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A te i t i n inkų še imos 
šven t ė C leve land , OH; 
Lino C icėno t a p y b o s 
p a r o d a ; BALFo s k y r i u s 
St. P e t e r s b u r g , FL; 
r i nk in i a i De t ro i t e . 
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Kad t ik ger i n o r a i 
n e p a s i b a i g t ų v ien 
žodžia is ; a m e r i k i e č i a m s 
siūlo ke l i au t i n a m o . 

3 psl. 

P h i l a d e l p h i a ženg ia iš 
ž iemos į p a v a s a r į . 

4 psl. 

Lie tuv ia i k e n g ū r ų i r 
koa lų žemėje; l a b d a r a 
Vi ln iaus Va ikų 
n a m a m s . 

5 psl. 

Lie tuv i škų m o k y k l ų 
mokyto jų k o n f e r e n c i j a 
Lemon te ; r u o š i a m a s i 
LB XVII T a r y b o s 
r i n k i m a m s ; a r ž ino te , 
k u r y r a M o r t o n 
aud i to r i j a? 

6 psl. 

Sportas 
* T r e č i a d i e n į L i e t u v o s 

p r e m j e r a s A l g i r d a s B r a 
z a u s k a s susitiko su lengva
atlečiais Virginijumi Alekna. 
Eimantu Skrabul iu . Anatoli
jum* Pociumi ir Virginijumi 
Daukšių bei aptarė 2005 m. 
vasarą Kaune įvyksiantį Eu
ropos jaunių lengvosios atleti
kos čempionatą. Lietuvos leng
vosios at let ikos federacijai 
(LLAF) suteikta teisė Kaune 
surengti pirmenybes, kuriose 
dalyvaus 49 pasaulio valstybių 
sportininkai (iki 20 m.), č e m 
pionatas vyks Kauno S.Dariaus 
ir S.Girėno stadione. 

* J neof ic ia lų p a s a u l i o 
m o t e r ų č e m p i o n a t ą - Fede
racijos t au rė s (Fed Cup) varžy
bas - Portugalijoje i švyks ta 
Lietuvos teniso rinktinė. Eki
pos sudėtyje - Lina Stančiūtė, 
Edita Liachovičiūtė bei Eglė 
Petrauskaite ir komandos kapi
tonas Rimvidas Mugevičius. 

* T a r p t a u t i n ė s d v i r a č i ų 
s ą j u n g o s (UCI) rengiamose 
pasaulio taurės varžybose po 
keturių etapų tryliktąją vietą 
užima Edita Puč inska i tė . 
Praleidusi pirmąjį etapą, Lie
tuvos dviratininkė trečiajame 
etape kovo pabaigoje Ispanijoje 
buvo dešimta, o ketvirtojo eta
po lenktynėse Olandijoje sa
vaitgalį užėmė trečiąją vietą. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v a i r R u s i j a 
p a t e n k i n t o s K a r a l i a u č i a u s 
t r a n z i t o t v a r k a , t e i g i a U R 
m i n i s t r a i . 

* K a r i n i ų j ū r ų p a j ė g ų 
la iva i - tarptaut inių pratybų 
dalyviai. 

T e i s m a s a t m e t ė 
„ M a ž e i k i ų n a f t o s " s k u n d ą 
dėl 100,000 l i tų b a u d o s . 

* T a r t u a t i d a r o m a s 
L ie tuvos g a r b ė s k o n s u l a t a s . 

* V a l s t y b ė s m o k y k l o s 
gaus kompiuterinės įrangos už 
800 tūkst. litų. 

* V y r i a u ' - y b f į s t e i g ė 
M i u p i m o :it;išc p a r e i g y b e 
Lietuvos misijoje prie NATO 

Lietuvos karo medikai Irako 
pietuose gydys karius ir civilius 

Vilnius , balandžio 23 d. 
(ELTA) - Keturi Lietuvos karo 
medikai, dalyvaujantys misijoje 
Persijos įlankos regione, trečia
dienį prisijungė prie ispanų ka
rinio transporto vilkstinės, kuri 
vyksta į Umm Qasr miestą 
Irako pietuose. Šiame mieste 
įkurtoje karo ligoninėje kar tu 
su ispanų karo medikais lietu
viai gydys sąjungos pajėgų ka
rius, civilius gyventojus bei ira
kiečius karo belaisvius. 

Dar kovo 25 d. Seimo spren
dimu Lietuva prisidėjo prie JAV 
vadovaujamos' sąjungos prieš 
tuometinį Irako režimą. Krašto 
apsaugos vadovybės nurodymu 
buvo parengti ir balandžio 9 d. į 
veiksmų regioną išsiųsti keturi 
karo medikai bei dešimt logis
tikos specialistų. Iki trečiadie
nio ryto karo medikai buvo ap
gyvendinti JAV karinėje bazėje 
prie Kuveito miesto. 

Sąjungos partnere Lietuva 

laikoma nuo balandžio pradžios, 
kai į Persijos įlankos regioną 
išvyko Lietuvos kariuomenės 
administracinė grupė - karo 
medicinos gydytojas ir logis
tikos specialistas - kontroliuoti 
kitų grupės narių atvykimą. 

Lietuva yra septynioliktoji 
JAV vadovaujamos sąjungos 
dalyvė ir vienintelė iš Baltijos 
valstybių, prisijungusi prie 
sąjungos, dar vykstant karo 
veiksmams Irake. 

Lietuva nori aktyviai dalyvauti 
tarptautinėje plėtros politikoje 

lujantys misijoje Persijos įlankoje, kartu su is 
KAM-EJLTA nuotr. pajėgų karius, civilius gyventojus bei irakiečius karo belaisvius. 

Lietuva siekia tapti Tarptautinio karo medicinos 
komiteto nare 

V i l n i u s , balandžio 23 d. 
(ELTA) - Trečiadienio posėdyje 
vyriausybė nutarė prašyti prezi
dentą teikti Seimui pasirašyti 
1996 m. spalio 11 d. Pekine pri
imtą Tarptautinio karo medici
nos komiteto (ICMM) statutą. 

Tarp tau t in i s ka ro medici
nos komitetas yra tarpvyriausy
binė karo medicinos organizaci
ja, kurios pagrindinis uždavinys 
- įvairių valstybių. Komiteto 
narių, karinių pajėgų medicinos 
tarnybų bendradarbiavimo stip

rinimas. Komitetas rūpinasi 
tarptautinės humanitarinės tei
sės taikymu valstybių karinėse 
pajėgose, organizuoja ir remia 
kursus, seminarus, kongresus 
valstybių ka ro medikams, lei
džia ir plat ina leidinius, doku
mentus, skat ina medicinos ži
nių skleidimą. 

2000 m. Lietuvai suteiktas 
stebėtojos s ta tusas Komitete. 
Būdama stebėtoja, Lietuva ne
privalo mokėt i narystės mo
kesčio, tačiau ji neturi balso tei

sės Komitetui priimant spren
dimus, negali dalyvauti Genera
linės Asamblėjos posėdžiuose. 
Norėdamos tapti Komiteto na
rėmis, valstybės privalo prisi
jungt i prie jo Statuto, ir jų 
priėmimą balsavimu tur i 
patvirtinti Generalinė Asamb
lėja. Statutas apibrėžia Komi
teto uždavinius, n ariu priėmi
mą ir pašalinimą, Komiteto 
pareigūnų veiklą, finansinius ir 
kitus klausimus. 9 

Nuke l t a į 5 ps l . 

Vilnius, balandžio 23 d. 
(ELTA) - Vyriausybė patvirtino 
plėtros ir pagalbos politikos 
2003 - 2005 metams planą, pa
gal kurį Lietuva teiks pagalbą 
Karaliaučiaus sričiai, Ukrainai, 
Baltarusijai, Moldovai, Afga
nistanui ir Irakui. 

Tokį pasirinkimą, anot Už
sienio reikalų ministerijos, sąly
goja strateginė, politinė ir eko
nominė šių regionų svarba Lie
tuvai bei istorinės sąsajos. Atei
tyje planuojama pagalbą teikti 
ir kitiems regionams, ypač -
Pietų Kaukazui ir Balkanams. 

Plėtros ir pagalbos politika 
bus nukreipta prisidedant prie 
jų demokratijos stiprinimo, tei
sinės valstybė? kūrimo ir žmo
gaus teisių apsaugos stiprini

mo. 
Numatyta , kad Lietuva 

šioms valstybėms teiks tech
ninę bei humanitarinę pagalbą. 
Europos Sąjunga yra įsipareigo
jusi, kad jos valstybės - narės 
didins plėtros ir pagalbos poli
tikos finansavimą, kuris iki 
2006 metų pasieks 0,39 proc. 
Europos Sąjungos bendrojo 
vidaus produkto (BVP). 

Lietuvos teikiama pagalba 
kol kas sudaro vos 0,02 proc. 
BVP. Tikimasi, kad iš plėtros ir 
pagalbos politikai skirtų lėšų 
vykdomi projektai ir programos 
suteiks informacijos Lietuvos 
įmonėms apie ekonomines 
plėtros galimybes užsienio vals
tybėse ir potencialių investicijų 
kryptis. 

Europos Parlamento vadovas pastebėjo 
lietuvių santūrumą ir racionalumą 

Prezidento Rolando Pakso siūlymas 

V i l n i u s , balandžio 23 d. 
(ELTA) - Dvi dienas Lietuvoje 
viešėjęs Europos Par lamento 
p i rmin inkas Pat r ick Cox at
kreipė dėmesį Į lietuvių santū
rumą ir racionalų požiūrį į po
kyčius bei naujas galimybes, 
a ts iversiančias k ra š tu i tapus 
Europos Sąjungos nariu. 

A. Brazauskas ir P. Cox 
daug diskutavo apie bendrąją 
Europos Sąjungos žemės ūkio 
politiką. Svečias pažymėjo, kad 
ji turės būti reformuota, kadan
gi didelės pašalpas labai stip
riai iškreipia rinką. Europos 
Sąjungą reformuoti savo bend
rąją žemės ūkio politiką taip 
pat skatina derybos Pasaulio 
prekybos organizacijoje. 

P. C( Dapasakojo apie kai
mo turizn. kaip alternatyvaus 
verslo Airijos ka ime, sukles

tėjimą bei pasiūlė pasinaudoti 
savo valstybės patirtimi ir Lie
tuvos kaimo turizmo organiza
toriams. A. Brazauskas svečiui 
pasakojo apie Lietuvos žmonių 
dėmesį taut in io savitumo iš
laikymui, plačiau pristatyda
mas Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių švenčių organizavimo tra
diciją bei vyriausybės remiamą 
tautosakos pavyzdžių rinkimą 
bei išsaugojimą. 

Pašnekovai pažymėjo, kad 
krašto narys tė Europos Sąjun
goje gali tik padėti saugoti tau
tinį savitumą ir jam grėsmės 
nekelia bei ragino Lietuvos 
žmones aktyviai dalyvauti ir 
išreikšti savo nuomonę dėl Lie
tuvos narys tės ES gegužės 
10-11 d. vyksiančiame referen
dume. 

Nuke l t a \ 5 psl. 

Vilnius/Talinas, balandžio 
23 d. (ELTA) - Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas siūlo 
pasitelkus trijų Baltijos valsty
bių politikus, intelektualus ir 
ekspertus parengti studiją ir 
įvertinti, kaip Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas įvairiose 
srityse veikia krašto plėtrą. 
Studijoje taip pat siūloma nu
matyti strateginius klausimus 
bei perspektyvas ateinančiam 
dešimtmečiui. 

Šią iniciatyvą Lietuvos pre
zidentas iškėlė trečiadienį Tali
ne vykusiame susi t ikime su 
Estijos prezidentu Arnold Ruu-
tel. Estijos prezidentas palan
kiai vertino Lietuvos vadovo pa
siūlymą. 

Trečiadienį su dviejų dienų 
darbo vizitu atvykęs į Estiją 
Lietuvos prezidentas R. Paksas 
Taline susitiko su Estijos 

vadovu A. Ruutel . Lietuvos 
prezidentas Estijoje taip pat 
dalyvaus tradiciniame trijų Bal
tijos valstybių vadovų susiti
kime. Lietuvos prezidentas su
sitikime pažymėjo, kad stojant į 
Europos Sąjungą ir NATO Bal
tijos valstybės turė tų plėtoti 
naujas trišalio bendradarbiavi
mo idėjas. Pasak Lietuvos vado
vo, Baltijos valstybės gali keis
tis pat ir t imi isusijungimo į 
transatlantines s truktūras bei 
demokratinių reformų įgyven
dinimo srityje su kaimyni
nėmis valstybėmis ir plėsti 
saugumo bei stabilumo erdvę į 
Rytus - Šiaurės Vakarų Rusiją, 
Baltarusiją, Ukrainą, taip pat į 
Pietų Kaukazo valstybes. Lie
tuvos prezidento teigimu, šiuo
laikiniame pasaulyje ateitis 
priklauso sėkmingai bendradar
biaujantiems kraš tams, o Bal

tijos valstybių kraštas yra vie
nas sėkmingiausiai ir intensy
viausiai besiplėtojančių. 

Lietuvos vadovas taip pat 
atkreipė dėmesį, jog būtina tęsti 
Via Baltica ir Rail Baltica pro
jekto įgyvendinimą. R. Pakso 
įsitikinimu, Lenkija galėtų ak
tyviai prisidėti prie šių projektų 
spartesnio įgyvendinimo suin
tensyvindama Via Baltica tiesi
mo darbus savo ruože. Aptar
damas trišalio bendradarbiavi
mo energetikos srityje perspek
tyvas, prezidentas R. Paksas 
pažymėjo, kad vykstant krašto 
integracijai ir siekiant prisi
jungti prie vieningos Europos 
energetikos rinkos, būtina įgy
vendinti Baltijos energetikos 
planus. Lietuvos vadovo nuo
mone, bendros Baltijos elektros 
energijos rinkos sukūrimas 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Lietuva tampa 
saugesnė 

Viln ius , balandžio 23 d. 
(BNS) - Nors praėjusiais me
tais bendra valstybės nacio
nalinio saugumo būklė page
rėjo, tačiau vidiniam stabilu
mui kenkia kontrabanda, padi
dėjęs narkomanų skaičius bei 
korupcija. Tai sakoma 2002 
metų nacionalinio saugumo sis
temos būklės ir plėtros atas
kaitoje, kuriai posėdyje trečia
dienį pritarė vyriausybė. Šį do
kumentą dar turi patvirtinti 
Seimas. Kaip pranešė vyriausy
bės spaudos tarnyba, ataskaito
je atsispindi vyriausybės vyk
doma nacionalinio saugumo po
litika, rizikos veiksniai bei gali
mi pavojai. Akcentuojama, kad 
2002 metais Lietuva pakviesta 
deryboms dėl stojimo į NATO ir 
tai sudaro itin palankias sąly
gas valstybės saugumo užtik
rinimui laisvos ir vieningos Eu
ropos kontekste. Ataskaitoje 
teigiama, kad valstybėje page
rėjo makroekonominiai rodik
liai, palankesni t a rp tau t in ių 
institucijų suteikiami reitingai, 
valstybė buvo pripažinta kaip 
patikima ir saugi užsienio 
investicijoms, padidėjo parduo
damos pramonės produkcijos 
apimtis, pernai 2 proc. suma
žėjo nedarbas, BVP, palyginti 
su 2001 metais, padidėjo 5,9 
proc. 

