ir akor
deonistas — padainavo kelias 
populiarias dainas, prie dai
navimo prisidėjo ir keletas mi
nėjimo dalyvių. Drazdauskas 
akordeonu dar pagrojo porą 
nuotaikingų muzikos kūrinių. 

Tuo baigtas programinis 
minėjimas, kuriam vadovavo 
pirm. Vytautas Alksninis. 
Minėjimo dalyviai pajuto vie
nybės jausmą, pasiryžo padėti 
lietuviams ir Lietuvai. LB dar
bams remti sur inkta 1,030 
dolerių aukų. 

Minėjimas baigtas visų 
pabendravimu prie užkan
džiais, parengtais LB apylin
kės moterų, stalų. 

Juozas Kriaučiūnas 

Kovo 29-osios popietę Con
necticut apylinkių lietuviai 
susirinko į Šv. Trejybės para
pijos bažnyčios salę paminėti 
karaliaus Mindaugo 750-ųjų 
karūnavimo metinių. Šios po
pietės svečiai, du jauni meni
ninkai iš Lietuvos — Egidijus 
Stancikas ir Raigardas Taut
kus sužavėjo gausiai susirin
kusius savo programa. Esame 
dėkingi apylinkės pirmininkei 
Danutei Grajauskienei už pui
kiai suruoštą popietę ir JAV 
LB Kultūros Tarybos pir
mininkei Marijai Remienei, 
pakvietusiai šiuos puikius me
nininkus. Po pasirodymo sve
čiai mielai bendravo su publi
ka, buvo smagu išgirsti, kad 
pirmuosius savo aktorystės 
žingsnius E. Stancikas pra
dėjo Tauragės liaudies teatre. 

Kovo 30 dieną visi keliai 
vedė į New Britain, Šv. Juo
zapo bažnyčios salę. Čia iš 
visų apylinkių galėjai sutikti 
savo draugus ir pažįstamus, 
kuriuos sukvietė tradicinis 
„blynų balius". Kasmet jį ruo
šia šios parapijos choristai į 
talką pasikvietę net savo na
miškius. Salėje buvo galima 
įsigyti įvairių rankdarbių, 
maisto produktų, veikė loteri
ja. Meninę dalį papuošė lietu
vių liaudies dainų pynė, kurią 
vedė Elzbieta Liudžiuvienė ir 
ilgametė choro vadovė Geral-
dine Ganzer. 

Kovo 30-ąją Putnamo vie
nuolyne vyko aktoriaus Egi
dijaus Stanciko monospektak-
lis. Kovas baigiasi, bet Connec
ticut lietuviai turi sumany
mų, naujų idėjų. Visose apy
linkėse jau numatyti renginiai. 

Sigita Šimkuvienė 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 m. paminėjimo programos atlikėjai 
nininkas kompoz. Raigardas Tautkus su grupe šventės dalyvių. 

akt . Egidijus Stancikas ir dai-
Alfonso Dziko nuotr. 

VASARIO 16-OJI RYTŲ PAKRAŠTYJE 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Po visą pasaulį išsibars
čiusiems lietuviams turbūt 
nėra naujiena, kad be šv. 
Kalėdų kita nemažiau svarbi 
visiems mums šventė yra 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimas. JAV Va
sario 16-osios proga visose 
lietuvių parapijose aukojamos 
šventinės Mišios, o šio krašto 
Lietuvių Bendruomenė ir 
kitos tautinės organizacijos 
visuose regionuose ruošia spe
cialius renginius. 

Ypatingai plačiai praėjusį 
mėnesį mūsų tėvynės pagrin
dinė valstybinė šventė buvo 
minima Amerikos rytinėje 
pakrantėje. Pirmieji šį „mara
toną" pradėjo Nevv Britain 
(Connecticut valst.) lietuviai, 
kurie jau vasario 9 d. rytmetį 
rinkosi lietuviškoje Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. O po 
savaitės ir kituose Connec
ticut gausiausiai lietuvių 
apgyvendintuose miestuose 
vyko tokie minėjimai. 

Turbūt didžiausias dėme
sys rytų pakraštyje orga
nizuotiems lietuvių rengi
niams teko New Yorkui — 
šiame didmiestyje Union Cong-
regational bažnyčios salėje 
(Queens rajone) Vasario 16-os 
proga vykusiame minėjime 

šventinę kalbą sakė naujasis 
Lietuvos Respublikos Gene
ralinis konsulas New Yorke 
Mindaugas Butkus. Meninėje 
programoje dalyvavo folklori
nis ansamblis „Sodžius" iš 
Connecticut sostinės Hartfor
do. 

Kaimyniniame New Jer-
sey Lietuvos Nepriklauso
mybės dienos proga vyko šven
tiniai renginiai Elizabeth ir 
Kearny miestuose, o pastarojo 
Lietuvių klube koncertavo 
žymus lietuvių estrados dai
nininkas Algirdas Motuzą. 
Algirdą į JAV pakvietė Nevv 
Jersey naujai atvykusių lietu
vių apylinkė. Vasario 16 d. 
išvakarėse jis taip pat dainavo 
Nevv Yorke neseniai lietuvių 
atidarytame „Krezo-2" resto
rane. 

Tuo tarpu Connecticut 
Bridgeport ir Waterbury 
miestų „Lietuvos Vyčių" ir 
Lietuvių Bendruomenės pas
tangų dėka šoko visai neseniai 
Philadelphia Jaunimo sąjun
gos narių įkurtas tautinių ir 
pramoginių šokių ansamblis 
„Aušrinė", kuriam ši Vasario 
16-oji tapo istorine — vos kelis 
mėnesius kartu šokantis jau
nimas iš Pennsylvanijos, Nevv 
Jersey, Nevv Yorko žiūrovams 
pasirodė pirmą kartą! Taigi 
jauniesiems .Aušrinės" šokė

jams (vadovė — Jurgita Matu
lienė) linkime geriausios klo
ties, ir laukiame jų dažniau 
atvykstant į Šv. Jurgio (St. 
George) bei Šv. Juozapo (St. 
Joseph) lietuvių bažnyčias! 

Rytų Connecticut Vasario 
16-ai dienai skirtas renginys 
įvyko Jurgio Matulaičio globos 
namuose Putname. Jame 
kalbėjo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Visuomeninių rei
kalų tarybos vadovė dr. Elona 
Vaišnienė, susirinkusius 
linksmino solistė Jūratė Šve
daitė-VValler, o akordeonu 
grojo Romas Drazdauskas. 

Bostone mūsų tautiečiai 
taip pat rinkosi į šventę iškart 
po Mišių Šv. Petro lietuviškoje 
bažnyčioje pietų Bostono 
Lietuvių klube, įsikūrusiame 
Vvest Broadvvay. 

JAV sostinėje Vašingtone 
oficialus Lietuvos Nepriklau
somybės dienos minėjimas 
vyko vasario 19 dieną pasau
linio garso meno galerijoje 
„Corcoran". 

Philadelphia apylinkių lie
tuviai svarbiausią Lietuvos 
valstybės šventę pažymėjo 
vieni paskutiniųjų — renginys 
vyko paskutinį vasario sekma
dienį. Lietuvių muzikos namuo
se šoko „Aušrinė", buvo pris
tatytas dokumentinis filmas 
„Lietuvos kelias į NATO". 
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LIETUVA — NERIBOTŲ 
VERSLO GALIMYBIŲ KRAŠTAS 

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko interviu Amerikos lietuvių dienraščiui „Draugas". 

— Kaip kilo mintis su
rengti Amerikos lietuvių vers
lo forumą Vilniuje? 

— Šios iniciatyvos ėmėmės 
įvertinus kelis dalykus. Pir
ma, jau kurį laiką skatinu 
svarstymus apie „naują Lie
tuvos-Amerikos santykių pus
lapį" po NATO sutarties rati
fikavimo. Manau, kad investi
cijų, prekybos ir turizmo ska
tinimas, greta tęstinių puikių 
ryšių plėtros: bendrai veikiant 
kovoje su terorizmu bei remiant 
demokratijos raidą kituose 
Europos kraštuose, bus tai. 
kas užpildys Lietuvos ir JAV 
santykių turinį. Tad verslo 
mainų skatinime Amerikos 
lietuvių vaidmuo bus itin 
svarbus. Antra, norisi, kad di
delis skaičius Amerikos lietu
vių, kurie svečiuosis Lietuvoje 
Mindaugo 750-ųjų metinių 
proga birželio mėn. pabaigoje 
— liepos mėn. pradžioje ne tik 
maloniai praleistų laiką dainų 
ir šokių šventėje ar pasimaty
muose su giminėmis, bet ir, 
esant galimybei, susipažintų 
su Lietuvoje vykdomomis 
verslo ir žinių ekonomikos 
plėtros programomis, paben
drautų su vyriausybės ir vers
lo atstovais. Trečia, ir kas 
bene svarbiausia — tai, kad 
pristačius šios iniciatyvos idė
jas Lietuvos vyriausybės insti
tucijoms bei verslo lyderiams. 
susilaukiau didžiulio suintere
suotumo ir paramos. Tai liudi
ja apie Lietuvos verslo ir vy
riausybės atstovų dėmesį ir 
teikiamą pirmumą ryšiams su 
JAV ir Amerikos lietuviais. 

— O kokia JAV lietuvių 
reakcija? 

— Tikiuosi, jog bus tokia 
pat entuziastinga ir palanki, 
kaip Lietuvos verslo ir vyriau
sybės atstovų. Teko apie tai 
kalbėti su keletu Amerikos 
lietuvių verslininkų, kurie la
bai palankiai apie tai atsi
liepė. Dėkoju Lietuvių verslo 
tarybos Čikagoje pirmininkei 
Indrei Biskis už jos paramą ir 
patarimus. Forumo idėją re
mia neseniai įkurtos Ameri
kos lietuvių ekonominės plėt
ros patarėjų taryba, kurios 
dauguma narių tuo metu 
lankysis Vilniuje. Manau, kad 
Amerikos lietuviai pritars 
Lietuvos Respublikos ambasa
dos ir Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros iniciatyvai, 
bei aktyviai dalyvaus Pirma
jame Amerikos lietuvių verslo 
forume liepos 7 d. Vilniuje. 

— Kuo turėtų sudominti 
Verslo forumas atostogau
jančius Amerikos lietuvius? 

— Visų pirma — galimybe 
susipažinti su valdžios ir vers
lo atstovų vizija bei vykdomais 
projektais, Lietuvai žengiant į 

vis didesnės konkurencijos ir 
galimybių erdvę, tarpusavyje 
susijusioje pasaulio ekonomi
koje. Antra — tai galimybė 
aptarti su Lietuvos verslo 
atstovais būdus, kaip veikiant 
abipusės naudos pagrindu 
būtų galima padėti Lietuvai. 
Šiuo tikslu, prašome JAV lie
tuvių registruojantis atsiųsti 
trumpą verslo patirties apra
šymą, kad galėtume pakviesti 
atitinkamo profilio Lietuvos 
verslininkus. Be pranešimų ir 
jų aptarimų, numatoma ne
mažai laiko individualiam ir 
sektoriniam darbui, paben
dravimui kavos pertraukos, 
darbo pietų bei individualių 
susitikimų po pietų metu. 
Trečia, suprasdami brangų 
atostogų laiką, surengėme 
darbotvarkę taip, kad Foru
mas vyktų Vilniuje — pirma
dienio ryte, tuoj pat pasibai
gus Mindaugo 750 metinių 
minėjimui. Amerikos lietuvių 
verslo forumas prasidės pir
madienį, liepos 7 d. 10 vai. 
naujai atidarytuose pirmojo 
lietuvių NBA krepšininko Ša
rūno Marčiulionio pramogų, 
sporto ir verslo centre „Foru
mo rūmai" ir truks iki 14 vai. 
Po pietų bus sudaryta galimy
bė verslo atstovams bendrauti 
individualiai ir grupėmis pa
gal sektorius. Forumo daly
viams kalbės specialistai ir 
verslo atstovai, atstovaujan
tys skirtingas, labiausiai per
spektyvias Lietuvos ūkio sri
tis. Pranešėjai kalbės šiomis 
temomis: investicinė ir teisinė 
aplinka verslui Lietuvoje, ži
nių ekonomikos plėtra, viduti
nių ir stambių įmonių eks
porto problemos ir galimybės, 
Vilniaus miesto raida, įmonių 
sėkmės pavyzdžiai bei nesėk
mės priežastys. Amerikos lie
tuvių verslo Forumo darbo 
pietų metu pagrindinį pra
nešimą perskaitys ir į klausi
mus atsakys Lietuvos Res
publikos Vyriausybės pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas. 

