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Nr. 75 
Kaina 50 c. 

Šiame 
numeryje: j 
Detroit, MI; Los 
Angeles; CA, Elizabeth; 
NJ — visur reiškiasi 
lietuviška veikla. 

2psl. 

Prisikėlimo atšvaitai — 
vedamasis; Lietuvos 
ambasadorius JAV 
kviečia balsuoti 
referendume; daugiau 
informacijos skelbia ir 
Lietuvos konsulatas 
Čikagoje. 

3 psl. 

Lietuvišku knygų 
skaitymo maratonas; 
LB New York 
apygardos veikla. 

4 psl. 

Lietuviai religinio 
auklėjimo kongrese; 
E. Lapą prisimenant. 

5 psl. 

„Tik tu niekam 
nesakyk" Maironio lit. 
mokykloje; ALTo darbo 
konferencija. 

6 psl. 

Sportas 
* Nepaisant pralaimėji

m o kva l i f ikac inėse varžy
bose , 325-ąją vietą pajėgiausių 
planetos tenisininkių suves
tinėje užimanti šešiolikmetė 
Aurelija Misevičiūtė pateko į 
Massachusetts valstijoje (JAV) 
vykstančio moterų turnyro pag
rindines varžybas. 

* Kauno „Žalgiris" LKL 
ketvirtf inalyje nesit iki leng
v ų pergalių. Ketvirtadienį na
mie pirmąsias Lietuvos krep
šinio lygos (LKL) ketvirtfinalio 
rungtynes Kauno „Žalgiris" 
žais su Mažeikių ..Naftos" 
ekipa. 

* Antrąjį pralaimėjimą iš 
e i l ė s Vengrijos sos t inėje 
vykstančių planetos ledo ritulio 
pirmenybių I diviziono šešių 
komandų A grupės turnyre 
patyrė bei absoliučia varžybų 
autsaidere tapo Lietuvos rink
tinė. Trečiadienį lietuviai 950 
žiūrovų akivaizdoje 2:13 turėjo 
pripažinti turnyro lydere tapu
sios Kazachstano (4 tšk.) ko
mandos pranašumą. 

Naujausios 
žinios 

* Prezidentas Rolandas 
Paksas pasveikino Lietuvos 
žmones įveikus dar vieną vals
tybės brandos etapą ir paragino 
būsimajame euroreferendume 
balsuoti už Lietuvos įstojimą į 
Europos Sąjungą. 

* • L ie tuva nagr inėja 
Rusijos pateiktą informaci
ja dėl pasenusio raketų kuro 
vežimo per Lietuvą. 

* Stojimo sutart ies \ ES 
pas irašymas - istorinės netei
sybės ištaisymas, sako V. 
Adamkus 

* ES inst i tucinė reforma 
turi užtikrinti narių lygybę. 
Atėnuose sako Lietuvos prem
jeras . 

* La ik inos ios parla
m e n t i n ė s komisijos nariai 
„švarūs" nuo interesų konflik
to, konstatavo parlamentinis 
etikos organas. 

Lietuvos 
premjeras 
Atėnuose 

Atėna i , balandžio 16 d. 
(BNS) - Lietuvos premjeras 
Algirdas Brazauskas pareiškė, 
kad būsimoji Europos Sąjungos 
(ES) Konstitucinė sutart is ne
turėtų reikšti naujo darinio Eu
ropoje sukūrimą. „Naujoji Su
tart is neturėtų pakeisti ES po
litinės ir teisinės prigimties", 
sakė A. Brazauskas Atėnuose, 
kur trečiadienį po pietų kartu 
su kitų devynių pakviestųjų 
valstybių vyriausybių vadovais 
pasirašė stojimo į ES sutartį. 

„Pasirašydami Stojimo su
tartį pasisakome už tai , kad vi
sa ES sutarčių sistema keistųsi 
laipsniškai ir nuosekliai", pažy
mėjo A. Brazauskas. Pasak pre
mjero, Lietuvos principai dėl 
dabar vykstančios institucinės 
ES reformos „yra aiškūs: pu
siausvyra tarp ES efektyvumo 
ir demokratiškumo, valstybių 
narių lygybė, ES institucijų 
sąveikos balanso išsaugojimas". 

Nukel ta į 5 psl. 

P. Auštrevičius: 
dirbsim kaip lygūs 

su lygiais 

Atėnai , balandžio 16 d. 
(ELTA) - Lietuvą po trečiadienį 
Atėnuose pasirašytos stojimo į 
ES sutar t ies iki naujo nebe 
kandidates, o stebėtojos statuso 
bendrijoje skiria vos dvi savai
tės. Kaip sakė po Europos stoji
mo sutart ies pasirašymo ofi
cialios Lietuvos delegacijos Atė
nuose narys, Europos komiteto 
vadovas Pet ras Auštrevičius, 
jau paskut inėmis balandžio 
dienomis vyksiančiuose posė
džiuose Briuselyje, kur priima
mi ir formuojami sprendimai. 

Nukel ta į 5 psl. 

Lietuvos kariai jau 
dirba karinėje oro 

bazėje Kuveite 

Vilnius , balandžio 16 d. 
(BNS) - Dešimt Lietuvos karių 
- orlaivių krovos operacijų spe
cialistų - j a u dirba karinėje oro 
bazėje Kuveite, ke tur i karo 
medikai rengiasi darbui Pietų 
Irake. 

Praėjusią savaitę į Persijos 
įlankos regioną dalyvauti tarp
tautinėje o; ^racijoje išvykę 

Nukelta į 5 psl. 

Istorinė sutartis 
pasirašyta! 

Atėnai , balandžio 16 d. 
(ELTA) - Trečiadienį 16:36 vai. 
Graikijos sostinėje Atėnuose, 
antikinėje Atalo galerijoje, me
nančioje dar Pergamo karal iaus 
Atalo II laikus, Lietuvos minist
ras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas ir užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis pasi
rašė istorinę Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą sutartį. Nuo 

pat Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo laikų puoselėta vizija 
trečiadienį Atėnuose tapo tik
rove. 

Sutarties pasirašymo cere
monijoje dalyvavo ir kalbėjo 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Rolandas Paksas, Lietuvos 
delegacijos nariai, atstovaujan
tys visoms valstybės valdžios 
šakoms. 

Vilniuje plevėsuoja ES vėliavos 

Lietuvos delegacija, vadovaujama prezidento Rolando Pakso. išvyko į Atėnus, kur Graikijos sostinėje Lietuva 
kartu su kitomis 9 valstybėmis kandidatėmis pasirašė stojimo į ES sutartį. 
Lietuvos vadovas Rolandas Paksas ^kairėje) susitiko su Graikijos Respublikos prezidentu Constantinos Stepha-
nopolous. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Iš Atėnų prezidento sveikinimas 
A t ė n a i , balandžio 16 d. 

(ELTA) - Trečiadienį Graikijos 
sostinėje Atėnuose pasirašyta 
Lietuvos ir dar devynių derybas 
baigusių kandidačių Stojimo į 
Europos Sąjungą sutart is yra 
r e ikšming iaus ias mūsų laik
mečio teisės ir politikos aktas , 
kur į drąs ia i galima vadint i 
Europos vienybės ir mūsų vals
tybės ateities Europoje garantu. 

Tokį istorinės sutart ies ver
t in imą k a r t u su sveikinimu 
Lietuvos žmonėms iš Atėnų per
davė prezidentas Rolandas 
Paksas . 

„Ši diena neabejotinai įeis į 
Lie tuvos istoriją kaip viena 
svarbiausių, nulėmusių mūsų ir 
mūsų vaikų ateitį, kurią grį
sime pagarbos žmogui, laisvės ir 
demokra t i jos principais", pa
brėžė prezidentas. 

Da lydamas is džiugesiu ir 

viltimi, valstybės vadovas nuo
širdžiai pasveikino ir padėkojo 
visiems, priartinusiems šią 
dieną, o ypač pirmajam 
Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, prezi
dentams Algirdui Brazauskui ir 
Valdui Adamkui uz jų ypatingą 
indėlį tiesiant Lietuvos kelią į 
Europą. 

„Jau kitą mėnesį žodį dėl 
valstybės ateities referendume 
tars i te Jūs , gerinamieji Lie
tuvos žmonės. Tikiu, kad tvirtai 
pasisakysite už tai, kad mūsų 
Tėvynė būtų klestinčios ir sau
gios Europos dalimi", teigiama 
prezidento sveikinime. 

Savo kalboje prezidentas R. 
Paksas, priminęs tūkstantmetę 
Lietuvos istoriją, gilias europie-
t iškas tradicijas, bandymus iš
braukti valstybę iš Europos že

mėlapio, pabrėžė, kad tradici
nių vertybių negalima užg
niaužti prievarta. 

„Šios dienos sutartis yra 
įrodymas, kad universalių 
Europos vertybių negalima užg
niaužti prievarta, o demokratija 
ir pagarba žmogaus teisėms vi
sada triumfuoja ten, kur brangi
nama laisvė. 

Tautų gerovė gali būti 
kuriama tik darniai ir vie
ningai. Šios sutarties pasirašy
mas parodo, kad norime ir ga
lime būti kartu ir kartu kurti 
Europos ateitį, spręsti pačius 
opiausius klausimus, rūpimus 
mūsų valstybių piliečiams", sa
kė R. Paksas. 

Lietuvos prezidentas savo 
kalboje taip pat išreiškė 
tikėjimą, jog gegužės mėnesį 
referendume valstybės piliečiai 
vieningai pritars narystei ES. 

Lietuvos ir Graikijos prezidentai pasikeitė 
kvietimais vizitams 

A t ė n a i , balandžio 16 d 
(BNS) - Atėnuose susitikę Lie
tuvos ir Graikijos prezidentai 
Rolandas Paksas bei Constan
tinos Stephanopolous pakvietė 
vienas kitą atvykti į Atėnus ir į 
Vilnių. 

Antradienį vakare vykusia
me sus i t ik ime C. Stephano
polous gavo kvietimą apsi
lankyti Lietuvoje liepos 6-ąją 
rengiamame iškilmingame ka

raliaus Mindaugo karūnavimo 
750-ųjų metinių minėjime, o R. 
Paksas buvo pakviestas atvykti 
į kitąmet Atėnuose rengiamas 
olimpines žaidynes. 

R. Paksas priėmė Graikijos 
vadovo kvietimą ir juokavo, kad 
į Olimpiadą vyks stebėti finali
nių Lietuvos krepšinio rinktinės 
varžybų. Be to. susitikime R. 
Paksas paragino Vilniuje kuo 
greičiau atidaryti Graikijos 

ambasadą. Lietuvos ambasada 
Atėnuose veikia nuo 1997 metų. 
Susitikime Graikijos ir Lietuvos 
vadovai taip pat aptarė dviša
lius santykius, Karaliaučiaus 
tranzito problematiką, įvykius 
Irake. 

Antradienį į Atėnus atvykęs 
R. Paksas trečiadienį po pietų 
dalyvavo Lietuvos stojimo į ES 
sutarties pasirašymo ceremoni
joje. 

Pasaulio naujienos 
{fteroar&s AFP. Reuters. AP, fnterfa*. fTAP-TASS. BNS 

Žinty agentOrų ptaneŠHnafs) 

JAV 
JAV ambasadorius Mask

voje Alexadr Verchbow neat
meta galimybės, kad Rusija, 
kartu su JAV ir NATO valsty
bėmis padės kontroliuoti padėtį 
Irake pokario laikotarpiu. 

EUROPA 
Roma. Italijos teisingumo 

ministras trečiadienį sakė, kad 
Italija prašys išduoti pales
tiniečių partizanų vadą vete
raną Abu Abbas, kurį JAV pa
jėgos sulaikė Bagdade. Minist
ras Roberto Castelli žurnalis
tams sakė, kad Italija Abu 
Abbas išdavimo sieks, kai tik 
bus išspęsti keli teisiniai klau
simai. Pasak R. Castelli, kai 
buvo manoma, kad Abu Abbas 
gali būti Egipte ar Jordanijoje, 
Italijos vyriausybė prašymus jį 

išduoti buvo pateikusi šioms 
valstybėms. 

A t ė n u o s e maždaug 100 
komunis tų , kurie protestuoja 
prieš karą Irake ir Didžiosios 
Britanijos ministro pirmininko 
Tony Blair atvykimą į Graikijos 
sostinę, trečiadienį ryte užėmė 
„Brit ish Airways" (BA) atstovy
bę, pranešė policija. Protestuo
tojai neleido BA darbuotojams 
įeiti į kabinetus antrajame pas
ta to , esančio pietiniame Atėnų 
priemiestyje, aukšte ir išsklei
dė t r a n s p a r a n t ą , smerkiant į 
Didžiosios Britanijos dalyva
vimą Irako kare. 

netipiško plaučių uždegimo 
mirusių žmonių skaičius pa
didėjo iki 65. Taip pat pranešta 
apie 10 naujų šios paslaptingos 
ligos atvejų. Iš viso Kinijoje jau 
užregistruoti 1.445 SARS atve
jai , sakė Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) ats tovas 
spaudai. Kinijos sveikatos ap
saugos ministerija antradienį 
gavo pranešimus apie penkis 
naujus SARS atvejus šiaurinėje 
Šansi provincijoje, apie vieną 
ligos atvejį skurdžiame šiau
r iniame Vidines Mongolijos 
regione ir apie keturis ligos bei 
vieną mirties atvejį pietinėje 
Guangdongo provincijoje, sakė 
PSO atstovas. Kinijoje užre
gistruota beveik pusė visų 
SARS atvejų, kurių pasaulyje 
žinoma daugiau kaip 3,000 

RUSIJA 

KINIJA 
P e k i n a s Kinija trečiadienį 

pranešė apie dar vieno žmo
gaus mirtį nuo ūmaus kvėpavi
mo takų sindromo (SARS) ir 
nurodė, kad valstybėje nuo šio 

Maskva patenkinta, kad 
trečiadienį Jungtinių Tautų 
(JT) Žmogaus teisių komisijos 
59-oji sesija atmetė rezoliucijos 
projektą dėl Čečėnijoje susida
riusios padėties žmogaus teisių 
srityje. 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) - Lietuvos stojimo į Eu
ropos Sąjungą (ES) sutar t ies 
pasirašymo Atėnuose proga prie 
kai kurių valstybinių institucijų 
iškeltos ES vėliavos. ES vėlia
vos kartu su Lietuvos trispal
vėmis plevėsuoja prie Prezi
dentūros, Seimo, Užsienio rei
kalų ministerijos nuo trečiadie
nio ryto, be to, ES vėliavų Euro
pos Komisijos delegacijos Vil
niuje buvo prašiusios kai kurios 
seniūnijos, taip pat mokyklos. 
ES vėliavomis pasipuošė ir sos
tinės Rotušės aikštė. 

Atėnuose Lietuvos delegaci
ja, vadovaujama prezidento Ro

lando Pakso. kartu su kitų de
vynių derybas baigusių kandi
dačių delegacijomis dalyvaus 
Stojimo į ES sutarties pasirašy
mo ceremonijoje. 

Lietuvos stojimo į ES 
sutart į pasirašys premjeras 
Algirdas Brazauskas ir užsienio 
reikalų minis t ras Antanas 
Valionis. J Atėnus taip pat iš
vyko Seimo vicepirmininkas, 
Europos reikalų komiteto pir
mininkas Vytenis Andriukaitis, 
Europos komiteto generalinis 
direktorius Petras Auštrevičius, 
Konstitucinio Teismo pirmi
ninkas Egidijus Kūris. 

Nukelta i 5 psl. 

Atėnuose graikai rengia demonstracijas 
prieš karą 

Atėnai, balandžio 17 d. 
(BNS) - Prieš karą Irake bei 
Europos Sąjungos plėtrą protes
tuojantys graikai trečiadienį 
Atėnuose surengė dvi protesto 
akcijas, kuriose dalyvavo maž
daug penkiasdešimt tūkstančių 
žmonių. Kitas protesto akcijas 
ketinama surengti netoli Akro
polio papėdėje, archeologiniame 
Atėnų rajone. Čia prieš pus
trečio tūkstančio metų klestėju-
siame mieste, Vl-tame amžiuje 
prieš mūsų erą gimė svarbiau
sios šiuolaikinės demokratijos 
idėjos. Trečiadienį toje pa t vie
toje buvo iškilmingas stojimo į 
ES sutarties pasirašymas. 

