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Prezidentas nepritaria
žiniasklaidos cenzūrai
Vilnius, balandžio 12 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus pareiškė nesutik
siąs, kad būtų steigiamos ži
niasklaidos priežiūros įstai
gos, galinčios atgaivinti infor
macijos cenzūrą ir suvaržyti
minties reiškimo laisve.
Trečiadienį paskelbtame
prezidento atstovės spaudai
pranešime pažymima, kad
valstybės vadovas nesitaikstys
su mėginimais suvaržyti žmo
gaus teises, ypač teise laisvai
reikšti savo įsitikinimus, ne
kliudomai ieškoti, gauti ir
skleisti informaciją.
J^aisva nuo valdžios cen
zūros žiniasklaida yra labai
svarbus Lietuvos Respublikos
laimėjimas. Jį užtikrina mūsų
Konstitucija ir įstatymai", tei
giama prezidento pareiškime.
Cenzūros galimybe prezidentas įžvelgia Seime svarstomo Visuomenes informavimo
įstatymo pakeitimo projekte,
„Susidaro įspūdis, kad šio projekto autoriai nedemokratines
nuostatas dangsto Europos
Sąjungos (ES) direktyvomis",
rašoma pareiškime. Pasak jo,

V. A d a m k u s Lietuvai ir Lenkijai
pranašauja ypatingą vaidmenį

„aiškinimai, kad tokiu būdu
Lietuvos įstatymai 'derinami'
su Europos teisės dokumen
tais, formuoja neigiamą visuo
menės požiūrį į Lietuvos na
rystę ES".
Prezidento nuomone, užsie
nio reikalų ministras Algirdas
S a u d a r g a s , Lietuvos vyriau
siasis derybininkas su ES Vygaudas Ušackas bei Seimo
Užsienio
reikalų
komiteto
pirmininkas Audronius Ažu
balis t u r ė t ų viešai išdėstyti,
kurios Seime svarstomos Vi
suomenės informavimo įsta
tymo pakeitimo nuostatos yra
iš tiesų būtinos Lietuvos in
tegracijai į ES, o kurios —
prieštarauja europinei demo
kratijai.
Nuotr^ Aktyviai mi&ko sodinimo darbai vyksta Sudetais gir.;... Kijoje.
Visuomenės
informavimo
įstatymo pataisos, kurias pa
rengė Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komitetas, Seime
V i l n i u s , balandžio 12 d. atvežtos pušaite-: Lietuvos
pradėtos svarstyti praėjusią
(Elta)
— Vilniaus miškų urė mokslininkai šiame drausti
savaitę. Pataisose numatoma
dijai
priklausančiuose
valsty nyje atlieka įvainus medžių
įkurti Visuomenės informaviprisitaikymo tiriamuosius stebiniuose
miškuose
šį
pavasarį
mo inspektoriaus įstaigą. Dėl
iK-jimus.
bus
užveista
per
120
hektarų
to priešinasi ne tik žiniaLietuvoje Šiemet miškinin
sklaidos atstovai, bet ir kai naujų medynų. Iš 57,904 ha kai iš viso planuoja pasodinti
miškų plotų urėdijos valdomų
kurios partijos.
miškų 4,000 ha — privatūs.
Vilniaus urėdijos privačių
miškų tarnybos viršininkas
Saulius Gatelis teigė, kad Vil
V i l n i u s , balandžio 12 d.
V i l n i u s balandžio 12 d. prašymų, neužtikrina, k a d nijos rajonų žemdirbiai dalį
(BNS)
— Savaval-<kai kelius
(BNS) — Buvęs generalinis j a m būtų įteiktas šaukimas į nederlingų žemių rengiasi už
užtverę
žemdirbiai bus toliau
prokuroras Artūras Paulaus teismą. Įtariama, jog P. Rasla veisti mišku.
traukiami
atsakomybėn, <> jų
Pavyzdžiui, Vilniaus rajono
kas atsakė į kaltinimus vilki nas 1941 m. birželio 24 d.,
padaryti
nuostoliai
— atlygi
nus Rainių žudynių tyrimą dirbdamas okupacinės sovietų Avižienių vietovėje privačiame
nami
per
teismą,
pareiškė
vi
„profesine kalba" — pats ap valdžios Valstybes saugumo miške Marija Martusevičiūtė
daus
reikalų
ministras.