— Kodėl Amerikos lietu
vių verslo forumas vyksta 
Vilniuje, o ne, pavyzdžiui, 
Kaune? Vilnius ir taip dau
giausia užsienio kapitalo pri
traukia? 

— Vilnius buvo pasirink
tas vien tik dėl praktiškumo. 
Forumas vyks rytojaus dieną 
po Mindaugo karūnavimo 
šventės Vilniuje. Tad dauge
liui Amerikos lietuvių nerei
kės niekur vykti. Antra ver
tus, forumo rengimo idėja atsi
rado visai neseniai. Papildomo 
finansavimo iš vyriausybės 
neprašėme ir tam nebus skir
ta. Forumą rengs, finansuos: 
Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūra, privačios kompani-
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Danutė Bindokieaė 

Kuriam diktatoriui 
dabar ateis eilė? 

LR ambasadorius Vygaudas Ušackas ypatingai rūpinasi, kad Lietuva susidomėtų JAV verslininkai. Nuotraukoje: 
svečiai vienoje tokių verslo konferencijų, ruoštų Floridoje. Iš kaires: Adam ir Maria Tyszkiewicz, amb. Vygaudas 
Ušackas, Lenkijos garbes konsule Floridoje Blanką Rosenstiel, Lietuvos garbės konsulas Palm Beach, FL, 
Stanley Balzekas, Jr. 

jos, Lietuvos ambasada JAV. 
Dalyvių prašome sumokėti 
registracijos 20 dol. 

Neseniai, lankydamasis 
Vašingtone vykusiame Pasau
lio dailiojo čiuožimo čempio
nate, šios sporto šakos Lietu
voje federacijos pirmininkas, 
ilgalaikis Kauno apskrities 
viršininkas bei dabartinis 
Kauno miesto tarybos narys 
K. Starkevičius, su kuriuo taip 
pat aptariau Forumo idėją, 
akcentavo, kad reikia daugiau 
renginių Kaune. Aš jam pri
tariau, kad Vilnius — tai dar 
ne Lietuva. Kviečiu Amerikos 
lietuvius, lankantis šią vasarą 
Lietuvoje neapsiriboti vien 
Vilniaus aplankymu. Vykite į 
Kauną, Panevėžį, Palangą, 
Klaipėdą, Rokiškį, Zarasus, 
Druskininkus ir kitur. Iki 
Skuodo nuvažiuokite. Pamaty
kite ne tik Lietuvos grožį, bet 
ir lietuvių darbštumą, norą 
daugiau dirbti ir užsidirbti. O 

apsilankę gal ir kokią pažintį 
užmegsite, gal ir verslo idėją 
aptarsite. Vasarį, Lietuvoje 
susitikau su dviem versli
ninkais iš Kentucky, kuriuos į 
Šiaulius atsivežė lietuvis iš 
Denverio Arvidas Jaraš ius . 
Kentucky smulkaus verslo 
atstovai buvo sužavėti Šiauliais ir 
tuo ką nedidelėmis investici
jomis į smulkias ir vidutines 
įmones galima būtų nuveikti. 
Kentukiečiai sakė, jog grįžta 
šią vasarą su projektais ir 
nedidelėmis, bet jų nuomone, 
galinčiomis daug ką pakeisti, 
investicijomis. Jie žada siekti 
paramos iš JAV valdžios, kad 
šių metų rudenį surengti Ken
tucky smulkaus ir vidutinio 
verslo misiją į Šiaulių apskritį. 

Na, o dėl Kauno — tai, ma
no nuomoi*, jei šių metų 
Amerikos lietuvių forumas pa
vyks, Kaune galėtų įvykti kitų 
metų Pasaulio lietuvių verslo 
forumas. Kaunas — tai didžiu

lių galimybių miestas. Jau 
dabar šis miestas yra pritrau
kęs nemažai JAV investicijų, 
pvz., „Kraft Foods". Bendro
mis jėgomis stengsimės, kad 
JAV investuotojai ir toliau in
vestuotų Kaune bei kituose Lie
tuvos miestuose ir miesteliuose. 

— Ko visgi tikitės iš šio Ame
rikos lietuvių verslo forumo? 

— Pirmiausia , tikiuosi, 
kad Amerikos lietuviai vers
lininkai entuziastingai atsi
lieps į šią iniciatyvą. Manau, 
kad verslo Forumas suteikia 
puikią galimybę Amerikos ir 
Lietuvos verslininkams susi
tikti ir aptarti , kaip bendromis 
pastangomis galime puoselėti 
ir abipusiškai naudingai plėsti 
Lietuvos ir JAV ryšius. Ame
rika ilgą laiką buvo lietuvių, ir 
ne tik jų, „svajonių kraštas". 
Labai tikiuosi, kad Lietuvoje 
atras neribotų verslo galimy
bių kraštą. 

— Dėkojame už pokalbį. 

DĖMESIO: YPATINGAS RENGINYS 
Lietuvos Respublikos am

basada Jungtinėse Amerikos 
Valstijose bei Lietuvos ekono
minės plėtros agentūra kvie
čia Amerikos lietuvių ir Lie
tuvos verslo atstovus dalyvau
ti 2003 m. liepos mėn. 7 d. Vil
niuje rengiamame (I-ame) 
Amerikos lietuvių verslo foru
me. 

Forumas vyks Sporto, pra
mogų ir verslo centre „Forumo 
rūmai" (Konstitucijos pr. 26, 
2000 Vilnius). Forumo laikas: 
nuo 10 vai. iki 14 vai. 

Forumo tikslas — verslo 
galimybių Lietuvoje pristaty
mas ir aptarimas su Lietuvos 
verslo ir valdžios lyderiais, bei 
ryšių tarp Lietuvos ir JAV verslo 
atstovų užmezgimas. 

Įžanginius žodžius tars: 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadorius Lietuvos Res
publikoje John Tefft bei Lie
tuvos Respublikos nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas. 

Pranešimus verslo galimy
bių Lietuvoje klausimais skai
tys: 

— Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros generalinis 
direktorius Remigijus Kabe-
čius („Verslo ir investicijų gali
mybės Lietuvoje"); 

— Advokatų kontoros „Li-
deika, Petrauskas. Valiūnas ir 
partneriai" vadovas Rolandas 
Valiūnas f „Verslo vystymo 
Lietuvoje teisiniai aspektai?"); 

—Telekomunikacinės kom
panijos „OmniteP prezidentas 
Antanas Zabulis („Valdžios ir 

verslo partnerystė"); 
— Vilniaus miesto meras 

Artūras Zuokas („Vilnius: at
randant geriausiai saugomo 
verslo Europoje paslaptį"); 

— Akcinės bendrovės „Fer
mentas International Inc." 
(Kanada) pirmininkas ir va
dovas Viktoras Butkus („Fer
mento sėkmės istorija"); 

— Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos prezidentas 
Bronislavas Lubys („Galimy
bės ir kliūtvs Lietuvos ekspor
tui"); 

— Dienraščio „Verslo ži
nios" Vyriausiasis redaktorius 
Rolandas Barysas („Verslo 
Lietuvoje sėkmės ir nepa
sisekimų priežastys: spaudos 
vertinimas"). 

Nukelta į 4 psl. 

Diktatorių „medžioklė" — 
palyginti dar naujas veiklos 
laukas. Praėjusiame šimt
metyje diktatorių buvo tiek 
daug ir tokių nuožmių, kad jų 
kruvini darbai tiesiog dan
gaus keršto šaukėsi, o didžio
sios demokratijos užsikimšo 
ausis, kad to šauksmo negir
dėtų. Jeigu ir buvo pasi-
kumščiuojama žodžiais, tai dėl 
to nei vienam tremtiniui, ka
liniui, persekiojamam gyveni
mas nepalengvėjo. Net ir šian
dien vengiama kai kuriuos 
diktatorius pavadinti jiems 
priklausančiais vardais: vieni 
už tokius pačius nusikaltimus 
griežtai pasmerkiami, kiti vis 
dar kažkaip teisinami arba 
bent stengiamasi pasmerkimą 
atidėti neribotam laikui. 

Visgi, atrodo, ateina lai
kas, kada ir sovietinių dikta
torių nusikaltimai bus tarp
tautinių tribunolų teisiami, ir 
— deja, jau po mirties —jiems 
prisegtas gėdos bei pasmerki
mo ženklas. Šį pavasarį iš
leista dar viena knyga apie 
Stalino erą ir jos aukas, kurios 
skaičiuojamos daug didesniais 
skaičiais negu kito XX a. 
žudiko — Hitlerio. Šioje Anne 
Applebaum knygoje, pavadin
toje „Gulag: A History" 
(Doubleday; 736 p.), apžvel
giamas Stalino siautėjimo 
laikotarpis, nuo pat jo atėjimo 
į valdžią iki mirties. Nors kny
gos autorė daugiausia apsisto
ja ties pačių rusų persekioji
mais, trėmimais ir „gulagų 
imperija", tačiau prabėgomis 
užsimena ir kitų tautų patir
tas skriaudas, kai, prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, 
Stalinas įkėlė koją į Pabaltijį 
bei kitas Rytų Europos vals
tybes. Tokių „kruvinosios už
dangos" praskleidimų ir viešu
mon iškeliamų jos slėpinių 
atsiranda vis daugiau. 

Bet anuomet laisvasis pa
saulis tylėjo... Reikia manyti, 
kad tylos metas pasibaigė su 
JAV karo pradžia Irake. 
Vašingtonas, pateisindamas 
tą užmojį, įtikinėja užsienį, 
kad vienintelis karo tikslas — 
pašalinti Irako diktatorių 
Saddam Hussein iš valdžios ir 
įvesti Irake demokratiją. Žino
ma, tikslas labai kilnus. Jeigu 
jis bus įgyvendintas, Ameri
kos darbas dar nebus pabaig
tas: laukia kitos diktatūros ir 
kiti diktatoriai. Ar ir jiems 
ateina eilė? 