Kaip žurnalistams teigė į 
protesto akcijas besirenkantys 
graikai, pasirašančios valstybės 
kandidatės stoja į ES tik dėl fi
nansinės paramos, kuria nenori 
dalintis 1985 metais ES nare 
tapusi Graikija. Be to, protes
tuotojai teigė nepritaria karo 
veiksmams Irake. 

Atėnuose daug kur galima 

buvo išvysti raudonais dažais 
užrašytus angliškus žodžius 
„žudikai, nešdinkitės namo". 
Kaip žinoma, karinėje operaci
joje Irake nuginkluojant 
Saddam Hussein režimą, be 
JAV, dalyvauja įtakinga ES na
rė Didžioji Britanija, o kai ku
rios kitos ES valstybės suteikė 
politinę arba nedidelę karinę 
paramą. Karui prieštarauja įta
kingos ES narės Vokietija ir 
Prancūzija. 

Stojimo sutarties pasirašy
mo iškilmėse dalyvaus šimtas 
dvidešimt pareigūnų iš 41-os 
valstybės, įskaitant didelį būrį 
Europos valstybių ir vyriausy
bių vadovų, prie kurių prisi
jungs ir Jungtinių Tautų (JT) 
generalinis sekretorius Kofi 
Annanas. 

Stojimo sutarties pasirašy
mo iškilmių saugumui užtikrin
ti Graikijos sostinėje sutelktos 
daugiau nei 100.000 policininkų 
pajėgos, du kar tus didesnės, 

Nukel ta į 5 psl. 

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

žinių agentūrų pranešimais 

* Irako šiauriniame Mo-
sulo mies te per priešišką de
monstraciją antradienį JAV pa
jėgos nušovė mažiausiai septy
nis žmones, trečiadieni pranešė 
JAV pajėgų Centrines vadovy
bės pareigūnas. Pasak brigados 
generolo Vincent Brooks, šalia 
neseniai JAV pajėgų užimto 
vyriausybės pastato, miesto 
centre, vykusios demonstraci
jos dalyviai apšaudė jūrų pės
tininkus ir specialiųjų pajėgų 
kanus . „Šūviai buvo nukreipti 
į jūrų pėstininkus ir specialią
sias pajėgas, buvusius šiame 
komplekse. Ugnis buvo nu
kreipta prieš juos ir jie atsakė 
ugnimi keliems demonstracijos 
dalyviams, keliems agitato
riams, kurie lipo per kompleksą 
juosiančią tvorą Šūviai buvo 
mirtini"', sakė V. Brooks 

* JAV specialiosios pajė
gos Irake sulaikė buvusi pa

lestiniečių partizanų vadą Abu 
Abbas, kuris 1985 metais suor
ganizavo kruizinio laivo „Achi-
lle Lauro" pagrobimą, antradie
nį pranešė JAV kariškiai JAV 
centrinė vadovybė, kuri vado
vauja karo veiksmams Irake, 
savo pranešime nurodė, kad 
veteranas Abu Abbas buvo su
laikytas pirmadienį vakare per 
reidą Bagdado pietiniame ra
jone. Pranešime sakoma, kad jo 
sulaikymas „suardė Irako re
miamo teroro tinklo grandį ir 
yra dar viena pasaulinio karo 
su terorizmu pergalė", nors 
Abu Abbas jau seniai atsisakė 
smurto, o Izraelis leido jam 
išvykti į Gazą 

* Jungt inės Vals t i jos 
antradienį sušvelnino reto
riką Sirijos atžvilgiu ir nurodė 
neturinčios ..karo plano" pulti, 
nors ir mano. kad Damaskas 
siekia įsigyti masinio naikini

mo ginklų ir suteikia prieglobs
tį Irako pareigūnams Šiais 
JAV valstybės sekretoriaus 
Colin Povvell komentarais tik
riausiai siekta išsklaidyti nuo
gąstavimus regione, kad Jung
tinės Valstijos po greitos per
galės Irake gali imtis veiksmų 
prieš Siriją ar Iraną. 

* JAV gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld vyks 
vizito į Iraką, tačiau tiksli jo 
kelionės data dar nenustatyta, 
antradienį pranešė aukšto ran
go gynybos pareigūnai. Apie 
būsimą D. Rumsfeld vizitą į 
Iraką pranešė JAV štabų vadų 
komiteto pirmininkas, oro pajė
gu generolas Richard Myers. 
tačiau daugiau detalių nepa
teikė. 

Sus iv i en i j imo pajė
goms Irake vadovaujant is 
JAV generolas Tommy Franks 
trečiadienį lankosi Bagdade, 
pranešė .Centrinės vadavietės 
atstovas spaudai Katare. T. 
Franks yra sakęs, kad karui 
pasibaigus jis aplankys karo 
vadus Irako sostinėje 

http://VWVW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO ŠVENTES 

PRISIMINIMAI 

Kovo 13 d., Čikagoje paminint karal iaus Mindaugo karūnavimo 750 metų 
sukaktį , buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus įteikė žymenis 
visam būriui JAV lietuvių — tame ta rpe ir Jonui Urbonui (dešinėje), 
Amerikos Lietuvių respublikonų federacijos pirmininkui. J a m įteiktas 
„Už nuopelnus Lietuvai" komandoro kryžius. 

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Po per penkerius metus 
buvusios ramybės Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje 
Detroite, vėl subruzdo „širšių 
lizdas" ir istorija kartojasi. Vėl 
puolamas neseniai visų šiltai 
priimtas ir sutiktas parapijos 
klebonas kun. Aloyzas Volskis. 

Š. m. kovo 30-tą įvyko Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
jos metinis susirinkimas. 
Viskas prasidėjo ramiai ir 
gražiai. Parapijos pastoralinės 
tarybos pirmininkė Janina 
Udrienė atidarė susirinkimą. 
Pakvietė kleboną kun. Aloyzą 
Volskį sukalbėti atidarymo 
maldą. Kun. Volskis maldoje 
prašė Aukščiausiojo, kad 
palaimintų visus ir duotų 
visiems kantrybės spren
džiant parapijos reikalus. 

Praeito metinio parapijos 
susirinkimo protokolą per
skaitė Regina Puškorienė. 
Protokolas buvo priimtas, 
kaip parašytas. Tada buvo 
pakviestas padaryti prane
šimą parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Volskis. 

Prcdėdamas pranešimą, 
pastebėjo, kad tai daro pagal 
tarybos pirmininkės nurody
mus, ką turėtų pranešti. Pir
miausia pateikė parapijos sta
tistinius duomenis. Parapijai 
priklauso 417 parapijiečių. Iš 
jų 89 vaikai iki 18-kos metų 
ir 272 šeimos. Per praeitus 
metus į parapiją prisirašė 
aštuonios šeimos. Pakrikštyta 
vienuolika. Palaidota 19. I 
parapiją atsilanko vis daugiau 
neseniai atvykusių ir pamaldų 
lankymas didėja.. Apie para
pijos dvasinį stovį sunkoka 
spręsti. Jaunimą prie Pirmos 
komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramento paruošti jam tal
kina Rita Giedraitiene ir Rū
ta Mikulionienė. Joms jis 
reiškė didelę padėką. Toliau 
kvietė visus gerbti viens kitą. 
Būti vieni kitiems toleran
tiškiems. Dievui visi vienodi. 

Po to vyko parapijos pas
toralinės tarybos pirmininkės 
pranešimas. Pranešdama, kad 
parapijos taryboje veikia: ad
ministracijos komitetas, ku
riam vadovauja Juozas Oren-
tas, švietimo — Birutė Bub
lienė; krikščioniškos tarnybos 

— Kęstutis Černius; liturgijos 
— Valentina Rauckienė. J i 
suminėjo visą eilę atliktų 
darbų. Ypač didelis dėmesys 
buvo kreipiamas į neseniai iš 
Lietuvos atvykusius ir kaip 
pritraukti juos į parapiją. 
Sugalvota kiekvieno mėnesio 
paskutinio penktadienio vaka
rą ruošti susipažinimo vaka
ronę, į ją kviečiant naujai 
atvykusius ir jau ilgamečius, 
parapijai priklausančius, pa
bendrauti, susipažinti. Antra 
tokia vakaronė buvo prieš 
porą dienų ir sutraukė ne

mažai naujai atvykusių. 
Reikia tikėtis, kad jie įsijungs 
ir į parapijos veiklą. Parapijai 
vikariate atstovauja Linas 
Mikulionis, Kastytis Giedrai
tis ir dr. Kastytis Karvelis. 
Parapijos rūpesčiai: dalyvių 
skaičius Mišiose mažėja; fi
nansinis stovis nekoks, išlai
dos didėja, o aukos mažėja. 
Baigdama dėkojo visiems tal
kininkams ir kvietė parapi
jiečius aktyviau dalyvauti 
parapijos veikloje. 

Apie atskirų komitetų 
veiklą ir jų atliktus darbus re 
feravo anksčiau paminėtų 
komitetų pirmininkai. Jie su
minėjo, kas kuriuose komite
tuose dirba. Iš jų pranešimų 
matyti, kad į parapijos veiklą, 
įvairius darbus yra įsijungę 
daug parapijiečių. 

Viskas iki to vyko gana 
sklandžiai, bet kai buvo pa
darytas administracinio ko
miteto pranešimas ir po to 
pareiškimas apie parapijos 
finansus, kurį padarė, parapi
jos sąskaitas tvarkanti Alma 
Butkūnienė. ir paaiškėjo, kad 
kasmet pajamos mažėja, o 
išlaidos didėja, nors dar yra 
per 150,000 bankuose, sujudo 
širšės lizde. Pradėta ieškoti 
kaltininkų ir — kam kliuvo, 
kam nekliuvo — klebonui vis
kas kliuvo. Tai kam jo alga 
tokia didelė? Nežinota, kad 
kunigų algų dydis yra nus
tatomas vyskupijos. Tai kam 
jis toks išlaidus, ypač paval
gymui, kelionėms. Pamirš
tant, kad jis, neturėdamas šei
mininkės, pats valgyti pasi
gamina, arba nueina į valgyk
lą. Pamirštant, kad jeigu tu
rėtų šeimininkę ir jai reikėtų 
mokėti algą, ir už ją mokes
čius, jos išlaikymą ir kitą, tai 
tos išlaidos būtų kur kas 
didesnės. Užklausus, ar tary
ba, kaip kiekvienais metais 
yra iš vyskupijos reikalauja
ma, paruošia biudžetą ir jį 
vyskupija tvirtina? Atsakyta, 
kad ne. Iš administracijos 
komiteto pirmininko praneši
mo matyti, kad visokiems pa
gerinimams ir pataisymams 
išleista per 60,000 dolerių. 
Kas ir sudarė tą didelį 
finansinį deficitą, bet ar tokios 
išlaidos buvo numatytos ir 
patvirtintos vyskupijos, taip 
ir nebuvo aišku. Atrodo, kad 
viskas buvo daroma, kaip 
kam patiko, be didesnės kon
trolės ir priežiūros. O kadan
gi, kaip tarybos pirmininkė 
paaiškino, pagal bažnytinę 
tvarką, klebonas už viską 
atsakingas, tai jam ir kliuvo. 
Nebeiškentęs užmetinėjimų, 
klebonas uždarė susirinkimą 
ir išėjo iš jo. 

Istorija kartojasi. Kiek ži
nau, nei vienas šioje parapijo
je darbavęsis kunigas parapi-

Nepaisant bažnytinių apeigų 
grožio, kuris gaivina mūsų vi
sų tikėjimą, Šv. Kazimiero pa
rapija apima plačią kultūrinę 
veiklą. Vasario mėnuo, pavyz
džiui, vos išsiteko renginių ka
lendoriaus rėmuose. Vienok, 
atsirado laisva vieta mėnesio 
pabaigoje ir ta vieta buvo už
pildyta neužmirštamu rengi
niu — Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų sukak
ties paminėjimu. 

LB Kultūros tarybos pir
mininkės Marijos Remienės 
dėka, šis įvykis rado kelią į 
Ramiojo Vandenyno pakran
tės, „Angelų" miesto lietuvišką 
parapiją. LB Los Angeles apy
linkės pirmininkas, muz. Vik
toras Ralys, organizavo ir pra
vedė šį renginį, jam talkino 
Los Angeles Dramos sambūris 
ir parapijos choro dalyviai. 

Publikos prisirinko gana 
daug, nors tą pačią dieną ir 
valandą vyko kitas, tolygiai 
svarbus renginys. 

Salės sienos buvo papuoš
tos Valdovų rūmų paveikslais, 
scenoje — susiaurinta erdvė, 
kairiame kampe — tautiniu 
motyvu piupitras. Prasidėjo 
programa. Iš tolo tyliai pasi
girdo gūdi instrumentinė 
melodija, nevienodo stiprumo, 
tarsi bežodis priminimas be 
jokios priežasties vos juntamai 
erdvei, tarsi laikas, amžiais 

atitolęs mūsų laikas. Vispusiš
ka nebauginanti tyla. Tvirtais 
žingsniais per sceną atėjo 
žmogus. Stebėdamas vienspal
vę erdvę ir tarsi vesdamas 
žmones su savimi, mintimis 
nukėlė visus į sceną. Melodija 
pritilo. Reikėjo priartinti žiū
rovą prie tos nuotaikos ir akto
rius Egidijus Stancikas tai 
nuostabiai subtiliai atliko. 
Labiausiai įstrigo aktoriaus 
gera tarsena, atskleidusi to
bulą lietuvių kalbos grožį. 
Kalba — mūsų senolė kalba — 
čia buvo tokia neišpasakytai 
aiškiai graži, be jokių pas
tangų, manieringų mostų, 
aktoriaus išraiška buvo rami, 
tyra kaip šaltinio vanduo. 
Nereikėjo jokio mikrofono, visi 
kalbos ženklai buvo išsakyti 
tarsi instrumentinės intonaci
jos atgarsiu, kol pasibaigė 
Karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 metų sukakties mi
nėjimas. 

Tada užsidegė šviesa ir 
scenoje pasirodė jaunas dailios 
išvaizdos vokalistas — pianis
tas — kompozitorius, o progra
ma buvo vėl perkelta į šių 
dienų pasaulį. Maloniai nutei
kė visus perėjimas „į dabartį". 
Dainininkas Raigardas Taut
kus pats akompanavo savo 
dainoms, atlikdamas šių dienų 
muziką, perteikiant jos sti
liaus savitumus, tų savumų 

ryšį su tikrove. Bet tai gyveni
mas... O publika dėkingai 
priėmė viską. 

Aktorius Egidijus Stanci
kas tada pradėjo fantastiškai 
įdomių gyvenimiškų anekdotų 
seriją, publika į tai reagavo 
žavingai — iš tikrųjų, kokia 
juokinga mūsų kasdienybė! 

Stancikas, taip juokauda
mas, ir užbaigė šio paminėji
mo programą, dėkojo visiems 
už atsilankymą ir rengėjų vardu 
visus pakvietė prie vaišių stalo. 

Bendruomenės pirmininkė 
taip pat dėkojo visiems už 
atsilankymą, žavėdamasi visų 
žiūrovų vardu turiningos pro
gramos ryškiu kontrastu. Po
pietė slinko, vis didėjančiame 
geros nuotaikos triukšme. Prie 
užkandžių stalo pokalbiai, 
juokai tęsėsi iki vėlumos. 
Padėka už šį renginį priklauso 
muz. Viktorui Raliui, kuris 
sutelkė visą grupę talkininkų 
ir įgyvendino patį gražiausią 
renginį. Paminėjimą ruošti 
padėjo Dramos sambūris, 
Amandas Ragauskas su žmo
na ir savo mama, Vitas Keblys 
su Onute, Adelė Reklaitė, Lie
tuvos Vyčiai, kun. Stanislovas 
Anužis ir LB Los Angeles 
apylinkė. Visi parodė aukštos 
kultūros Šv. Kazimiero para
pijos demokratinę valią at
spindintį renginį. 