Ataskaitoje pažymima, kad 
nuolat stiprinamos valstybės 
gynybinės pajėgos. Itin svarbu, 
kad visų partijų susi tar imu, 
krašto apsaugai 2001-2004 
metais numatyta skirti 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto. Pa
brėžiama, jog praėjusias metais 
tebevyko tarptautinės bendri
jos kova prieš terorizmą, 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP Interfa*. tTAR-TASS, BNS 

žinių agentOnj pranešimais) 

JAV 

T a k o m a . Keturi JAV pašto 
darbuotojai, kurių pašto sky
riuje Takomoje Washington 
valstijoje, JAV š iaurės vaka
ruose, buvo rasta baltų milte
lių, antradienį paguldyti į ligo
ninę, pranešė pareigūnai. Ma
noma, kad rasti milteliai gali 
būti kažkoks biotoksinas Pašto 
darbuotojai, dirbantys viename 
Takomos priemiesčio pašto sky
riuje, pasakojo 12 vai 45 min. 
vietos laiku ant stalo radę įtar
tinų miltelių ir iškvietę ugnia
gesius bei armijos biologinio 
ginklo special is tus . Šaltiniai 
nurodė, kad juodligės galimybė 
buvo atmesta, tačiau kalbama, 
kad milteliuose galėjo būti bo-
tulizmo ar maro sukėlėjų. Ma
noma, kad milteliai galėjo būti 
dviejuose laiškuose, kurių vie
nas buvo s iunč iamas vietos 
policijai, o kitas JAV valsty

bės depar tamentui . Policija 
šiuos laiškus izoliavo. 

Washing ton . Irako ateitį 
planuojantys JAV pareigūnai 
nepakankamai įvertino šios 
valstybės gyventojų dauguma 
sudarančių šiitų politinę dina
miką ir nepasirengė užkirsti 
kelio antiamerikietiškoms nuo
taikoms bei siekiams įkurti 
fundamentalistinę musulmo
nišką vyriausybę, trečiadienį 
rašo „The Washington Post". 
Cituodamas George W. Bush 
administracijos pareigūnus 
laikraštis teigia, kad šią sa
vaitę aukščiausi valstybės pa
reigūnai gavo žvalgybos pra
nešimus, jog šiitai gali būti 
daug geriau organizuoti . nei 
manyta iki šiol. Šiitai, kurie su
daro 60 proc Irako gyventojų, 
dešimtmečius kentė Saddam 
Hussein režimo priespaudą. 
Dabar, demonstruodami savo 
politinę stiprybę, šiitai suplūdo 

į šventąjį Kerbelos miestą, kur 
trečiadienį įvyks jų piligri
minės kelionės kulminacija. 
Šimtai tūkstančių piligrimų 
skanduoja „Taip - islamui, ne -
Amerikai". 

EUROPA 

Varšuva . Lenkijoje užsi
darius Irako ambasadai, vals
tybę jau paliko dauguma žlugu
siam Bagdado režimui atsto
vavusių diplomatų, praneša 
Užsienio reikalų ministerija. 
Pasak jos, artimiausiu metu iš 
valstybės išvyks ir pats am
basadorius, kuriam leista per 
kelias dienas baigti susitvar
kyti buitinius reikalus. Tuo 
tarpu keli Lenkijos laikraščiai 
rašo, jog Irako ambasadorius, 
kuris yra ar t imas Saddam 
Hussein giminaitis, bijosi grįžti 
į tėvynę, todėl kreipėsi į valsty
bės Užsienio reikalų ministeri
ją su prašymu pratęsti leidimą 
būti valstybėje. 

Varšuva Lenkijos gynybos 
ministerija patvirtino, jog keti
na pirkti iš JAV maždaug 400 

naudotų „Hummer" lauko au
tomobilių ir keletą transpor
tinių lėktuvų „Hercules". Jų 
techninei priežiūrai finansuoti 
JAV suteiks Lenkijai negrąži
namą paskolą - apie 27 mln. 
JAV dolerių. Jeigu Varšuvos ir 
Washington santykiai klostosi 
itin sėkmingai, tai su Maskva 
lenkams vis dar sunkoka rasti 
bendrą kalbą. Maža to, antra
dienį Rusija ta ip pat pareiškė, 
jog padidins muito mokesčius 
kai kuriems lenkiškiems pro
duktams. Sūriui, varškei, cuk
rui ir baldams jie gali padidėti 
net iki 40 procentų. Lenkijos 
spauda tvirtina, kad tokie dide
li muitai bus įvesti todėl, jog 
Varšuva sumažino iš Rusijos 
įvežamos akmens anglies limi
tą. 

A n k a r a Prancūzija, kuri 
griežtai nepr i tarė JAV vado
vaujamų pajėgų karinei ope
racijai Irake, antradienį sakė 
esanti pas i rengusi paremti 
Jungtinių Tautų (JT) apribo
jimų Irakui sustabdymą, ir 
sakė, jog dabar būtina pagalba 
atsigauti po karo. Užsienio 

reikalų ministro Dominiąue de 
Villepin pareiškimas rodo, kad 
Prancūzija pasiruošusi tar t i s 
dėl siekio užsitikrinti prieš 12 
metų Irakui paskelbtų ekono
minių draudimų, kurie yra 
griežčiausi iš kada nors J T 
Saugumo Tarybos paskelbtų 
draudimų, buvo įvesti 1990 
rugpjūčio 6—ąją, praėjus ketu
rioms dienoms po Saddam 
Hussein armijos įsiveržimo į 
Kuveitą. Prancūzijos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose kiek 
anksčiau antradienį irgi pa
reiškė, kad draudimų taikymas 
Irakui turėtų būti nedelsiant 
sustabdytas, o 1996 metų pa
baigoje pradėta vykdyti progra
ma, pagal kurią už parduo
damą Irako naftą gaunamos 
lėšos panaudojamos valstybės 
humanitar inėms reikmėms, tu
rėtų būti pakeista, atsižvel
giant į dabartinius valstybės 
poreikius. 

RUSIJA 

Maskva Rusijos generali

nė prokuratūra trečiadienį at
metė į Kremliaus nemalonę pa
tekusio Rusijos verslininko Bo-
ris Berezovskij versiją, kad ži
nomo politiko ir Valstybes Dū
mos deputato Sergej Jušenkov 
nužudymas susijęs su jo veikla 
išaiškinant sprogimus gyvena
muosiuose namuose 1999 me
tais Maskvoje, Volgodonske ir 
Riazanėje. Rusijos jėgos struk
tūrų vadovai trečiadienį užda
rame posėdyje informavo vals
tybės Durnos deputatus apie S 
Jušenkov, nušauto balandžio 
17 d. prie savo namų, žūties ty
rimo rezultatus. Deputatai va
dina nusikaltimą politine žmo
gžudyste, nors tardytojai nag
rinėja ir kitas versijas, kon
krečiai - asmeniško kerš to 
motyvus. B Berezovskij sake, 
kad perdavė į prokuratūrą me
džiagos ir prieš metus rašytą 
paties Jušenkov laišką, kuriuo
se nužudytasis politikas kalba 
apie didelę grėsmę laisvei ir 
gyvybei tų, kurie turi žinių apie 
sprogimus gyvenamuosiuose 
namuose, vykusius 1999 m 

Nuke l t a i 8 ps l . 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
BALFO ST. PETERSBURGO SKYRIAUS VEIKLA 

Broliai Aidas ir Dainius Puodžiukai. 

C L E V E L A N D , O H 

A T E I T I N I N K Ų Š E I M O S Š V E N T Ė 

Clevelando ateitininkai savo 
tradicinę metinę šventę švęs 
gegužės 3-4 dienomis, šešta
dienį ir sekmadienį Dievo Mo
tinos salėje ir šventovėje. 

Koncertas šeštadienį, ge
gužės 3 d., 6:30 v.v. parapijos 
salėje. Atlikėjai — Aidas ir 
Dainius Puodžiukai iš Lietu
vos. 

Broliai Puodžiukai gimė ir 
augo Vilniuje. Motina Janina 
— pianistė, tėvas Antanas — 
liaudies pučiamųjų instru
mentų specialistas. Aidas pia
ninu groti pradėjo, būdamas 
šešerių metų. Baigė M. K. 
Čiurlionio muzikos mokyklą 
1998 metais. Koncertavo Lie
tuvoje, Slovakijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje ir JAV. Laimėjo 
konkursus Lietuvoje, Čekijoje, 
Ispanijoje. 1999 m. Yamaha 
Music Foundation of Europe 
laimėjo pirmąją vietą. 2000 m. 
dalyvavo Music Academy of 

the West Santa Barbara, Kali
fornija, festivalyje. 2001 m. 
Aidas buvo priimtas į Julliard 
muzikos mokyklą New Yorke, 
kur studijavo su Jerome Loe-
wenthal. Šiuo metu studijuoja 
Bostono universitete menų 
diplomo programoje. 

Dainius Puodžiukas smui
ku groti pradėjo, būdamas pen
kerių metų. 1955 metais baigė 
M. K. Čiurlionio muzikos mo
kyklą — 2000 metais Lietuvos 
Muzikos akademiją. 1997 m. 
studijavo Piere Boulez akade
mijoje Paryžiuje. Dainius da
lyvavo įvairiuose muzikos fes
tivaliuose Lietuvoje, Čekijoje 
ir JAV. 2001 m. New Yorke 
laimėjęs jaunų virtuozų festi
valyje, turėjo progą koncer
tuoti Carnegie Hali. Šiuo me
tu Dainius studijuoja Bostono 
universitete pas prof. Daną 
Pomerancaitę menų diplomo 
programoje. 

LR garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bubliene su Eugene Schreiber, 
New Orleans. LA. Pasaulio prekybos centro direktorium, pasi tar ime dė! 
prekybos ryšių su Lietuva. 

P A G E R B T I , A P D O V A N O T I , P R E M I J U O T I 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus Vasario 16-
osios — Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo proga 
pasveikino ir apdovanojo Vy
tauto Didžiojo ordino Riterio 
kryžiumi Lietuvos garbės 
konsule Clevelande Ingridą 
Bublienę. 

LSS (Lietuvių Skautų 
Seserija) Taryba pakėlė į 
aukštesnį laipsnį ir apdovano
jo šiuos Clevelando skautų 
vadovus: Neringos tunt. Vero
nika Taraškaitė gavo paskau-
tininkės laipsnį; vyresniojo 
skautininko laipsnį gavo 
Romos Katalikų dvasios va
dovas, kun. Gediminas Ki-
jauskas, SJ: ..Gabijos" redak
torė v.s. fil. Nijole Kersnaus-
kaitė apdovanota „Geležinio 
vilko" ordinu 

Rašytojo, poeto, ilgamečio 
„Dirvos" redaktoriaus Balio 
Gaidžiūno įsteigtą patriotines 
poezijos konkursą išeivijos 
jaunimui laimėjo: vyresniųjų 
grupėje (18-30 m. "(250 dol. 
Saulius Kliorys (Vytauto ir 
Ritos Klioriu sūnus) už 
eilėraštį „Įsisąmoninimas". 
Gimnazistu grupėje < 13-18 
m.) pirmoji vieta teko Vaivai 

Bučmytei (150 dol.) už 
eilėraštį „Į Lietuvą" (Gedi
mino ir Vidos Bučmių duktė). 
II vietą laimėjo Milda Ma
tulevičiūtė (100 dol.) už ei
lėraštį „Šaknys". Balio Gai
džiūno testamento vykdytojas 
yra Jonas Kazlauskas. Ver
tinimo komisijoje buvo dr. 
Jolita Kavaliūnaitė, Rita 
Balytė ir Aldona Miškinienė. 

V.R. 

BALFo 143 skyriaus susi
rinkimas įvyko 2003 m. va
sario 26 d. Lietuvių klubo 
patalpose. Susirinkimui pir
mininkavo Aldona Grinienė, 
sekretoriavo Elena Jasaitienė. 
Susirinkime buvo apžvelgta 
praeitų metų veikla. Iždinin
kas Aleksandras Daunys pra
nešė, kad 2002 m. vajaus metu 
surinkta 1,563 dol. aukų ir 28 
dol. nario mokesčio. Visos 
surinktos lėšos persiųstos 
BALFo centrui. Jis apžvelgė 
keleto praeitų metų surinktas 
aukas, kurios kasmet vis po 
truputį mažėja. Ilgametė sky
riaus pirmininkė dr. Aldona 
Valienė apžvelgė keleto praė
jusių metų skyriaus veiklą. Be 
surinktų piniginių aukų, per 
paskutinius kelis metus, pir
mininkės ir valdybos narių 
pastangomis pasiųsta 138 

siuntiniai su rūbais, avalyne, 
mokslo priemonėmis Laikinos 
globos vaikų namams ir 
Tremtinių grįžimo fondui Vil
niuje. Siuntinių sudarymo ir 
persiuntimo išlaidoms padengti 
surinktos aukos iš pavienių 
rėmėjų. Dr. Valienė kas metai 
lankosi Vilniuje, yra labai ge
rai susipažinusi su šių įstaigų 
veikla ir įsitikinusi, kad su
teikta šalpa naudojama numa
tytiems tikslams. Skyriaus 
valdyba yra surinkusi įvairių 
daiktų ir numato turėti varto
tų daiktų išpardavimą ba
landžio mėnesį. 

Dr. Pranas Budininkas 
papasakojo apie 2002. m. 
spalio 26-27 d. Čikagoje įvy
kusį BALFo seimą ir poseimi-
nį direktorių posėdį. Seimo 
metu buvo renkami BALFo 
direktoriai. Visi St. Peters-

burgo direktoriai — dr. Aldona 
Valienė, Janina Gerdvilienė ir 
dr. Pranas Budininkas — buvo 
perrinkti dar trejų metų 
kadencijai, o dr. Pranas Bu
dininkas buvo išrinktas Direk
torių tarybos pirmininku. 

Kadangi skyriaus valdyba 
nesutiko toliau kandidatuoti, 
susirinkime iš r inkta nauja 
skyriaus valdyba ateinan
tiems metams. J i tuojau pa
siskirstė pareigomis: pirmi
ninkas dr. Pranas Budininkas, 
vicepirmininkė Janina Gerd
vilienė, sekretorė Vida Tuma-
sonienė, iždininkė Sofija Vaš
kienė, narės ki t iems reika
lams Jadvyga Giedraitienė ir 
Rima Kilbauskienė. 

Po susirinkimo paben
drauta prie valdybos narių 
paruoštos kavutės su užkan
džiais ir pyragais. P. B. 

Po kovo H <1 sėkmingos programos Mindaugo karūnavimo 750 m. 
sukakčiai paminėti. Cleveland. OH, telkinio lietuves bendrauja su atliku
siu programa aktorium Egidijum Stanciku. IS kairės: Teresė Urbaitienė, 
Irena Rydelienė ir Danute Dunduliene. Paminėjimą suorganizavo LB 

Lino Johansono nuotr. 

Naujoji St. Petersburg skyriaus BALFo valdyba. Sėdi iš kairės: Vida Tumasonienė, dr. P r a n a s Budin inkas , Sofija 
Vaškienė; stovi: J an ina Gerdvilienė, Jadvyga Giedraitienė. Valdybai dar priklauso Rima Kilbauskienė. 

DRAUGYSTES VAKARONE IR LESTO CICĖNO TAPYBOS 
DARBŲ PARODA 

kaip bičių avilys nuo kalbų. 
Labai džiugu, kad kiekvieną 
kartą ateina vis naujų veidų. 
Kai kas labai nustemba, kad 
parapija turi svetainę, didelę 
sporto salę, mokyklos klases. 
Nustemba, nes atvykstantieji 
iš Lietuvos neretai parapiją 
sieja tik su bažnyčia, o ne su 
kultūros centru. Kad viskas 
puikiai dera vienoje vietoje, 
rodo ir tai, jog „Draugystės 
vakaronėse" dalyvauja ir pa
rapijos klebonas A. Volskis, 
kuris visada prieina pakal
binti naujų veidų. 