Pasirinkimas čia iš tiesų 
nemažas. Sąrašą pradėkime 
nuo Lietuvos kaimynės Balta
rusijos. Tiek Vašingtonas, tiek 
Amerikos žiniasklaida, jeigu 
Baltarusijos diktatorių Alek-

sandr Lukašenką apskritai 
užsimena, tai dažniausiai su 
tam tikra pašaipa, tarytum jo 
„tamsūs darbeliai" yra nie
kam nepavojingi ir niekam ne
kliudo. Tačiau iš esmės jie 
tokie nėra, kaip nėra ir ne
priklausomos, laisvos Baltaru
sijos respublikos. Glausdama
sis po Maskvos sparnu, Lu
kašenka savo valstybę pama
žu pavers ginklų sandėliu, 
sukauptu prie NATO ir Eu
ropos Sąjungos sienų, nes il
giausią sieną su Baltarusija 
turi Lietuva, kuri pakviesta 
kandidate į šias abi tarptau
tines organizacijas. Kad Lu
kašenka varžo žodžio ir spau
dos laisvę, areštuoja disiden
tus, nekenčia Vakarų, nepri
pažįsta laisvų rinkimų, laisvos 
rinkos ekonomikos, nėra jokia 
tarpautinė paslaptis. Nepa-
slaptis, kad jis kaskart stip
riau užgniaužia bet kokius 
laisvės pasireiškimus ir sten
giasi savo valstybę sugrąžinti 
į sovietinių laikų narvą, gal
būt tikėdamasis ne Baltaru
siją tvirtai sujungti su Rusija, 
o pačią Maskvą priversti nu
silenkti Minskui (kada gi dik
tatoriai pasižymėjo logika?)... 
Jeigu Vašingtonas, susitvar
kęs su Hussein. atsuktų gink
lus į Lukašenką, Lietuvai at
sivertų įdomios galimybės... 

Prie pat Amerikos krantų, 
kone ranka pasiekiamas, iš
didžiai galvą kelia kitas dikta
torius — Fidel Castro. 
Vašingtonui jo „veikla" negali 
būti nežinoma, juo labiau, kad 
šiomis dienomis Kuboje vėl 
buvo nuteista apie 80 disiden
tų, gavusių nuo 10 iki 30 metų 
kalėjimo. 

Pasidairius kiek tolimes
niuose horizontuose, dikta
torių sąrašas toks ilgas, kad 
Amerikos kariuomenei darbo 
užtektų iki šio šimtmečio 
pabaigos. Uzbekistanas pasi
žymi suimtųjų kankinimu; 
Eritrea panaikino spaudos ir 
žodžio laisvę; Azerbaidžanas 
persekioja disidentus ir nepri
pažįsta laisvų rinkimų; Ko
lumbija, Dominikonų Respub
lika. Makedonija, Gruzija. 
Etiopija, Uganda. Ruanda... O 
kur dar Šiaurės Korėja? Kur 
Kinija, pernai nužudžiusi dau
giau kaip 3.000 savo žmonių, 
apkaltintų priešvalstybine 
veikla. 

Jeigu šį sąrašą norėtume 
pratęsti, reikėtų į jį įrašyti ir 
Izraelį, kuris visgi sauvaliauja 
okupuotose palestiniečių že
mėse, prisidengdamas taip 
pat kilniais savisaugos šū
kiais. Kitaip sakant: juo toliau 
į mišką tuo daugiau medžių... 

LIETUVOS KARALIUS 
ATVYKS PER KALĖDAS 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
Nr.4 

Kęstutis savo kaimynų 
buvo laikomas taip galingu, 
kad ne kartą, lygiai kaip ir 
Algirdas, buvo tituluojamas 
karaliumi (V. Daugirdaitė-
Sruogienė, „Liet. ist.", 1956, p. 
116). Kryžiuočiai su Lietuva 
skaitėsi, kaip su valstybe, ir 
karas jau nebuvo vien sker
dynės: jau buvo laikomasi tam 
tikros etikos, t.y. tų kariavimo 
papročių, kurių buvo laiko
masi Vakarų Europoje (ten 
pat. p. 83). Ir visa tai buvo 
pasiekta gabaus Lietuvos vals
tybės vadovo, sumanaus ir 
narsaus karžygio Kęstučio 
pastangomis bei nuopelnais. 
Todėl nuo tų laikų kryžiuočių 
ordinas pradeda pripažinti 
Lietuvos valdovus, kaip 
lygiaverčius, turinčius teise 

gyvuoti, nes iki to, tiek į visos 
Lietuvos žmones, tiek jos val
dovus, ordinas žiūrėjo, kaip į 
naikintinus. žmonių vardo 
nevertus pagonis. Tik nuo 
Kęstučio ir Algirdo laikų tarp 
ordino, jų talkininkų ir susi
daro normalūs kariaujančių 
valstybių santykiai. 

Kartais Kęstutis iš Vaka
ru prieš Lietuvą vykdomą 
agresiją, prisidengiamą kilnia 
krikšto misija, sugebėdavo 
pristabdyti, duodamas pažadą 
krikštytis. Tuo metu į krikšto 
misiją prieš Lietuvą jau buvo 
aktyviai įsijungusi Lenkija ir 
ne taip toli esanti Vengrija. 
Be susitarimo su Čekija ir 
kryžiuočių ordinu, Lenkijos 
karalius ėmėsi tarpininkauti 
tarp popiežiaus ir Lietuvos dėl 

pastarosios krikšto. Popiežius 
Klemensas VI, išgirdęs apie 
gerus Lietuvos valdovų keti
nimus, 1349 m. rugsėjo 10 d. 
išsiuntė Kęstučiui bulę, prita
riančią norui krikštytis ir pa
žadėjo karaliaus karūną. Mū
sų istorikai iki šių dienų 
negali atsakyti, kodėl dėl 
krikšto buvo kreipiamasi į 
Kęstutį, o ne į Algirdą (E. Gu
davičius, „Liet. ist.", 1999. p. 
131), kuris, mūsų istorikų 
nuomone, buvo tikrasis Lie
tuvos valdovas. O gal iš tik
rųjų buvo kitaip, gal mūsų is
torikai nepelnytai sumenkina 
Kęstučio vaidmenį ir jo reikš
mę mūsų valstybės istorijai? 

Kai kurie užsienio istori
kų darbai leidžia pajusti, kad 
Vakarai pagrindiniu Lietuvos 
valdovu visgi laikė Kęstutį, 0 
ne Algirdą. 1351 m. Lietuvos 
krikšto sumetimais Lenkijos, 
Vengrijos ir Mozūrijos kariuo
menė, vadovaujama Vengrijos 
karaliaus Liudviko Didžiojo, 
įsiveržė į Trakų kunigaikštijos 

rusiškąsias žemes, kur juos su 
kariuomene pasitiko Kęstu
tis. Pradėjus derybas, buvo 
sudaryta karinė sąjunga. Trijų 
karalysčių (Lietuvos, Lenkijos, 
Vengrijos — V.R. paaišk.) 
sudarytoje karinėje sąjungoje 
susitarta, kaip rašo lenkų 
kilmės amerikiečių istorikas 
Oscar Halecki knygoje „Jad-
wiga of Anjou and the rise of 
East centrai Europa" (p. 35), 
kad Kęstutis su broliais ir visa 
tauta priims krikštą, o 
Vengrijos karalius Liudvikas 
jam išrūpins iš popiežiaus ka
raliaus karūną bei padės at
gauti vokiečių ordino užgrob
tas žemes (E. Gudavičius. 
„Liet. ist.", p. 132). Kaip ma
tome iš lenkų istoriko, šalti
niuose Lietuva laikoma kara
lyste, kaip Lenkija ir Vengrija, 
o ne kunigaikštyste, kaip tvir
tina dauguma mūsų istorijos 
vadovėlių. 

O štai 1358 m. Lietuvos ir 
jos valdovų krikšto iniciatyvos 
ėmėsi pats Šv. Romos imperi

jos imperatorius ir Čekijos 
karalius Žygimanto Liuksem
burgiečio tėvas Karolis IV, 
1358 m. balandžio 21 d. pa
rašęs Lietuvos valdovui laišką, 
siūlydamas priimti katalikų 
tikėjimą (E. Gudavičius, „Liet. 
ist.", p. 133). Gaila tik, kad šio 
istorijos vadovėlio autorius 
nenurodo, ką imperatorius lai
ko mūsų valstybės valdovu. 
1358 m. liepos-rugsėjo mėn., 
esą vienas Algirdo brolių 
lankėsi pas Karolį rV Niurn
berge ir pažadėjo, kad Lietu
vos monarchas per Kalėdas 
atvyks į Vroclavą krikštytis 
(ten pat, p. 133). Vėl iškyla 
klausimas, o kas gi tas Lietu
vos monarchas? Kas įvyko 
Lietuvoje, juk Lietuvos istorija 
fiksuoja valdžios pasidalijimą 
tarp Kęstučio ir Algirdo, 
trumpiau sakant — dvivaldys
tę? Pagal enciklopedijų api
brėžimą — monarchas, tai 
vienvaldis karalius, valdantis 
valstybę, valdovas sukaupęs 
visą valstybės valdymą 

vienose rankose... Tai kas gi 
tas vienvaldis Lietuvos monar
chas — valdovas, karalius? 

Bet štai kaip tą patį įvykį 
aprašo žymus lenkų-ameri-
kiečių istorikas O. Halecki. Jis 
rašo, kad 1358 m. liepos mėn. 
pas imperatorių Niurnberge 
apsilankęs vienas Algirdo 
brolių, greičiausiai Kęstutis 
(probably Kiesjstut), imperato
riui pažada, kad Lietuvos ka
ralius susitikti su imperatori
umi į Vroclavą atvyks per 
Kalėdas. Ir visgi į susitikimą 
atvyks Lietuvos karalius, E. 
Gudavičiaus vadinamas Lietu
vos monarchas, — ne kuni
gaikštis ar koks „kniazius". 
Kas gi sako, kad Lietuvoje 
nebuvo karalių?! 

Tvirtinimas apie karalių 
nebuvimą Lietuvoje — tai 
mūsų istorijos menkinimas, 
sekant Dlugošo, vėlesniųjų 
lenkų, rusų, sovietų istorikų 
bei kitų Lietuvos istorijos klas
totojų instrukcijas. Bet pra
sitrinkime akis nuo Dlugošo 

dūmų. atsikvošėkime nuo so
vietmečio istorikų leistų nuo
dingų dujų ir toliau pažvel
kime į mūsų valstybės istoriją. 

1362 m. kryžiuočių ordi
nas, vadovaujamas magistro 
Vinricho von Kniprodės, 
užpuolė ir sugriovė Kauno pilį. 
„Lietuvos istorijoje" (V. Dau
girdaitė-Sruogienė, p. 124-
125) aprašomas Kęstučio ir 
ordino magistro susitikimas ir 
judviejų kalba prieš lemiamą 
mūŠĮ. kur magistras Kęstutį 
vadina karaliumi. „...Per
traukdamas tylą, magistras 
tarė: — jei karalius (Kęstutis) 
neturi su manim daugiau ko 
kalbėti, tegrįžta saugoti sa
vųjų...". Štai dar vienas pavyz
dys iš daugelio, kad ir ordino 
magistras Kęstutį vadina ka
raliumi. Tuo tarpu atskiri 
istorijos šaltiniai pateikia 
žinių, kad Algirdą Lenkijos ir 
Vengrijos karaliai tituluoja 
tiesiog „summus princeps Lit-
huanorum" (O. Halecki. p. 60). 

Bus daugiau 
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KANČIŲ IR VILTIES KNYGA 
Šią knygą Endriejavo že

mė" (269 psl.), parašė Anta
nas Ruškys ir 2002 m. išleido 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga Kaune. 