Stasė V. Pautienienė 

Kovo 9 d. Detroite vyko, LB Detroit apylinkės valdybos suruoštas, Kovo 11-osios ir Karaliaus Mindaugo 750 m. 
vainikavimo karaliumi minėjimas, kur iame programą atliko svečiai iš Lietuvos. Jono Urbono nuotraukoje iš 
kairės: kompozitorius ir dainininkas Raigardas Tautkus, LB apylinkės valdybos pirm. Valdas Piestys ir aktorius 
Egidijus Stancikas. 

jai neįtiko. Turėjome kunigą 
Mykolą Kundrotą. Jis nebuvo 
geras, kad per silpnai lietu
viškai kalbėjo. Jis buvo iš 
ankstesnės lietuvių generaci
jos. Jam pagelbėti gautas 
kunigas Alfonsas Babonas. 
Jis nebuvo geras, kam per 
lėtai pamaldas laiko. Iškėlus 
jį, gavome kunigą Viktorą 
Krikščiūnevičių. Prisimenu, 
kokia akcija vyko prieš jį, vi
sokie užmetinėjimai. J am 
išėjus į pensiją ir vyskupijai 
paskyrus amerikietį kunigą, 
šiaip taip pavyko išgaut iš 
vyskupijos, kad pakeistų tą 
paskyrimą ir leistų mums 
susiieškoti lietuvį kunigą. Po 
ilgų ieškojimų pavyko susi
rasti kunigą Valdą Volde
marą. Jam pradėjus tvarky
tis kaip klebonui, tuoj prasi
dėjo akcija prieš jį. Išgalvoti 
visokie kaltinimai ir buvo 
iškeltas. Laikinai sugrįžo ku
nigas Viktoras Krikščiūne-
vičius. 

Po ilgų ieškojimų buvo 
gautas kunigas Aloyzas Vols
kis. Atrodo, dirbo nuoširdžiai 
ir buvo visi patenkinti. Bet vis 
nugirsdavai išmetinėjimus. 
Tai kam jis taip daug keliau
ja, tai kam jis toks išlaidus. 
Kaip sakiau istorija karto
jasi. Kuo ji pasibaigs? Geda 
mums visiems. 

Jonas Urbonas 

VASARIO 16 ELIZABETH, NJ 
Ši mums brangi Nepri

klausomybės šventė New Jer-
sey lietuviams įvyko vasario 
23 dieną. Ji prasidėjo pamal
domis Šv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių bažnyčioje. Filipinie
tis kunigas Peter Aąuino at
rodė šiek tiek susipažinęs su 
Lietuva, nes savo pamoksle 
pažymėjo lietuvių ryžtą ir ko
vą dėl savo laisvės. Pamaldų 
metu giedojo neseniai subur
tas vaikų choriukas, Birutės 
Mockienės vadovaujamas. Jis 
pagiedojo naujų lietuviškų 
giesmių. Po pamaldų minėji
mą parapijos salėje atidarė LB 
Elizabeth apylinkės pirminin
kas Julius Veblaitis. Buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Maldą už Lietuvą pa
skaitė Vytautas Masyliūnas. 
Prieš pristatydamas kalbėto
ją, Veblaitis trumpai priminė 
per metų metus okupantų pa
darytas piktadarybes; žmonių 
areštus, kalinimus, žudymus 
ir genocidinius trėmimus lėtai 
mirčiai Sibire. Krašte per oku
pacijos laiką žmonės buvo 
verčiami vaidinti, meluoti, 
vogti, vieni kitus šnipinėti ir 
t.t. Komunistinė sistema per 
mokyklas iš vaikų širdžių rovė 
tikėjimą. Tokiu būdu buvo 
sumaitota tautos mąstysena ir 
pats gyvenimo būdas. Po 
nepriklausomybės atkūrimo 

pamažu susiformavo naujųjų 
veikėjų socialinis sluoksnis. 
Vienas lietuvis taip sakė: tie 
žmonės neturėtų būti vertina
mi vien negatyviai, nes jie 
sugeba visur prisitaikyti ir 
atrasti naujų įstatymų plyše
lius ir pro juos pralįsti. 

Minėjime kalbą pasakė 
Sigita Šimkuvienė iš New 
Haven, CT, tik prieš dvejus 
metus atvykusi iš Lietuvos. 
Šiaulių pedagoginiame uni
versitete ji įsigijo pedago-
gės-psichologės specialybę. 
Dirbo vaikų darželiuose Vil
niuje, Tauragėje ir buvo pa
skirta „Saulutės" darželio ve
dėja. Pati išsitarė, mėgstanti 
aktyvų gyvenimo būdą: bėga 
maratoną, žaidžia tenisą bei 
krepšinį. Nors Amerikoje ji 
dar pradžiokė, tačiau jau įsi
jungė į JAV LB Krašto valdy
bos veiklą. Dažnai matome ir 
jos straipsnius mūsų spaudo
je. Turi dvi dukras: viena jų 
Lietuvoj, o kita čia. Sakė dir
banti prie statybų gan sun
kius ir nemoteriškus darbus. 
Tokiu būdu ji padeda savo gi
minėm Lietuvoje. „Čia atvykę, 
mes jaučiamės silpni, be įpras
tinės savo gyvenimo vietos, be 
įprastinio darbo, ir pykstame 
ant Lietuvos valdininkų, kurie 
nuskurdino mūsų tėvynę". Su 
pagarba ji paminėjo anksčiau 
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po karo atvykusius tautiečius 
ir jų nuopelnus lietuvybei 
Amerikoje. Jie kūrė organi
zacijas, klubus, statė kultūros 
židinius ir bažnyčias. Deja, 
sumažėjus lietuvių skaičiui, 
vyskupai pradėjo bažnyčias 
nusavinti, atiduoti kitiems, a r 
uždarinėti. Taip įvyko su Šv. 
Kazimiero bažnyčia New Ha
ven, CT, Kultūros židiniu New 
Yorke ir kitur. Tos bažnyčios 
buvo pastatytos didelėm pas
tangom ir sunkiai uždirbtais 
lietuvių pinigais. Pasakojo, 
kad naujasis New Haven vys
kupijos administratorius įsa
kė parapijiečiams išsiskirs
tyti. Atrodo, būtų logiška, kad 
už nusavintas bažnyčias ir 
kitus parapijų pastatus vieti
nėm lietuvių bendrijom būtų 
išmokėtos kompensacijos. De
ja, taip nėra. Būdama Daina
voje LB surengtoje konferenci
joje, kalbėtoja buvo nustebinta 
nuostabia lietuviška dvasia, 
Rambyno kalneliu ir Spyglio 
ežeru. Ten buvo parengti keli 
naujai atvykusiems įsikūrimo 
projektai, kuriuose skatinama 
kurti pagalbos centrus ir taip 
pat pabrėžiama kultūrinė, spor
tinė veikla, lituanistinių mo
kyklų svarba. Ji kvietė tėve
lius ir vaikus į šeštadienines 
mokyklas. „Norėčiau visų pa
prašyti tolerantiškumo, bendro 
tarpusavio supratimo, nepai
sant, kad mus skiria amžiaus 
tarpsnis, nes visus mus jungia 
bendras žodis — Lietuva", 
baigė savo mintis kalbėtoja. 

Buvo gauta NJ gubernato
riaus McGreevey proklamaci
ja, kurią perskaitė trečios kar
tos lietuvis Jonas Patrick. 
Tuomet Rimantas Bitėnas 
kreipėsi į visus, prašydamas 
aukų LB veiklai. Menine dalį 
pradėjo Andrius Radzevičius, 
paskambindamas J. S. Bach 8-
tą Invenciją, Johannes 
Brahms vengrų šokį Nr. 5, ir 
Scott Joplin kūrybai tipingą 
sinkopuoto ritmo melodiją. 
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Andrius, mokytojos dr. Fran-
nie Covalesky priežiūroje, da
ro gerą pažangą. Toliau solistė 
Angelė Kiaušaitė, sopranas, ir 
Julius Veblaitis, smuikas, at
liko 2 duetus: Franz Schubert 
„Serenadą" ir Stasio Šimkaus 
„Kur bakūžė samanota". Tada 
buvo pasmuikuotos Vytauto 
Klovos smuikui parašytos 8 
variacijos pagal liaudies dainą 
„Oi tu ieva, ievuže". Fortepi
jonu jas palydėjo Birutė Moc
kienė. Angelė Kiaušaitė pa
dainavo M. K Čiurli ^nio har
monizuotą JBeauŠtanti aušre
lė", Balio Dvariono „Žvaigž
dutę", ištrauką iš Franz Lehar 
„Linksmosios našlės" ir nuo
taikingą „Till My Man Gets 
Home", muzika Eric Hough-
ton. Jis pats jai ir akompana
vo. Po to pasirodė, rūpestingai 
Birutės Mockienės paruoštas, 
naujųjų ateivių vaikų cho
riukas, padainuodamas eilę 
čia dar negirdėtų dainų: „Ma
no Vytis ir trispalvė", muzika 
Aloyzo Žilio, žodžiai Vytės Ne
munėlio; „Daina iš širdies", 
muzika ir žodžiai Ritos Klio-
rienės; „Mūsų daina", muzika 
ir žodžiai Gintaro Abariaus; 
„Vilkas šieną bepjaunąs", liau
dies daina; „Visiems — ma
žiems ir dideliems", muzika 
Gorbulskio, žodžiai Stasio Žli
bino. Šios dainos solo dalį at
liko mažoji Linutė Mockutė. 
Savo rankom pagamintų kank
lių palyda Rimas Prancke-
vičius su Angele Kiaušaitė 
padainavo „Kur lygūs laukai". 

Pabaigai visų dalyvių buvo 
padainuota „Žemė Lietuvos", 
muzika Kazio Vasiliausko, žo
džiai Sigito Gedos ir „Lietuva 
brangi", muzika Naujalio, žo
džiai Maironio. 

Apie 100 dalyvių suaukojo 
apie 2,850 dol. Daugiausia bu
vo skirta LB, o kitos aukos bu
vo skiriamos A.P.P.L.E., Tau
tos fondui, ALTui, „Bridges" ir 
NY Lietuvių radijo programai. 

Julius Veblaitia 
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LIETUVOS AMBASADORIUS 
JAV: „KVIEČIU BALSUOTI UŽ 

LIETUVOS NARYSTĘ 
EUROPOS SĄJUNGOJE" 

- . 

Kaip žinote, 2003 m. ge
gužės 10-11 d. Lietuvos pilie
čiai yra kviečiami pareikšti 
savo valią referendume, kurio 
klausimo sprendimo tekstas 
yra: „Pritariu Lietuvos Res
publikos narystei Europos Są
jungoje". Referendume balsuo
ti taip pat galės ir Amerikoje 
gyvenantys Lietuvos piliečiai. 
Balsavimą Amerikoje praves 
Lietuvos diplomatinės atsto
vybės. Todėl kviečiu visus, ku
rie dar neužsiregistravote re
ferendumui, kuo greičiau tai 
padaryti. 

Labai svarbu, kad daly
vautumėte šiame referen
dume, nes jo rezultatai bus 
privalomi ir kiekvieno iš mūsų 
balsas bus lemiamas. Referen
dumas bus laikomas įvykusiu, 
jei prie balsadėžių ateis dau
giau kaip pusė piliečių, tu
rinčių balso teisę ir įrašytų į 
sąrašus. Kad referendumo 
nuostata būtų laikoma priim
ta, reikia, kad „už" arba „prieš" 
pasisakytų daugiau kaip pusė 
nuo visų atėjusių žmonių. 

Apie narystės Europos Są
jungoje svarbą galima kalbėti 
plačiai ir ilgai. Tačiau šiame 
straipsnyje norėčiau paminėti 
tik tuos klausimus, apie kuriuos 
dažniausiai esu klausiamas 
savo apsilankymų Amerikos 
lietuvių bendruomenėse metu. 

Dažnas klausia, koks yra 
Lietuvos pagrindinis narystės 
ES pranašumas. Mano atsa
kymas tokiais atvejais būna 
trumpas — tai atsivėrusios 
naujos galimybės. Kai atsive
ria naujos rinkos, panaikina
mos kliūtys prekybai bei tran
zitui, o į šalį ateina patirtis." 
žinios, technologijos, demokra
tinės tradicijos, galiausiai — 
pinigai, o dar kartu su mecha
nizmais tikslingai juos panau
doti, tai negali neturėti tei
giamos įtakos kiekvieno mūsų 
gyvenimui. Aktyvus visuome
nės sluoksnis jau žino: ES su
teikia naujas veiklos ir augi
mo galimybes, atveria struk
tūrinius fondus, kurių pagal
ba galima toliau įgyvendinti 
savo planus ir idėjas bei 
įsitvirtinti ES rinkoje. Kiti 
taip pat greitai pamatys, jog, 
Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą, jie iš to laimės. Narystė 
sukurs naujas darbo vietas, 
padarys šalį modernesnę, pa
trauklesnę gyvenimui ir kūry
bai, atvers naujus horizontus. 
Tikiuosi, kad tai taip pat pa
dės sumažinti ekonominę emi
graciją bei paskatins į Lietuvą 
sugrįžti dešimtimis tūkstan
čių per pastarąjį dešimtmetį 

plačiai po pasaulio kraštus, 
tame tarpe Ameriką, paskli
dusius lietuvius. 

Kiti nori plačiau išgirsti 
apie ekonominę narystės ES nau
dą ir mano atsakymą į klau
simą, ar lietuviai yra pasi
rengę konkuruoti besiple
čiančioje Europoje. 

Atidžiau stebintis Europos 
integracijos reikalus, skaityto
jas žino, kad siekdama didinti 
kandidačių konkurencingu
mą, Europos Komisija sufor
mulavo reikalavimą, kad, 
prieš tapdamos narėmis, visos 
šalys kandidatės privalo įro
dyti savo įmonių pasirengimą 
atlaikyti konkurencinį spaudi
mą bendrojoje rinkoje. Taigi 
Lietuva nebūtų buvusi pakvies
ta tapti ES nare, jei nebūtų 
patenkinusi šio narystės kri
terijaus. Narystė ES turėtų ne 
tik nesužlugdyti Lietuvos 
ekonomikos, bet priešingai — 
padėti tvirtus pagrindus toles
niam jos augimui. 

Ekonomikos teorijoje ir 
praktikoje žinoma pagrindinė 
mažų valstybių ekonominio 
augimo sąlyga —jų atvirumas 
užsienio prekybai ir investici
joms. Jau šiandien Lietuvos 
ūkio augimą didžiąja dalimi 
lemia įmonių eksporto apim
čių augimo tempai. Taigi pir
miausia narystė ES garantuos 
Lietuvos gamintojams muitų, 
kvotų ar kitokių prekybos bar
jerų nevaržomą verslo erdvę 
nuo Vilniaus iki Lisabonos. 
Kitais žodžiais tariant, narys
tė ES suteiks teisę be apribo
jimų parduoti savo produkciją 
didžiausioje pagal perkamąją 

' galią pasaulio rinkoje. 
Be to, narystė ES paska

tins užsienio bendrovių inves
ticijas Lietuvoje. Išaugs užsie
nio investuotojų ir šalies įmo
nių pasitikėjimas Lietuvos tei
sine aplinka, ji įgys vis dau
giau bendrų bruožų su Vokie
tijoje ar Prancūzijoje dešimt
mečius veikiančia teisine ap
linka (kad jos nėra Lietuvoje, 
taip dažnai skundžiasi mūsų 
šalies žmonės ir verslininkai). 
Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
narystė ES taip pat padidins 
susidomėjimą mūsų šalimi 
Amerikos verslininkų, inves
tuotojų tarpe. Tai atvers nau
jas verslo tarp Lietuvos ir 
Amerikos perspektyvas. 