Žinoma, kur susirenka ne
mažas būrelis žmonių, ten 
suskamba muzika, dainos ir 
net šokama, ir niekas neragi
na skirstytis. 

Taigi, skaitantieji šias ei
lutes ir atklydę kurį pas
kutinįjį mėnesio penktadienį į 
Detroitą, nepasididžiuokite, 
būtinai apsilankykite Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
rengiamose „Draugystės vaka
ronėse". 

O būtent tokį penktadienį, 
kovo 28 dieną, „Draugystės 
vakaronės" svečias buvo 
menininkas: dailininkas, sce
nografas iš Lietuvos Linas 
Cicėnas. Linas Cicėnas savo 
kūryba išgarsėjęs ne tik Lie
tuvos meno mylėtojų tarpe, 
bet yra dalyvavęs ir eilėje pa
rodų užsienio šalyse: Danijoje, 
Čekijoje, Japonijoje, Olandi
joje ir kitose. 

Gyvenantieji Čikagoje, šio 
menininko tapybos darbais 
galėjo pasigrožėti Balzeko 
kultūros muziejuje surengtoje 
parodoje. 

Paskutinįjį kovo penkta
dienį įspūdingai, ryškiai tapy
tos drobės puošė ir „Draugys
tės vakaronės" aplinką. Gal 
kiek sunku buvo pajusti visą 

Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėje nuo 2003 
metų sausio mėnesio pradėtos 
rengti „Draugystės vakaro
nės". Tai pasimatymo ir pa
žinties vakarai, vykstantys 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį. 

Mintis rengti „Draugystės 
vakarones" kilo Detroito Die
vo Apvaizdos parapijos tary
bai. Šią mintį įgyvendinti 
paskatino noras pritraukti 
kuo daugiau neseniai atvyks
tančiųjų į parapijinę visuo
meninę veiklą, supažindinti 
juos su tais, kurie čia gyvena 
visą pusšimtį ar tik keletą 
metų, patarti, pagelbėti, o gal 
— paprasčiausiai — pabūti 
kartu, niekur neskubant, 
gurkšnojant vyną ar alų, už
kandžiaujant pica ar vaisiais 
bei aptarinėjant pačias įvai
riausias pasaulietines ir gy
venimiškas temas. 

Tokį penktadienio vakarą 
Detroito Dievo Apvaizdos pa
rapijos svetainė tiesiog dūzgia 

darbų žavesį, pamatyti spal
vas, nes parapijos patalpos ir 
apšvietimas nepritaikytas meno 
darbų eksponavimui, bet savo
tiško žaismo ir šilumos jie, be 
abejonės, įnešė. Kas neturėjo 
galimybės aplankyti parodą 
penktadienio vakare, galėjo 
tai padaryti šeštadienį ir sek
madienį. Dalis darbų po paro
dos buvo parduoti ir iškeliavo į 
savo naujuosius namus. 

„Draugystės vakaronės" 
metu Linas Cicėnas maloniai 
bendravo su visais, jį pašneki
nusiais, mielai kartu fotogra
favosi ir, atrodo, jautėsi jau
kiai detrotiečių draugijoje. 

Ši paroda ir dailininko ap
silankymas lietuviškame tel
kinyje, tai kaip pavasarinis 
saulės zuikutis renginiais ir 
susitikimais nelepinamai Det
roito Lietuvių Bendruomenei. 

„Draugystės vakaronių" 
rengėjai džiaugiasi vakaronių 
sėkme, džiaugiasi naujais vei
dais, kurie kiekvieną kartą 
papildo mūsų lietuvišką telki
nį, leisdami suprast i , jog 
rankų nuleisti tikrai neverta. 

Gal sugebėsime pritraukti 
daugiau įdomių žmonių penk
tadienių vakarais pas mus į 
svečius. Gal bus rengiami te
miniai vakarai. Tai ateitis ir 
mūsų visų, atsilankančiųjų 
„Draugystės vakaronėse" va
lia, noras ir pastangos. Svar
bu, kad vežimas pajudėjo iš 
vietos, o važiuoti kur — tikrai 
bus. 

Save parodykime, kitus 
pamatykime! Susipažinkime! 
Laukiame visų balandžio 25 
dieną „Draugystės vakaronė
je" Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėje. Būkit 
mūsų svečiai! 

Raminta Skipityte-
Vfflrienė 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (UJS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATIUUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

JofloUL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
MA .̂oef'storiDfBijgBfytnjlJuutf MRYICOFTI 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

EDMUNDAS VEŽINAS, MJD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918VV. Aicher Ave. Sk . 5 k-6 

Chtasoo, IL 60638 
Tei.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEM1CKAS, M.D. 
KARDOUDGAS-ŠRJIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AMŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

JAV LB XVII TARYBOS DETROITO 
APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių Bendruomenės 

Detroito apylinkės rinkimų 
komisija šiomis dienomis iš
siuntė per 500 laiškų Detroito 
apylinkės lietuviams. Laiš
kuose yra balsavimo kortelė ir 
du vokai. Balsavimo kortelėje 
pažymėjus pasirinktus kandi
datus, kortelė dedama į ne-
užadresuotą voką, kurį užlipi
nus, dedama į antrąjį voką — 
adresuotą JAV LB apylinkės 
rinkimų komisijai, užrašius 
siuntėjo vardą ir adresą ant 
voko. Pašto antspaudas turi 
būti ne vėliau, kaip 2003 m. 
gegužės 11 d. Balsavimą taip 
pat bus galima atlikti tiesio
giai gegužės 3-4 ir 10-11 d. 
Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano 
parapijose. 

Detroito apylinkės rinki
mų komisiją sudaro Vytas 
Petrulis, pirm.; Mykolas Aba
rius, Andrius Butkūnas, Juo
zas Mikaila, Kazys Nava-
saitis, Vytautas Petrulis-Pet-
rusevicius ir Vytas Rugienius. 
Mykolas Abarius vadovaus 
balsavimui prie Šv. Antano 
parapijos. Dėl platesnės infor
macijos arba jei kas nors nėra 
gavęs balsavimo kortelės, pra
šom kreiptis į rinkimų komisi
jos narius. 

Kviečiame visus Detroito 
apylinkės lietuvius gausiai da
lyvauti rinkimuose ir išrinkti 
geriausius, tinkamiausius mūsų 
atstovus į JAV LB XVII Tary
bą ateinantiems trejiems me
tams. VP 

V E L Y K O S ŠV. A N T A N O P A R A P I J O J E 

Velykų sekmadienį, balan
džio 20 d., Prisikėlimo šv. 
Mišias Šv. Antano bažnyčioje 
aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas. Įspūdingai giedojo para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Ypač paki
liai skambėjo „Linksma diena 
mums nušvito", net choro ir 
maldininkų balsai kilo į dan
gų. Vyko procesija aplink baž
nyčią, kurioje dalyvavo aukų 
rinkėjai. Skaitinius skaitė An
tanas Osteika. 

Po Mišių parapijiečiai ir 
svečiai susirinko parapijos 
salėje. Spalvingi pavasario 
žiedai puošė stalus. Velykas 
švęsti visuomet smagu. Net jei 
ne namuose, net jei ne su arti
mais žmonėmis. Dalyvių vi
suomet laukia Šv. Antano pa
rapija. O Antaninėje visuomet 
smagu, linksma, visada gali
ma draugų arba bendraminčių 

susirasti. Taigi i r šįmet 
Velykos Antaninėje buvo sma
gios. Kun. Alfonsas Babonas ir 
šeimininkė Pranciška Televi-
čienė paruošė daug gardžių 
patiekalų ir pyragų. Tai buvo 
klebono vaišės. Jis net išmar
gino daugybę margučių vi
siems. Dalyviai džiaugsmingai 
sveikino vieni kitus, daužė 
margučius i r vaišinosi ska
niais Velykų valgiais. Nuotai
ka pakili, šeimyniška. Buvo 
linksma ir smagu pabendrauti 
su parapijiečiais ir draugais, 
taip, kad pora valandų labai 
greitai prabėgo. Atsisveikinę 
vieni ėjo pietų į svečius, kiti — 
namo toliau švęsti Velykų 
švenčių. Visi dėkojame mūsų 
mielam klebonui kun. Alfon
sui Babonui už jo nuoširdumą, 
rūpestį, skanius pusryčius, 
progą pajusti tarpusavio ryšį 
ir parapijos dvasią. 

Re#na Juflkaite- Svobien^ 
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AMERIKIEČIAI — NAMO 
BRONIUS NAINYS 

Taip šaukė irakiečių 
20,000 minia, demonstruoda
ma prieš amerikiečius Nassi-
riya mieste, kai netoli šios 
pietų Irako vietovės, Ur mies
te, Tallil priemiestyje, įsikūru
sios amerikiečių oro pajėgų 
stovyklos pastatytoje palapi
nėje balandžio 15-tą d. 80 
susirinkusių Irako naujų poli
tikų svarstė šio krašto būsimą 
santvarką. „Nenorim Saddam, 
nenorim Amerikos", — skan
davo demonstrantai plakatuo
se įrašytus šūkius. Pikti de-
monstruotojai buvo gausiau
sios musulmonų grupės Irake 
Shiite atstovai. Nenorim jo
kios amerikiečių pagalbos, 
Saddam Hussein terorui žlu
gus, Irake mes patys susitvar
kysim, apie tokį išlaisvintų 
irakiečių nusiteikimą balan
džio 15-tą pranešė Reuters 
žinių agentūra. Ar tai buvo 
laukta, ar Vašingtonui dar 
viena netikėta staigmena? 

Tokių netikėtumų Vašing
tonas patyrė daug. Nepasi
davė amerikiečiams Hussein 
karių divizijos ir nesutiko ma
sės civilių ..u gėlėmis pirmo
mis karo dienomis, kaip Bush 
numatyto naujo Irako prezi
dento Ahmad Chalabi įtaigau
tas viceprezidentas Diek Che-
ney pranašavo. Nieko nereiš
kė nei milijonai iš lėktuvų iš
mėtytų propagandinių lapelių, 
nes nei kariuomenės genero
lai, nei Hussein opozicijos va
dovai nesukilo prieš diktato
rių ir neišvedė masių į gatves 
Irako diktatūrai nuversti. 
Netikėtas amerikiečiams buv 
ir didesnių miestų centruose 
stiprus Irako kariuomenės 
pasipriešinimas, dėl kurio 
Pentagonas turėjo.keisti karo 
planus. O amerikiečiu aviaci
jos bėi artilerijos", "ir į miltus 
sumaltos, Hussein divizijos 
dar bandė priešintis ir, nieko 
nebegalėdamos padaryti, pasi
rinko geriau išsilakstyti, negu 
pasiduoti nelaisvėn. Ir kažin 
ką vėliau veiks buvę kariai su 
namo parsineštais ginklais? 
Linksmai šokinėti ir dėkoti 
amerikiečiams irakiečiai pra
dėjo, tik griuvus Saddam Hus
sein statulai Bagdado miesto 
centre, kurią, beje, ne jie pa
tys, bet marinai nugriovė. O 
amerikiečių iškovotą laisvę 
irakiečiai rodė ne džiaugsmo 
demonstracijomis dėkodami 
išlaisvintojams, bet visuotiniu 
valstybės turto grobstymu. 
Kas įkainuos tūkstančiais me
tų skaičiuojančias senienas, 
kurių apie porą tūkstančių bu
vo pagrobta iš Bagdado muzie
jaus? Ar amerikiečiai tokių 
„šposų" irgi nenumatė ir ne
paruošė plano vagišiams 
tramdyti? Pagaliau ir visą 
krašfą užėmę, visur landžio-
jantyc amerikiečiai, tarp jų — 
ir masinių ginklų paieškos 

specialistai, kol kas tų ginklų 
dar nerado. O kas išeis iš da
bar staiga iššokusios, atrodo, 
Vašingtonui irgi netikėtos, 
„amerikiečiai — namo" poli
tikos? Kaip prez. Bush į ją at
silieps? 

Atrodo, kad JAV preziden
tas iš anksto suplanuotos Ira
ko tvarkymo politikos nekeis. 
Nors gausiausia Shiite musul
monų grupė amerikiečių su
kviestame Tallil pasitarime ir 
nedalyvavo, tačiau dėl to pa
vėlavę ir šiaip taip susigru
pavę, vietinių ir iš užsienio 
amerikiečių atskraidintų 80 
atstovų surašė trylika nuta
rimų apie Irako naujos val
džios kūrimą. Pagrindiniai jų 
yra: panaikinti Saddam Hus
sein sukurtą Baath partiją, 
valdžią sudaryti iš visų tau-
tinių-politinių grupių ir vals
tybę tvarkyti tik įstatymais. 
Susirinkimo dalyviai nutarė 
susitikti po 10 dienų ir ban
dyti sukurti pereinamojo lai
kotarpio valdžią. O tai bus irgi 
labai sunku. Nors Baltųjų rū
mų atstovas Zalmay Khalilzad 
primygtinai teigė ir kelis kar
tus kartojo, kad JAV neturi 
nei noro, nei kėslų valdyti 
Iraką, tačiau pasitarime neda
lyvavusiųjų grupė teigė neno
rinti matyti amerikiečių nė 
laikinojoje pereinamojoje val
džioje. JAV numatytas perei
namosios valdžios vadovas 
gen. Jay Garner tegul skrenda 
namo, teigė Shiite atstovai, 
Irako valstybę kurti gali tik 
pačių irakiečių valdžia, aiški
no jų numatytas pirmasis Ira
ko valstybės vadovas Abdul 
Aziz Hakim, kol kas dar te
besėdintis Irane. Kitatautis 
paneigs irakiečių teises ir pa
vers Iraką jo atstovaujamos 
Valstybės kolonija, teigia', ko ' 
gero, būsimas pirmasis Irako 
politikas. Aziz Hakim atsto
vaujamai religinei grupei pri
klauso beveik 60 nuošimčių 
Irako gyventojų. Kita didesnė 
grupė, Sunm musulmonai, su
daro trečdalį krašto gyvento
jų. Likusią dalį sudaro kurdai, 
siekiantys savo nepriklauso
mos valstybės, o jiems „iš pas
kutiniųjų" priešinasi Turkija. 
Ir čia yra pati didžiausia bėda. 
Irako gyventojų politinė savi
monė labai skiriasi nuo de
mokratiškos europiečių galvo
senos. Irakas gali būti tik tau-
tinė-religinė valstybė. Sap
nuoja tie, kurie nori atskirti re
ligiją nuo valstybės, teigia gar
sus irakiečių pedagogas — moky
tojas Nasser Hussein Musawi. 

Irake dabar ryškėja trys 
besivystančios politinės gru
puotės. Viena jų — užsienyje 
susikūręs Irako tautinis kon
gresas, kurio vadovas ir kan
didatas į prezidentus yra 
Pentagono remiamas, Čikagos 
universitete matematikos 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 24 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Jeigu jau kalbama, gal 
bus ir veikiama 

Maironio lit. mokyklos pasiūlytoms JAV LB Švietimo tarybos premijos „Gintarinio obuolio" kandidatėms buvo 
įteikti pagerbimo lapai š.m. kovo 15 d. Pasaulio lietuvių centre. Pagerbtos mokytojos: Rasa Leitenantienė, Erika 
Kunickienė, Virginija Lipskienė ir Aušra Petry. Nuotraukoje su pagerbtomis mokytojomis yra Maironio mokyk
los direktore Audrone Elvikiene (antroji iš kairės); nėra Aušros Petry. 

mokslų doktoratą įsigijęs, Ah-
med Chalabi. Rumsfeld jam 
pavedė kurti naują Irako ka
riuomenę. Kita grupė yra Vy
riausioji Islamo revoliucijos 
taryba, kuriai vadovauja čia 
minėtas Hakim. Trečioji yra 
kurdai, ir dar neaišku, kaip 
politiniu požiūriu išsivystys 
Sunni grupė. Greičiausiai irgi 
pasidarys savarankiška, val
džios siekianti politinė partija. 
Bet tai tik pradžia, ir kaip Ira
ko politika klostysis ateity, 
turbūt niekas Hė nuspėti ne
galėtų. Todėl amerikiečiams 
čia iškyla nelauktas ir netikė
tai sunkus uždavinys. Juo la
biau, kad dėl jo. nė jie patys 
nesutaria. Pentagono remia
mo Chalabi Valstybes depar
tamentas nelaimina, nes jis už 
išeikvojimus Jordane buvo 
nuteistas 22 metus kalėti. Iš 
to krašto pabėgęs, Chalabi 
kaltinimus neigia, bet_ kas_ 
dabar žino, kaip iš tikrųjų yra? 