Endriejavo valsčius, tarp 
Gargždų ir Rietavo, Kretingos 
apskrityje, prieš sovietų oku
paciją turėjo 30 kaimų. Vie
name jų, Auksorių kaime, 
1924 m. gimė Antanas Ruš
kys. Knygoje jis aprašo savo 
šviesią jaunystę nepriklauso
moje Lietuvoje, sunkias oku
pacijos dienas, tėvų ir seserų 
šeimų trėmimą į Sibirą, neil
gą partizano kelią, jį sužeidus 
ir areštavus. Karinio tibunolo 
nuteistas 15 m. katorgai Sibi
re, po 18 metų tremties grįžo į 
Lietuvą. Grįžęs neberado savo 
tėviškės Endriejavo žemėje. 

LB DETROITO APYLINKES 
SUSIRINKIMAS 

Aleksas Vitkus, aptaręs knygą 
„Endriejavo žemė". 

Neberado ir tų 30 kaimų, su
draskytų, sudegintų, paverstų 
kolūkiais. Naują pastogę su
rado Kaune, greta savo ben
dražygių, buvusių tremtinių. 
Rašydamas prisiminimus, ei
lėraščius, dažnai satyrinius, 
dainuodamas Tremtinių cho
re, eidamas politinių kalinių 
Kauno skyriaus tarybos nario 
pareigas, gyvena Kavne. 

Stase Petersonienė. 

Knygos sutiktuvės 
PL centre 

Nors knyga „Endriejavo 
žemė" išleista 2002 m. su Tau
tos fondo parama, jos sutik
tuves 2003.03.30. Lietuvių 
dailės muziejuje suruošė Tau
tos fondas ir Partizanų globos 
fondas. Renginys sutraukė 
daug žmonių — net reikėjo 
muziejaus salėje pristatyti 

Jūratė Jankauskaitė-Zubinienė. 

daugiau kėdžių. Čia buvo pla
t inama pati knyga, kurios 
greit pritrūko. 

Sutiktuvių programa pra
sidėjo galinga partizanų „Gi
rių aido" choro įrašo daina 
„Partizanai". Rengėjų vardu 
susirinkusius pasveikino Tau
tos fondo atstovas Jonas Vai
nius, kviesdamas semtis stip
rybės iš Lietuvos partizanų. 
Programos vedėjas Vytenis 
Kirvelaitis įvadiniam žodžiui 
pakvietė Stasę Petersonienę, 
buvusią politinę kalinę pir
mame sovietmetyje. Ji minė
jo, kad yra krikščioniška at
leisti už nuoskaudas iš kito 
žmogaus, tačiau klausė, „kaip 
atleisti žmogui — žvėriui?" 
Kvietė ir toliau rašyti apie pa
darytas žmogaus — žvėries 
žaizdas mūsų tautos kūne, 
kad apie tai sužinotų atei
nančios kartos. 

Programą keliomis daino
mis papuošė dainininkės Jo
lanta Banienė ir Loreta Um-
brasienė. Prie dainų „Trys 
spalvos" ir „Ąžuolai žaliuos" 
prisidėjo ir visa auditorija. 

Knygos ištraukas skaitė 
Jūratė Jankauskaitė-Zubinie
nė. Gediminas Markevičius 
rodė skaidres apie Endriejavo 
valsčiaus žmones, aiškinant 
Stasei Petersonienei ir Jonui 
Vainiui. 

Knygos pristatymą atliko 
Aleksas Vitkus. Jis aptarė tu
rinį, jame esančius ir kitų še
šių endriejaviškių tremtinių 
prisiminimus. Knygos auto
rius išvardino 473 tremtinių 
vardus ir pavardes iš nedi
delės Endriejavo žemės, apra
šydamas savo kelius tėvynėje 
ir Sibire. Knyga turi 31 pus
lapį nuotraukų iš Endriejavo 
ir Sibiro gyvenimo. Prelegen
tas priminė, kad dar ne viskas 
išsakyta. Dar reikia toliau ra
šyti kančių ir vilties istoriją. 

Pabaigai knygos auto
riaus giminaitis Augius Venc-
lauskis dėkojo knygos sutiki
mo rengėjams. Programos 
atlikėjos buvo apdovanotos 
gėlėmis, o visų laukė šei
myniškos vaišės. Programos 
dalyviams ir visiems susirin
kusiems dėkojo Partizanų glo
bos fondo pirmininkas Leonas 
Maskaliūnas. 

Bronius Juodelis 

Ar dėl blogo oro, ar kitų 
priežasčių, atidėliotas ir ilgo
kai lauktas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyko kovo 23 d., Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centro patalpose. 

Susirinkimą atidarė ir 
pirmininkavo apylinkės val
dybos pirmininkas Valdas 
Piestys, sekretoriavo valdybos 
sekretorė Ingrida Laurinai
tienė. Kvietime į susirinkimą 
per Detroite veikiančias 
„Lietuviško balso" ir „Lie
tuviškų melodijų" radijo 
valandėles, bei „Drauge" buvo 
skelbiama, kad bus padary
tas dvejų metų apylinkės 
valdybos veiklos pranešimas, 
renkama nauja valdyba, kon
trolės komisija ir atstovai į 
JAV LB Michigan apygardos 
suvažiavimą. Prasidėjus su
sirinkimui, buvo pasigesta su
sirinkimo darbotvarkės ir 
susirinkimas vyko, prisilai
kant per radijo valandėles 
skelbtos tvarkos. 

Valdybos pirm: Valdas 
Piestys dvejų metų veiklos 
pranešime informavo, kad jo 
valdyboje buvo šie asmenys: 
Ingrida Laurinaitienė — sek
retorė, Audra Cops — iždi
ninkė, Virga Šimaitytė ir Vi
lija Idzelytė, kurios išsilaikė 
iki kadencijos galo. Pastebėjo, 
kad pradžioje buvo dar keli 
kiti, bet jie greitai iš valdybos 
pasitraukė. Valdybą daugiau
sia sudarė jaunimas ir naujai 
atvykusieji iš Lietuvos. Val
dyba didelį dėmesį kreipė, 
kad į LB eiles būtų įtraukti 
naujai atvykusieji iš Lietuvos. 
Suruošė kelis renginius: „Tri
jų tigriukų" koncertą, talentų 
vakarą, Aušros Liutkutės 
koncertą. Rokoko koncertą, 
rašytojų pagerbimą, 2000-jų 
ir 2002-jų Naujų metų 
sutikimus, 2002 ir 2003 me
tais Kovo 11-tos minėjimus, 
bei glaudžiai bendradarbiavo 
su Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos taryba, organizuo
jant tuos renginius. 

Po pirmininko pranešimo 
apie apylinkės finansinį stovį 
pranešimą padarė Audra 
Cops. Ji informavo, kad valdy
ba darbą pradėjo su 9,570 dol. 
ižde, šiuo metu ižde likę 6,389 
dol. Iš apyskaitos matyti, kad 

ne visi renginiai buvo finan
siškai sėkmingi, kiti atnešė 
nuostolius. Reikia pastebėti, 
kad valdyba gana stambiomis 
aukomis parėmė Detroite 
veikiančias „Lietuviško balso" 
ir „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėles, dienraštį 
„Draugą", „Dirvą", „Pasaulio 
lietuvį" bei Detroite vei
kiančią Lietuvos Dukterų 
organizaciją. Baigus praneši
mą, buvo porą klausimų, dėl 
Mark Juškai skirtos 300 dol. 
stipendijos. Paaiškinta, kad 
tai ne kokia stipendija, bet 
kelionės išlaidų į PL jaunimo 
suvažiavimą apmokėjimas. 

Detroito LB apylinkės vaidybos 
pirm. Valdas Piestys kalba kovo 23 
d. vykusiame metiniame narių LB 
susirinkime. 

Algis Rugienius klausė, 
kada bus skaitomas praeito 
susirinkimo protokolas. Jam 
sekretorė Ingrida Laurinai
tiene paaiškino, kad protoko
las yra surašytas, bet valdyba 
nemačiusi reikalo jį skaityti 
susirinkime. Taip protokolas 
ir liko neskaitytas. 

Kontrolės komisijos pra
nešimą padarė Narimantas 
Udrys. Kiti komisijos nariai 
buvo: Vytas Rugienius ir 
Vytas Petrulis (Petruše
vičius). Udrys paaiškino, kad 
Kontrolės komisija neturėjo 
laiko tiksliai peržiūrėti iždo 
knygas ir negali duoti viso 
pranešimo. Susirinkimas įpa
reigojo kontrolės komisiją kuo 
greičiau padaryti reviziją ir 
apie tai informuoti apylinkės 
narius. 

Pasibaigus pranešimams, 

Vakaronės metu buvo suruošta dail. Lmo Cicėno (kairėje) kūrinių paroda. 
Su juo Amerikos Lietuvių respublikonų federacijos pirm. Jonas Urbonas. 

Susipažinimo vakaronės dalyviai Detroite. Tai daugiausia jauni veidai — vieni čia atvykę mokytis, kiti laimes 
ieškoti. Nemažas būrys jau gana aktyviai įsijungęs į Detroito apylinkės LB veiklą. Jono Urbono nuotr. 

A Ruškio „Endriejavo iemė" knvgos sutiktuvėse kovo 30 d., Î emont, UI. Iš kairės: Augius Venclauskis. Jolanta 
Baniene. Aleksas Vitkus, Loreta Umbrasienė, Jonas Vainius, Stasė Petersoniene, Jūrate Zubinienė, Ikonas 
Maskaliūnas. Vytenis Kirvelaitis, Gediminas Markevičius Visos nuotraukos Jono Kuprio. 

vyko naujos valdybos rinki
mai. Reikia pastebėti, kad čia 
nebuvo ilgų atsisakinėjimų ir 
į naują JAV LB-ės Detroito 
apylinkės valdybą išrinkti: 
Raminta Vilkienė, Lisa Ba
rauskas, Yolanda Janušai-
tytė, Jūratė Mayer, Vytas 
Laurinaitis, Virga Šimaitytė 
ir Rama Petrulienė. Dau
giausia jauni, nauji veidai ir 
nemaža dalis neseniai at
vykusių iš Lietuvos. Buvo 
priminta, kad dar į apylinkės 
valdybą, exoficio įeina Det
roito sporto klubo „Kovas" 
atstovas ir Detroito Lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovas, o 
reikalui esant, valdyba gali 
kooptuoti paskiriems uždavi
niams atlikti dar porą narių. 

Kontrolės komisija per
rinkta ta pati. Ją sudaro: 
Narimantas Udrys, Vytas 
Rugienius ir Vytas Petrulis. 

Į JAV LB-ės Michigan 
apygardos suvažiavimą atsto
vais išrinkti: Jonas Urbonas, 
Narimantas Udrys, Vytas 
Rugienius, Algis Zaparackas, 
Alytė ir Andrius Butkūnai, 
Vilija Idzelytė ir Jurgis Jur
gutis. Priminta, kad atstovais 
iš Detroito į a^vgardos suva
žiavimą, be išrinktų, įeina 
apylinkės valdybos ir Kontro
lės komisijos nariai bei JAV 
LB tarybos nariai iš Michigan 
valstijos. 

JAV LB-ės Michigan apy
gardos pirmininkė Liuda Ru-
gienienė informavo, kad š.m. 
gegužės 11-12 d. vyks JAV 
LB-ės XVII tarybos rinkimai. 
Michigan apygardos rinki
minei komisijai pakviesta 
vadovauti Rama Petrulienė, 
nariai Vytautas Raguckas ir 
Eleonora Raguckienė. Detroi
to apylinkės rinkimų komisiją 
sudaro: Vytautas Petrulis — 
pirmininkas ir nariai: Juozas 
Mikaila, Kazys Navasaitis, 
Vytas Petrulis (Petruše
vičius). 