Pagaliau pažymėtina struk
tūrinių fondų teikiama para
ma, kurią gaus Lietuva, ta
pusi ES nare. Lietuva 2004-
2006 m. iš ES išsiderėjo 9.243 
mlrd. litų, o įmokos į ES biu
džetą sudarys 1.764,4 mlrd. 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis 

Ses. Ona Mikailaitė 

Prisikėlimo atšvaitai 

Hans Holbein, jn. (1497-1543). „Paskutinė Vakariene" 

litų, beveik keturis kartus 
mažiau. Turint omenyje, kad 
visas Lietuvos 2002 m. valsty
bės biudžetas yra maždaug 11 
mlrd. litų, ši parama būtų iš
ties reikšminga. 

Trečias, dažnai rūpimas, 
klausimas yra susijęs su bū
simu Lietuvos vaidmeniu. Šias 
abejones taip pat norėčiau 
išsklaidyti. Lietuvos narystė 
ES suteiks galimybę daryti 
įtaką šios organizacijos spren
dimams vidaus ir užsienio 
politikos klausimais, ir taip 
pasiekti, kad Lietuvos suve
renumas ir interesai būtų vi
siškai įgyvendinami. Lietuva 
taps ne tik dešimtmečius sėk
mingai veikiančios bendros 
kapitalo, darbo, prekių ir 
paslaugų rinkos dalimi, bet ir 
bendros teisingumo, vidaus 
reikalų sistemos bei Europos 
užsienio ir saugumo politikos 
dalyve. Lietuva taps dalyve, o 

ne „iš viršaus nuleidžiamų" 
Briuselio nurodymų vykdyto
ja, kaip gali pasirodyti neigia
mai manantiems apie būsimą 
Lietuvos "narystę ES. Įsto
dama į ES, Lietuva įgys teises, 
kokiomis naadojasi ir kitos ES 
narės. Pavyzdžiui, Lietuva 
gaus septynis balsus ES Ta
ryboje, tiek pat kiek ir Slo
vakija, Danija, Suomija ir Ai
rija; Europos parlamente Lie
tuvai atstovaus 12 parlamen
tarų. Prie deramo Lietuvos 
atstovavimo ES gali prisidėti 
kiekvienas- iš mūsų. Dažnai (o 
po rinkimų — beveik visada) 
girdime, kad išsirinkome tokią 

mūsų ekonominiais, politi
niais ir saugumo tikslais. Tai 
tąsa tų pačių pastangų, kurių 
ėmėsi įgyvendinti tautos tėvas 
J. Basanavičius ir kiti Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signatarai 1918 m. Jie siekė 
sukurti modernią, demokra
tišką, klestinčią bei saugią 
valstybę, kuri užimtų gerbia
mą vietą Europos tautų ben
drijoje. Pritardami Lietuvos 
narystei ES, mes pratęstume 
savo protėvių ir tėvų pradėtus, 
tačiau karo ir okupacijos ne
gandų nutrauktus, darbus. 

Lietuva turi galimybę iš
naudoti istorinę galimybę — 

valdžią, kokios esame verti, tapti lygiaverte ir lygiateise 
Šis principas tinka ir kalbant Europos valstybe. Ir tai yra 
apie Lietuvos interesų atsto
vavimą Briuselio institucijose. 

Apibendi|hant, galima teigti, 
kad narystjįįr. yra gera žinia 
Lietuvai. Ljltuvos narystė ES 
yra susijusį su platesniais 

laisvas mūsų pasir inkimas, 
siekiant gerovės ir saugumo. 
Kviečiu jus referendume sa
kyti „Taip". Kviečiu balsuoti 
už saugią ir klestinčią Lietu
vą, vieningoje ir laisvoje Europoje. 

REFERENDUMAS DĖBLIETUVOS RESPUBLIKOS 
NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE 

Gerbiamieji Lietuvos pilie
čiai, 

Norime Jums priminti, 
kad kuo skubiau registruo-
tumėtės balsavimui referen
dume dėl Lietuvos Respubli
kos narystės Europos Sąjungoje. 

Patvirtinti savo registra
ciją reikia ir tiems LR pilie
čiams, kurie balsavo LR diplo
matinėse atstovybėse Prezi
dento rinkimų metu 2003 me
tų sausio mėn. 

Jei Jūsų atsakymo negau
sime, Jūsų gyvenamoji vieta 
liks nenustatvta ir balsavimo 

biuletenis Jums nebus siun-
čiamas. Tokšu būdu Jūs nega
lėsite balsifoti paštu. Norint 
balsuoti paštu reikia regist
ruotis iki balandžio 21 dienos. 

JAV gyvenančių ar laiki
nai esančių Lietuvos Respub
likos piliečių sąrašai yra nau
dojami tik referendumo orga
nizavimui, jie naudojami ir sau
gomi tik Lietuvos Respubli
kos diplomatinėse atstovybėse 
ar konsulinėse įstaigose ir 
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. 

Platesnę informaciją apie 
referendumą bei balsavimo 

organizavimą galite rasti LR 
ambasados Vašingtone tink-
lalapyje www.ltembassyus.org 
LR Seimo tinklalapyje 
www.Irs.lt/rinkimai. Maloniai 
prašome apie galimybę bal
suoti pranešti pažįstamiems ir 
draugams LR piliečiams, gy
venantiems JAV. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje: 211 East 
Ontario Street. Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. tel: 312-
397-0382, fax: 312-397-0385, 
Email: admin@ltconschi.org 
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Besiruošdami švęsti savo 
tikėjimo svarbiausias šventes 
— Kristaus kančios, mirties ir 
prisikėlimo — kurios formuoja 
mūsų krikščionišką mąsty
seną, duoda pagrindą nepa
laužiamai vilčiai ir teikia 
prasmę bei kryptį mūsų že
miškam gyvenimui, net ir to
liausiose pasaulio vietovėse 
galim įžiūrėti Kristaus perga
lės atšvaitus. 

Pasaulio įvykiai kartais 
mums sudabartina Kristaus 
Prisikėlimo, Jo pergalės prieš 
visokį blogį, realybę. Štai šį
met Gavėnios laiku stebėjome 
aršią Gėrio su Blogiu kovą, 
vykstančią Abraomo šalies — 
Irako — dykumų smėlynuose 
bei Eufrato ir Tigro upių 
žaliose pakrantėse. Viliamės 
tos kovos sėkmingos pabaigos 
bei taikos ir atkūrimo atėjimo 
išvargintiems, iškankintiems 
Irako žmonėms. Reikšminga, 
jog tai įvykdė krikščionis JAV 
prezidentas. 

Televizijoje stebint Sad-
dam Hussein statulų griovimą 
Irako miestuose, ryškiai prisi
mename komunizmo pamink
lų griovimą Lietuvoje, įsiga
lėjus išsilaisvinimo Sąjūdžiui. 

Irako krašte 95 nuošimčiai 
gyventojų yra musulmonai, o 
4 nuošimčiai krikščionių iš
siskiria iš daugumos. Šiuo me
tu Irake gyvena daugmaž 
300,000 krikščionių. Prieš 
trisdešimt metų (t.y. prieš 
Saddam Hussein įsigalėjimą) 
krikščionių buvo 1,8 milijonai, 
o 80 nuošimčių priklausė chal-
dėjų apeigų katalikų bend
rijai. Ši bendrija turi seną ir 
įdomią istoriją, siekiančią pir
muosius krikščionybės amžius. 

Chaldėjų apeigų katalikai 
yra viena iš 18 Katalikų 
Bažnyčios pripažintų apeigų. 
Šioms rytų apeigoms priklau
so Irako, Irano, Sirijos, Libano 
ir Turkijos katalikai, kuriems 
vadovauja chaldėjų Babilono 
patriarchas Rafaelis I, gyve
nantis Bagdado mieste. 

Šiai mažai vargstančiai 
bendruomenei, duok Dieve, su 
Irako išlaisvinimu ateis geres
ni laikai. Mat, Hussein juos 
aršiai persekiojo, sunaikin
damas 400 chaldėjų apeigų 
katalikų kaimų. Daugmaž 
10,000 jų pabėgo į Jordano 
valstybę, o 4,000 pasitraukė į 
Libaną. Beiruto chaldėjų ka
talikų vyskupas Michel Kas-
sarji jiems pataria grįžti į Ira
ką, nes Libane jiems nesaugu 
ir labai sunku pragyventi. 
Būdami tremtiniai svetimose 
šalyse ir dar nemusulmonai. 
šie žmonės gyvena nuolatinia

me pavojuje. Chaldėjų apeigų 
kunigas Mousalli Jordane 
suteikia jiems krikšto sakra
mentą, aukoja eucharistijos 
liturgiją, laimina santuokas ir 
dažnai išlydi tremtinius iš šio 
pasaulio, mirus ne savame 
krašte . Daugumas chaldėjų 
katalikų gyvenančių Jordane 
arba Libane turi šeimos narių, 
įsikūrusių užsienyje, kurie 
juos šelpia. Beiruto vyskupas 
Kassarji tvirtina, jog Bažnyčia 
privalo padėti kiekvienam 
tremtiniui, prašančiam pagal
bos, nors chaldėjų bendrija 
nėra turtinga. Išlaisvinus ir 
atstačius valdžią Irake, šie, po 
įvairius kraštus pasklidę, 
tremtiniai galbūt galės grįžti į 
savo kraštą. 

Net „Time" žurnalas at
kreipė dėmesį į chaldėjų apei
gų katalikus. 2003 m. ba
landžio 14 d. numeryje. Žur
nalo viršelyje rodomas išsi
šiepęs Saddam Hussein, 
straipsnyje „Target: Saddam" 
išspausdinta iliustracija, kuri 
savotiškai jaudina: iš nugaros 
pusės nufotografuotas, juodai 
apsirengęs, žmogus stovi ir 
žiūri į bombardavimo paliktus 
griuvėsius — jo sunertuose 
pirštuose rožinis. 

Sekdami šio sudėtingo ka
ro pabaigą, prisimenam ir 
triukšmingą jo pradžią — įsi
liepsnojusius ginčus bei de
monstracijas už ir prieš. „New 
York Times" dienraštis tuosyk 
išspausdino straipsnį apie tai, 
kaip JAV katalikams tenka 
spręsti: rikiuotis su popiežiu
mi, besimeldžiančiu už taiką, 
ar remti prezidentą George W. 
Bush. skelbiantį karą teisin
gumo ir tironijos pašalinimo 
vardan. Vienas gudrus ameri
kietis katalikas tuo klausimu 
pasisakė: „Popiežiaus darbas 
melstis už taiką, o marinai tą 
taiką įgyvendino". Štai sėk
mingai suderintos priešingy
bės: kiekvienas atliekam 
mums Dievo skirtą užduotį. 

Per visą Irako karą Va
tikano nunciatūra Bagdade 
nenutraukė savo darbo su 
Irako žmonėmis, ypač kata
likais, solidarumo ženklan. Ir 
dabar popiežius Jonas Paulius 
II rūpinasi skleisti žinią, jog 
šis karas nėra krikščionių-mu-
sulmonų kova. Švęsdami Di
džiąją savaitę minimus Kris
taus kančios ir prisikėlimo 
įvykius, be abejo, melsimės už 
taiką. Taip pat prašykime 
Velykų Kristaus šviesos, vil
ties ir ryžto visiems Jo sekė
jams, besigrumiantiems prieš
taringose šio pasaulio kara
lystėse. 

NEĮKAINUOJAMAS LOBIS — 
ATOSTOGOS LIETUVOJE 

INDRE TIJUNELIENE 
Nr.2 

Centro patalpos moder
nios. Naujausia įranga atlie
kami rentgeno bei endosko
piniai tyrimai, mamografija, 
ultragarsas, klinikinės fizio
logijos tyrimai, akių. ausų, no
sies ir gerklės tyrimai, akuše
rijos ir ginekologijos tyrimai. 
Konsultuoja net 100 Lietuvos 
gydytojų. Veikia imunofer-
mentinių, biochemijos, cito
logijos, patologijos, bei klini
kinės laboratorijos. Atlieka
mos ambulatorinės operacijos. 
Pacientų aptarnavimo sis
tema kompiuterizuota. Pri
imamos kredito kortelės. 

Diagnostikos centre pra
leidome keletą valandų. Pa
daryta daug tyrimų. Kai kurie 
rezultatai mums buvo pateikti 
ir su gydytoja aptarti tą pačią 
dieną, o kitus duomenis 
atsiėmėm po trijų dienų. Po 
nuodugnių patikrinimų mūsų 

studentui diagnozė — įsise-
nėjęs bronchitas ir pūliuojanti 
angina (tonsilai). Centro pas
laugos yra brangios ir. vieti
niai tvirtina, kad kartais gali 
būti siūlomos nereikalingos 
procedūros. Mūsų tyrimai kai
navo apie 560 litų, o JAV tiek 
kainuotų, vos koją į kliniką 
įkėlus... „Euro" vaistinėje 
pirkti vaistai už 50 litų taip 
pat laikomi brangiais, nekom
pensuojami ligonių kasos. 

Rūbinės dydžio patalpose 
gyvenusi akla motina ir jos 
dukrytė su „Saulutės" ir gerų 
žmonių pagalba gautą kitą 
butuką baigė remontuotis ir į 
jį jau persikraustė. Tačiau tuo 
jos gyvenimo golgota nesibai
gė. Porą metų ji dėjo centą 
prie cento, kad kambarėliai 
taptų tinkami gyventi — kad 
langai užsidarytų, grindų 
lentose nebūtų skylių, san

technika veiktų. Kiek triūso 
įdėta įsigyti baldelių atsisė
dimui, atsigulimui, staliuką 
valgymui ir spinteles ..turto" 
susikrovimui... Laiptinėje tu
rėklas kruopščiai paženklin
tas, kad akloji atpažintų, jau 
pasiekus savo aukštą. O koks 
pasididžiavimas kunigo Anta
no Saulaičio, SJ. dovanota vi
rykle! Dabar ji man pasakojo, 
kad norinti suruošti įkurtuves, 
norinti atsidėkoti visiems ge
riesiems, jai padėjusiems, 
žmonėms! Vis norima plaukti 
su gyvenimu, jei ne sau. tai 
bent kad dukrytei būtų švie
sesnė ateitis. 

Dukrytės lavinimą ji sąži
ningai prižiūri — mokslas, 
muzika, anglų kalba ir 1.1. 
Viskas vietoj, tik, besisten
giant sumokėti įvairias sąs
kaitas, pinigų nebelieka mais
tui, vaistams. Tada atsiranda
ma ligoninėje, nes ir taip silp
nas organizmas sustreikuoja, 
net ir inkstai atsisako dirbti. 
Ir praleidžia abi porą mėnesių 
ligoninėje. Kad padėtų motiną 
slaugyti, dukrytei pastatoma 
lova, bet maisto porcija skiria

ma tik motinai... Dalijamasi ir 
maistu, ir likimu. 

Per ..Saulutės" narę Dalę 
Blekienp buvo atlikta operaci
ja Santai, kuri nevaldė kojų, o 
tik žeme šliaužiojo. Ją pri
žiūrėjo rūpestingos auklėtojos 
Vilkaviškio lopšelyje „Pasaka", 
tai tie patys nameliai, kuriuo
se išsivystė neįgaliojo ber
niuko Edmo piešimo talentas. 
Dabar Santa Kybartų vaikų 
globos namuose, no tik pasi
ramstydama vaikšto, bet kai iš 
anksto nepranešę atvykom ir 
direktorius auklėtojai pasakė, 
kad ateinam Santą aplankyti, 
ji net ėmė laiptais leistis mus 
pasitikti! Koks džiaugsmas 
mums. o ji apsikabinusi myla
vo mūsų atvežtą meškiuką. 
Kiti vaikučiai krykštavo, gavę 
saldainius ir margus sviedi
nukus. Santai reikia dar vie
nos operacijos, bet prieš tai ji 
bus vežama į Druskininkus. 