kaltindamas dabartinį gene liaudies komisariato (NKVD) su broliu Česlovu šį pavasari
„Visi pažeidimus padarę ak
ralinės prokuratūros vadovą Telšių apskrities skyriaus vir j a u pasodino per 1,000 eglai
cijos
dalyviai turi būti pa
tapu.s „konservatorių
įran šininku, organizavo ir vadova cių daigų. Miško laukymėse
traukti
atitinkamon atsako
vo 76 beginklių civilių Lietu jie dar pasodins per 400 pu
kiu".
mybėn,
ir tai bus daroma,
1 generalinio prokuroro Ka vos gyventojų žudynėms. Šis šaičių.
neibrsuojant
įvykių'', vyriau
Ypač aktyviai miško sodini
zio Pėdnyčios kaltinimus A. nusikaltimas buvo įvykdytas
sybės
posėdyje
trečiadienį
Paulauskas atsakė per savo 1941 m. birželio 25-sios naktį mo darbai šiemet vyksta Su
sakė
ministras
Česlovas
Blavadovaujamos Naujosios są Telšių rajone, Rainių miškely dervės, Dūkštų, Verkių, Pane
Zys.
rių girininkijose. Miškininkai
jungos (socialliberalų' infor je.
Pasak jo. kuvo 29 dieną dėl
Kadangi A. Raslanas ven šiemet kirtavietėse daugiau
macinį centrą.
žemdirbių
vykdomų veikimų
Kaip skelbta. K. Pėdnyčia gia bendrauti su Lietuvos tei sia sodina eglių. pušų. ąžuolu
uziveriant
kelius Marijam
ir
beržų
sodinukus.
neseniai raštu informavo Sei sėsauga, jis gali būti teisiamas
polės
rajone
policija iškėlė
Panerių girininkijoje labai
mo pirmininką Vytautą Lan už akių, kaip numato Bau
baudžiamąja
bylą
dėl grupinių
dsbergį apie žudynių Rainių džiamojo proceso kodeksas. kruopščiai puoselėjamas pušų
veiksmų,
kuriais
pažeidžiama
miškelyje 1941 metais bylą ir Tereikia, kad jam būtų įteikta geografinių kultūrų 12 ha
viešoji
tvarka,
organizavimo
apkaltino ankstesnį prokurorą kaltinamoji išvada ir kad teis- draustinis. J a m e prieš 35 mearba
aktyvaus
dalyvavimo
A. Paulauską bylos tyrimą vil mas žinotų, jog šaukimas j po- tus buvo pasodinta iš Altajuose;.
j a u s , Sibiro regiono. Gruzijos
kinus bei leidus pabėgti į Ru sėdį j a m įteiktas,
Dabar byla atiduota Mari
siją pagrindiniam kaltinama
jampolės
apylinkės
proku
jam byloje Petrui Raslanui.
ratūrai, vyksta jos tyrimas.
Socialliberalų pranešime
Marijampolės, Vilkaviškio ir
spaudai reiškiama nuomonė,
Vilnius, balandžio 12 d. esmės, galima bus kurti akci- Šakių policijos komisariatuose
kad tokiu būdu K. Pėdnyčia
eismo
taisyklių
fBNS) — Centro sąjungos va- ne bendrovę 'Lietuvos atominė už kelių
..bandė įsiteikti Seimo pirmi
pažeidimus surašyti 47 proto
dovas Romualdas Ozolas para- elektrinė', kaupti lėšas ir >ta
ninkui". „Šis faktas įrodo, kad
g>no kurti akcinę bendrovę ir tyti naują elektrinę", kalbėjo kolai. 5 renginyje dalyvavę
Generalinės prokuratūra yra
vairuotojai jau nubausti bau
statyti Lietuvoje naują atomi- jis.
konservatorių įrankis, o K.
nę elektrinę, uždarius pasenu„Technologijos stiprėja, ir domis, išsiųsta 17 kvietimų į
Pėdnyčia pelnytai gali būti va
sius Ignalinos atominės elekt- elektrinė gali būti visiškai kelių policija.
rlinamas •kišeniniu' ", rašo so
„Visi jie tiktai t a r ė s apsilan
saugi. Tai yra visiškai norma
rinės (IAE* reaktorius.
cialliberalai.