Diskusijose užsiminta 
apie gegužės 11-12 d. Lie
tuvoje įvyksiantį referendu
mą dėl Lietuvos Respublikos 
narystės Europos Sąjungoje ir 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vos piliečių dalyvavimo refe
rendume. Liuda Rugienienė ir 
Jonas Urbonas priminė, jog 
yra labai svarbu kuo daugiau 
referendume dalyvauti ir bal
suoti, kad Lietuva būtų priim
ta į Europos Sąjungą, kaip ir 
kur reikia registruotis, kad 
galėtų gauti balsavimo lapą, 
nors jau yra skelbiama spau
doje ir per radijo valandėles. 
Jonas Urbonas, buvo susirin
kimo įgaliotas paruošti infor
macinį lapelį tuo reikalu, kad 
tas lapelis būtų paskleistas 
Detroito apylinkėje. 

Baigiantis susirinkimui. 
Jonas Urbonas pasiūlė ir visi 
susirinkusieji pritarė, pa
reikšti padėką buvusiai apy
linkės valdybai už jų darbą 
lietuvybės išlaikymui. 

Tenka pastebėti, kad kaž
kaip buvo pamirštas vienas 
labai svarbus Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
įvykis: 1953 m. balandžio 19 
d., buvo įsteigta LB Detroito 
apylinkė ir šiemet sueina 
penkiasdešimt metų nuo tos 
datos. Tikiu, kad naujoji val
dyba tos datos nepamirš ir ką 
nors suorganizuos jai pažy
mėti. 

Jonas Urbonas 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

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

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

Call Home Care ©262-657-8467. 

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

Tel. 800-820-6155. 

Reikalingos namų valytojos 
darbui Floridoje. 

Tel. 561-776-6140 arba 
561-317-7444. 

ELEKTROS 
įVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOM0B ÎĄNA\lU,SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

SKALBIMO MAŠINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 
VĖSINTUVUS. 

H. DECKYS 
TEL. 773-585-6624. 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Brighton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

statyti aikštelė — aptverti. 
Tel. 773-376-2874. 

VVoodridge išnuomojami 2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

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

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 
baseinais. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-58S-9500 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL 60618. 
Tei. 773-935-0472. 

E 3 H 

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

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 

E-rnail:aJtv0attbJ.com 

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

ALTV paslaugos: 

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

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

DĖMESIO: YPATINGAS RENGINYS 
Atkelta iš 3 psl. 
Pagrindini pranešimą 

darbinių pietų metu padarys 
Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. 

Forumo darbą pratea indi
vidualūs ir/arba grupiniai 
susitikimai pagal atskiras 
pramonės šakas. 

Norintys dalyvauti Ameri
kos lietuvių verslo forume, 
prašome registruotis Lietuvos 
Respublikos ambasadoje JAV, 
faksu Nr.: 202-328-0466 arba 
elektroniniu paštu, adresu: 
foTumas@ltembaB8yxiB.OTg 
Registruojantis prašome at
siųsti savo trumpą profesinės 

veiklos aprašymą. Regis
tracijos pabaiga — gegužės 
mėn. 15 d. Registracijos mo
kestis — 20 dol. Čekius rašyti 
Lietuvos ambasados JAV 
vardu (Make a check payable 
to „Embassy of Lithuania FBO 
(for benefit of ) Business Fo-
rum") ir siųsti \ Lietuvos am
basadą, adresu 2622 16th 
Street. N.W., Washington, 
D.C., 20009. Dėl papildomos 
informacijos prašome kreiptis 
pas Jolandą Kriškoviecienę 
elektroniniu adresu: 

Jolanda.Kriskovieciene@ 
Itembas8yu8.org arba tele

fonu Nr. 202-234-5860 ext 
112. 

mailto:foTumas@ltembaB8yxiB.OTg
http://Itembas8yu8.org


Europos Par lamentas pritarė Lietuvos stojimui į 
Europos Sąjungą 
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Atkelta iš 1 psl. 
Dokumente taip pat pažy

mima, kad Lietuva įsipareigojo 
iki 2005 metų uždaryti pirmąjį 
Ignalinos atominės elektrinės 
bloką, o antrąjį — vėliausiai 
2009-aisiais. ES prisidės prie 
elektrinės uždarymo kaštų, 
2004-2006 metams skirdama 
285 mln. eurų (beveik milijardą 

litų). 
Atėnuose balandžio 16 d. 

bus pasirašytos valstybių kan
didačių stojimo į ES sutartys, 
kurias patvirtinus ES valstybių 
narių ir kandidačių parlamen
tams, naujomis narėmis, kaip 
tikimasi, 2004-ųjų gegužės 1 
dieną taps 10 Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių. 

Kolumbijoje iš laisvintas pagrobtas l ietuvis 
berniukas 

jos pesų (beveik 11,000 litų) 
premija. 

Vilavilensijos karo policija 
nustatė, jog šį nusikaltimą 
įvykdė ultradešinieji ekstremis
tai. 

Atkelta iš 1 psl. 
V. Karanauskas ir jo motina 

yra lietuvių kilmės Kolumbijos 
piliečiai, gimę šioje valstybėje. 

Už informaciją apie Vytį bu
vo paskelbta 10 mln. Kolumbi-

Prez idento ž m o n a ats isakė globoti komercinį 
koncertą 

Umbrasaitės, siekiama sukaup
ti nuolatinį fondą, iš kurio lėšų 

Atkelta iš 1 psl. 
Berniukas ne kartą buvo 

gydytas užsienyje, jam stengia
si padėti Prancūzijos, Didžio
sios Britanijos medikai. Balan
džio pabaigoje Tadas vėl vyks 
gydytis į užsienį. 

Kadangi L. Paksienė dėl pa
teisinamų priežasčių nebebus 
koncerto globėja, bus ieškoma 
kitų būdų, kaip rasti pinigų T. 
Mikalausko gydymui. Pasak E. 

būtų perkami berniukui būtini 
dirbtinių ašarų preparatai. 

Anot E. Umbrasaitės, L. 
Paksienė šį mėnesį globos kele
tą svarbių meno renginių, tarp 
jų — balandžio 27-30 d. Vilniuje 
vyksiantį Tarptautinį teatrų 
vaikams ir jaunimui festivalį, 
taip pat šį mėnesį numatytą 
Lenkų kultūros festivalį. 

Lietuvis bandys pasiekt i Everesto viršukalnę 
Atkelta iš 1 psl. 

Tačiau nesklandumai buvo 
išspręsti, • ir ekspedicijos reik
menims, kurie sveria 1.5 tonos, 
jau nusisamdyta 30 jakų (Tibe
to jaučių). 

Kovo 31-ąją 5,300 m aukš
tyje prie Rongbuko vienuolyno 
buvo įkurta pagrindinė stovyk
la. Balandžio 1 d. alpinistai su 
12 jakų išėjo į viršų ir balandžio 
2-ąją, kaip ir buvo planuota, pa
siekė šturminę stovyklą 6,400 
m aukštyje. Tačiau tris naktis 
siautusi stipri pūga privertė lie
tuvį ir jo bendražygius nusi
leisti į 5,300 m aukštyje esančią 
pagrindinę stovyklą. 

Pasak S. Viliaus, orai alpi
nistų kol kas tikrai nelepina — 
oras labai sausas ir atšiaurus, 
nemažai alpinistų kosti ir pa
tiria kitokius aklimatizacijos 
sunkumus. Lietuvis jaučiasi pa
lyginti neblogai, tačiau šioje sto
vykloje ekspedicijos dalyviai ke
tina kelias dienas pailsėti. 

Ekspedicijos dalyviai iš spe
cialiosios korespondentės, ren
kančios statistiką apie kopimus 
į Everestą, sužinojo, kad iš Ti
beto numatoma dar apie 40 eks
pedicijų, iš Nepalo pusės — dar 
38. Tiesa, karas Irake padarė 
savo — neatvyko dvi Amerikos 
ekspedicijos. 

Lietuvos valdovų rūmai 
Vilniaus Žemutinėje pilyje 
apie keturis šimtmečius buvo 
LDK politinis, administracinis 
ir kultūrinis centras. Čia rasti 
seniausi mūrai Lietuvoje, da
tuojami XIII amžiumi. Žygi
mantas Augustas rūmuose 
sukaupė Europoje garsėjusią 
biblioteką. Čia buvo saugomi 
paveikslų rinkiniai, didžiulė 
brangenybių kolekcija, kuriai, 
amžininkų liudijimu, neprily
go net popiežiaus turtai. 1636 
m. rūmuose parodyta pirmoji 
opera Lietuvoje. Čia veikė pir
masis muzikinis teatras. 

Vilniaus pilis XTV a. pra
džioje plėtė ir stiprino didysis 
Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas. Tuo laiku Vilnius jau 
tapo nuolatine kunigaikščių 
rezidencija. Būtent iš Žemu
tinės pilies jis rašė laiškus 
kitų šalių valdovams ir 
popiežiui, taip užmegzdamas 
Lietuvai reikšmingus diplo
matinius ryšius su Vakarų 
Europa. 

Šie ryšiai dar labiau su
stiprėjo valdant didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui Jogai
lai. Iš Žemutinės pilies jis 
išvyko į Krokuvą karūnuotis 
Lenkijos karaliumi. 

J valdžią atėjus Vytautui 
Didžiajam, po 1419 m. gaisro 
senųjų mūrų vietoje iškilo 

Ministras nuša l ino policijos general inį komisarą 
Atkelta iš 1 psl. 

kuriame dalyvavo preziden
tas Rolandas Paksas, premjeras 
Algirdas Brazauskas, vidaus 
reikalų ministras J. Bernatonis, 
o vėliau ir pats V. Grigaravi
čius. 

Kaip sakė prezidento atsto
vas spaudai Rosvaldas Gorba
čiovas, susitikime, kuris su
rengtas „neplanuotai", vidaus 
reikalų ministras pateikė prezi
dentui ir premjerui duomenis, 
kuriais remdamasis, pirma
dienį pareiškė, kad su V. Gri
garavičiaus žinia buvo neteisė

tai renkami duomenys apie 
VRM ir Policijos departamento 
vadovybę. 

„Prezidentui ir premjerui 
ministro J. Bernatonio pateikti 
argumentai pasirodė pakanka
mai svarūs. Prezidentas lauks 
tarnybinio patikrinimo išvadų", 
sakė R. Gorbačiovas. 

Policijos generalinį komisa
rą skiria ir atleidžia preziden
tas, tačiau vidaus reikalų mi
nistras turi teisę nušalinti poli
cijos vadovą tarnybinio patikri
nimo laikotarpiu. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

jau buvo nusiaubta vietos 
gyventojų. „Didžiausias rūpes
tis buvo nesutriuškinti maž
daug 400 plėšikautojų, kurie 
niokojo šį pastatą", sakė jūrų 
pėstininkų majoras Joseph 
Clearfield. JAV pajėgos prane
šė, jog šiame pastate buvo įsikū
ręs BSD politinis direktoratas, 
kurio uždavinys buvo tirti poli
tinius nusikaltimus. 

* JAV kariuomenės bri
gados generolas Vincent 
Brooks trečiadienį sakė, kad, jų 
nuomone, Irake pasiekta ta 
riba. kai eiliniai žmonės prade
da suvokti, kad prezidento Sad-
dam Hussein režimo valdymo 
laikas baigėsi. „Tai labai svar
būs operacijos etapas. Kariniu 
požiūriu mes toliau veikiame 
pagal planą, iš kurio matyti, 
kad dar daug reikia nuveikti. 
Režimas dar visiškai nežlugo, 
režimo liekanos sutinkamos 
įvairiose vietose, jis vis dar turi 
(karinės) galios". 