Amerikiečiams vystosi ir 
kita bėda. Masinio naikinimo 
ginklų Irake jie neranda. 
Nežino, kur dingo du kartus 
„nužudytas" Saddam Hussein 
bei visa jo svita. Iš 55 ieškomų 
amerikiečiai pagavo tik 7. 
Vašingtonas įtaria, kad jų 

STATOMAS 
HOLOKAUSTO MUZIEJUS 

Berlyne, netoli Brandern-
burg vartų, penkių akrų dy
džio žemės plotas jau paruoš
tas Vokietijos Holokausto mu
ziejaus statybos pradžiai. Ke
lerius metus užtrukusios dery
bos ir įvairūs kliudymai paga
liau pasibaigė. Vokietijos par
lamento pirmininkas Wolf-
gang Thierse pranešė, kad 
muziejus bus statomas pagal 
amerikiečio architekto Peter 
Eisenman planus. Muziejus 
turėtų būti baigtas iki 2005 m. 
gegužės 8 d., kai bus minima 
60 metų Antrojo pasaulinio 

slėptuvė — Sirija. Net ir san
tūriausias JAV politikas, vals
tybės sekretorius Colin Po-
well, grasino ekonominėm bei 
diplomatinėm sankcijom. Apie 
Sirijos priešiškumą Amerikai 
užsiminė ir pats prezidentas. 
Ar Amerika žada pratęsti karą 
ir už Irako ribų, baiminasi 
arabai? Kas pagaliau tie ame
rikiečiai, jų pačių galvojimu, 
yra, pagal Reuters, piktai 
klausia vienas egiptietis gydy
tojas? J ie taip nuspėjami: mes 
tiksliai spėjom apie jų būsimą 
karą prieš Iraką, o kas toliau, 
Vašingtonui susidorojus su 
Sirija? Amerikiečių karo są
raše Egiptas, tęsia klausimą 
gydytojas Noha. 

Nei karo plano, nei jokių 
sąrašų nėra, švelnina Vašing
tono užuominas Colin Powell. 
Mes tik pranešėme Sirijos 
vadovams, kad jų elgsena karo 

Jaiku Amerikai nepadėjo ir 
'norėjome pa$itikrin4įkpraneši-
mus, teigiafičius, kad Sirija 
slepia buvusius Irako vado
vus, pažeidusius žmonių teises 
ir taip nusikaltusius žmoniš
kumui. Taip pat mums rūpi 
patikrinti žvalgybos surinktas 
žinias apie neva Sirijoje gami
namus masinio naikinimo gin-

TRUMPAI... 
karo pabaigos sukaktis. NYT 

UŽ IETĮ — 3,200 DOL. 

Kapitonas James Cook bu
vo keliautojas, naujų žemių at
radėjas, nuotykių ieškotojas, 
mirtį sutiko Havajuose 1779 
m. vasario 14 d., kai vietiniai 
gyventojai užpuolė atvykėlius 
europiečius ir vienas jų palei
do ietį į kapitoną Cook. Vienas 
iš laivo įgulos, vėliau tapęs 
kapitonu VVilliam Bligh, ietį 
pasiėmė su savim ir ji buvo 
perduodama iš kartos į kartą, 
kol pagaliau vienas tolimas 
giminaitis nutarė šią „senovės 
relikviją" parduoti iš varžy-

klus ir slėpimą iš Irako 
atgabentų, tačiau tų tikslų 
mes sieksime ne karu. Irakas 
buvo išskirtinas atvejis, aiški
na Vašingtono nusiteikimą 
JAV Valstybės sekretorius. 

Taigi Amerikos padėtis 
nėra lengva. Ką Vašingtonas 
darys, išsiaiškinęs, kad Sirija 
tikrai priglaudė iš Irako pabė
gusius nusikaltėlius, slepia ir 
atsisako juos išduoti, teigda
ma, jog jų nėra? O jeigu, tar
kim „dėl ramybės" , kuriam 
laikui Sirija būtų pamiršta, ką 
darys JAV prezidentas Bush, 
jeigu Irako naujieji, tikri ar 
tariami, demokratai, gavę jų 
atstovų suvažiavimo daugu
mos pritarimą, pareikalaus 
amerikiečių nesikišti net į pe
reinamojo laikotarpio valdžios 
sudarymą, bet kaip galima 
greičiau kraustytis namo? 
Jeigu taip pat sakys ir tokiam 
sprendimui pri tarianti JT 
Saugumo taryba? Turbūt ir 
labai nenorint, Amerikai teks 
tapti Irako okupantu. Nebent 
Vašingtonas rastų išeitį į savo 
kiemą susigrąžinti prarastą 
Europos didžiųjų draugystę, 
nuolaidomis, greičiausiai ir 
nemenkomis, bandydamas iš
saugoti savo orumą. 

tinių. Tikima, kad kažkas už 
ietį sumokės iki 3,200 dol. AP 

BRANGŪS KIAUŠINIAI 

Viena Kalifornijos valsti
jos moteris mėgino į Ameriką 
nelegaliai įvežti netoli 3,000 
jūros vėžlių kiaušinių, kuriuos 
ji pirko savo gimtajame EI 
Salvador krašte. J i kiaušinius 
suvyniojo į foliją ir paslėpė 
savo lagaminuose, bet buvo 
sulaikyta Houston Bush tarp
tautiniame oro uoste, o vėliau 
teismo nubausta 6 mėnesiais 
kalėjimo. Jūros vėžliai yra įra
šyti retų gvvių sąraše ir juos 
eksportuoti draudžiama. ChTr 

Kad Lietuvoje vis labiau 
išryškėja sprūdis tarp per 
daug turinčių ir nieko neturin
čių, nebe paslaptis. Kad ne
maža tautos dalis, ypač jauni
mas, ieško progų išvykti į už
sienį ir susirasti geresnį gy
venimą, jau seniai kalbama, 
vadinant tai „protų nutekė
jimu", „tautos tragedija" ir 
dar kitaip. Gegužės mėnesį 
Čikagoje vyksiančiame XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
„protų nutekėjimo" problemai 
taip pat bus skiria nemažai 
dėmesio, kad, geriau susipaži
nus su esama padėtimi, grei
čiau atsirastų sprendimų. 

Apie Lietuvos visuomenės 
sluoksnių pasidalinimą jau ir 
tėvynėje pradedama kalbėti 
atviriau. Deja, dar vis prie
žasčių šiam pavojingam pasis
kirstymui ieškoma „pereina
mojo laikotarpio" labirintuo
se. 

Pereinamojo? Iš kur į ką? 
Jeigu kalbama apie laikotarpį 
po nepriklausomybės atkūri
mo 1990 m., tai, rodos, per 
tiek laiko buvo galima savo 
kiemą sutvarkyti, užuot 
verkšlenus ant griuvėsių ir 
šiukšlių krūvos. Jeigu perei
namuoju laikotarpiu vadina
mas periodas iki visiško įsi
jungimo į NATO arba Europos 
Sąjungą, laukiant neribotos 
paramos, kuri stebuklingai 
padarytų, kad dienos kiek
vienam Lietuvos piliečiui te
kėtų medaus bei pieno upė
mis, tai reikėtų prisiminti 
liaudies posakį: „Besitikė
damas iš krikšto močios marš
kinių, nuogas vaikščiosi". 

Laikas Lietuvai pasiraitoti 
rankoves ir griebtis darbo, kad 
toji nelygybė tarp nuskurdu-
siųjų ir per daug turinčiųjų 
sumažėtų. 

Žingsnis, vedantis į tvir
tesnį apsisprendimą, kad jau 
dabar reikia kažką daryti, 
nelaukiant pagalbos iš kitur, 
yra š.m. vasario 20 d. pristaty
tas projektas „Socialinė at-
skirtis ir skurdas pereinamuo
ju laikotarpiu Lietuvoje". Tai 
pirmasis bandymas atlikti 
nuodugnų socialinės atskirties 
priežasčių tyrimą, o po to pla
čiau informuoti visuomenę 
apie socialinę atskirt), suteikti 
žinių sprendimus darantiems 
asmenims. 

Tyrimus ir duomenų ana
lizę atliko Lietuvos teisės un-
to, Vilniaus un-to, Vilniaus 
Pedagoginio un-to ir neprik
lausomi ekspertai. Ypač buvo 
kreiptas dėmesys į valstybinių 
pašalpų gavėjus ir Didžiasalio 
gyventojus, nes kaip tik šios 
grupės gyvena ant tikro skur
do ribos. 

Pašalpų gavėjų daugumą 
sudaro šeimos, auginančios 
vaikus iki 18 m., iš jų 42 proc. 
yra vienišos motinos. Kiekvie
nam šeimos nariui per mėnesį 
skiriama vidutiniškai 63 litai 
socialinės pašalpos. Kiek tokia 
suma gali pagerinti žmogaus 
gyvenimą, neverta nei klausti, 
tačiau projekto sudarytojai 
tvirtina, kad visgi ir tie keli 
litai padaro šiokį tokį skir
tumą tarp visiško skurdo ir 
minimalaus pragyvenimo. 
(Apie šį projektą duomenų pa
tiekiama „Jungtinių Tautų 
biuletenio'' š.m. balandžio mėn.) 

Apklausų išvadoje pastebi
ma, kad gyventojai, gaunan
tys socialines pašalpas, retai 
patys stengiasi iš savo pa
dėties išbristi, neieško darbo, 
nemėgina įsigyti naujų specia
lybių, turinčių daugiau pa
klausų darbo rinkoje. Daugiau
sia tai kaimo gyventojai be 
šviesesnės ateities galimybių. 
Daugelio mėnesinės pajamos 
yra apie 250 litų. Labiausiai 
nusivylę gyvenimu yra žmo
nės, vyresni nei 50 metų, tu
rintys žemą išsilavinimą, be
darbiai. Pastebėta, kad gau
nantys socialines pašalpas į 
ateitį žiūri daug pesimLtiš-
kiau, negu jų negaunantys. 
Jeigu Lietuva tikisi, įstojusi į 
ES ar NATO, tų vadinamų 
„krikšto močios marškinių", 
tai pats laikas prisiminti, ku
rie jos gyventojai yra nuogiau
si ir atitinkamai jais pasi
rūpinti. Nepaisant pažadų, 
padarytų rinkiminės kampa
nijos metu, vargiai dėmesys 
bus kreipiamas ten, kur la
biausiai reikia. 

Neseniai Lietuvos Vyriau
sybė ir Pasaulio bankas api
brėžė bendras veiklos sritis, 
kurių tarpe pirmauja sociali
nė, sveikatos apsauga, švieti
mas. Pasaulio bankas vėl pasi
ruošęs paskolinti Lietuvai pi
nigų, kad būtų galima užkam
šyti pačias didžiausias skyles. 
Antra vertus, nuo 1992 m. 
bankas Lietuvai paskolino 
490,8 mln. dolerių, bet ar tie 
pinigai pasiekė ten, kur la
biausiai reikalingi? 

Vienaip ar kitaip, Lietuvos 
laukia sunkūs uždaviniai: 
kaip suderinti narystę ES ir 
Europoje augantį gyvenimo 
lygį, kaip sumažinti skurdą 
kaime, sukurti daugiau darbo 
vietų, sutvarkyti aplinkosau
gą, daugiau dėmesio skirti sa
vivaldybėms ir šimtai kitų. 
Visgi, juo išsamiau valstybės 
gyventojai informuojami apie 
šiuos projektus ir problemas, 
tuo dažniau bus diskutuojami 
opiausi klausimai ir vyriausy
bė skatinama juos spręsti. 

NEĮKAINUOJAMAS LOBIS -
ATOSTOGOS LIETUVOJE 
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Rudenį, R. Dūdos ir Gin-
ger Houghton kvietimu, jie 
stažavosi New York ligoni
nėse, o grįžę jau naudojo JAV' 
išbandytas procedūras. 

Abipusis bendravimas ne
ša teigiamus rezultatus. Per 
Lithuanian Mercy Lift siun
čiamas siuntas Robert Dūda 
pats Lietuvoje pasitinka ir 
skirsto. Jis ten buvo spalio 
mėnesį ir šių metų vasarį. 

Po dienos Kaune iš firmos 
„Rimas" nuomotu automobiliu 
į Vilnių grįžome jau po vidur
nakčio. 

Iš Čikagos, vos tik nusilei
dus Vilniuje, nusipirkau dr. 
Juozo ir Aleksandro Kazickų 
knygą „Vilties kelias". Apie 

Kazickus sužinojau, kai nepri
klausomybės atstatymo metu 
jie globojo Kazimierą Pruns
kienę ir padėjo jai gauti pasi
matymą su Amerikos prezi
dentu George Bush. Kadangi 
norėjau plačiau ir greičiau su
žinoti apie tą istorinį momen
tą, knygą pradėjau skaityti 
nuo vidurio, o paskiau grįžau į 
pradžią. 

Viskas buvo nepaprastai 
įdomu, nes Kazickai aprašo 
savo senelių, tėvų, jų pačių 
vargingą vaikystę ir jaunystę. 
Abu studijavo ekonomiką. 
Aleksandra patraukė Juozo 
akį ir vieną kartą jis pasakė: 

— Panele, graži jūsų kepu
raitė! 

Nepasimetusi ji atsakė: 
— Kepuraitė tai kepuraitė, 

o kaip mergaitė? 
Ir prasidėjo gyvenimo idili

ja. Jų meilė ir pagarba vienas 
kitam akivaizdi ir šiandien. 
Beskaitydama supratau jų di
delį prisirišimą prie Lietuvos 
ir širdgėlą, kai jaunutės ne
priklausomos Lietuvos viltis 
sutraiškė okupantai. 

Knygoje atsispindi ne tik 
Kazickų šeimos istorija, bet ir 
Lietuvos, ir tremties istorija. 
Joje pinasi istorija, meilė, 
tremties kryžiaus keliai, pasi
ryžimas nepalūžti ir įvairūs 
atsitiktinumai, kuriais, kūry
bingai pasinaudojant, Kazic
kai praturtėjo ir savo ištek
lius, sumanumą naudojo Lie
tuvos labui. Gerai, kad knyga 
verčiama į anglų kalbą, nes ją 
galima padovanoti savo vai
kams, anūkams ir kitatau
čiams. Kazickų padovanotos 
knygos „Saulutei" surinko ne
mažai pinigų Lietuvos vaikų 

šalpai. 
Įdomu. kad. būdamas 

tremtinių stovykloje Vokieti
joje, Juozas Kazickas padavė 
prašymą stipendijai į Yale uni
versitetą. Jis stipendiją gavo ir 
baigė studijas ekonomikos 
daktaro laipsniu, tikėdamasis 
profesoriauti. 