Kybartų vaikų namuose 
trūksta žaislų — įvairių ka
muolių, šachmatų, šaškių ir 
1.1. Direktorius Jonas Jonytis 
labai dėkingas „Saulutės" 
Floridos skyriui (pirm. Birutė 

Kožicienė) už nuolatinę pa
ramą. Nors globos namai įsi
kūrę netoli bažnyčios, atrodo, 
kad nedažnas pagalvoja apie 
vaikučius šiame Lietuvos 
kampelyje. 

Tarp Marijampolės ir Ky
bartų yra Alvitas, kur vasarą 
darbavosi ..Saulutės" narė Ona 
Šulaitienė. paremiant klebono 
Kajoko karitatyvinį darbą su 
vaikais. Marijampolėje sociali
nė darbuotoja Daiva Pan-
kauskienė taip pat dėkojo, kad 
Birutė Kožicienė ir Floridos 
„Saulutės" neapleidžia Mari
jampolės vargšų sunkiame 
nedarbo laikotarpyje. Ypač 
dėkojo už pagalbą studentams. 
Tuo metu Daivos tėvelis po 
infarkto gydėsi Vilniuje. Buvo 
didelis rūpestis jam gauti 
reikalingu vaistų. ..O lia lia" 
vaikų choro vadovė Laima 
Lapkauskaitė džiaugėsi, kad 
jaunoji dainininkė Neringa 
N'ekrašiūte, nors ir pasken
dusi moksluose, tebedainuoja. 

Kalbama-, kad beskraidy-
damas Alytuje. Rolandas Pak-
sas vos nenunešė vieno pasta
to stogo... Gal tokiu būdu. kaip 

Dickens pasakoje, jis sugebėjo 
pažvelgti kokia šeimų kasdie
nybė Lietuvoje? Gal pamatė 
šeimą, sukniubusią prie gė
lėmis apsupto senelės karsto? 
Tai močiutė, kurios švelnios 
rankos ir geroji širdis buvo 
stiprybės šaltinis seneliui, jų 
dukrai ir jos dukterims, kurios 
savo namų šiluma dalijosi su 
likimo nuskriaustaisiais. Ne
paisant sunkių sąlygų, ben
dromis pastangomis vaikai 
išaugo — vienas baigė amatų 
mokyklą ir ieško darbo, trys 
universitetuose, o jauniausia 
dar namuose, kad. grįžusi iš 
mokyklos, savo čiulbesiu pra
skaidrintų senelio dienas, pa
guostų nelengvą dalią ne
šančią mamytę. 

Auga ir Remigijus, ber
niukas netur int is kojų, nei 
kairės rankos. Kimba jis į 
kompiuterį ne tik žaidimui, 
bet suprasdamas, kad tik tai 
gali būti jo ateities išganymas. 
Bet. augdamas gausioje šeimo
je, į kurią iš sudėtingiausių są
lygų papuolė vienuolika vaikų, 
jis nėra dėmesio centras, nes 
kiekvienas turi savo ypatingus 

poreikius, ir gerai, kad kant
riesiems tėveliams netrūksta 
energijos, jėgų pamokyti, pa
skatinti, paguosti. Šiai šeimai 
nemažai padėjo JAV rytinio 
pakraščio atstovai Robert 
Dūda ir Ginger Houghton. 

Klaipėda žiemą žymiai 
rūstesnė nei vasarą. Šilumos 
teikia studentai, kurie, per 
„Saulutę" gavę rėmėjus, sėk
mingai studijuoja arba jau 
baigė mokslus. I vargą pate
kusiems ranką ištiesia Šv. Ka
zimiero parapijos „Caritas" ir 
gausių šeimų bendrija ..Šeimy
na", apimanti 63 šeimas. 305 
vaikus. Bendrijos tikslas — 
moraliai ir materialiai padėti 
gausioms šeimoms. Organi
zuojami kultūriniai renginiai, 
padedama išleisti vaikus į 
mokyklą. Šeimoms trūksta 
maisto, rūbų. avalynės, mo
kyklinių priemonių. Yra daug 
bedarbių, o ir dirbantys ne
įstengia išlaikyti šeimų. Todėl 
dėkojama ..Saulutės" narei 
Marytei Zablockienei už rū
pestį. 

Bus daugiau 

http://www.ltembassyus.org
http://www.Irs.lt/rinkimai
mailto:admin@ltconschi.org
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LIETUVIŠKŲ KNYGŲ SKAITYMO 
,MARATONAS" BOSTONE »-> 

Bostono lit. mokyklos penktokai, pasibaigus sėkmingam knygų skaitymo 
maratonui. Iš kaires: Lina Juozelskyte. Greta Žukauskaite, Sofija Rasytė. 

R. Štuopienės nuotr. 

Bostono !it. mokyklos septintas skyrius (iš kairės) Daiva Mikšytė-
Slotkute. Monika Plioplvte ir Akvile Girdauskaitė. 

R. Štuopienės nuotr. 

Kaip ir kiekvienais me-
lais, taip ir šiemet. Bostono 

l i t uan i s t i ne mokykla organi
zavo lietuviškų Knygų skaity
mo „maratoną". Nežinan
t iems, kas tai yra — t rumpas 
paaiškinimas: visi mokyklos 
mokiniai 3 savaites turi skai
tyti l ietuviškas knygas: ne
sva rbu kokias — p a s a k a s , 
vadovėlius a r kalėdines pje
ses: nesvarbu, kur — namuo
se a r lietuviškoje mokykloje; 
nesvarbu, kada — klasėje ar 
vakare , prieš užmiegant. Kar
ta i s net ne visai svarbu, ar j ie 
skai to patys, a r jiems skaito 
jų tėveliai — bet tai galioja tik 
pat iems mažiausiems, kurie 
patys da r negali skaityti . 

Apie Knygų „maratono" 
a ts i radimą ir taisykles Rima 
G i rn iu s (toliau R. G.) pa-
ki;iuse mokyklos vedėjos Ri
tos Štuopienės I toliau — RŠ.): 

— Prieš kiek metų ir kaip 
Bostono lituanistinėje mokyk
loje a ts i rado Knygų „mara
tonas"? 

R.Š.: Knygų ..maratonas" 
HIVO įsteigtas Bostono litu-
mis t inės mokyklos ilgametes 
ii r ek to res Daivos Navic-

- gal prieš kokius dešimt 
dabar gerai net nepa

menu. Nuo to laiko jis vyksta 
nokykloje kiekvieną rudenį. 

R.G.: Kokie „maratono" 

„maratono 

tikslas yra skat int i mokinius 
skai tyt i l ie tuviškai , kad jų 
žodynas p r a t u r t ė t ų ir p a t s 
s k a i t y m a s sus t ip rė tų . Tuo 
pačiu yra gera proga paben
draut i su savo tėveliais, ka r tu 
skaityti , padiskutuoti , ką per
skaitė, ir t.t. 

R.G.: Kur ir ką mokiniai 
skaito? 

R.Š.: Mokiniai ska i to 
namuose ir kar ta is klasėje — 
priklauso nuo mokytojos, — 
kokie jos planai ir užduotys. 
Vyresni vaikai skaito pa tys — 
tyliai a rba garsiai . J a u n e s 
niems skai to tėveliai ir ma
mytės. Vaikai skaito savo pa
s i r inktas knygas fsavas arba 
pasiskolintas), mokytojos iš
r ink tas knygas , vadovėl ius , 
laikraščius, žurnalus . 

R.G.: Kaip vyksta Knygų 
„maratonas"? 

R.Š.: Mūsų Knygų „mara
tono" m e t u mokiniai k a s 
dieną pažymi mokyklos išda
l intame lapelyje, kiek minu
čių jie skai tė lietuviškai, o tė
veliai a rba mokytoja tai pa
tvir t ina savo parašu. Per „ma
ratono" užbaigimą būna su
skaičiuojami t a ška i (minu
tės). Visi sus i renka salėje ir 
būna išdalijamos premijos ir 
prizai už pirmąją, antrąją ir 
trečiąją v ie tas k iekv iename 
skyriuje. Visi lopšelinukai ir 
darželinukai gauna premiją ir 
prizą. Mara tonas yra orga

n i z u o j a m a s paga l Amer ikos 
mokyklų pavyzdį, k u r moki
nys per mėnes į iš „Pizza Hut" 
g a u n a ve l tu i picą, je igu skai to 
tą mėnes į , pvz., 300 minučių. 
Kai ku r i e va ika i t iesiog mėgs
t a ska i ty t i , ki t i mėgs ta var
žytis, t r e t i mėgs t a gau t i veltui 
picą — v ienu a r k i tu būdu 
p a s i e k i a m a s n o r i m a s rezul
t a t a s ; t u o s mėnes ius vaikai 
d a u g d a u g i a u s k a i t o l ie tu
viškai . Taigi , po to tėvų komi
t e t a s p a r ū p i n a picos, gėrimų, 
s a l d u m y n ų v i s i e m s moki
n i a m s . Skyr iu s , kur io moki
nia i d a u g i a u s i a ska i tė (vidu
t i n i š k a i k i e k v i e n a s va ikas ) 
pirmieji e i na pavalgyt i . 

R.G.: A r „mara tono" pra
džia kuo nors i šski r t ina? 

R.Š. : T a i p . „Mara tono" 
pradžioje b ū n a amer ik ie t i ška i 
v a d i n a m a s „kiek off\ Vienais 
me ta i s „Vilt is" mokykloje par
davinėjo l ie tuviškas knygas ir 
dalį l ė šų p a s k y r ė Bostono 
l i tuan i s t ine i mokyklai . Kitais 
me ta i s — mokyklos adminis
t r a t o r ė ir mokytoja aps i rengė 
ka ip didelė knyga ir ėjo per 
k lases . P e r n a i penk ta s sky
r ius s u k ū r ė ir at l iko lietuviš
ką d a i n ą „ rap" r i t m u „Jo, 
ska i ty t smagu" . Š iemet sur in
kome padovanotų , paauko tų 
ir p i r k t ų l i e tuv i škų knygų 
bibliotekėlę, iš kurios vaikai , 
tėvel iai ir mokytojos galėjo 
ska i tymui r ink t i s knygas . 

Knygų ska i tymo „marato
no" r ezu l t a t a i : 

I sky r iu s : Kr is t ina Nar
kevičiūtė (680 min.) — I vieta; 
Kristofas S t a k n y s (665 min.) 
— II v ie ta ; Monica Leveckytė 
(225 min.) — III vieta. 

II s k y r i u s : R e d u t ė Li-
m a n t a i t ė (510 min.) — I vieta; 
Andr ius Hickey (506 min.) — 
II v i e t a ; A lė t a J u o z e l s k y t ė 
(504 min.) — III vieta. 

III sky r ius : Emilija Bak-
šytė (633 min.) — I vieta; Li-
veta L a p i n s k a i t ė (505 min.) — 
II v i e t a ; A d o m a s Grigonis 
(495 min.) — III vieta. 

rV sky r iu s : Lukas Zibaitis 
(615 min . ) — I vieta; Aric 
LeBlanc (450 min.) — II vieta; 
Lina Bonda (50 min.) — III 
vieta. 

V sky r iu s : Lina Juozels
ky tė (838 min.) — I vieta; 
G r e t a Ž u k a u s k a i t ė (810 min.) 
— II v ie ta ; Sofija Rasytė (695 
min.) — III vieta. 

VI sky r ius : Dar ius Hickey 
(580 min . ) — I vieta; Vytas 
Š tuopis (390 min.) — II vieta; 
Kr i s t ina T a m u t y t ė (212 min.) 
— III v ie ta . 

VII skyr ius : Daiva Mik-
šy tė -S lo tku tė (885 min.) — I 
vieta; Monika Plioplytė (673 
min.) — II vieta; Akvilė Gir
d a u s k a i t ė (273 min.) — III 
v ie ta . 

LX skyr ius : Dain ius Ke-
r ikas (540 min.) — I vieta; Vi
lija B iz inkauska i t ė (500 min.) 
— II v ie ta ; Lia Šukytė (385 
min.) — III vieta. 

X sky r iu s : Kamilė Bizin
k a u s k a i t ė (530 min.) — I vie
t a ; L i n a K a z a k a i t y t ė (490 
min . ) — II v ie ta ; D a r i u s 
SubatLs (480 min.) — m vieta. 

Rima Girnius 
(Krištaponytė) 

Bostono l i tuanis t inės 
mokyklos ats tovė spaudai 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW YORKO APYGARDOJE 
Netekus Kultūros židinio, 

susirinkimai, pabendravimai, 
kai kur ių sportininkų treni
ruotės, išskyrus s tambesnius 
renginius, dabar vyksta Ap
reiškimo parapijos, Brooklyn, 
NY, nedidelėje salėje. Ten, 
sekmadienį, balandžio 6 d., 
tuojau po 10 vai. ryto lietu
viškai kun. Vytauto Volerto 
a tnašau tų šv. Mišių, ir buvo 
sušauk tas LB NY Brooklyn-
/Queens apylinkės met in is 
nar ių susirinkimas. Besiren
kančių į salę, čia j a u laukė 
paruošti užkandėliai, kvapni 
kavutė ir kiti priedai. 

Pasivaišinus ir atsigaivi
nus , susirinkimą at idarė ir 
toliau j am vadovavo apylin
kės pirmininkas Jonas Kun-
ca. Susirinkusius pasveikinęs 
ir padėkojęs už atsi lankymą, 
pakvietė -atsistoti ir tylos su
s ikaup imu prisiminti metų 
laikotarpyje į Amžinybę iške
liavusius bendruomenės na 
r ius, ypač dideliu uolumu ir 
darbš tumu pasižymėjusį Pra
ną Gvildį. 

Praėjusio metinio susirin
kimo protokolą perskaitė sek
retorius Edmundas Adomai
tis. Prie protokolo jokių pa
taisų neats i radus , buvo iš
klausyti pranešimai. 

Pirmutinis, kaip ir dera . 
pranešimą padarė pirminin
kas J . Kunca. Išgirdome, kad 
valdyba buvo susirinkusi ir 
posėdžiavo 9 k a r t u s . Posė
džiai vykę Religinės šalpos 
patalpose. Buvęs suruoštas , 
itin didelį pasisekimą turėjęs, 
Lietuvos liaudies dailės mu
ziejaus „Kanklės" ansamblio 
koncertas. Prisiminta aktoriaus, 
režisieriaus, visuomenininko 
Vitalio Žukausko 5-oji mirties 
sukakt is . Bendradarbiauta su 
LB NY apygarda ir prisidėta, 
j a i rengiant Vasario 16-osios 
bei Baisiojo birželio minė
j imus. Talkinta organizuojant 
„Lietuvių radijo" laidos kon
certą ir kita. Pranešimą baig
damas , pirmininkas išreiškė 
padėką Raimundui Slyžiui už 
jo veiklą politinėje plotmėje, 
organizuojant ir su Lietuva 
sus i jus ius reikalus, pvz., 
NATO, rašant la i škus bei 
peticijas JAV atstovams, se
na tor iams ir kitiems. 

Apylinkė pagr įs ta i d i 
džiuojasi su ypač dideliu uolu
mu ir rūpestingumu iždą tvar
kanč ia iždininke Renata 
Alinskiene. 

Kad darbą palengvintų, 
tuo pačiu ir primenant, jog 
laikas užsimokėti solidarumo 
mokestį, ji buvo išsiuntinėjusi 
160 laiškų, kas teikė puikių 
rezultatų. Kai kurie, atsiųs
dami solidarumo mokestį, da r 
pridėjo ir auką. 

Kontrolės komisija (Kęs
tu t i s Bileris, Kostas Norvilą ir 
Sofija Skobeikienė) tvarkin
gai vedamose iždininkės R. 
Alinskienės knygose jokių 
t r ū k u m ų neradusi , pate ikė 
tokį iždo stovį: pajamų turėta 
2.485.43 dol., išlaidų 1,631.96 
dol. Kasoje yra: 851.47 dol. ir 
iš praėjusių metų 3,494.66 

New York LB apygardos Brooklyn/Queens apylinkes valdyba. Iš kairės: A. Augyliene, R. Česnaviciene, S. Sližys, 
pirm. J. Kunca, E. Adomaitis, V. Jankauskienė ir R. Alinskiene. Vlado Sido nuotr. 

dol. Iš viso kasoje: 4,346.13 
dol. 