* JAV pajėgos trečia
dieni stengėsi tvirčiau suimti 
į savo rankas Bagdadą, tačiau 
nauji žvalgybos pranešimai 
buvo lyg šaltas dušas Vašingto-
nui. kuris vylėsi, kad Irako pre
zidentas Saddam Hussein per 
intensyvų bombardavimą žuvo 

naujoviška — gotikos stiliaus 
raudonų plytų Žemutinė pilis. 

XVI a., papūtus naujiems 
vėjams iš Italijos, Valdovų 
rezidencija tapo renesansi
niais rūmais. Jų fasadai buvo 
nutinkuoti baltai, pakeista 
langų forma, stogai, akme
nimis pergrįstas kiemas. Šias 
naujoves įvedė ir rūmus plėtė 
bei gražino didieji Lietuvos 
kunigaikščiai Žygimantas Se
nasis ir jo sūnus Žygimantas 
Augustas. 

XVII a. pradžioje, po 1610 
m. gaisro, rūmai buvo atnau
jinti baroko stiliumi. Tuomet 
čia gyveno Zigmantas Vaza ir 
jo sūnus Vladislovas Vaza — 
paskutinieji valdovai gyvenę 
Vilniuje. 

Kelis kartus degę ir keitę 
architektūros stilių, rūmai 
XVII a. viduryje per karą su 
Maskva buvo taip nuniokoti, 
kad valdovams gyventi ne
betiko. Po trečiojo Lietuvos— 
Lenkijos padalijimo Vilnius 
buvo prijungtas prie Rusijos 
imperijos. Naikinant Lietuvos 
valstybės ir valstybingumo 
simbolius, rūmų liekanos nu
griautos, vieta sulyginta su 
žeme ir užsodinta medžiais. 
Sprogdintų, griautų ir nu
niokotų rūmų nuolaužos dau
giau nei 200 metų išgulėjo po 
žeme. 

JAV kariai ir tankai dar vieną 
naktį kontroliavo dideles Irako 
sostinės dalis, tačiau žvalgybos 
šaltiniai britų laikraščiams 
sakė, kad Saddam Hussein 
prieš pat bombardavimą, tik
riausiai išvyko iš pastato Bag
dade, ant kurio JAV karo lėktu
vas numetė itin galingas bom
bas. „Manome, kad jis išvyko 
tuo pačiu keliu, kuriuo buvo at
vykęs, — arba tunelių sistema, 
arba automobiliu. (Dėl to) ne
same tikri", britų žvalgybos šal
tinį citavo Londono laikraštis 
„The Times". „Tuo metu, kai 
buvo bombarduojama (pirma
dienį), jo pastate tikriausiai ne
bebuvo", šaltinį citavo „The 
Guardian". 

* JAV generolas majoras 
Stanley McChrystal sakė, jog 
nežinoma, ar Saddam Hussein 
buvo subombarduotame pasta
te. JAV bombonešiui „B-l", ku
ris tuo metu skrido virš Vakarų 
Irako, buvo perduotos pastato 
koordinatės, ir lakūnas ant jo 
numetė keturias 900 kg per pa
lydovą valdomas bombas. S. 
McChrystal nurodė, kad bom
bardavimas surengtas vos 45 
minutės po to, kai JAV gavo 
žvalgybinės informacijos, jog ta
me pastate yra Irako preziden
tas. Bombonešio įgulos narys 

sakė, kad įgulai buvo pasakyta: 
„Tai stambus (kąsnis)". 

* Amerikiečiu ir kurdų 
pajėgos užėmė svarbias ant 
kalno esančias pozicijas, kurio
se irakiečiai gynė šiaurinį Mo-
sulo miestą, tuo pačiu įveikda
mi paskutinius šio miesto gyny
bos įtvirtinimus. „Irakiečiai per 
visą (karo) operaciją aršiai gynė 
šį rajoną. Mūsų vertinimais, tai 
iki šiol svarbiausias laimėjimas 
šiauriniame fronte", sakė Kur
distano demokratų partijos va
do politinis patarėjas. Pasak jo, 
maždaug už 15 kilometrų į šiau
rės rytus nuo Mosulo esantį 
Maklubo kalną užėmė JAV pa
jėgos ir jų sąjungininkai kurdų 
kovotojai. „Mus nustebino tai, 
kad nesutikome pasipriešini
mo", pridūrė jis. 

* Po karinio konflikto 
Iraką valdyti besirengianti 
ką tik suformuota JAV vado
vaujama administracija trečia
dienį paskelbė mėginsianti už
sitarnauti Irakiečių pasitikėji
mą užtikrindama nenutrūks
tantį pagalbos tiekimą. „Dauge
liu atveju mes kartu dirbame ir 
mokomės", sakė JAV jūrų pės
tininkų majoras Jeff Jurgensen 
iš Atstatymo ir humanitarinės 
pagalbos biuro (ORHA). Jo ats
tovai vakar atvyko į Umm Qasr 
uostą Irako pietuose pradėti pa
rengiamųjų darbų. 

* Maždaug 30 atvykusiu 
ORHA pareigūnu, surinktų iš 
įvairių JAV vyriausybės depar
tamentų, įsteigs biuro pietų pa
dalinį. J. Jurgensen teigimu, 
pagrindinis komandos tikslas 
yra humanitarinė pagalba. 

* Daug JAV žvalgybos 
šaltiniu matė, kaip Irako pre
zidentas Saddam Hussein pir
madienį įeina į pastatą Bagda
de, kuris vėliau buvo subombar
duotas, tačiau nematė jo išei
nančio, trečiadienį, remdamasis 
JAV vyriausybės pareigūnais, 
rašo „The Washington Times". 
Pasak vieno pareigūno, kai ku
rie apžvalgininkai mano dau
gelį liudininkų pasakojimų ro
dant, kad Saddam Hussein ne
begyvas. CIA „patiria euforiją", 
sakė pareigūnas, kurio žodžius 
cituoja minėtas laikraštis. „Jie 
sako, kad, be jokios abejonės, jis 
negyvas", teigė JAV gynybos 
pareigūnas, kuris prašė ne
skelbti jo pavardės. 

* „The Washington Ti
mes" praneša, kad Saddam 
Hussein sekė CIA pasamdytas 
agentas ir specialiųjų pajėgų 
„Delta" karys. Straipsnyje rašo
ma, kad liudininkai matė, kaip 

Irako vadas su savo asmens 
sargybiniais pirmadienį po pie
tų atvyko prie pastato Mansuro 
rajone. Tačiau JAV informato
riai nematė, kad prieš bombar
davimą prezidentas iš šio pasta
to būtų išėjęs. 

* Žvalgybinė informacija 
rodo, kad Saddam Hussein ir jo 
sūnūs Qusay ir Uday galėjo būti 
pastate, tačiau kol kas neaišku, 
ar jie žuvo. Manoma, kad pir
madienį po pietų tame pastate 
buvo apie 30 žmonių, tarp jų — 
Irako žvalgybininkų ir valdan
čiosios partijos „Baath" aukšto 
rango pareigūnų. 

* JAV centrinė žvalgybos 
valdyba (CIA) mano, jog dau
gelis irakiečių nesutiks, kad 
tremtyje gyvenantiems opozici
jos grupių vadovams būtų su
teikta valdžia naujojoje vyriau
sybėje, antradienį pranešė vie
nas Amerikos atstovas. „Esmė 
ta, kad Irako visuomenė nepa
lankiai į juos žiūri", sakė „Reu
ters" atstovas, susipažinęs su 
šiuo CIA pranešimu. Šiame pra
nešime CIA įvertino galimą ira
kiečių reakciją, jeigu opozicijos 
grupės imtųsi vadovaujančio 
vaidmens vyriausybėje, kuri pa
keis Saddam Hussein režimą. 

* Nei Irako išeivis Ah-
med Chalabi, kuris yra vienas 
Irakiečių valstybinio kongreso 
vadovų, nei Irane įsikūrusios 
opozicinės šiitų grupės — Isla
mo revoliucijos Irake aukščiau
siosios tarybos — vadas Mo-
hammed Baąer al-Hakim nesu
lauktų didelės Irako gyventojų 
paramos, sakoma CIA praneši
me. 

* JAV valstybinio saugu
mo patarėja Condoleezza 
Rice antradienį pareiškė, kad 
Irako išeiviams teks „svarbus 
vaidmuo" po karo įsteigtoje lai
kinojoje vyriausybėje, tačiau 
kai kurie jų gali būti tik laikini 
šios vadovybes nariai. 

* Nuo karo pradžios Ira
ke jau žuvo 96 JAV kariai, 10 
dingo be žinios, o dar 155 buvo 
sužeisti. JAV Gynybos departa
mento duomenimis, 81 žmogus 
žuvo per mūšius su Irako pajė
gomis ir nuo „draugiškos ug
nies", du kareiviai žuvo Ku-
wait'e, kai juos užpuolė tarny
bos draugas, ir dar 15 kareivių 
tapo nelaimingų atsitikimų au
komis. Pripažįstama, kad 7 
amerikiečiai yra irakiečių ne
laisvėje. Be to, dar 10 žmonių 
laikomi dingusiais be žinios, du 
iš jų — naikintuvo „F-15E", 
dingusio per skrydį virš Irako 
teritorijos sekmadienį, lakūnai. 

Lietuvos Atgimimo pra
džioje 1988 m. buvo įsteigtas 
Pilių tyrimo centras „Lietuvos 
pilys" Vilniaus žemutinės pi
lies Valdovų rūmų tyrimams 
pradėti, siekiant sukaupti ir 
medžiagos jiems atstatyti. 

2002 m. gegužės 10 dieną 
oficialiai pradėti Lietuvos val
dovų rūmų atstatymo darbai. 
Šį istorinį atstatymą finan
suoja valstybė. Privačioms lė
šoms kaupti įsteigtas Valdovų 
rūmų paramos fondas. 

Info. 

TIRIAMA KGB VEIKLA 

Specialiųjų tyrimų sky
rius jau penki metai tiria 
LSSR MGB-MVD-KGB agen
tu-smogikų nusikalstamą 
veiklą pokario metais Lietu
voje. Keliems buvusiems šių 
grupių nariams šalies proku
ratūros iškėlė baudžiamąsias 
bylas. 

Pirmąsias agentu-smogi
kų grupes Lietuvoje 1946 m. 
suorganizavo mjr. Aleksejus 
Ivanovičius Sokolovas. 1948 
m. buvo sudarytos kelios 
LSSR MGB 2-N valdybos. 
Centrinės smogikų grupės 
dislokuotos Vilniuje, o nuo 
1951 m. rugsėjo mėn. — Šiau
lių, Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos MGB sričių valdybose. 
Agentu-smogikų veiklos tyri
mai sudėtingi ir užtrunka nuo 
keleto mėn. iki kelerių metų, 
mat tokių tyrimų specifika 
reikalauja ne tik surinkti ar
chyvinius duomenis apie 
konkrečią smogikų veiklą, 
kuriuose čekistinių operacijų 
dalyviai įvardijami slapy
vardžiais, bet ir nustatyti 
smogikų asmenybes, t.y. tiks
lius anketinius duomenis, 
dabartinę gyvenamąją vietą ir 
pan. Kompleksiškai t iriant 
smogikų veiklą, identifikavus 
anksčiau nenustatytus asme
nis arba gavus svarbių papil
domų duomenų apie smogikų 
veiklą, ankstesniais metais 
vykdyti tyrimai atnaujinami 
ir papildomi. Visa surinkta 
medžiaga perduodama proku
ratūroms. Specialiųjų tyrimų 
skyrius agentu-smogikų bylo
se glaudžiai bendradarbiauja 
su LR GP Specialiųjų tyrimų 
skyriumi, rajoninėmis proku
ratūromis ir LR valstybės 
saugumo departamentu. 