Studijuojant, kad gausė
jančią šeimą išlaikytų, Ka
zickas ėmė pardavinėti ap-
draudą. Jam taip sekėsi, kad 
ėmė kviesti savo prietelius 
pardavinėti apdraudą, pa ts 
suplanuodavo teritorijas ir 
klientus, o nuo pardavėjų pra
dėjo gauti dalį pajamų. Taip 
prasidėjo pirmasis verslas. 

Baigęs ėmė rūpintis įsi
darbinimu. Tačiau atsirado 
reikalas tarpininkauti, trans
portuojant produktus iš vieno 
krašto į kitą. Atlyginimas už 
šią paslauga buvo didesnis už 
visų metų profesoriaus algą. Ir 
taip, užuot profesūros, dr. Ka
zickas įsijungė į verslo pa

saulį. Universiteto pažintys 
bei ypatingomis progomis su
sitikti aukštose pozicijose as
menys pravertė puoselėjant 
plačius užsimojimus. Bet visos 
sėkmės neištrina netikėtai mi
rusio jauno sūnaus netekimo... 

Nustebome, kad. vos spė
jus naktimis perskaityti kny
gą, sulaukėme skambučio iš 
Aleksandros Kazickienės su 
kvietimu apsilankyti pas juos. 
Gerų darbų rėmėja Aleksan
dra Kazickienė norėjo pasida
lyti gautais laiškais nuo vaikų, 
kuriuos ji remia per „Saulutę". 
Ypač domėjosi studentų reika
lais. Nors Donatas su dr. Ka
zicku buvo susipažinęs keliuo
se Lietuvos paramai politi
niuose ir verslo renginiuose, 
tai buvo mano pirmas susitiki
mas su šiais žmonėmis, kurie 
stengėsi plačiu mastu padėti 
atsikuriančiai Lietuvai, nors 
ne visos pastangos buvo apvai
nikuotos tikėta sėkme. 

Lietuvoje, kur tik beženg

tum, kiekvienas kampelis al
suoja istorija. Pasirodo, kad ir 
Kazickų gyvenvietės Vilniuje 
gyvastingumo siūlas siekia net 
XrV amžių, kur tose vietose 
buvo turgavietė ir prekybiniai 
keliai, o jau XVI amžiuje tame 
kampe buvo vysk. J. Filipovs-
kio ir Alberto Goštauto namai. 
Paskiau čia veikė M. Radvilos 
Juodojo įkurtas Protestantų 
centras, o, kai perėmė kardi
nolas Jurgis Radvilas, buvo 
įrengta koplyčia, kardinolo 
patalpos, butai tarnams. 

Po 1849 m. kompleksas, 
vadinamas Kardinalija, perėjo 
Vilniaus gubernijos pašto 
žinybai. Iki 1939 m. veikė 
pašto stotis ir telegrafas. Šal
tojo karo metu buvo įrengta 
požeminė slėptuvė. Čia 1990 
m. įsikūrė „Lietuvos teleko-
mas", o 1995 m. buvo priva
tizuotas, pradėti remonto dar
bai, ir 1999 m. pastatą nu
pirko dr. J. Kazickas. 

Pastato atnaujinimo, įren

gimo darbus atliko apie 30 sta
tybos firmų, architektūrinės 
dalies vadovas buvo V. Nasvy-
tis, vidaus kiemelį suprojekta
vo Kazickų draugų poetės Alės 
Rūtos ir arch. J. Arbo duktė 
Rasa Arbaitė iš Kalifornijos. 

Kruopščiai remontuotas 
pastatas vėl liudija didingą 
Lietuvos praeitį, o knyga „Vil
ties kelias", kaip „New York 
Times" laikraštyje (2002.11.10) 
rašo ..I Phrase Technologies" 
CEO 40 m. Joseph Kazickas, 
padeda suprasti kokios sąly
gos privertė lietuvius trauktis 
iš Lietuvos Antrojo pasaulinio 
karo metu ir kaip mūsų lietu
viškos vertybes ir tradicijos 
duoda gyvenimui tvirtą pa
grindą. 

Buvo didele šventė, kai po 
NATO susitikimo Prahoje ir 
trumpo pasitarimo su prez. V. 
Putin St. Petersburge, JAV 
prezidentas George VV. Bush 
atvyko Į Lietuvą. 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. balandžio 24 d., ketvirtadienis 

Philadelphijoje švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės švente, buvusi 
Sibiro tremtinė Eugenija Dragūnienė atneša Adelės Dirsytės prieš 50 
metų parašytą maldaknygę „Marija gelbeki mus" aukų procesijoje šventės 
Mišiose. Aukas priima klebonas kun. Petras Burkauskas. 

R. Gedeikoe nuotr. 

PHILADELPHIJOJE IŠ ŽIEMOS 
Į PAVASARĮ 

Lietuvos 
Nepriklausomybės 

šventės 

Vasario 23 d. data buvo 
pasirinkta kartu švęsti Va
sario 16-ąją — Lietuvos vals
tybės atkūrimo dieną ir Kovo 
11-ąją — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo dieną. Mi
nėjimo šventę rengė Philadel-
phijos LB apylinkės valdyba ir 
Lietuvių namų vadovybė Lie
tuvių namų Čiurlionio salėje. 

Šventė pradėta iškilmin
gomis Mišiomis Šv. Andrie
jaus lietuviškoje parapijoje. 
Aukų atnešimo procesijoje 
simbolines aukas prie alto
riaus atnešė visų kartų at
stovės, pasipuošusios taut i 
niais rūbais. Pakelės kryžių 
atnešė pirmosios bangos 
palikuonė ir LB apylinkės 
valdybos narė J ane Cox. 
Lietuvišką duoną — antrosios 
bangos atstovė ir Tautodailės 
instituto skyriaus pirmininkė 
Aldona Rastenytė-Page. Lie
tuvos žemę — trečios bangos 
atstovė ir Jaunimo sąjungos 
Philadelphia skyriaus vicepir
mininkė Ieva Vozbutaitė. 
Gintarą — Vinco Krėvės litu
anistinės mokyklos mokinė 
Laura Šalčiūnaitė. Sibiro mal
daknygę „Marija gelbėki 
mus", kuri prieš 50 metų Va
sario 16 d. pirmą kartą buvo 
Sibire panaudota, atnešė prie 
altoriaus buvusi Sibiro tremt
inė Eugenija Dragūnienė. 
Bažnytines aukas — Philadel
phia LB apylinkės pirminin
kas Vytas Bagdonavičius ir 
visų LB renginių talkininkė 
Gema Kreivėnaitė. 

Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas kun. Petras Bur
kauskas savo pamoksle iškėlė 
Adelės Dirsytės ir jos draugių 
parašytos maldaknygės „Ma
rija gelbėki mus" ypatingus 
nuopelnus, garsinant visame 
pasaulyje Lietuvos vardą ir 
Lietuvos žmonių pat i r tas 
kančias. Pamaldose, šalia iš
kilmingai įneštų Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų, su palydo
mis dalyvavo ateitininkų, Lie
tuvos Vyčių ir skautų vėliavos. 

Po Mišių buvo persikelta į 
Lietuvių namus tolimesnei 
šventės programai. Salėje ne-
eilėmis sustatytos kėdės, o 
gėlėmis papuošti stalai. Sales 
sienos išdabintos trispalvėmis 
vėliavomis, scenoje didžiulis 
ekranas, šonuose žalumynų 
vazonai ir gelių puokštės. 
Pultas su mikrofonu apačioje, 
salės priekyje, o taip pat ir 
paaukštinimas „Kaimo kape
los" muzikantams susėsti. Iš 
šonų kėdės visiems programos 
atlikėjams. Susėda Vinco Krė

vės LB lituanistinės mokyklos 
mokiniai, „Žilvino" ir „Aušri
nės" šokių grupių šokėjai ir 
Šv. Andriejaus parapijos choro 
dainininkai. Scenoje sustaty
tos vėliavos. 

Publikai renkantis, links
mina „Kaimo kapela", kuriai 
vadovauja, ir groja Lynn Cox 
ir dr. Juozas Kasinskas. Šalia 
jų groja Brigita Kasinskienė, 
Wilfred Frisbie ir Juozas Ka
marauskas. Minėjimą trum
pu, prasmingu žodžiu atidaro 
Philadelphia LB apylinkės 
pirm. Vytas Bagdonavičius ir 
lietuvių namų tarybos pirm. 
Vytautas Karalius. Amerikos 
ir Lietuvos himnus gieda Šv. 
Andriejaus parapijos choras, 
invokacijai pakviečiamas 
mons. Juozas Anderlonis, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas ir 
Lietuvos Vyčių dvasinis va
das. Programą veda Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Philadel
phia skyriaus valdybos nariai 
— Ieva Vozbutaitė ir Dainius 
Didžbalis. Abu naujausios 
„bangos" iš Lietuvos jaunuo
liai, visapusiškai įsijungę į 
Philadelphia LB šeimą. Prog
rama vedama abiem kalbom, 
nes publikoje visų kartų atsto
vai ir jų nelietuvių kilmės su
tuoktiniai, ne visi suprantan
tys lietuvių kalbą, bet širdyse šian
dien visi esame arti Lietuvos. 

Pirmieji dainavo ir šoko 
Vinco Krėvės mokyklos moki
nukai. Juos dainavimo moko 
Violeta Razgaitienė ir mokyk
los vedėja Raimonda Ruk
šienė, o šokti Kristina Voler-
tienė ir Linas Kučas. Moki
niams garbė pasirodyti tokiai 
gausiai publikai, tėveliams ir 
seneliams pasididžiavimas, 
kad jų atžalynas įtraukiamas į 
minėjimo programą. 

Mažiesiems nepasiduoda 
ir suaugusiųjų šokių grupės. 
„Žilvino" grupėje įvairaus 
amžiaus šokėjai — nuo jaunų 
profesionalų iki žilagalvių. 
Jiems jau daugelį metų va
dovauja Estera Bendžiūtė-
Washofsky. Šią vasarą „Žilvi
nas" jau trečią kartą keliaus į 
Dainų ir šokių šventę Lie
tuvoje. „Aušrinę" atgaivino at
sikūrusi Philadelphia Lietu
vių jaunimo sąjunga. Jai va
dovauja, net nespėjusi Phila
delphijoje „kojų apšilti", Jur
gita Matulienė, skraidanti 
tarp Philadelphia ir Minneso
ta, kur yra bebaigianti dok
torato iš biochemijos studijas. 
Dauguma „Aušrinės" šokėjų 
„trečiabangiai" jaunuoliai, bet 
jų gretas darniai papildo 
jaunesnieji „Žilvino" šokėjai. 
Pavyzdys visiems, kaip galima 
ne tik sugyventi, bet ir ben
dradarbiauti . Iš „Aušrinės" 

sušokto šokio viena aišku — 
šioje tautinių šokių grupėje 
miklios ir kojos ir jaunatviška 
energija! 

Šv. Andriejaus parapijoje 
džiaugėmės atjaunėjusiu cho
ru su nauja chorvede Ilona 
Babinskiene. Nekantriai lau
kėme jų pirmo pasirodymo su 
pasaulietišku repertuaru. I r 
nenusivylėme! Nors ir nepil
nu sąstatu, dainininkai ir di
rigentė susilaukė tikrai nuo
širdžių katučių, ir dar as
meniškai po programos iš
reikštų linkėjimų dažniau pa
sirodyti. 

Tarp programos dalių, 
Lietuvių fondo atstovė Dalia 
Jakienė įteikė Vinco Krėvės 
mokyklai paramos čekį, kurį 
priėmė vedėja Raimonda 
Rukšienė. JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas Algiman
tas Gečys įteikė JAV LB Švie
timo tarybos „Gintarinio 
obuolio" premiją mokytojai 
Violetai Razgaitienei, o Dalia 
Jakienė pridėjo ir Lietuvių 
fondo čekį 2003 metų LB Švie
timo tarybos laureatei. LB 
Švietimo taryba įsteigusi metinę 
premiją, kuriai atranką iš 
rekomenduotų mokytojų pa
daro patys LB Švietimo tary
bos nariai, savo posėdyje nu
balsuodami kam skirti žy
menį. Šiais metais premija 
buvo skirta 3-5 klasės moky
tojai ir tik tų klasių mokyto-
jus/as buvo kviečiama reko
menduoti. Garbė Philadel-
phijai, kad iš 22 LB Švietimo 
tarybos žinioje veikiančių mo
kyklų, Vinco Krėvės mokyklos 
mokytoja ant kaklo dėvi LB 
Švietimo tarybos gintarinį 
obuoliuką. 

Pagal Lietuvos prezidento 
pavyzdį, Philadelphijos LB 
apylinkės pirmininkas, su 
visos valdybos pritarimu, Va
sario 16-tos proga įteikė LB 
apylinkės įvertinimo žymenis 
ilgamečiams Philadelphijos 
Lietuvių namų darbuotojams, 
be kurių įdėtų pastangų ir 
neapskaičiuojamų darbo va
landų Lietuvių namai nebūtų 
sulaukę 95-to jubiliejaus. Tai 
Vytautas Matonis, Vincas 
Šalčiūnas, Juozas Mikoiaitis, 
Vladas Bagdonavičius ir Ro
mas Tautkus, taip pat jau mi
rę — Gediminas Surdėnas bei 
Kazimieras Kaulinis. Kartu 
buvo įvertintos ir Lietuvių 
namų garbės narėmis įvar
dintos šių asmenų žmonos: 
Irena Matonienė, Ona Šalčiū-
nienė, Ona Mikolaitienė, Ste
fanija Bagdonavičienė, Aušra 
Tautkuvienė, Danutė Surdė-
nienė ir Jane Kaulinienė. 
Visos jos, šalia savo vyrų, ėjo 
įvairias pareigas Lietuvių 
namų taryboje ar valdyboje ir 
darbavosi visuose Lietuvių 
namų renginiuose. Danutė 
Surdėnienė šiuo metu yra a.a. 
Gedimino Surdėno įkurto 
Lietuvių namų Kultūros cen
tro pirmininkė ir centro bib
liotekos tvarkytoja. Nepri
klausomybės šventės proga 
Kultūros centras pavadintas 
Gedimino Surdėno vardu. Dėl 
ligos šventėje dalyvauti ne
galėjo V. ir I. Matoniai, nei J. 
ir O. Mikolaičiai, nei Floridoje 
gyvenantys V. ir O. Šalčiūnai. 
Šalčiūnų žymenis ir juostą 
priėmė sūnus Algis Šalčiūnas. 

Po apdovanojimų didelia
me ekrane buvo parodyta 
prezidento George W. Bush 
vizito Lietuvoje videojuosta ir 
išklausyta jo pasakyta kalba 
Vilniuje. Perskaityta ir priim
ta JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos paruošta rezoliu
cija, raginanti JAV Senatą 
patvirtinti Lietuvos pakvie
timą į NATO ir JAV Kongresą 
nenutraukti „Radio Free 
Europe" transliacijas Lietu
vai. Tuo tarpu visiems minėji
mo dalyvių stalams buvo iš
dalintas šampanas ir pripil
dytos taurės. Minėjimo prave
dėjai pakvietė JAV LB Krašto 
valdybos pirmininką Algi
mantą Gečį pakelti tostą už 
Lietuvą ir Lietuvos pakvie

timą į NATO. Jautriais žo
džiais A. Gečys ne tik pa
linkėjo Lietuvai greitai tapti 
visateise NATO bei Europos 
Sąjungos nare, bet ir Phila
delphijos Lietuvių Bendruo
menei bei Lietuvių namams 
tęsti darnų bendradarbiavi
mą, ir visų kartų bei bangų 
įtraukimą į vieningą lietu
višką šeimą. 