Apie NY lietuvių Atletų 
klubą, j a m šiais metais šven
čiant 100 metų amžiaus su
kaktį, jo veiklą, tur imus rū
pesčius ir p l a n u s ateičiai 
sklandžiai ir vaizdžiai pa
pasakojo klubo pirmininkė Al
dona Augyliene. Patys didieji 
rūpesčiai — ta i neturėjimas 
patalpų t reni ruotėms. Nete
kus Židinio, k u r anksč iau 
treniruotės vykdavo kelis kar
tus per savai tę , dabar reikia 
prieglaudos ieškoti pas sve
timuosius, kas d a u g kainuoja. 
Su Židiniu klubo užvesta byla 
dar nepasibaigusi . 

b e š t a d i e n i n ė s Maironio 
mokyklos padėtį ir jos proble
mas nušvietė mokytojų tary
bos p i r m i n i n k ė , mokytoja 
Dana Račiūna i tė -Norvi l ienė 
ir tėvų komiteto narė, moky
toja G i n t a r ė B u k a u s k i e n ė . 
Mokyklą, kaip ir Atletų klubą. 
slegia tos pačios problemos — 
patalpos. Anksčiau mokykla 
veikusi Ku l tū ros židinyje, 
dabar g laudž ias i ankš tose 
Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos, Maspeth , NY patalpo
se. Paskut in iu laiku į t a s pa
čias pata lpas persikėlus ir Re
liginei šalpai , reikėjo dar dau
giau s u s i s p a u s t i ta ip , kad 
„klasei" t e n k a ir koridorių 
panaudoti. Pa ta lpų nuoma — 
2,000 dol. Girdėti , kad kle
bonas ke t inąs ją dar daugiau 
pakelti. Šiuo metu mokykla 
atjaunėjusi. Kai prieš kelis 
metus buvo belikę vos kelioli
ka mokinių, d a b a r joje mokosi 
per 60. Mokestis už mokslą 
135 dol. Mokykloje mokyto
jauja 11 mokytojų. Mokyklos 
vedėja —Audrė Lukoševičiūtė. 

Susir inkimą pasveikinusi, 
LBNY apygardos pirmininkė 
dr. Giedrė Kumpikaitė , pasi
naudodama proga , painfor
mavo ap ie apgaulės būdu 
nusavintą Lie tuvių piliečių 
klubo, Maspeth , NY. pas ta tą 
— salę ir apie daromas pas
tangas jį a tgaut i . 

Pagaliau priartėjome prie 
paprastai gan „linksmos" pro
gramos dalies — rinkimų. Ta
čiau „pasil inksminti" neteko. 
Trijų va ldybos narių (pir
mininko Jono Kuncos. vice
pirmininkės Vidos J a n k a u s 

k ienės , kul tūros ir švie t imo 
r e i k a l a m s R a m u t ė s Č e s n a -
vičienės) terminui ba ig ian t i s , 
naujų kandidatų nepas iū l ius , 
j ie sut iko ir toliau valdyboje 
pasi l ikt i . Dabar, be minė tų , 
kiti valdybos nar ia i yra: Re
n a t a Alinskiene — iždininkė, 
E d m u n d a s Adomai t i s — 
sekre tor ius , Ra imundas Sližys 
— specialūs reikalai ir Aldona 
Augyliene — sportas . 

„Linksmintis" neteko ir su 
kontrolės komisijos r inkimais . 
Esamoji komisija (jų pavardės 
j a u anksč i au paminė tos ) 
sutiko pasilikti ir toliau. 

Dar pasižvalgius po vieną 
ki tą einamąjį re ikal iuką , 
sklandžiai p raves tas susirin
kimas, giedant Tau tos himną 
buvo užsklęstas . 

P . Palys 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

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

rences. Some :xperience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 erews. 
No e\p. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. .Vlust be tluent in English. 
L.A. McMahon VVindov* \Vashing. 

Tel. 800-820-6155. 

Reikalingas žmogus, 
galintis įstatyti duris, virtuvės 

spinteles bei galintis atlikti kitus 
remonto darbus. 

Tel. 773-719-4142, Paulius. 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greit :i. 
sarantuotai ir sąžininaai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBtt JO, NAML; SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mcr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Reikal ingi m ū r i n i n k a i i r 
paga lb in ia i d a r b i n i n k a i . 
Tel . 815-462-6263 a r b a 

630-774-1025. 

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790, Algirdas. 

P a r d u o d a 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaures-vakaru rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 
nuo 9 v.r. — 6 v.v. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Parduodamas nuostabus 
2 aukštų. 7 metų. plytinis namas 

Lemonte. 5 mieg.. 2 1/2 vonios, pri
jungtas garažas. 

Skambinti Re/Max 10. Margaret 
Wilk, tel. 708-857-1025. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 
Pavasario kainos S656-S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu, šalia 55 

areitkelio. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

EKga 

darželio mokiniai praleido iš viso '2,597 minutes skaitydami lietuviškas knygeles. 
R. Štuopienės nuotr 

i>osiono ui. moKyKios sėstas sKyrius, dalyvavęs Knygų skaitymo mara
tone Iš kairės Danus Hickey, Vytas Stuopis, Kristina Tamulytė. 

R. Štuopienės nuotr. 
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Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

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

E-mail:altv @ attbi .com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 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. 

•r-* 
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Vilniuje plevėsuoja ES vėliavos 
Atkelta iš 1 psl. 
Stojimo į ES sutartyje,' ku

rią sudaro daugiau kaip 5,000 
puslapių, atspindimas visas 
derybų su ES turinys, finan
sinės narystės ES sąlygos, 
konkrečios finansinės paramos 
sumos infrastruktūros ir regio
nų plėtrai, žemės ūkiui, išmo
kos žemdirbiams, žemės ūkio 
gamybos kvotos, pinigai Igna
linos uždarymo pasekmių įvei
kimui, pereinamieji laikotarpiai 
ir kita. 

Be to, į tekstą yra įtrauktos 
9 Lietuvai aktualios deklaraci
jos: ES paskelbta deklaracija 
dėl greitesnio nei 7 metai darbo 
rinkų atvėrimo Lietuvai, taip 
pat dėl Bendrijos paramos, 
siekiant, kad Lietuva įsijungtų į 
Šengeno erdvę kartu su pirmąja 
prisijungsiančiųjų valstybių 
grupe bei kitos. Sutartyje taip 
pat specialiu Protokolu yra 
įteisintas Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo pasekmių 
finansavimas. Sutartis įsiga
lios, kai ją pasirašys ES narių ir 
kandidačių parlamentai. 

Lietuvos gyventojai savo 
nuomonę dėl šalies stojimo į ES 
pareikš referendume gegužės 
10-11 dienomis. Planuojama, 
kad po referendumo, pavasario 

sesijoje, Stojimo sutartį turėtų 
patvirtinti Lietuvos Seimas. 

10 valstybių kandidačių 
atstovams pasirašius Stojimo 
sutartį, trečiadienį vakare 
Graikijos prezidentas Constan-
tinos Stephanopolous rengia va
karienę valstybių bei vyriausy
bių vadovams ir užsienio rei
kalų ministrams. 

Be stojimo į Europos Sąjun
gą sutarties pasirašymo cere
monijos, Atėnuose trečiadienį 
vyko neformalus Europos Są
jungos viršūnių tarybos susi
tikimas, kuriame buvo aptarti 
susirinkimo dėl Europos atei
ties klausimai. 

Trečiadienio rytą rengiami 
„mažųjų valstybių" vyriausybių 
vadovų pusryčiai, kuriuose da
lyvavo ir Lietuvos premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

Ketvirtadienį rengiama Eu
ropos konferencija, kurioje bus 
aptariama „platesnės Europos" 
iniciatyva, kuria siekiama iš
vengti naujų skiriamųjų linijų 
Europoje po ES plėtros bei plės
ti saugumo ir gerovės zoną už 
ES ribų. Šioje konferencijoje 
pirmą kartą dalyvauti narių 
teisėmis yra pakviestos Ukrai
na ir Moldova. Rusija pakviesta 
stebėtojos teisėmis. 

JO RANKA JAU BUVO SALTA 

Lietuvos premjeras Atėnuose 

Atkelta iš 1 psl. 
Būsimosios ES Konstitu

cinės sutarties projektas svars
tomas suvažiavime dėl ES 
ateities, kuris darbą pradėjo 
2002 metų vasarį ir tęs iki šių 
metų vasaros. Iki birželio mėne
sio tikimasi paruošti ES Konsti
tucinės sutarties projektą. 
Galutinius sprendimus dėl ES 

reformų priims šių metų 
pabaigoje arba kitų metų 
pradžioje prasidėsianti Tarpvy
riausybinė konferencija. 

Lietuva tikisi tapti pilna
teise ES nare 2004 metų pava
sarį- šiemet gegužės 10-11 die
nomis Lietuvos gyventojai bal
suos referendume dėl stojimo į 
ES. 

Atėnuose graikai rengia demonstracijas 
prieš karą 

Atkelta iš 1 psl. 
nei buvo dislokuotos per po

piežiaus Jono Pauliaus II vizitą 
į Atėnus prieš dvejus metus. Vi
si keliai į Graikijos sostinės cen
trą griežtai kontroliuojami, kai 
kur uždraustas ne tik automo
bilių, bet ir pėsčiųjų eismas. 

Nušviesti istorinio plėtros 

susitikimo į Atėnus suplūdo 
daugiau kaip 2,500 žurnalistų, 
tačiau praktiškai nė vienas jų 
negalės asmeniškai dalyvauti j 
pasirašymo ceremonijoje. Tik I 
Graikijos valstybinės televizijos 
operatoriams ir būriui fotografų 
bus leista stebėti šį iškilmingą 
reginį. 

P. Auštrevičius: dirbsim kaip lygus su lygiais 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuva dalyvaus kaip ste

bėtoja. 
13 Lietuvos Seimo narių 

taip pat dalyvaus Europos Par
lamento darbe. Pasirašius Eu
ropos stojimo sutartį baigėsi P. 
Auštrevičiaus kaip Vyriausiojo 
euroderybininko statusas. 

Anot jo. tai tik džiaugsmin
gas faktas, bylojantis apie atlik

tą darbą. P. Auštrevičiaus nuo
mone, Lietuva, dirbdama kaip 
lygi su lygiais vienoje Europos 
šeimoje, netruks atsikratyti 
kartais kamuojančio nevisaver-
tiškumo komplekso. 

„Teks dirbti tarp lygių, 
jaustis lygiais. Tas pats darbas, 
partnerystė, sprendimų paieška 
padės greitai pasijusti visa
verčiais", sakė P. Auštrevičius. 

Lietuvos kariai jau dirba karinėje oro bazėje 
Kuveite 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos atstovai jau įsi

kūrė vienoje iš koalicijos kari
nių bazių Kuveite. Šioje bazėje 
krovininius orlaivius aptarnau
jantys kariai-logistai iškėlė 
Lietuvos vėliavą. 

Pasak pranešimo spaudai, 
greta kitų vėliavų plevėsuojanti 
trispalvė, kariai su Lietuvos 
kariuomenės skiriamaisiais 
ženklais, vilkintys sava dyku
mų uniforma sukėlė didelį bazė
je tarnaujančiųjų susidomė
jimą. Sąjungos bendražygiai šil
tai bendrauja su lietuviais ir 
spaudžia ranką už tai, kad Lie
tuva šiame atsakingame kari
nių veiksmų etape prisidėjo prie 
tarptautinės operacijos. 

Logistų grupė dirba kari
niame oro uoste dviem pamai
nom. Gerai saugomoje teritori
joje kariai iškrauna ir pakrauna 
orlaivius. Tikimasi, kad darbo 
labai padaugės, kai pradės leis
tis daugiau lėktuvų su humani
tarinėmis siuntomis. Lietuvos 
kariai apgyvendinti palapinių 
miestelyje, esančiame šalia ka
rinės oro bazės. Palapinėse yra 
oro vėsintuvai, šaldytuvai, tele

vizoriai. Norintys pasimankš
tinti laisvu nuo darbo metu gali 
pasinaudoti sporto įranga. 
Kariai pranešė, kad jaučiasi 
saugūs, gyvena šiltai - apniu
kusią dieną oro temperatūra 
yra beveik 40 laipsnių šilumos. 

Tuo tarpu karo medikai 
šiuo metu susipažįsta su bū
simu darbu ir laukia, kada bus 
suformuota karo ligoninė, kuri 
greičiausiai bus dislokuota Um 
Kasre, Irako pietuose. 

Lietuvos medikų, tarp 
kurių yra dvi moterys, užda
vinys bus pagelbėti Irako krizė
je nukentėjusiems žmonėms. 
Lietuva į humanitarinę misiją 
pasiuntė traumatologą-ortope-
dą, okulistę, bendrosios prak
tikos gydytoją bei karo medici
nos gydytojo padėjėją. Lietuva 
yra septynioliktoji JAV vado
vaujamos sąjungos dalyvė ir 
vienintelė iš Baltijos valstybių, 
prisijungusi prie sąjungos, dar 
vykstant karo veiksmams 
Irake. 

Persijos įlankos regionas -
devintoji tarptautinė misija, 
kurioje šiuo metu tarnauja 
Lietuvos kariai. 

BRONIUS NAINYS 

O kokia ji buvo šilta, mie
la, draugiška, visada tiesiama 
iš pačios širdies. Tai pajutau 
jau pirmą kartą, spausdamas 
Edvardo ranką Vokietijoje, 
maždaug prieš penkiasdešimt 
penkerius metus, ir tokia ji 
buvo per visą mūsų ilgą 
draugiško bendravimo laiko
tarpį. 

Su Edvardu Lapu gyveni
mas mane suvedė amerikiečių 
okupacinių jėgų tarnyboje 
Vokietijoje. Nors po karo 
kitataučių čia maišėsi net keli 
milijonai, kuriuos naciai buvo 
suvežę įvairiems darbams, bet 
amerikiečiai kažkodėl išskyrė 
lenkus ir baltiečius, ir pasi
telkė juos pagalbinei karinei 
tarnybai. Kelios kuopos buvo 
sudarytos ir iš lietuvių. Dėl to 
mes buvom labai laimingi, nes 
buvom aprūpinti pastoge, 
drabužiais, maistu ir gauda
vome atlyginimą. Vieną tokių 
kuopų man teko padėti orga
nizuoti ir net ketverius metus 
joje padirbėti. Su amerikie
čiais reikėjo kalbėti ir susi
rašinėti tik anglų kalba, o tuo 
laiku nedaug lietuvių išeivių 
ją mokėjo. Mokantieji buvo 
brangus turtas. Edvardas tuo 
atžvilgiu buvo turtingas: jis 
gerai mokėjo ir angliškai, ir 
vokiškai. Tad į talką jį ir at-
sikvietėm. Ir jam gerai sekėsi. 
J is kažkodėl geriau už mus 
visus sugebėjo pažinti ame
rikiečius, labiau juos suprato, 
suvokė mums labai keistai 
atrodantį jų gyvenimo būdą, 
karių nuotaikas ir mokėjo 
jiems pataikyti. Kadangi ma
no darbas vyko ir tarp ame
rikiečių, ir tarp vokiečių, todėl 
kasdieninis ryšys atsirado 
tarp manęs ir Edvardo. Ir tai 
buvo mano laimė, nes mudu 
greitai susipratom ir sutarėm. 
Ir taip liko per visą gyvenimą 
iki paskutinio sudie. 