Šių metų vasario-kovo 
mėn. Raseinių r. prokuratūrai 
pateikta informacija apie 

PADĖKA 
A. f A. 

EDVARDAS ERINGIS 
Mano mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė kovo 14 

d. ir palaidotas kovo 22 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, Chicago, IL. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. A. Paliokui už maldas kop
lyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapines. Ypatin
gai dėkoju broliui Vytui Valantiejui, Nijolei ir Povilui 
Stelmokams, dr. Gabriel Misevic už visokeriopą pa
galbą, taip pat visiems mieliems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems. 

Širdingai ačiū karsto nešėjams, Algimantui Kėže-
liui, Martynui Trakiui, Michael Lazuka, Antanui Erin-
giui ir mano sūnums Jonui ir Andriui. 

Dėkoju visiems už išreikštas užuojautas, užprašytas 
šv. Mišias, gėles ir visas aukas, kurias aukojo lietu
viškai šalpai a.a. Edvardo Eringio pagerbimui. 

Liūdesyje liko: žmona Danutė, sūnūs Andrius, 
Jonas ir šeimos. 

A.tA. 
dipl. inž. GROŽVYDUI LAZAUSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ELE
NAI, dukrai ALMAI, žentui dr. ROBERT MA-
LEK, anūkei ERIKAI MALEK. 

Aldona Vasonienė 
Gailius, Arvydas ir Algis 

A f A. 
BRONIUI SAULIUI „SONNY" 

STANČIKUI 
per anksti iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią 
užuojautą jo šeimai ir draugams Kalifornijoje. 

Liūdime kartu. 

Dainius ir Nida Petroniai 

smogiką „Sergej". Taip pat 
nustatytas smogikas slapy
vardžiu „Kazėnas", dirbama 
nusta tant smogiką slapy
vardžiu „Petryla". Informaciją 
apie jų nusikalstamus veiklos 
epizodus ankstesniais metais 
esame perdavę LR generalinei 
prokuratūrai tiriant smogikų 
„Vaidilos" bei „Vacio" nusi
kaltimus. „Vaciui" mirus byla 
jam buvo nutraukta, tačiau 

prokuratūra tikriausiai iš jos 
išskirs medžiagą dėl kitų su 
juo veikusių agentų. 

R.Č. 

• Pirmąją balandžio sa
vaitę Vilniuje viešintys futbolo 
sirgaliai iš Škotijos gausiai 
lankėsi Genocido aukų mu
ziejuje. Muziejaus lankytojų 
skaičius išaugo dvigubai. 

There are a number of reasons why c j r Airbus A340 is the ultimate tn comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course. the serse of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian j/ir 
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http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. Viktoras Rimšelis. MIC — ne 
tik rašo išsamius, religinio turinio 
straipsnius, bet pasižymi ir gero 
pasakotojo stiliumi. 

Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, yra gerai pažįstamas ne 
tik Čikagos ir apylinkių, bet 
visos Amerikos lietuviams, ir 
plačiai už jos ribų. Tačiau 
mažiau kas žino apie jo knygą 
„Nuo Murmų iki Čikagos", 
neseniai išleistą Lietuvoje 
(„Draugo" skaitytojai jos iš
traukomis jau turėjo progos 
žavėtis). Su knyga susipažin
ti ir pažintį atnaujinti su jos 
autoriumi galite šį šeštadienį, 
balandžio 12 d., 5 vai. popiet, 
Jaunimo centro kavinėje. Su 
knyga supažindins poetė Ju
lija Gylienė, kalbės dr. Petras 
Kisielius, bus galima įsigyti 
knygų ir gauti autoriaus au
tografą. Visi kviečiami. 

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

Mišios už mirusias ir 
gyvas Lietuvių moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo na
res bus aukojamos balandžio 
13 d., sekmadienį, 10 vai. r., t. 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
bus pabendravimas ir vaišės. 
Visos Čikagos klubo narės 
prašomos gausiai dalyvauti 
Mišiose ir pabendravime. 

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

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių cent
re. Lemonte, sekmadienį, ba
landžio 13 d., Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčios ves
tibiulyje. Savaitės dienomis 
bilietai pardavinėjami „Sek
lyčioje". 2711 W. 71st Str., 
Chicago. Informacijos teikia
mos tel. 773-925-6193. 

Amerikos Lietuvių tary
bos metine darbo konferenci
ja, kurią ruošia ALTo Čikagos 
skyrius, vyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus antrame aukšte 
6500 S. Pulaski, Chicago). 

Bus aptarti jau atlikti darbai 
ir pažvelgta į ateities planus. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

Gen. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, balandžio 13 d.. 1 
vai. p.p.. Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago. 
Po susirinkimo bus pabendra
vimas ir vaišės. 

Balandžio 10-12 d. dvasi
nis susitelkimas ruošiamas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je Lemonte. Išpažintys rytais 
nuo 7:30 vai. r., 8 vai. r. Mi
šios, o po jų taip pat bus klau
soma išpažinčių. 6 vai. vaka
rais išpažintys. 7 vai. v. Mi
nios ir po jų išpažintys. Sek

madienį didžiojoje PLC salėje 
bus pokalbis apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Susikaupi
mą ruošia t. jėzuitai. Daly
vaus ir svečias kunigas iš Lie
tuvos. 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos valdyba visuo
menę kviečia dalyvauti medi
cinos seminare—pobūvyje ba
landžio 26 d., šeštadienį, 6 
vai. vak., Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave. Bus 
ALGS valdybos pranešimai, 
dr. Sigitos Plioplienės paskai
ta, kiti pranešimai ir vakarie
nė. Apie dalyvavimą pranešti 
telefonais: 773-776-7337; 
708-^22-2299. 

F i lmas ' „Vienui vieni* 
apie Lietuvos partizanus po 7 
metų sudėtingo ir pasiauko
jančio darbo yra baigtas ir 
parengtas pristatymui visuo
menei. Filmo kūrėjas yra Vy
tautas Vilimas, režisierius — 
Jonas Vaitkus. Vaidina žy
miausi Lietuvos kino ir teatro 
aktoriai. Filmo pristatymas 
bus balandžio 13 d., sekma
dienį, 5 vai. p.p., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Či
kagos ir apylinkių lietuviško
ji visuomenė kviečiama kuo 
gausiau dalyvauti šio taip 
jau t raus kiekvienam lietu
viui filmo, vaizduojančio Lie
tuvos komunistinį okupaci
jos laikotarpį, sutiktuvėse. 
Bilietus iš anksto galima įsi
gyti „Seklyčioje", „Lithua-
nian Plaza Bakery and Deli" 
parduotuvėje, krautuvėlėje 
„Lietuvėlė" arba Jaunimo 
centre prieš filmo premjerą. 

Priešvelykinis susikaupi
mas — rekolekcijos Švč. M. 
Marijos parapijos bažnyčioje 
(Marquette Park) vyks šia 
tvarka: penktadienį, balan
džio 11 d.. iŠDažinčiu klauso
ma 5 vai. v., Mišios — 6 vai. 
v.; šeštadienį, balandžio 12 
d., — Mišios 9 vai. r., po jų 
bus klausoma išpažinčių; 3 
vai. p.p. pasiruošimas atgai
los sakramentui lietuvių ir 
anglų kalba, iki 4:45 vai. p.p. 
bus klausoma išpažinčių; 5 
vai. p.p. Mišios: sekmadienį, 
balandžio 13 d., Mišios 10:30 
vai. r. Bus šventinamos ver
bos. Giedos parapijos choras, 
vad. Jūratės Grabliauskie-
nės, taip pat solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Susikau
pimui vadovaus kun. Euge
nijus Troickis, su kuriuo ver
ta bent trumpai susipažinti. 
Gimęs jis 1973 m. Nuo kū
dikystės augo valdiškuose 
vaikų namuose. 1992 m., bai
gęs Obelių vidurinę mokyklą 
(Rokiškio r.), įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. 1997 m. 
pašventintas kunigu. Kele
rius metus dirbo Panevėžyje 
ir Pasvalyje. 2000 m. atvyko į 
JAV studijuoti moralinės 
teologijos Baltimorės Šv. Ma
rijos seminarijoje ir universi
tete. Šiemet, įsigijęs Teolo
gijos magistro laipsnį, grįžta į 
Lietuvą pastoraciniam dar
bui Panevėžio vyskupijoje. 

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas šaukiamas penktadie
nį, balandžio 11 d., 7 vai. 
vak.. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje 6820 S. 
Washtenaw. Susirinkime da
lyvaus Irma Morales iš 
„Neighborhood Housing Ser
vices". Ji paaiškins, ką reikia 
žinoti, kad gyventojai jaustų
si saugiai savo name ir taip 
pat, kokie namai šiuo metu 
yra parduodami apylinkėje. 
Kviečiami visi, gyvenantys 
apylinkėje, ar norintys čia ap
sigyventi, atsilankyti. Po su
sirinkimo bus vaišės. 

KVIEČIAME VELYKAS 
ŠVĘSTI KARTU 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje balandžio 20 d., 
Velykų sekmadienį, po 10:30 
vai. Mišių ruošiami šventi
niai Velykų pietūs parapijos 
salėje. Vaišinsimės mūsų šei
mininkių paruoštu maistu, 
žaisime žaidimus, ridensime 
margučius, dainuosime, šok
sime... Savo dainomis mus 
linksmins „Kaukas". Vietą 
arba stalą iš anksto galima 
užsisakyti tel. 773-776-^1600. 
Laukiame su šeimomis! 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS MOKYKLA 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDOS 

Ziono Lietuvių liuteronų 
bažnyčia ir kun. Valdas Auš
ra visus kviečia kartu švęsti 
Didžiąją savaitę ir Velykas. 
Pamaldos vyks šia tvarka: 

Ketvirtadienį, balandžio 
17 d., 7 vai. vak. — anglų kal
ba. 

Penktadienį, balandžio 
18 d., 5 vai. vakare pamaldos 
su šv. Vakariene — lietuvių 
kalba; 6:30 vai. v. Tamsos 
(Tenebrac) pamaldos. 

Sekmadienį, balandžio 20 
d., 6:30 vai. r. Prisikėlimo pa
maldos anglų kalba; giedos 
parapijos moterų choras; po 
pamaldų visi kviečiami vely
kiniams pusryčiams parapi
jos salėje. 

9 vai. r. pamaldos vokie
čių kalba; 10 vai. r. pamaldos 
anglų kalba su sekmadieni
nės mokyklos vaikų progra
mėle; 11 vai. r. pamaldos lie-. 
tuvių kalba. 

Adresas: 9000 S. Menard 
Ave, Oak Lawn, IL, 60453, 
tel. 708^22-1433, e-paštas: 

zionlithlutheran@aol.com 
Nijolė Jankutė — reto ta

lento rašytoja. Mūsų periodi
koje jos spausdinti „Atvi
rukai" buvo tokie populiarūs, 
kad surinkti į knygą (Ruri, 
beje, susilaukė ir antros lai
dos), o skaitytojai vis prašo 
daugiau... Pasirodo, kad Ni
jolei nesvetimi ir poezijos 
laukai. Kas to nežinojo, gali 
susipažinti su jos naujausia 
poezijos knyga „Vasara išei
na", kurios sutiktuves ruošia 
skaučių būrelis „Verpstės" šį 
sekmadienį, balandžio 13 d., 
3 vai. p.p., Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Nors 
Verbų sekmadienis — dar ne 
Velykos, bet kiekvienas, atsi
lankęs į šią literatūrinę po
pietę, parsineš namo patį 
gražiausią, niekad nedūžtan
tį velykaitį — naują poezijos 
knygą. Nepraleiskite progos. 