Ekrane pasirodė Lietuvos 
vaizdai iš dokumentinio filmo 
„Skrydis per Lietuvą". Minė
jimo pabaigai, su šiuo be žo
džių, bet pasakiškų Lietuvos 
vaizdų filmu visi programos 
dalyviai ir publika buvo pa
kviesti padainuoti „Lietuva 
brangi". Visų bangų, visų 
kartų, nuo mažiausių iki se
niausių, susikabinę rankomis 
ir susijungę širdimis, visa pil
nutėlė, kaip seniai taip gau
siai minėjime dalyvavę, pasi
jutome vienos didžios garbin
gos tautos vaikais. 

„Bendruomenės balso" 
50-čio sukaktis 

Vienas svarbiausių 2003 
metų įvykių Philadelphijoje 
bus lietuviškos radijo pro
gramos „Bendruomenės bal
sas" 50-čio sukakties jubilieji
nis pobūvis gegužės 4 d. 
Lietuvių namų (2715 E. Al-
legheny Ave.) Čiurlionio salė
je, 2 vai. p.p. Sukakčiai pami
nėti renginį ruošia LB apy
linkės valdyba, vadovaujama 
Vyto Bagdonavičiaus, ir visas 
„Bendruomenės balso" kolek
tyvas, vadovaujamas Julijos 
Dantienės. Programoje Šv. 
Andriejaus parapijos choras, 
vadovaujamas Honos Babins-
kienės, pramoginiai šokiai, 
atliekami Jurgitos Čeponytės 
ir Artūro Mišernikovo, bei 
speciali „gyva" istorinė „Ben
druomenės balso" laida, kurioje 
pasirodys visi , radijo pro
gramos kolektyvo nariai. Bus 
proga pamatyti ir susipažinti 
su visais radijo laidų balsais. 
Sukaktuvinio pobūvio su 
vaišių bufetu bilietų kaina 25 
dol. suaugusiems, 10 dol. 
moksleiviams nuo 13 iki 18 
metų ir 5 dol. vaikams iki 12 
metų. (Iki 5 metų veltui). Po 
programos šokiai prie sma
gios vietinių talentų muzikos. 

Šio sukaktuvinio renginio 
proga bus išleista jubiliejinė 
knygelė su radijo klausytojų 
sveikinimais „Bendruomenės 
balsui", už kuriuos surinkto
mis lėšomis tikimasi gerokai 
papildyti „Bendruomenės bal
so" iždą. Nors nei vienas radi
jo kolektyvo narys negauna 
jokio atlyginimo, net savos 
išlaidos neapmokamos, radijo 
stočiai už pusvalandžio pro
gramą kas mėnesį sumokama 
1,000 dol. Viso puslapio svei
kinimas — 100 dol., pusės 
puslapio — 60 dol., ketvirčio 
— 30 dol. Paaukoję 100 dol. ar 
daugiau, gaus vieną bilietą į 
pobūvį. Priimamos ir dides
nės, ir mažesnės aukos. Visi 
aukotojai bus išvardinti jubi
liejinėje knygelėje. Sveikini
mus galima skirti „Bendruo
menės balso" kolektyvui, jo 
daugelio metų koordinatorei 
Julijai Dantienei, buvusių 
programos vedėjų atminimui, 
savo šeimos ar organizacijos 
vardu. Pobūvio bilietų užsa
kymus ir sveikinimų tekstus 
priima „Bendruomenės balso" 
iždininkas Gediminas Dragū
nas 215-677-2415. Čekiai 
rašomi Lithuanian American 
Community Radio vardu. 
Sveikinimų tekstus privalome 
gauti iki balandžio 16 d. 

Jau penkiasdešimt metų 
„Bendruomenės balsas" jun
gia visus Philadelphia apy
linkių lietuvius ir yra pagrin
dinis mūsų susižinojimo šalti
nis. Nuo 1953-iųjų metų kiek
vieną savaitę „Bendruomenės 
balsas" gimtoje lietuvių kalbo
je mus informuoja apie svar
biausius įvykius mūsų para
pijose, organizacijose, Lie
tuvių Bendruomenėje ir 

Philadelphijos Sv. Andriejaus 
vadovauja Ilona Babinskiene. 

parapijos choras, dalyvavęs Nepriklausomybės šventes programoje. Chorui 
R. Gedeikoe nuotr. 

Lietuvoje. Oro bangomis 
dalindamiesi džiaugsmais, 
rūpesčiais, vargais ir liūdesiu 
pasijuntame kaip viena šeima. 
Šiuo metu „Bendruomenės 
balsas" girdimas kiekvieną 
sekmadienį, nuo 9 vai. iki 9:30 
vai. ryto, iš radijo stoties 
WNWR 1540 AM. Pranešėjų 
kolektyvą sudaro: koordina

torė Julija Dantienė, pranešė
jai/redaktoriai Rasa Avellino, 
Ilona Babinskiene, Jurgita 
Balynaitė, Teresė Gečienė, 
Jūra tė Gentlesk, Dalia Ja
kienė, Andra Kline, Joan Gai-
zelytė-Lacy, Aniliora Mašalai-
tienė, Aldona Page, Violeta 
Razgaitienė, Raimonda ir Vid
mantas Rukšiai, Jurgita Šaka-

lytė, Kristina ir Virgus Voler-
tai, Vytautas Volertas ir Ieva 
Vozbutaitė. 

Tikimės, kad Philadelphi
jos lietuviai gausiai dalyvaus 
ir parems jubiliejinį „Bendruo
menės balso" pavasario pobū
vį, ir tuo užtikrins tolimesnę 
sėkmingą jo veiklą. 

Teresė Gečienė 

Bostono lit. mokvki srs jie dar patys skaityti nemoka, jiems daug tėveliai skaitė. 
R. Štuopienės nuotr. 

SKELBIMAI 
„Draugo" skelbimų 

skyrius 
Tel. 1-773-585-9500 

SIŪLO DARBĄ 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočia! security. refe-

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

Call Home Care ©262-657-8467. 

\Vindow VVashers Needed! 
40,000 per year. We need i 00 crew.s. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be tTuent m English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

Tel. 800-820-6155. 

IŠNUOMOJA 

For Rent beautiful. five room, two 
bedroom. wood worlc, staingiasss, 

new appliances, dinning room, eat-in 
kitchen. pantry storage, laundry cei-

ling fans. 6800 S. Rockwell. 
$700. heated. 

Cail 773-525-4411. 

Išnuomojamas naujai suremon

tuotas atskiras kambarys Westem 

ir 48* St. Tel. 815-969-9073; 

708-612-8573. 

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

arba 708-423-4761. 

VVoodridge išnuomojami 2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

ĮVAIRŪS 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

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

Susikalbėsite ancliškai. rusiškai. 

Caregivers needed for iive in 
jobs in VVisconsin. Mušt have 

expenence, English. SS#. D.L. Car 
helpful Call Greg at 262-657-

8467 or 262-744-0520. 

PASLAUGOS 

* Moteris ieško darbo su 
gyvenimu prižiūrėti senus žmo
nes ar vaikus. Vairuoja, turi patir
ties. Te!. 630-910-6520. 

* Moteris ieško darbo rusų, 
lietuvių šeimose su gyvenimu. 
Turi dokumentus. Tel. 708-952-
0724. 

* 45 m. vyras, kaibantis ang
liškai, gali pakeisti trumpesniam 
ar ilgesniam laikui. Siūlyti ir kitus 
variantus. Tel. 773-518-1710. 

* Kas galėtų atiduoti „queen" 
lovą ir komodą. (Arba nebrangiai 

parduoti). Tel. 708-425-7829, pa
likti žinutę. 

* Vyras, turintis patirties r.a-
mų statybos, suvirinimo darbuo
se, susikalbantis angliškai, turin
tis legalius dokumentus, ieško 
darbo. Siūlyti jvairius variantus . 
Tel. 630-243-7727. 

* Pagyvenęs vyras ieško darbo 
žmonių priežiūroje. Turi geras re
komendacijas. Siūlyti įvairius va
riantus. Kviesti Algirdą. Tel. 773-
213-8597. 

m 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALiovmra JO NAMU; SVEKATOS 
IR GYVYBES DRAUOtViNS. 

Acentas Frank Zapohs ir Off. Mgr 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai*. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654J73-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Tai - Jusų laikraštis 
* « • -.- wior o*i 

r IR 
Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 

Lithuanian American TV, Inc. 

14911 1271h Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-maJI:altv0attbi.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. 

h 
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Lietuva siekia tap t i Tarptaut inio karo medicinos 
komiteto nare 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos delegatu, kuris 

atstovautų Lietuvai santykiuo
se su ICMM, būtų Lietuvos ka
riuomenės karo medicinos tar
nybos vadas. Kaip teigiama vy
riausybės spaudos tarnybos 

pranešime, tapus ICMM nare, 
Lietuvai reikės mokėti metinį 
narystės mokestį. Išankstiniais 
vertinimais, jis sudarytų apie 
2,000 litų per metus. Mokestis 
būtų mokamas iš Krašto apsau
gos ministerijos lėšų. 

Lietuva tampa saugesnė 
Atkelta iš 1 psl. 
paaštrėjo masinio naikini

mo ginklų platinimo problema. 
Ataskaitoje pažymima, kad ir 
ateityje vidinio saugumo ir ge
rovės stiprinimui didelę įtaką 
turės žmogaus teisių ir laisvių 
apsauga, ekonomikos augimas, 
jos konkurencingumas, sociali

nė apsauga bei užimtumas, pi
lietinis ugdymas, žinių visuo
menės kūrimas, kultūros puo
selėjimas. 

Taip pat itin svarbu 
užtikrinti ekologinį saugumą -
vykdyti aplinkos taršos kont
rolę, užtikrinti radiacinę ir 
branduolinę saugą. 

Prezidento Rolando Pakso siūlymas 
Atkelta iš 1 psl. 
ir jos įsijungimas į Vakarų 

Europos ir Skandinavijos rin
kas turėtų būti ilgalaikis tiks
las. R. Paksas susitikime taip 
pat kalbėjo apie didžiulę reikš
mę kraštui turintį Lietuvos ir 
Lenkijos elektros tinklų sujun
gimo projektą, numatantį ne tik 
dviejų sistemų sujungimą, bet 

ir Estijos, Latvijos, Lietuvos ir 
Lenkijos elektros gamybos ir 
perdavimo sistemų moderniza
vimą. Kalbėta ir apie bran
duolinės energetikos plėtojimo 
galimybes. Prezidentas R. Pak
sas sakė manąs, jog būtų tiks
linga atlikti trijų Baltijos vals
tybių energetikos, kaip vienin
gos sistemos, ateities analizę. 

APIE LIETUVIUS KENGŪRŲ IR KOALŲ PAŠONĖJE 
Pasitinkant naują Kazimiero Ambraso, SJ, knygą 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 24 d., ketvirtadienis 

Europos Par lamento vadovas pastebėjo lietuvių 
santūrumą ir racionalumą 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos stojimo į ES sutar

tis Atėnuose buvo pasirašyta 
balandžio 16 d., tačiau galutinį 

sprendimą dėl Lietuvos narys
tės Europos Sąjungoje išreikš 
Lietuvos piliečiai referendume. 

Pasaulio naujienos 
Atkelta iš 1 psl. 

INDIJA 
Guvahatis. Per praėjusios 

nakties audrą Indijos šiaurės 
rytuose žuvo mažiausiai 34 ir 
buvo sužeista dar maždaug 2,3 
tūkst. žmonių, trečiadienį pra
nešė policija. Šimtai žmonių 
dingo. Stiprus vėjas su šakni
mis rovė medžius ir griovė žmo
nių lūšnas. Audra, kuri pra
slinko ir pro kaimyninį Bangla
dešą,- nusiaubė mažiausiai 20 
skurdžių kaimų. Daugiausiai 
žmonių žuvo Asamo valstijos 
Dhubrio rajone. Maždaug 180 
sužeistųjų būklė kritiška, jie 
valtimis gabenami į ligoninę. 
Gelbėjimo darbams trukdo ne
palankios oro sąlygos. Pernai 
per musonines liūtis ir kilusius 
potvynius Asame žuvo daugiau 
kaip 100 žmonių, o tūkstančiai 
liko be namų. 

rusų žvalgybinius lėktuvus. 
Pchenjanas būgštauja, kad po 
JAV vadovaujamų pajėgų ka
rinės operacijos Irake jis gali 
tapti kitu Washington taikiniu, 
nors Jungtinės Valstijos kate
goriškai atmeta šią galimybę. 
Šiaurės Korėjos karinės oro 
pajėgos turi beveik 1,700 kovos 
lėktuvų, įskaitant 780 naikin
tuvų, tarp jų 46 senus rusų 
gamybos MiG-23 ir 16 mo
dernių MiG-29, taip pat dau
giau nei 80 bombonešių ir 300 
paramos lėktuvų. 

INDONEZIJA 

ŠIAURĖS KORĖJA 

Seulas. Šiaurės Korėjos 
karinės oro pajėgos (KOP) 
pradėjo tolimų skrydžių praty
bas, kuriomis rengiamasi at
remti amerikiečių naikintuvų 
puolimą, jei būtų naudojama 
tokia pati taktika, kaip per 
karą Irake, trečiadienį pranešė 
Pietų Korėjos gynybos minis
terija. Tuo pačiu metu Šiaurės 
Korėja stebi amerikiečių bei 

Džakarta. Indonezijoje 
trečiadienį prasidėjo musul
monų dvasininko, kuris, kaip 
įtariama, vadovavo regiono 
teroristų tinklui „Jemaah 
Islamiyah", teismas. Abu Ba-
kar Bashir kaltinamas tėvynės 
išdavimu ir mėginimu teroristi
nėmis priemonėmis nuversti 
valstybės vyriausybę bei įkurti 
islamo valstybę. Įtariama, kad 
„Jemaah Islamiyah", kuri yra 
siejama su Osama bin Laden 
tinklu „al-Qaeda", spalio mė
nesį susprogdino bombas Balio 
saloje ir surengė nemažai kitų 
išpuolių. Dvasininkui įėjus į 
itin saugomą teismo salę atsa
kyti į kaltinimus, jo šalininkai 
pradėjo šaukti „Dievas didis!". 
A. B. Bashir gresia kalėjimo iki 
20 metų bausmė. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas 
modernioje, savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos 

modernesnės spaustuves visoje Amerikoje. 
„Draugo" spaustuve spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 

laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" spaustuvė 

negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ,,Draugo" spaustuvei. 

yra parama dienraščiui ..Draugas" turi atlikti daug papildomų 
Įspaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

| Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuves patarnavimu. 

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite ,,Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk ,,Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas, 
todėl nėra kito tokio, ėervija jungenčo, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS. 4&45 W 63 Street. Chicago. i L 60629 

TeL: 773-585-9500: Fax: ^"3-585-8284 

2002 metais Lietuvoje bu
vo išspausdinta nauja kun. 
Kazimiero Ambraso, SJ, kny
ga „Kengūrų ir koalų pašonė
je. Pokalbiai su Australijos 
lietuviais". Ši trečioji kelionių 
aprašymų knyga įsijungia į 
tokio pobūdžio knygų seriją, 
pavadintą „Po šalis plačiau
sias". Dvi ankstyvesnės yra 
„Taboro kalno šalis" (1995) ir 
„Kilimandžaras" (2000). 