Edvardas buvo malonus, 
nuotaikingas, niekada nede
juojantis, visada pasiruošęs 

padėti kitam. Tvarkingas, 
gražiai apsirengęs ir, ypač 
būdinga, jam visada užteko 
pinigų. Kuopoje atlyginimus 
mokėjo dviem būdais: vokiš
komis markėmis — pagal ka
rinius laipsnius, ir amerikie
tiškais pinigais — visiems po 
5 dolerius. Tie penki doleriai 
visas turtas ir buvo, nes vokiš
kos markės iki pinigų refor
mos buvo niekai: tarp kuopos 
vado ir eilinio kario algų skir
tumas buvo trys pakeliai 
amerikietiškų cigarečių. Dole
rius mes tuojau pat išleisda-
vom, o Edvardas — ne, ir ei
davom mes pas jį skolintis, ir 
kokia jo gera širdis.— skolino, 
nuo tokio trupinio dar sugebė
damas trupinėlį nuskverbti. 
Kaip įdomu šiandien anuos 
laikus prisiminti — skurdūs 
jie buvo, tačiau ir savotiškai 
nuotaikingi. Susitikę mes vis 
rasdavom ką nors būdingo iš 
to laikotarpio užgriebti. 

Persikėlėm į Ameriką, abu 
į Čikagos apylinkes. Aš jau 
vedęs ir su šeima. Jis vien
gungis, bet jau tykantis. Mer
giną tikrai buvo nusižiūrėjęs, 
bet tai jau buvo jo paslaptis. 
Sužinojus — maloni staigme
na. Patyrę apie jo ketinamas 
vedybas su Vilhelmina (mes 
visi ją vadinom Liale) Kubi-
liūte, mudu su žmona, pra-
džiugom. Juk mes abu ją gerai 
pažinojom. Ji dirbo tuo laiku 
labai paslaptingoje, mūsų 
įkurdinimu besirūpinančioje, 
organizacijoje, apie kurios ke
tinimus mums nieko nebuvo 
sakoma, o per Lialę mes visgi 
šį tą patirdavome. Kartais ir 
labai reikšmingo. Poron jiedu 
tinka — nutarėm. Ir iš tikrųjų 
Edis ir Lialė vienas kitam la
bai pritiko. 

Nors pasukom ir skirtin
gom kryptim — Edis ir Lialė 
nuėjo verslauti, mudu su žmo
na — kitiems tarnauti, tačiau 
Vokietijoje užsimezgusi drau
gystė niekada nenutrūko. La
pams verslauti sekėsi. Edis, 
gabus televizijos žinovas, par-
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Edvardas Lapas. 

duodavo jas kartu su aptar
navimu, iš kurio vėliau neblo
gai uždirbdavo. Lialė tapo ga
bi pardavėja. Jų verslove 
pasinaudodavo ir daug lietu
vių, ir turbūt tiesa bus, jeigu 
pasakysiu, kad jie Lapus ir 
nuskriausdavo. Mat vis pi
giau, dar pigiau, ten tiek ir 
tiek, sakydavo, kol, ko gero, 
labai paslaugų ir sukalbamą 
Edį iki savikainos nuvaryda
vo. Tačiau jis niekada nesi
skundė, versle pasitaiko vi
saip, sakydavo. Paskambino 
kartą viena senyva kitatautė: 
neveikianti televizija dar už 
ją senesnė. Gelbėk, naujai 
pirkti neturiu pinigų, dejuoja. 
Pataisiau, kelias naujas dalis 
įdėjau ir tik už jas sąskaitą 
parašiau, pasakoja Edis. Tai 
ką, tu deimantų čia pridėjai, 
nenoriai sąskaitą mokėjo 
moteris. 

Į tokius smūgius Edvar
das atsakydavo smūgiais gol
fo laukuose, ramindavosi Lie
tuvių architektų ir inžinierių 
sąjungoje tarp tokias pat gy
venimo tikrovės dažnai sutin
kančių kolegų. Dalyvaudavo 
sąjungos susirinkimuose, suė
jimuose, vaišėse. Dažnai ir 
mudviejų šeimos pabendrau
davo, pasisvečiuodavom vieni 
pas kitus, ir visada būdavo 
smagu. 

Bet laikas vietoje nestovi. 
Švilpia kaip vėjas, kartu neš
damas ir mūsų gyvenimą. Ed
vardui ir Lialei Lapams „Mel-

Park T V verslas atėmė daug 
jėgų ir sveikatos. Pakanka
mai susitaupę, iš jo pasitrau
kė. Likusią gyvenimo dalį 
tikėjosi praleisti ramiau, be 
kasdieninės įtampos, laisviau, 
nes jiedu labai gražiai su
gyveno. Tačiau likimas to ne
žadėjo. Lialė pradėjo negaluo
ti, įsimetė nepagydoma, nuo
latinės priežiūros reikalaujan
ti, liga. Ir čia Edvardo meilė 
žmonai išryškėjo visa pilnat
ve. Jis ją slaugė, namuose šei
mininkavo, vežiojo pas gydyto
jus, globojo, guodė iki pasku
tinės jos gyvenimo minutės. Jo 
žmogiška prigimtis, išsiugdy
tas taurumas, mylinti širdis 
neapleido jo nė sunkiose gy
venimo valandose. O jų buvo 
nemažai. Lietuvai sukilus 
prieš sovietinį okupantą kau
tis dėl nepriklausomybės, į 
kovotojų gretas jungėsi ir trys 
broliai Lapai. Vyresnysis žu
vo. Jaunystėje patirta tragedi
ja niekada negalėjo būti už
miršta. 

Paskiausiu laiku mudviejų 
susitikimai buvo retesni. Ed
vardas gyveno Floridoje. Praė
jusį lapkritį atsitiktinai atsi
radau St. Petersburg Lietuvių 
klube. Mane pamatęs, Edis iš 
toli mojo ranka, pasikvietė į 
svečius, aprodė savo puošnią 
gyvenamąją aplinką, skoningą 
butą, vaišino, ir vėl visą dieną 

nuoširdžiai bendravom. Po to 
dar kartą trumpai susitikom 
Lemonte, bet užeiti neturėjo 
laiko, skubėjo aplankyti žmo
nos Lialės kapą. O prieš 
savaitę jo ranką lieėiau jau 
paskutinį kartą, ir ji jau buvo 
šalta. Ir veidas be įprastinio 
šypsnio, ramus. Ilgai žiūrėjau 
į karste gulintį jo kūną. 
Mintyse viena po kitos skrido 
daugelio metų nuoširdžios 
draugystės akimirkos. Malo
nios, nuotaikingos, kartais įs
pūdingos neužmirštamais at
sitikimais, ypač iš tų „karei
viavimo" dienų Vokietijoje. 
Kartais tik paprastos, abiem 
šeimom susitikus, smagiai lei
džiant vakarą. Bet, deja, dau
giau jau jų nebebus. Mano 
jaunystėje įsigyto nuoširdaus 
draugo ranka niekada nebe-
mos. Ji jau nepajudinama 
šalta... 

Paskutinę kovo savaitę 
a.a. Edvardo Lapo sūnūs, 
marčios, vaikaičiai, sesuo, iš 
Kanados atskridęs jaunenysis 
brolis su šeima, gausus būrys 
draugų, verslo, profesijos kole
gų atsisveikino su juo Petkaus 
laidotuvių koplyčioje Lemon
te, palydėjo į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines Čikagoje 
amžinai ilsėtis šalia mylimos 
žmonos. 

Ir gražiam gyvenimui 
tokia Dievo valia. 

LIETUVIAI RELIGINIO AUKLĖJIMO KONGRESE 
Vasario 28 — kovo 2 d. 

Anaheim Convention Center, 
Anaheim, California, vyko Re
liginio auklėjimo kongresas 
(„Religious Education Cong-
ress"), kurį kasmet ruošia Los 
Angeles arkivyskupija. Per 
šias tris dienas išklausyti įvai
rių paskaitų, dalyvauti šv. Mi
šiose, įsigyti religinių leidinių, 
susipažinti su katalikų ben
druomenėmis atsilankė apie 
20.000 žmonių. 

Praeityje, 1983-1989 me
tais, kongrese Lietuvių kata
likų religinei šalpai atstovavo 
informacinės parodos organi
zatoriai Marytė ir Pranas 
Grušai, tuo metu PLJ sąjun
gos pirmininkas Gintaras 
Grušas, talkino Valerija, Vy
tas ir Ramunė Ruzgiai, Ričar
das. Raimonda ir Vilija Kont
rimai, Edmundas ir Rūta Ku
likauskai. Šie asmenys dalino 
tūkstančius informacijos lape
lių, brošiūrų bei JLietuvių ka
talikų Bažnyčios Kroniką" 
anglų kalba, atsakinėjo į da
lyvių klausimus, rinko para
šus grąžinti Lietuvos baž

nyčias tikintiesiems ir paleisti 
iš kalėjimų įkalintus, už ti
kėjimo laisvę kovojusius, ku
nigus, vienuoles ir pasau
liečius. Pertuos 7 metus jie at
liko didelį meilės darbą, ne tik 
supažindinant lankytojus su 
tikėjimo persekiojimu Lietu
voje, bet taip pat pritraukė 
dėmesį Amerikoje gimusių 
lietuvių, kurie gal pirmą kartą 
sužinojo, kad Kalifornijoje yra 
lietuvių telkinys. 

Kongreso rengėjai kvietė 
Los Angeles arkivyskupijos 
etnines parapijas dalyvauti ir 
parodyti savo tautinį meną bei 
religinę kultūrą. Šiais metais, 
tarp kitų dvylikos tautybių, 
dalyvavo Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapija ir jai atstova
vo bei lietuvių kultūros paro
dėlę suruošė parapijiečiai. 
Vytas ir Valė Ruzgiai, Ingrida 
Jodelienė. Angelė Vaicekaus
kienė, Martyna Žemelienė ir 
Dalilė Polikaitienė atvyko j 
talką užimti lankytojus, pa
kalbėti ir paaiškinti apie Lie
tuvą, Lietuvos tautinį ir reli
ginį meną. mūsų istorines ir 

religines vietoves. Buvo išdalin
ta apie 1,500 lankstinukų apie 
Lietuvą, Šiluvą ir Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapiją. 

Ačiū Valerijai Hale, kuri 
padėjo paruošti lankstinukus, 
parapijos klebonui, kun. Sta
nislovui Anužiui, už visoke
riopą paramą, organizatoriams 
V. ir V. Ruzgiams ir talkinin
kėms. D. J. P. 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2003 m. balan
džio 15 d., sulaukęs 78 metų mirė Vyras, Tėvelis, Sene
lis ir Prosenelis 

A. t A. 
KAZIMIERAS MIECEVIČIUS 

Gyveno Michiana Shores, IN, anksčiau Čikagoje. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. 
Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Casey su žmona 

Dana ir dukros Elzbieta ir Jane; duktė Irena su vyru 
John ir vaikai Amy, Tony, Veronika, Terisa, Saha; 
duktė Joana, žentas Paulius Rudis; sesuo Dalia Jiecius 
su vyru Kęstu ir vaikai Lidija, Algis, Kęstutis ir Rima; 
anūkai, proanūkai, daug sūnėnų ir dukterėčių Ameri
koje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, balandžio 18 
d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. McKeon laidojimo namuose, 
2410 Duneland Beach Dr., Michigan City, IN. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 19 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 v.r. velionis bus palydėtas į Green-
wood Cemetery, Michigan City. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę žmona, vaikai ir g iminės 

Laidot. direk. McKeon, tel. 219-878-1881. 

'thedeagnafon A340. 

Vasario 28-kovo 2 d vykusiame „Religinio auklėjimo kongrese", Anaheim, 
CA. prie lietuvių tautinio meno parodėlės (iš kaires): Dalilė Polikaitienė, 
Angelė Vaicekauskienė ir Valė Ruzgienė. Virto Ruzgio nuotr 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new ciass of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'li 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and ameni*ies. It's also the result of an enhanced quality of service you'li 
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 S4S 

http://www.scandinavian.net


6 DRAUGAS, 2003 balandžio 17 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

A t A Zenonas MerecMs 
staiga mirė ligoninėje š. m. ba
landžio 15 d. Dėl laidotuvių 
informacijos skambinti į Pet
kus Lemont laidojimo namus, 
1-800-994-7600. 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį savaitės die
nomis galite įsigyti „Sekly
čioje", 2711 W. 71st Str., Chi-
cago. Informacijos teikiamos 
tel. 773-925-6193. Jau tik 
truputį daugiau kaip savaitė 
liko iki premjeros, kuri vyks 
balandžio 27 d., per Atvelykį, 
3 vai. popiet, Morton gimnazi
jos auditorijoje. 

Amerikos Lietuvių gydyto
jų 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 paskaita, 
kiti pranešimai ir vakarienė. 
Apie dalyvavimą pranešti 
telefonais: 773-776-7337; 
708-^22-2299. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje balandžio 20 d., Ve
lykų sekmadienį, po 10:30 vai. 
Mišių ruošiami šventiniai Ve
lykų pietūs parapijos salėje. 
Vaišinsimės mūsų šeiminin
kių paruoštu maistu, žaisime 
žaidimus, ridensime margu
čius, dainuosime, šoksime... 
Savo dainomis mus linksmins 
„Kaukas". Vietą arba stalą iš 
anksto galima užsisakyti tel. 
773-776-4600. Laukiame su 
šeimomis! 

Ziono Lietuvių liuteronų 
bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
visus kviečia kartu švęsti 
Didžiąją savaitę ir Velykas. 
Pamaldos penktadienį, balan
džio 18 d., 5 vai. vakare pa
maldos su šv. Vakariene — 
lietuvių kalba; 6:30 vai. v. 
Tamsos (Tenebrac) pamaldos. 
Sekmadienį, balandžio 20 d., 
6:30 vai. r. Prisikėlimo pamal
dos anglų kalba; giedos para
pijos moterų choras; po pa
maldų visi kviečiami velyki
niams pusryčiams parapijos 
salėje; 10 vai. r. pamaldos 
anglų kalba su sekmadieninės 
mokyklos vaikų programėle; 
11 vai. r. pamaldos lietuvių kal
ba. Adresas: 9000 S. Menard 
Ave, Oak Lawn, IL, 60453, tel. 
708-422-1433. 

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. 

Visi vakariniuose prie
miesčiuose gyvenantys lietu
viai kviečiami dalyvauti Di
džiosios savaitės ir šv. Velykų 
pamaldose Šv. Antano bažny
čioje, 1500 S. 50th Ave, Cicero 
mieste. Didįjį penktadienį — 5 
vai. Kryžiaus pagarbinimas. 
Šv. Velykų rytą, 6:30 vai. r., 
tradicinės Prisikėlimo Mišios 
ir 9 vai. r. Velykų dienos Mi
šios. Kviečiami visi lietuviai, 
seniai čia gyvenantys ir nese
niai atvykę, savųjų tarpe, lie
tuvių pastatytoje ir pal. Jur
gio Matulaičio prieš 75 m. pa
šventintoje bažnyčioje, su di
deliu džiaugsmu sutikti prisi
kėlusį Kristų. 

Didįjį penktadienį, balan
džio 18 d., „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė 
nedirbs. „Draugas" su šešta
dieniniu priedu išleidžiamas 
Didįjį ketvirtadienį (šeštadie
nio data), o penktadienį dien
raštis neišeis. 

Velykų dieną, sekmadienį, 
balandžio 20, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
'6900 S. Washtenaw Ave, Chi-
cago) pamaldos lietuvių kalba 

bus 7 vai. ryte — Prisikėli
mas, 10:30 vai. r. — Suma. 
Visi kviečiami atsilankyti šio
je nuostabaus grožio lietuvių 
šventovėje (arch. Jono Muloko 
suprojektuota) ir kartu švęsti 
Kristaus Prisikėlimo šventę. 

Išpažinčių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
klausoma šia tvarka: Didįjį 
ketvirtadienį: 6—6:30 vai. 
vak.; Didįjį penktadienį: 9— 
9:30 vai. r., 6—6:30 vai. vak.; 
Didįjį šeštadienį: 9-9:30 vai. r., 
4-4:30 vai. popiet. 

BALFo # 5 skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas ba
landžio 24 d., ketvirtadienį, 12 
vai., BALFo centro patalpose 
(„Draugo" pastate). Visi na
riai raginami dalyvauti. 