Čikagos lit. mokykloje, 
veikiančioje Jaunimo centre, 
balandžio 12 d., šeštadienį, 
11 vai. r. vyks Lietuviško žo
džio šventė ir velykinių mo
kinių darbelių parodėlė. 
Kviečiami atsilankyti ne tik 
tėveliai ir artimieji, bet visi, 
kas brangina lietuvišką švie
timą ir supranta jo vertę lie
tuvybės išlikimui toli nuo sa
vo kilmės krašto. Parodyki
me mažiesiems lietuviukams, 
kad jų pastangos vertinamos. 

Čikagos lit. mokykloje, 
Jaunimo centre, balandžio 26 
d., šeštadienį, 9 vai. r., vyks 
naujų mokinių registracija 
2003-2004 mokslo metams. 
Tėvai, dabar nepriregistravę 
mokyklą lankančių mokinių, 
pateks į bendrą registracijos 

„sąrašą kartu su naujais mo
kiniais. 

Šeštadienį, balandžio 12 
d., „Beverly Arts Center of 
Chicago" vyks koncertas 
„Blue Baltic". Parodų centre 
bus pristatyti trijų meninin
kų - Alexandros Eivaitės, 
Ados Sutkuvienės ir Rimo 
Čiurlionio darbai. Paroda ati
daroma 6 v. v. Įėjimas nemo
kamas. Adresas: „Beverly 
Arts Center", 2407 W l l l t h 
Street (111 gatvės ir Vvestrrn 
Ave.), tel: 773-445-3838. Kvie
čiame apsilankyti. 

Mokyklos sudaro daug rū
pesčių, ypač parapijinės. Jas 
reikia padėti išlaikyti, nes ten 
mokosi mūsų atžalynas, mūsų 
ateities vadovai. Įdomu suži
noti daugiau apie tas mokyk
las, ypač apie mūsų lietuvių 
parapijos mokyklą. 

Neseniai vyko Katali
kiškų mokyklų savaitė. Ta 
proga teko lankytis Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
mokykloje. Mokyklos vedėja 
Donna Christian mielai su
tiko pasikalbėti ir pasakoti 
apie mokyklą. Mokyklos vi
suomenę sudaro įvairių kul
tūrų atstovai. Ją lanko 218 
mokinių, nuo darželio iki 8-to 
skyriaus. Ateinančiais metais 
numatomas ir priešmokykli
nis skyrius. Katalikiškos mo
kyklos gyvenimas sukasi apie 
bažnyčią. Kiekvieno mėnesio 
vieną sekmadienį būna Šei
mos šv. Mišios. Mokiniai atei
na į šv. Mišias ir savaitės lai
kotarpyje. Jie taip pat daly
vauja Šiluvos atlaidų iškil
mėse ir kitose parapijos šven
tėse. 

Diena prasideda tikybos 
pamoka, tuo pratinant mo
kinius pradėti dieną, galvo
jant apie Dievą ir maldą. 
Daug dėmesio skiriama skai
tymui, taip skatinant moki
nius plėsti savo pasaulėžiūrą 
ir akiratį skaitant knygas. 

Mokyklos konkurentai — 
radijas ir televizija, todėl 
mokykla stengiasi sudominti 
mokinius. Kasmet pravedama 
kokia nors tema. Mokykla 
stengiasi įsijungti į visuo
meninę veiklą, taip parodant, 
kad negyvename tuštumoje ir 
duodant pavyzdį vaikams, 
kad reikia bendrai dirbti apy
linkės ar visuomenės sie
kiams. 

Mokykloje dirbančių mo
kytojų tarpe — viena seselė 
kazimierietė, seselė Milda. 

Disciplina nesukelia daug 
rūpesčių, nes vaikai yra bend
rai drausmingi. Mažai kas čia 
vėluojasi, mažai kas pralei
džia pamokas. 

Mokykla ir parapija labai 
džiaugiasi, kad mokyklą 
ypatingai remia ir globoja vie
nas asmuo. Tai — Jonas Ber-
zanskis, kurio tėveliai anks
čiau gyveno Marąuette par
ke. Jo sesutė lankė šią mo
kyklą. Šeima išsikėlė gyventi 
kitur, todėl jam neteko lan
kyti šios mokyklos. 

Neseniai Jonas Berzans-
kis buvo mokyklos „vedėju" — 
„Principal for a day". Nuo 
tada jis pamilo mokyklą ir nu
tarė padėti. J. Berzanskis mo
kyklai padovanojo didelę su

mą pinigų, už kuriuos buvo 
nupirkta vadovėlių ir reikme
nų. Šios dovanos dėka mokyk
la dabar turi 30 kompiuterių, 
galimybę naudotis internetu, 
atnaujinta kompiuterių labo
ratorija. Už padovanotus pini
gus pastatyta puošni stoginė 
su mokyklos pavadinimu virš 
durų, pirmasis aukštas išda
žytas šviesiomis spalvomis, 
kurios sudaro malonią, links
mą aplinką. Renkant pagraži
nimų projektą, mokiniai bal
savo už mėgiamiausias spal
vas. 

Mokykla turi savo biblio
teką, kurioje yra įvairių kny
gų, jų tarpe, enciklopedijų. 
Čia taip pat galima rasti kny
gų, kurios yra įrašytos į kase
tes. Jos labai padeda moki
niams, kurie dar gerai nemo
ka anglų kalbos. Tomis kase
tėmis daugiausiai naudojasi 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
mokiniai, kurių mokykloje 
yra 40. 

Einant per mokyklą, gali
ma pastebėti, kad mokiniai 
aktyviai reiškiasi muzikoje ir 
sporte. Orkestras ir krepšinio 
komanda dalyvavo įvairiuose 
konkursuose ir laimėjo apdo
vanojimų. (Kad priklausyti 
krepšinio komandai, mokinys 
turi turėti „ C ar geresnius 
pažymius.) Mokyklos korido
rius puošia ir pačių mokinių 
sudarytos popierinės grandi
nėlės, kiekviena atstovauja 
mokinio auką (10 centų) misi
joms. Kad praplėsti mokinių 
akiratį, vedėja Donna Chris
tian yra parūpinusi įvairių 
menininkų darbų, kurie taip 
pat puošia mokyklos sienas. 

Mokyklai daug geros įta
kos turi klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Praėjusį pavasarį 
švenčiant jo 50 metų kunigys
tės jubiliejų, mokyklos moky
tojai įsteigė jo vardo stipendi
ją. Mokytojai patys surinko 
lėšas. 500 dol. „The Father 
John Kuzinskas Award" yra 
skiriama kasmet geram mo
kiniui arba gerai mokinei, ku
ris ar kuri pasižymi maloniu 
būdu, draugiškumu ir kitomis 
pavyzdingomis ypatybėmis. 

Mokyklos vedėja Donna 
Christian eina vedėjos parei
gas Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokykloje 4 metus. 
Bekalbant su ja . susidaro 
įspūdis, kad ji čia darbuojasi 
su dideliu entuziazmu ir kad 
mokinių pasisekimai atneša 
jai daug džiaugsmo. Mokinių 
elgesys rodo. kad jie į ją šiltai 
reaguoja. 

Rašant šias eilutes, teko 
sužinoti, kad Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 

Violeta Urmana-Urmanavič iūtė . dramatinis sopranas, šį šeštadienį, ba
landžio 12 d., at l iks Kundry vaidmenį, Richard VVagner operoje „Parsifal". 
Ve iksmas vyks ta viduramžiais, Ispanijoje. Operos premjera buvo 
Bayreuth 1882 m. liepos 26 d. Pirmasis pastatymas Metropolitan operoje, 
Xevv York. buvo 1903 m. Kūčių vakarą. Šią pasaulinio masto operos 
žvaigždę galime tiesiai iš Metropolitan operos rūmų girdėti šį šeštadienį, 
12 vai., WFMT 98.7 FM. Š.m. rugsėjo 21 d., 3 vai. p.p., Violetą girdėsime, 
a t l iekant nuostabų koncertą su simfoniniu orkestru, diriguojamu muz. Al
vydo Vasaičio, Morton gimnazijos auditorijoje. Koncertą rengia JAV LB 
Kultūros ta ryba . 

mokiniai buvo rodomi per 7-
ojo kanalo naujienas. Moki
niai buvo susirinkę pasimelsti 
dėl taikos ir ramybės, prasi
dėjus karui. 

Atrodo, kad Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kykla yra aukšto lygio ir gerai 
prižiūrima. Turime kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. 

VMS 
• N a m a m s pi rk t i pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — 
Kaz. Rudaitis, CA; Elizabeth 
ir Joseph Liudzius, CT. S50 
— Mary ir Joseph Vizgirda, 
IL; Vytautas ir Maria Čer
nius, IL. $40 — Adolfas ir Al
bina Sabaitis, MA. $30 — 
Theodora Zailskas, IL. $20 ir 
maž i au — Frank Petrauskas, 
NY; Joseph Gumaskas, CA; 
Donatas ir Regina Nasvytis, 
OH; Joseph ir Julie Brangai-
tis, NY. Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n 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 

Vienų Jaunimo centro Moterų klubo ruoštų pr iešvelykimų pusryčių metu svečiams patarnauja geriausios šei
mininkės — M. Skėmaitė (kairėje) ir V. Valavičienė Jos šiemet ta ip pat ruošia pat iekalus , kuriais visi galės pasi
vaišinti Verbų sekmadienį, balandžio 13 d.. J a u n i m o centro kavinėje po 10 vai Mišių Visuomenė maloniai 
kviečiama šia proga pasinaudoti ir tuo pačiu pa remt i J a u n i m o centrą. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

• Carol A. J a c o b , IL, at-
siunė $25 auką, kurią paskyrė 
krūties vėžio ankstyvai diag
nostikai Lietuvoje. Dėkojame 
už auką. Lithuanian Mercy 
Lift, P. 0. Box 88 Palos 
Heights, IL 60463. Tel.: 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 

• A.a. J. E. Mikalauskas 
atminimą pagerbdami, Jane ir 
Joseph Rackevičius aukojo 
$55. Ši auka padės Lithua
nian Mercy Lift įgyvendinti 
medicininius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už auką. Li thuani
an 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 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL N0W paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žinia-sklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $150 Angelika Dudėnas. 
$100 Vytautas Graužinis, Al
dona Markelienė. $50 Ona 
Kartanas, Halina Milaknis. 
$30 Viktoras Makiejus, Kos
tas Stankus. $25 Eugenijus 
Bartkus, Vytautas ir Aldona 
Čepėnai, Petronelle Cicėnas, 
Vacys ir Alfonsą Laniauskai, 
Balys Milaknis, Narimantas 
Udrys. Elena Venckus. $20 
Genovaitė Ankus, Regina Bal
sienė, Irena Krapauskas, Mar
tynas ir Astrida Pauperai, 
Aleksandras Verikas. $10 Ona 
Barauskas, Jonas ir Valerija 
Juodvalkiai, Jonas Prakapas, 
Kęstutis Trimakas. Dėkojame 
visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus k r a š t o lietuvy
bei", 1394 Midd lebu rg C t , 
Naperville, I L 60540-7011. 
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