Autorius yra kunigas, jė
zuitas, kalbininkas. Šis jud
rios sielos žmogus yra įsitiki
nęs, kad kelionės gali pra
turtinti žmogų, kunigas ke
liaudamas, o taip pat kelionės 
įspūdžiais su kitais pasidalin
damas, gali ir apaštalauti, ir 
garbinti Dievą. Jis tai puikiai 
įrodė Jėzaus žemiško gyveni
mo vietovių aprašymu „Taboro 
kalno šalis". Lipimas į Afrikos 
aukščiausiąjį kalną, žinome, 
neturėjo tokių puikių galimy
bių, kaip Šventosios žemės 
lankymas... Dabar su įdomu
mu vartome naują knygą, kuri 
mirguliuoja kaip margaspalvė 
mozaika aprašymais, pokal
biais, įspūdžiais, pamokslų iš
traukomis, eilėraščiais... Labi
rinte ieškai vedamosios min
ties, visa apimančios temos. 
Ieškai autoriaus tikslo. Ir štai 
randi: 

„...kai mane 1999 m. Ga
vėnios dvasiniams susitelki
mams į Australiją iškvietė 
marijonas t. Juozas Petraitis, 
sumaniau pasikalbėti... Ne, 
pasikalbėti, ne tas žodis! No
rėjau aštriu, smailu kaip pla
tininis pjūklas instrumentu 
perpjauti kietą lietuvio luobą, 
kad kiti pamatytų, pamatytų 
ir nustebtų, kokių mūsų tauta 
turi nuostabių, kūrybingų 
žmonių, kaip jie moka ieškoti, 
dirbti, mokytis, siekti ir... likti 
ištikimi savam žodžiui, kalbai, 
gimtajai žemei ir svarbiau
sia... jos skausmui. Štai kodėl 
nors prabėgomis, nors pasku
bomis (...) mėginau susitikti, 
pakalbinti, kad jie patys pra
vertų kietai užčiauptas lūpas 
(...) Tegul jie patys kalba, sa
vais žodžiais porina apie savo 
vaikystę, jaunystę. Ir kiek
vieną sunkaus, bet turiningo 
gyvenimo vingį dėsto savo 
mintimis" (17-18 psl.). 

Supratus autoriaus tikslą, 
knygos puslapiuose man at
siskleidė trys jo paties savy
bės, kurios buvo, kaip tas 
magnetas, kuris sutraukė 
gausią ir margą medžiagą šiai 
knygai. Jos yra: 1. autoriaus 
nuoširdus ryšys su žmonėmis; 
2. jo žurnalistinis pastabumas 
ir sugebėjimas sutelkti faktus, 
faktelius, detales ir stambme-
nas; ir 3. skirti laiko ir vietos, 
ir dėmesio savo ryšiui su Die

vu. Kiekvieną savybę trumpai 
čia pasvarstysime. 

Ryšys su žmonėmis 

Tai šioje knygoje labiausiai 
pastebima autoriaus savybė: 
jo dėmesys Australijoje sutik
tiems tautiečiams. Jis jais 
labiausiai domėjosi. Šioje kny
goje labiausiai į akis krenta 
pokalbiai, jo trumpi klausimai 
ir jųjų ilgesni atsakymai: kaip 
iš Lietuvos atvyko į Austra
liją, ką čia veikia, kokius ry
šius dar palaiko su tėvyne? At
rodo, kad jis suspėjo apklausi
nėti daugelį (jei ne visus) 
krašto lietuvius visuomeni
ninkus, veikėjus, kultūrinin
kus, dvasininkus, kūrėjus, 
spaudos darbuotojus... Ko jis 
pats neaprėpė, jis nesivaržė 
perspausdinti iš periodinių 
leidinių. Daugelis jo vestų po
kalbių jau anksčiau buvo iš
spausdinti lietuviškoje spau
doje. Tačiau autorius nesiten
kina klausimų-atsakymų po
kalbiais. Jis mielai leidžia tau
tiečiams pasisakyti, išsikal
bėti ir ta forma, kuria jie suge
ba geriausiai: eilėraščiu, straips
niu, trumpa romano ištrauka 
ar meno kūrinių nuotrau
komis. Iš to nuoširdaus dėme
sio tautiečiais ir susidarė gau
siausia šios knygos medžiaga, 
pats knygos nugarkaulis. 
Susidarė Australijos lietuvių 
gyvenimo ir veiklos vaizdas. 

Ži imf l l ia t in ia pagtnbi imna 
ir medžiagos sutelkimas 

Stebinantis yra autoriaus 
pastabumas, o taip pat sutel
kimas medžiagos. Kelionėje 
daug kas praslystų nepastebė
ta. Bet kun. Ambrasas paste
bi, prisimena ir sukaupia. Jis 
nepraleidžia progos nepaste
bėjęs ir neaprašęs paties kraš
to įdomybių, žymesnių miestų, 
svarbesnių vietovių, pastatų, 
ir tuolaikinių įvykių, kaip 
Pasaulio sporto olimpiada. 
Nepraleidžiamos pavardės ir 
tų, kurie jį pasitiko, su kuo 
pasimatė, pas ką apsistojo, 
kas ir kuo vaišino ir t.t. 

Autorius prisipažino, kad 
su savimi jis vežėsi kompiu
terį, kuris be abejo, padėjo jo 
atminčiai: turėjo daug klausi
nėti, įsidėmėti, tuoj užsirašyti. 

Su Dievu ryšį palaikąs 
apaštalas 

Kun. Ambrasui kelionės 
nėra vien malonumui, nėra tu
rizmas. Kelionės jį patį pra
turtina, ir jis savo kelionėmis 
praturtina kitus: kai kada — 
pačios kelionės metu, kai kada 
— po kelionės, aprašydamas. 

LABDARA VILNIAUS VAIKŲ NAMAMS 
2003 m. balandžio 18 d., 

JAV ambasadorius J. F. Tefft 
Vilniaus vaikų namams Nr. 3 
įteikė mažamečiams vaikams 
skirtą mezginių labdarą. Šią 
labdaros akciją surengti pa
dėjo JAV ambasados gyny
binio bendradarbiavimo sky
rius. 

JAV New Hampshire vals
tijos Rye miesto „Pakrantės 
mezgėjų gildija" (The Seacoast 
Knitters Guild, Rye, New 
Hampshire) suorganizavo de
vyniasdešimties mezginių — 
megztinių, šalikų, kepurių, 
pirštinių ir kojinių — labdaros 
siuntą, padedant JAV am
basados gynybinio bendradar
biavimo skyriui. 

Susan Thorner, Gynybinio 
bendradarbiavimo skyriaus 
vadovės JAV Armijos mjr. 
Paige Thorner mama, vadova
vo šiam projektui kartu su 
savo mezgėjų grupe, pasivadi
nusia „Pakrantės mezgėjų 
gildija". Iš JAV atsiųstus 
mezginius mezgė devynios 

Ši kelionė ypatinga tuo, kad 
jose vedė Gavėnios susitelki
mo misijas. Tarp įvairių teks
tų laiks nuo laiko įsispraudžia 
religinė tema: „Ši karta yra 
bloga karta" (Adelaidė, Lk 11, 
29-32), „Atsimainymas" (Mt 
17, 1-9), „Klausyk, Izraeli" 
(Mk 12, 28-34), „Geriau, kad 
vienas žmogus mirtų už tautą 
(Jn 11, 45-57), Hobartas)... 
Tai misijonieriaus pastangos 
mąstymų ir pamokslų mintis 
pritaikyti laiko ir vietos įs
pūdžiams. O kartais pasikal
bėjimas su Dievu — padėka 
ar prašymas — tiesiog iš
plaukia iš patirto įvykio, ma
tomo vaizdo ar susitikimo su 
žmonėmis. Taip ir matai, kad 
čia keliauja apaštalas — misi-
jonierius, kuris palaiko gyvą 
ryšį ne tik su žmonėmis, bet ir 
su savo Kūrėju. 

Šimtus skyrių ir skyrelių 
daug kur lydi vietovės vardas 
ir data, bet daug kur tokių 
palydovų nėra. Ir kai nėra 
bent trumpos įvadinės pasta
bos, skaitytojas lengvai pasi
meta. Planingumas nėra šios 
knygos dorybė. Sakau — šios 
knygos todėl, kad ir pats auto
rius įvade atsiriboja nuo-pa
našios atsakomybės: „Kadan
gi rankraštis pakliuvo į dau
gelio rankas ir tiek užsigulėjo, 
autorius nesiima atsakomy
bės už leidybines, redakcines 
pataisas, už visas galimas 
klaidas, nesklandumus, kurių 
skaitydami pastebėsite". Pats 
autorius sakosi pritrūkęs lai
ko knygai, užbaigti* „Ji pa
rengta, vien atlikus minutę 
kitą nuo tiesioginių pareigų ir 
daugybės reikalų. Tikrai tin
kamų sąlygų ją rūpestingai 
užbaigti, apgalvoti ir pa
gražinti nebuvo" (5 psl.). 

Knygos vertė yra surink
toje medžiagoje. Dar daug 
kitų gerų knygos savybių 
galėtume suminėti, tačiau 
knygos aprašymo apimtis ri
boja. Suminėsime dar tik dvi: 
1. knygą iliustruoja gausus 
spalvotų nuotraukų rinkinys 
ir 2. knygos gale yra paties 
autoriaus eilių rinkinys ir 
viena Australijos lietuviams 
skirta giesmė (žodžiai K. J. 
Ambraso, muzika kompozito
riaus L. Džinčaradzės). 

Kaip autoriaus kreipima
sis knygos pradžioje rodo, ši 
knyga pirmiausiai priklauso 
„Mieliems Australijos lietu
viams". Tačiau, be abejo, ją 
skaitys visi, kurie domisi ir 

gildijos moterys. 
Kiekvienais metais ši 

gildija pasirenka po vieną spe
cialų projektą. Praėjusiais 
metais jos mezgė vaikų na
mams Rusijoje. Šiais metais 
Susan Torner pasirinko Lie
tuvą ir šiuos vaikų namus, nes 
Vilniuje dirba ir gyvena jos 
duktė, o anūkai lanko Tarp
tautinę Amerikos mokyklą 
Vilniuje (American Inter
national School of Vilnius — 
AISV). 

Vilniaus vaikų namai Nr. 
3 ir Tarptautinė Amerikos 
mokykla bendradarbiauja jau 
penkerius metus. Mokyklos 
mokiniai bei jų šeimos dovano
ja šiems vaikų namams do
vanas, maisto, rūbų, taip pat 
higienos reikmenų kelis kar
tus per metus. 

Smulkesnės informacijos 
teirautis pas: Vilniaus vaikų 
namų Nr. 3 direktorę Elvyrą 
Lots. Tel. (370 5) 2340-382." 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima 
žmona, mamytė, močiutė ir promočiutė 

A. t A. 
STEFANIJA DUNDIENĖ 

Mirė 2003 m. balandžio 22 d., sulaukusi 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Dvareliškyje, Panevėžio apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 53 metus. Gyveno Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Benas Dunda, dukros Nijolė Ba

ronienė ir Jūratė Maurukienė su vyru Algiu; anūkai 
Gintaras Baronas su žmona Eva ir jų vaikais Amanda 
bei Melanie, Saulius Baronas, Rimas Maurukas su Mi-
chelle, Darius Maurukas su žmona Elyte ir Daiva Mill-
er su vyru Jerry bei jų vaikais Kyle ir Alexa, bei kiti gi
minės. 

Velionė buvo a.a. karininko Įeit. Vytauto Narbuto 
žmona. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Lietuvių 
Bendruomenei. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 25 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 
26 d. 9:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur 
a.a. Ste-fanija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio mis
ijos bažnyčią šv. Mišioms 10 v.r. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel: 1-800-994-7600, wvv-w.petkusfuneralhomes.com 

„Jaučiu veidan dvelkimą vėjo švelnų 
ir balsą Jo nuo plakančių krantų - -
ne vėjas ten ir ne upelis, krintantis nuo kalno, 
o, Viešpatie, nejau tai būtum Tu..." 

Berna rdas Brazdžionis 

Mie lam j aunys t ė s d raugu i 

A. t A 
Arch. ALBERTUI JONUI 

KERELIUI 

m i r u s , re išk iame gilią užuojautą žmonai IRE
NAI, duk te r ims JOVITAI, GINTAREI, DAINEI , 
s ū n u i ALBERTUI ir jų šeimoms bei v is iems gi
m i n ė m s ir k a r t u l iūd ime j ū sų skausmo va lan 
dose. Mūsų maldos ir min tys yra k a r t u su j u m i s . 

Vytautas ir Elena Vidugiriai 

Australijos lietuviais, bet taip 
pat ir tie, kurie su pagrindu 
tikisi praturtėti dvasia ir ži
niomis iš šio keliautojo-misi-
jonieriaus kelionių aprašymo. 

Kun. Kęstutis A. 
Trimakas 

Kazimieras Ambrasas. 
„Kengūrų ir koalų pašonėje. 
Pokalbiai su Australijos lietu
viais". Išleido Judex leidykla. 
1999-2002. 349 psl. 

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

It's Scandinav ian SAS 

http://wvv-w.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net


DRAUGAS, 2003 balandžio 24 d.ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

AfA Albina Norkienė, gy
venusi Palm Beach Gardens, 
FL (anksčiau gyveno Čikagos 
Marąuette Park apylinkėje) 
mirė š.m. balandžio 21 d. Liko 
dukra Rūta, jos vyras Brad ir 
anūkė Žibutė. 

Čikagos Lietuvių Venezu-
elos draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks gegužės 1 
d., ketvirtadienį, 1 vai. popiet, 
Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str. Kviečiami visi na
riai gausiai dalyvauti. 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį galite įsigyti 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str., Chicago. Informacijos 
teikiamos tel. 773-925-6193. 
Premjera įvyks balandžio 27 
d., per Atvelykį, 3 vai. popiet, 
Morton gimnazijos auditorijo
je-

Amerikos Lietuvių tary
bos metinė darbo konferenci
ja, kurią ruošia ALTo Čikagos 
skyrius, vyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus antrame aukšte 
(6500 S. Pulaski, Chicago). 
Bus aptarti jau atlikti darbai 
ir pažvelgta į ateities planus. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

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. 

Tautos fondo metinis na
rių suvažiavimas vyks gegu
žės 10 d. Apreiškimo parapi
jos salėje 70 Havemeyer Str., 
New York, NY. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

ALTo Čikagos skyrius 
ruošia specialią Darbo konfe
renciją balandžio 26 d., šešta
dienį, 10 vai. r., Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje (2 
aukštas), 6500 S. Pulaski. 
Lietuvių visuomenė yra kvie
čiama gausiai dalyvauti ir 
pasidalinti savo įžvalgomis 
bei pasiūlymais. Daugiau in
formacijos apie konferenciją 
teikiama tel. 773-735-6677. 

..Saulutė", Lietuvos vai
kų giobos būrelis, kviečia tal
ką krauti siuntinius į talpin-
tuvą šeštadienį, balandžio 26 
d., 8:45 vai. r., Pasaulio lietu
vių centro Lemonte žemu
tinėje mašinų pastatymo 
aikštėje ir prie Lietuvių fondo 

(sporto) rūbinės. Informaciją 
teikia Raminta Marchertienė 
tel. 630-243-9488. 

Autobusais į „Kaukių 
baliaus" spektaklį šį sekma
dienį, balandžio 27 d., bus 
galima nuvažiuoti iš Čikagos 
ir Lemonto. Iš Marąuette 
Parko — nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios, 69-oji ir 
Washtenaw, autobusas išva
žiuos 1:15 vai. po pietų; 1:30 
vai. po pietų autobusas sustos 
prie Nekalto Švč. M. Marijos 
Prasidėjimo bažnyčios, 44-oji 
ir California Ave, Brighton 
Parke. Kitas autobusas 1:30 
vai. p.p. išvažiuos iš Lemonto, 
nuo Pasaulio lietuvių centro. 
Yra dar likusios kelios laisvos 
vietos. Norintys pasinaudoti 
autobusu iš Lemont, prašomi 
skambinti Gediminui Kazė
nui tel. 630-243-0791. Infor
macija apie autobusus iš Či
kagos teikiama, paskambinus 
Lietuvių operos valdybos 
pirm. Vaclovui Momkui tel. 
773-925-6103. Į autobusus 
prašoma susirinkti punktua
liai, nes pavėlavusių nebus 
laukiama. 