Lietuvių evangeliku liu
teronų Tėviškės bažnyčios Di
džiosios savaitės ir Velykų pa
maldos vyks šia tvarka: Didįjį 
penktadienį, balandžio 18 d., 3 
vai. popiet, pamaldos su šv. 
Vakariene; Velykų sekmadie
nį, balandžio 20 d., 8 vai. r. 
šventiškos Velykų pamaldos 
su šv. Vakariene, dalyvaujant 
parapijos chorui; velykiniai 
pusryčiai — po pamaldų, 9:30 
vai. r., parapijos salėje, ruo
šiami jaunų šeimų ir jaunimo. 
Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti pamaldose su šei
momis ir kartu švęsti Didžiąją 
savaitę bei Kristaus Prisikėli
mo šventę. Lietuvių ev. liute
ronų Tėviškės bažnyčia yra 
6641-45 S. Troy Str., Chicago, 
tel/faksas 773^471-1599. Pa
rapijos klebonas — kun. Jonas 
Liorančas. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marąuette Park) 
Didžiojo penktadienio liturgi
ja su šv. Komunija lietuvių 
kalba bus 7 vai. vak. 

Velykinių valgių Šventi
nimas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje bus 
Didįjį šeštadienį, 1 vai. p.p., o 
Velykų vigilija ir krikštai (lie
tuvių ir anglų kalba) — 7 vai. vak. 

Iš anksto skelbiama, kad 
rugpjūčio 23-24 d. Čikagoje 
numatoma suruošti buvusių 
Augsburgo gimnazijos moks
leivių suvažiavimą. Norintys 
dalyvauti, prašomi pranešti 
Algiui Gedriui (Giedraičiui) 
tel. 216-481-8205 laišku: Al
gis Gedris, 355 Royal Oak 
Blvd., Cleveland, OH 44143-1708 
arba e-laiškiu: agedris@qwest-
internet.net 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misija Lemonte ruošia 
Motinos dienos pietus gegu
žės 4 d., 12 vai, PLC didžiojo
je salėje. Bus trumpa ir links
ma programa, gros Broniaus 
Mūro orkestras. Stalus ir vie
tas galima užsisakyti pas Ba-
niutę Kroniene teL 630-968-0184 

Tautos fondo metinis na
rių suvažiavimas vyks gegu
žės 10 d. Apreiškimo parapijos 
salėje 70 Havemeyer Str.. 
New York. n I . Visi kviečiami 
dalyvauti. 

,Kai vyšnios sirpsta Su
valkijoje" — tai Vytauto 
Kernagio dažnai dainuojama 
daina. V. Kernagio koncertas 
ruošiamas šeštadienį, gegu
žės 10 d„ 7 vai. vak., Jaunimo 
centre, Čikagoje. Rengia Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras. 

Didžiosios savaitės pamal
dos t. jėzuitų koplyčioje (2345 
W. 56 Str., Chicago) vyksta 
taip: Didįjį ketvirtadienį. Di
dįjį penktadienį ir Didįjį šeš
tadienį vakarais, 6:30 vai.; 
Velykų pirmąją dieną, sekma
dienį. Mišios 10 vai. r. Išpa
žinčių klausoma Didžiojo 
penktadienio ryte nuo 9 iki 10 
vai. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte, 
Didžiosios savaitės pamaldos 
vyks šia tvarka: Didįjį ketvir
tadienį 7 vai. vak., o Švč. 

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai M 
nesakyk". 

lit. mo įkyklos mokiniams atvežę spektaklį „Tik tu niekam 

DŽIAUGIAMĖS SPEKTAKLIU 
A p i e „Tik t u n i e k a m n e s a k y k " — 5A klasė 

Pagrindiniai veikėjai yra 
sraigė Raigė, voriukas Riu-
kas, musė Zyzė, žiogelis. Srai
gė Raigė užsisvajojusi įstrigo 
kelme. Musė Zyzė ją ištraukė. 
Atšokavo žiogelis ir su sraige 
nusprendė pažaisti. Tuoj vi
sas miškas žinojo, kad sraigė 
Raigė įsimylėjo voriuką Riu-
ką. Tą patį voriuką, kuris net 
tinklelio nunerti nemoka. 
Sraigė ir voriukas nusprendė 
pasislėpti. Jie susidraugavo. 
Voriukas iš to džiaugsmo pa
darė tinkliuką. Jie padėjo tink
liuką ir pasislėpė. Tuoj at
skrido musė Zyzė. Voriukas ir 
sraigė pagavo Zyzę, ir ji paža

dėjo daugiau paslapčių neiš
plepėti. 

Sraigė Raigė yra labai lė
ta, ji gėdijosi, kad įsimylėjo 
voriuką Riuką. Voriukas Riu-
kas gėdijosi, kad jis net tink
lelio nemoka padaryti. Musė 
Zyzė yra didelė plepė. Ji iš
plepa visas paslaptis. Žiogelis 
yra poetas, rašo eilėraščius. 
Man patiko visi veikėjai, ypač 
sraigė, nes jų kostiumai buvo 
labai gražūs. 

Agnė Sriubaitė 
Sraigė Raigė turi paslaptį. 

Jai patinka voriukas Riukas. 
Musė Zyzė padeda sraigei 
išlįsti iš kelmo. Netyčia sraigė 

pasako savo paslaptį musei 
Zyzei. Musė prižada niekam 
nesakyti, bet pasako žiogeliui. 
Musė Zyzė sako, kad voriukas 
Riukas yra nevykėlis, nes 
nemoka numegzti voratinklio. 
Musė Zyzė pasako visam miš
kui, ir sraigė gėdinasi. Sraigė 
su voriuku pagaliau susitinka 
ir pasidaro labai geri draugai. 
Voriukas labai linksmas, kad 
turi tokią gerą draugę, kaip 
sraigė. Jis nori pabandyti 
padaryti voratinklį! Voratink
lis yra labai geras dalykas, jis 
padės jam sugauti musę Zyzę. 
Galų gale Zyzė prižada, kad 
niekad nesakys paslapčių, ir 
visas miškas suruošia puotą. 

Sraigė Raigė yra džiaugs
minga ir jai patinka voriukas 
Riukas. Žiogelis — geras pas-

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai Maironio lit. mokyklos mokiniams atvežę spektaklį ,.T IK t u DIGB 
nesakyk". 

Sakramento adoracija iki 10 
vai. vak.; Didįjį penktadienį 
adoracija bažnyčioje nuo 8 v. 
r. iki 2 v. p.p., Kryžiaus ke
liai 2:30 vai. p.p., liturginės 
apeigos ir komunija 3 vai. 
p.p. Po apeigų — išpažintys. 
Didįjį šeštadienį išpažinčių 
klausoma nuo 3 iki 5:30 vai. 
p.p., 8 vai. vak. Velykų vigili
ja: Prisikėlimo Mišios Vely
kų sekmadienį 7 vai. r., kitos 
Mišios — 9, 11 vai. r. ir 6 vai. 
vakare. 

Pirmoji Komunija Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje 
šiemet bus balandžio 27 d., 
sekmadienį. 

JAV LB XVII tarybos 
rinkimai Brighton Parko 
apylinkėje vyks gegužės 4 ir 
11d. (sekmadieniais), nuo 9 
vai. r. iki 1 vai. p.p. Rinkimi
nė būstinė yra Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salė. Rin
kiminę komisiją sudaro: Jo
nas Spurgis, Rūta Spurgienė 
ir Alina Vadeišienė. 

JAV LB XVII tarybos rin
kimai Jaunimo centre vyks 
gegužės 3-4 ir 10-11 d. Prie 
balsavimo dirbs Prane Masi-
lionienė ir Danutė Eidukie-
nė. Reikalui esant, talkins ir 
Brighton Park LB apylinkes 
nariai. Jaunimo centre balsa
vimo valandos yra šios: šešta-

SAUGOKIMĖS APGAVIKŲ 
Čikagoje ir apylinkėse į 

namus platinami anglų kal
ba vieno puslapio reklaminiai 
lapeliai, pavadinti ,.Long Dis-
tance Savings". Lapelyje 
siūloma į 124 kraštus skam-

dieniais nuo 9 vai. r. iki 1 vai. 
p.p.. sekmadieniais — po 10 
vai. Mišių jėzuitų koplyčioje 
iki 1 vai. p.p. Norintys bal
suoti paštu, prašomi skam
binti Brighton Park LB 
apylinkės rinkimų komisijos 
pirm. Jonui Spurgiui tel. 
773-847-5027 ir jiems bus 
pasiųsti balsavimo lapeliai. 

Lietuva yra lemtingoje 
priėmimo į NATO kryžkelėje. 
JAV valdžia svarsto ir greitu 
laiku balsuos, ar pritarti 
naujų narių, tarp jų ir Lietu
vos, priėmimui. ALTo Čika
gos skyrius ruošia specialią 
Darbo konferenciją balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje (2 aukštas), 6500 
S. Pulaski. Lietuvių visuo
menė yra kviečiama gausiai 
dalyvauti ir pasidalinti savo 
įžvalgomis bei pasiūlymais. 
Daugiau informacijos apie 
konferenciją teikiama tol. 
773-735 6677. 

lapčių laikytojas. Voriukas 
Riukas nemoka padaryti vora
tinklio. Musė Zyzė — negera 
draugė, bloga paslapčių laiky
toja. Man veikėja sraigė labai 
patiko, nes jai patiko voriukas 
Riukas, ir ji yra mergaitė. Man 
nepatiko musė Zyzė todėl, kad 
ji neišlaikė sraigės paslapties. 

Julija Petraitytė 

Spektaklio pavadinimas 
buvo „Niekam nesakyk". Tie 
keturi pagrindiniai veikėjai 
buvo: musė, voras, žiogas ir 
sraigė. Musė pasakė, kad 
sraigė myli voriuką. Vėliau 
voriukas ir sraigė pagauna 
musę. Musė Zyzė buvo plepė 
ir t ruput į bloga. Voriukui 
buvo gėda, kad visas miškas 
žino, jog jis nemoka padaryti 
tinklo. Jis buvo liūdnas. Srai
gei buvo gėda, kad miškas 
žino, jog ji myli voriuką Riu
ką. Žiogas buvo linksmas. 
Man patiko spektaklis dėl to, 
kad buvo l inksmas. Man 
nepatiko, jog musė pasakė, 
kad sraigė myli voriuką. 

Nerijus Geležinis 

Pasakoja 5L klasė 

Zyzė, kuri buvo musė, nė
ra labai gera draugė. Vieną 
dieną sraigė Raigė užsisvajo
jusi įstrigo į nukirstą kelmą. 
J i nerėkė pagalbos, nes bijojo. 
Zyzė ėjo ir pamatė. Padėjo 
sraigei, bet jai paslaugą rei
kėjo padaryti. Ji gėdijosi, bet 
užtat jai reikėjo pasakyti, ką ji 
myli. Tai pasakė, kad jinai 
myli voriuką Riuką. Zyzė taip 
apsidžiaugė, kad ji visiems 
pasakė. Sraigė Raigė taip išsi
gando, kad ji norėjo numirti. 

Voriukas Riukas sutiko 

Zyzę. J i paprašė, kad jis tink
lą numegztų. Jis nemokėjo, 
tai ji ir tai visiems pasakė. Vo
riukas Riukas taip susigėdo, 
kad jis irgi norėjo numirti. Tai 
ir jis pasislėpė, kaip ir sraigė. 
Sraigė ir voriukas susitiko, ir 
jie nutarė, kad voriukas stengsis 
padaryti tinklą, kad jie su
gautų Zyzę. Jie sugavo Zyzę. 
Po to atėjo Žiogelis. Zyzė 
prižadėjo laikyti paslaptis, 
kad ją paleistų. Ji prižadėjo 
niekam nesakyti. Zyzei leido 
paskutinį kartą. Zyzė labai 
pasikeitė ir suprato, kad tai 
gerai, kai myli kitą. O jei gerai 
nemoki tinklo megzti — gali 
išmokti. 

Greta Tamauskaitė 

Zyzė buvo musė, kuri vi
siems pasakė gyvulių paslap
tis. J i sutiko sraigę Raigę, 
kuri mėgo voriuką. Jinai Zyzei 
pasakė, kad ji mėgsta voriuką 
Riuką. Zyzė išgelbėjo sraigės 
Raigės gyvybę, kai sraigė Rai
gė įkrito į nukirstą kelmą. 
Sraigė prižadėjo pasakyti žio
gui, kad Zyzė išgelbėjo jai 
gyvybę. Kai sraigė Raigė suti
ko žiogą, jie pažaidė žaidimą, 
bet sraigė nepasakė žiogui, 
kad Zyzė išgelbėjo jai gyvybę. 
Zyzė supyko ir visam miškui 
pasakė, kad sraigė Raigė 
įsimylėjo voriuką Riuką. Kai 
voriukas sužinojo, jis pasislė
pė. Sraigė irgi pasislėpė. Tada 
sraigė Raigė suplanavo pa
gauti Zyzę. Voriukas irgi jos 
nemėgo, nes ji visam miškui 
pasakė, kad voriukas nemoka 
numegzti tinkliuko. Jie suga
vo Zyzę, ir jinai visiems pri
žadėjo niekam paslapčių nesa
kyti. Ieva Urbietytė 

SKELBIMAI 

binti labai žema tolimojo 
skambinimo kaina per minu
tę. Lithuania yra tik 9 centai 
per minutę, o JAV, Ca-nada ir 
United Kingdom — 4 centai 
per minutę. Nurodoma „Dail 
1016400". reikiamą numerį ir 
nieko daugiau. Skambinimų 
sąskaita bus įjungta į regu
liarios telefonų įstaigos sąs
kaitą. Ant reklaminio lapelio 
niekas nepasirašo ir adreso 
nėra. 

Abejodamas tokia žema 
kaina, padariau 8 minučių 
skambinimą giminėms į Vil
nių. Po mėnesio atėjo SBC 
telefono sąskaita su pridėta 
Sprint telefonų įstaigos sąs
kaita už tą skambinimą į Vil
nių.Už 8 minučių skambini
mą į Vilnių reikalavo 63.25 
dol. Tai jau 7.91 dol. už minu
tę, bet ne 19 centų. Pažįsta
ma moteris du kartus skambi
no į Lietuvą po 30 min. Ji ga
vo sąskaitą per 700 dolerių. 
Sąskaitoje buvo ir ..Worldx-
chango Communication" 17 
centų mokestis. Visą šį nesu
prantamą reikalą, užuot ap
mokėjimo, teks perduoti Sta-
te's Attorney General įstaigai. 

Bronius Juodelis 

• Karaliaučiaus krašto 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Laima Ardickienė, 
Audrė Veitas. $50 Raymond 
Alis, Leonardas Gerulaitis, 
Aleksandras Jasčemskas, 
Marta Kapačinskas, Eugenia 
Pakulis, Stasė Pautienis, Jo
nas Petronis, William Unakis, 
Stanley Vanagunas. $30 Mėta 
Limkus. $25 VVilliam Buri-
maukas, Juozas ir Giedrė 
Končiai, Regina Taurys, Mari
ja Vaitkus. $20 Juozas Ali
šauskas, Estera Alšėnienė, Vi-
toldas Gruzdys, Jonas ir Julė 
Kučinskas, Emilija Pakštienė, 
Danutė Uogintas. $10 Stase 
Didžiulienė, Albinas Elskus, 
Irena Makauskas, Vincas Sal-
čiūnas. $5 Longinas Svelnis. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Napervil le, IL 60540-
7011. 

• 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 NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fedęral Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• D i d į j į p e n k t a d i e n į i r 
š e š t a d i e n į , s iun t in ių 
į s t a iga „Baltia E x p r e s s " 
N E D I R B S . 

Lietuvos Vyčių „Lietuvos prisiminimų" pokylio, vykusio vasario 3 d Mar-
tiniąuo pokylių salėje, svečiai kun. Jaunius Kelpšas ir Scottie Žukas 

Jono Tamulaičio nuotr 
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