Poetė Eglė Juodvalkė 
skaitys savo poeziją ruošia
mame kūrybiniame vakare 
š.m. gegužės 3 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Visi 
maloniai kviečiami susipažin
ti su poete ir jos naujausia 
knyga, išleista lietuvių ir 
anglų kalba — „Veidrodis ir 
tuštuma/The Mirror and the 
Void". Įėjimas nemokamas. 
Eglė rašo ne tik poeziją, bet 
pasižymi ir šmaikščia proza 
— ios knvea ..Cukraus kal
nas", apie gyvenimą, sergant 
diabetu, susilaukė didelio 
skaitytojų dėmesio ir šiame 
krašte, ir ypač Lietuvoje. 

JAV LB XVII tarybos rin
kimai Cicero lietuvių telkiny
je vyks gegužės 4 d., sekma-
die-nį, ir gegužės 11 d., taip 
pat sekmadienį, nuo 8 v. r. iki 
12 vai., Šv. Antano parapijos 
pastate, kavinės kambaryje. 
Rinkimų komisijos pirminin
kas Mindaugas Baukus ragi
na ir labai kviečia gausiai da
lyvauti. Tuo vieningai paro
dysime, kad esame organizuo
ta, susipratusi bendruomenė. 

„Gintaro" vasarvietėje, 
Union Pier, M3, balandžio 25 
d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Michigan valstijos laiku (va
landa vėliau, kaip Čikagoje), 
atidaroma Meno paroda. Da
lyvauja fotografas Algiman
tas Kezys, dailininkės: Rasa 
Grigaliūnaitė, Veronika Šva-

Šių metų vasario dvi
dešimt trečią dieną gausus 
mokytojų būrys susirinko Le
monte į tradicinę pavasarinę 
mokytojų konferenciją. 

Šv. Mišias, skirtas moky
tojams, aukojo kunigas Algir
das Paliokas ir prelatas Ignas 
Urbonas. 

Po Mišių visi konferencijos 
dalyviai (o jų buvo keturiasde
šimt) rinkosi į Bočių menę. 
Konferenciją atidarė JAV Švie
timo tarybos narys Juozas 
Polikaitis. Gausiai susirinku
siems mokytojams perdavęs 
JAV Švietimo tarybos ir asme
niškus pirmininkės Dalilės 
Polikaitienės sveikinimus ir 
linkėjimus, jis pakvietė prele
gentę dr. Rimą Kašubaitę-
Binder skaityti paskaitos. 

„Vaiko motyvacija: kaip ir 
kodėl vaikas siekia mokslo?" 
— tokią temą pasirinko prele
gentė. Paskaita buvo ne tik 
įdomi, bet ir savalaikė. Šiuo 
metu, kai vis pilnėja lietuviš
kos mokyklos ir atsidaro nau
jos, mokytojams labai svarbu 
žinoti, kodėl vaikai ateina į 
mokyklą, kaip joje jaučiasi, ar 
gera jiems joje. Juk labai svar
bu, kad, į mokyklą atėjęs, net 
labiausiai mokytis nenorintis 
vaikas suprastų, jog pastan
gomis ir darbu, o ne vien tik 
sėkme galima daug pasiekti ir 
išmokti. Savo ruožtu, mokyto
jams būtina kreipti dėmesį į 
visus besimokančius, o ne tik į 
aktyviuosius. Reikia visus 

įtraukti į darbą, atsižvelgiant 
į kiekvieno mokinio asmeni
nes savybes ir sugebėjimus. 
Svarbu sudaryti gerą atmos
ferą klasėje, kad mokinys ne
bijotų atsakinėti į užduotus 
klausimus, stengtųsi aktyviai 
dalyvauti pamokoje. Reikia 
parinkti tokias užduotis, kad 
vaikai jas galėtų atlikti, bet 
tuo pačiu, jos neturėtų būti 
per lengvos. Mat per lengvos 
užduotys slopina norą moky
tis. Tai ypač svarbu lituanis
tinėse mokyklose, nes vaikai į 
klases susirenka labai skirtin
gai pasirengę. Vieni jų tik at
vykę iš Lietuvos, kiti j au kelis 
metus nesėdėję mokykliniame 
suole. 

Po šios paskaitos visi ma
loniai buvo pakviesti į jaunos, 
energingos Lemonto Maironio 
mokytojos Aušros Jasaitytės-
Petry klasę. Mokytoja moko 
vaikus lietuvių kalbos pag
rindų. Šiais mokslo metais jos 
klasėje mokosi vienuolika mo
kinių. Kai kurie iš jų sunkiai 
kalba lietuviškai. Mokytojos 
tikslas — kuo geriau vaikus 
išmokyti lietuvių kalbos. Auš
ra supažindino konferencijos 
dalyvius su jos naudojamomis 
mokymo priemonėmis, pada
lomąja medžiaga, vadovėliais. 
Įdomu tai, kad pati mokytoja 
yra baigusi l i tuanist inę 
mokyklą, gražiai kalba lietu
viškai. 

Po neilgos pietų pertrau
kos vyko Juozo Polikaičio 

bienė, Laima . Švabai-
tė-Petrulienė ir keramikė 
Laura Lapinskienė. Paroda 
tęsis šeštadienį ir sekmadienį 
nuo U vai. r. iki 6 vai. vak. 
Visi kviečiami. Galima teirau
tis tel. 269-469-3298. 

Vytautas Kernagis gegu
žės 6 d.. 7 vai. vakare, koncer
tuos Lietuvos ambasadoje, 
Washington, DC, o gegužės 
10 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
— Jaunimo centre, Čikagoje. 

Union Pier, MI, Lietuvių 
draugija rengia pavasario šo
kius gegužės 3 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. (Michigan laiku). 
Gros brolių Švabų orkestras, 
bus užkandžių. Šokiai vyks 
tuoj po narių susirinkimo 
„Gintaro" vasarvietėje. Bilie
tai iš anksto gaunami Mildos 
parduotuvėje arba skambi
nant Kristinai Karaitienei 
269^69-3298. Laukiame vi
sų! 

AfA Violeta Karosaitė 
Amžinybėn iškeliavo 1989 m. 
balandžio 24 d. Šiemet balan
džio 27 d., sekmadienį, 10 vai. 
r., tėvų jėzuitų koplyčioje bus 
aukojamos Mišios už ai"a 
Violetos ir jos tėvų, Vytauto ir 
Onos Karosų, sielą. 

Vilniaus Operos ir baleto teatro solistai, atvykę i Čikaga dalyvauti Lietuvių operos statomoje G Verdi „Kaukių 
balius" operoje. Kaip ir daugelis \ Čikagą iš toliau atvykusių svečių, jie apsilankė ,,Drauge". Iš kairės: Liudas 
Norvaišas. JAV LB Kultūros tarybos pirm Marija Remienė. Vytautas Rakula ir Dainius Stumbras 

Jono Kuprio nutrauką 

„Žiburėlio", Montessori 
mokinukų meno darbųparoda 
ruošiama gegužės 9 d., penk
tadienį, 6:30 vai. v„ Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Atidarymo metu koncertuos 
„Vyturio" vaikų choras, vado
vaujamas Dar iaus Polikai
čio. Bus vaišės. Visi kviečia
mi. 

Lietuvių operos valdybos 
pirm. Vaclovas Momkus visus 
kviečia atvykti į „Kaukių ba
liaus" spektaklį šiek tiek 
anksčiau, nes opera prasidės 
lygiai 3 vai. popiet, o prieš jos 
pradžią Morton gimnazijos 
auditorijoje (ypač prie bilietų 
kasos) būna nemaža spūstis. 
Anksčiau atvykusieji ne tik 
ras geresnę vietą automobil
iui pastatyti, bet galės paben
drauti su pažįstamais, drau
gais — į operą paprastai at
vyksta daug žmonių ir iš to
limesnių vietovių. 

Kaip ir kiekvienais kitais 
metais, operos „Kaukių ba
lius" proga yra išleidžiamas 
gražus programinis leidinys 
su solistų biografijų bruožais, 
operos turinio aprašymu ir 
kita svarbia informacija. Lei
dinį bus galima įsigyti Mor
ton auditorijos vestibiulyje 
prieš operos pradžią. Atvy
kite kiek anksčiau, kad turė
tumėte laiko susipažinti su 
leidinio turiniu. 

Bilietų kasa Morton gim
nazijos auditorijoje prieš G. 
Verdi operos „Kaukių ba
lius" pradžią bus atidaryta 
nuo 1 vai. po pietų. Kas ne
spėsite įsigyti bilietų „Sekly
čioje", galėsite jais apsirūpin
ti sekmadienį, balandžio 27 d. 
Morton auditorijoje. 

Jau kuris laikas skaitome 
skelbimus, kad šį sekmadie
nį, balandžio 27 d., 3 vai. po
piet, Morton gimnazijos audi
torijoje Lietuvių operos cho
ras ruošia lietuviškai publi
kai didžią sielos puotą — bus 
statoma G. Verdi opera 
„Kaukių balius". Tačiau pasi
girsta klausimų: o kur ta 
Morton auditorija? Taigi sku
bame paskelbti, kad J. Ster-
ling Morton vardo gimnazija 
(jos auditorijoje vyks opera) 
yra 2423 South Austin Blvd., 
Cicero, 111. 



Mokytojų konferencijos dalyviai stebi parodomąją pamoką. 

paskai ta apie visuomeninį 
mokinių ugdymą. Pranešėjas 
turi sukaupęs nemažai įdo
mios medžiagos apie lietuvių 
gyvenimą JAV. Buvo įdomu 
išgirsti daug kam iš mūsų 
nežinomų faktų apie lietuvių 
organizacijas JAV, jų veiklą. 
Visus labai sudomino ir paro
dytas niekad anksčiau nema
tytas filmas apie Chartą. Ne
sinorėtų, kad tiek triūso įdė
jęs, autorius tą medžiagą pa
dėtų į savo rašomojo stalo 
stalčių. Būtų labai gerai, kad 
visa ta medžiaga sugultų į 
knygą, kurią galėtų pasiskai
tyti visi norintys. 

Visuomeninio mokinių ug
dymo kursas Čikagos lituanis
tinėje ir Lemonto Maironio 
mokyklose pradėtas dėstyti 
tik praėjusiais mokslo metais. 
Reikia pasakyti, kad kursas 
yra mėgiamas mokinių. Juk 
tikrai svarbu, kad JAV gyve
nantys vaikai žinotų ne tik 

Lietuvos istoriją, bet ir mūsų 
tėvų ir protėvių istoriją Ame
rikos žemyne. 

Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos 5 skyriaus 
mokytojos Virginija Lipskienė 
ir Asta Alinkevičienė pasidali
jo savo darbo patirtimi. Čika
gos lituanistinės mokyklos is
torijos mokytoja Vida Baliu-
tavičienė paruošę ir padalino 
visoms konferencijoje dalyva
vusioms mokykloms medžiagą 
apie karalių Mindaugą. 

Darbas virte virė. Laikas 
prabėgo nepastebimai. Išsi
skirstėme su gera nuotaika ir 
naujomis mintimis apie toli
mesnį darbą. Malonu buvo, 
kad konferencijoje dalyvavo ir 
tik šiais mokslo metais šiau
riniame Čikagos priemiestyje 
įsikūrusios Gedimino mokyk
los mokytojos Ramunė Bru
žinskienė ir Ingrida Špokienė. 

Dar kartą teko įsitikinti, 
kad konferencijos labai rei-

Neseniai Čikagos priemiestyje įkurtos „Gedimino" lit. mokyklos mokyto
jos Ramunė Bružinskienė > kairėje) ir Ingrida Šuopienė. 

JAV LB XVII TARYBOS RINKIMAI 
Kviečiame visus kuo gau

siau dalyvauti JAV LB XVII 
Tarybos rinkimuose, kurie 
vyks gegužės 3-11 d. Balsuoti 
gali visi, sulaukę 18 metų am
žiaus. Taryba — tai vyriau
sias Lietuvių Bendruomenės 
organas, nustatantis jos veik
los gaires ir renkantis Krašto 
valdybos pirmininką. Balsuo
jama savo apylinkėse už toje 
apygardoje pasiūlytus kandi
datus. 

Į JAV LB XVII Tarybą 
kandidatuoja arti šimto as
menų. Tai džiugus faktas, dar 
džiugina ir tai, kad kandida
tuojančių tarpe eilė naujų vei
dų, kad atstovaujamos įvai
rios kartos bei imigracinės 
„bangos". Tas parodo naujai 
atgimusį dėmesį bendruome
ninei veiklai. 

Vidurio Vakarų apygardos 
I—II—III rajonai (balsuojama 
už 16): Bronius Abrutis, Jūra
tė Budrienė, Gediminas Da-
mašius, Rimas Domanskis, 
Danguole Ilginytė, Birutė 
Jasaitienė, Bronius Juodelis, 
Algis Kazlauskas, kun. Jau

nius Kelpša. Irena Kirku-
vienė, dr. Petras Kisielius, 
Rūta Kunčienė. Kazys Lau
kaitis. Vaclovas Momkus, 
Regina Narušienė, Nijolė 
Nausėdienė. Antanas Paužuo-
lis, Ramutis Pliūra, Juozas 
Polikaitis, Marija Remienė. 
Aušrelė Sakalaitė, Rimas Su
žiedėlis, Rita Šakenienė, dr. 
Raimundas Šilkaitis, Ligija 
Tautkuvienė, Birutė Vilutie-
nė, Birutė Vindašienė. 

Lemonto apylinkės rinki
minės komisijos pirmininkė 
yra Genutė Razumienė, na
riai: Leonidą Kazėnienė ir 
Stasė Jagminienė. Lemonto 
rinkiminė būstinė dirbs gegu
žės 3-11 d., tad kviečiame 
visus kuo gausiau dalyvauti 
rinkimuose ir atiduoti savo 
balsus už kandidatus. Jeigu 
kam susidaro sunkumų at
vykti į būstinę, galima bal
suoti paštu. Reikia tik pra
nešti tol. 708-301-5881 ir bus 
prisiųsta registracijos kortelė. 

Lemonto apylinkės LB 
valdyba 

kalingos, juolab, kad mo
kinių skaičius kasmet vis 
didėja, o kartu su jais daugė
ja ir darbų mokytojams. 

Norisi padėkoti JAV Švie
timo tarybai už organizuoja
mas konferencijas ir norą pa
dėti mums, mokytojams, mū
sų nelengvame darbe. 

Laima Apanavičienė 

Dr. Rima Kašubaitė-Binder skai
to paskaitą mokytojų konferencijo
je. 

SKELBIMAI 
• 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 Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Jurgis Bendikas. 
$50 dr. Viktoras Dubinskas. 
$30 Eugenijus Vilkas. $25 Ri
mantas ir Dalia Bitėnai, Pra
nas ir Irena Juodaitis, Rai
mundas ir Danutė Korzonai, 
Petras ir Aleksandra Matekū-
nai, Marija Remienė, Henri
kas Stasas. $20 Vincas ir Ag
nietė Bigelis, Edvardas Juš-
kaitis, Stasys Kungys, George 
Sved. $15 kun. Rapolas Kra
sauskas. $10 Albert Balilonis, 
Balys ir Elena Kondratas, Ele
na Purtulis, Robertas Tamu-
lionis, Julia Vailokaitis. $5 J. 
V. Lopatauskas. Dėkojame vi
siems rėmėjas. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na. 
perville, IL 60540-7011. 