Spaudos konferencijoje tre Ins projektas, jei Lietuva nori kyti kelių i K i j o j e . ir bus
Socialliberalų pranešimi čiadienį jis piktinosi Seimo išlaikyti savo gamybinius pa sprendžiama dėl jų at.sakuspaudai teigiama, kad tei- Ekonomikos komitete svarsto jėgumus ir nenustekenti savo arybės až \ adarytus nusi
.M<kni P. Raslaną apkaltinti mu IAE pirmojo bloko užda žmonių", tikino centristas.
žengimus", sake ministras C.
buvo galima tik po 1992 m. rymo įstatymo projektu, pava
R. Ozolas jau kuris laikas Blažys. Pasak jo. regioninės
balandžio, kai buvo priimtas dinęs jį .juodraščiu bei nuo nuosekliai ragina išsaugoti keliu ir aut' I. ransporto orga
įstatymas dėl atsakomybės už lankiu linkčiojimu Europos Lietuvos atominę energetiką nizacijos turėtą kreipti- į
Lutu vos gyventojų genocidą, o Sąjungai".
ir, uždarius IAE su nesaugiais teismą, kad oir.s padaryta
P. Raslanas pabėgo iš Lietu
R. Ozolo manymu, neteisin laikomais dviem sovietų ga žala butų ai • u'tnta renginio
vos dar 1991 metais.
ga butų atominę jėgainę užda mybos RBMK reaktoriais, įsi organizatorių • aktyvių daly„Iki šio įstatymo priėmimo ryti visiems laikams, nenuma- rengti vakarietišką modernu vių sąskaita.
nebuvo įmanoma P. Raslano t a n t atnaujinimo darbo.
reaktorių.
Lietuvos pa .'zidontma iš
kaltinti net dėl nužudymo, nes
Kai kurių užsienio žinovų vakarėse išpl. ' iuo prani Šimą.
„Norint išlaikyti mūsų na
buvo įsigaliojęs senaties ter cionalini ūkį ir elektros ener nuomone, tai galėtų būti ne kad proziden! u Valdan Adaniminas", pažymima pranešime getikos, kaip pagrindinio šal toks galingas, bet visiškai sau kus yra ..sut.. mies" dėl plaPasak pranešimo, .jeigu 'leis tinio pamatus, mes būtinai tu gus WWER tipo reaktorius.
tuiojamų laikyt i baudų kelius
damas' išvykti P. Raslanui rime turėti nor* ir mažesnės
žemdirbį.mi
Lietuvos Seimas kovo pa uztverusiomtuometinis generalinis šalies apimties, bet būtent atominės baigoje po pateikimo pritarė lx-i jiems kelia nu a d m u r s t i H
prokuroras
nusikalto',
tai elektrinės variantą", sakė cen IAE pirmojo bloko naudojimo ciniu bylu. Pi lešime taip pat
kaip reikėtų vertinti K. Pėd tristų vadas.
ii, kad baudų
nutraukimo įstatymo proj< k
kalbėta ap*
nyčios veiklą, nuo teisingumo
tui,
kuriame
numatoma,
kad
taikymas
z
<
luinam- y.ili
R. Ozolas teigė, kad jei Cen
pasitraukus Petrikui. Bulato•'.- autorit'-' ui.
tro .sąjungai pasiseks Seimo reaktorius bus uždarytas iki pakenk' i Į
vui ir kitiems veikėjams?".
Ministras ' Blažvs žurnarinkimuose šį rudenį, Ignali 2005 m. sausio 1 dienos. Ma
P. Raslano, kuriam dabar nos jėgainės klausimas bus noma, kad IAE pirmojo bloko
85-eri, byla yra perduota Siau- sprendžiamas kaip „IAE reno uždarymo kainą gali siekti 20 r i a u s likimo Lietuva turėtų
2001
motų.
lig apygardos teismui, bet Ru vacijos klausimas". „Jeigu bus mlrd. litų, tačiau šios išlaidos a p s i s p r ę s t i
sijos teisėsauga,
nepaisant toks reikalas, kad nė viena pasiskirstytų per keletą de Manom;!. ka< ! u / d a r y t i g;ih
Lietuvos teisinės
pairallios valdžia nespies klausimo iš šimtmečių. Dėl antrojo roakto- boti nuspręst iOJO metais.

Lietuvos ūkininku žemėse
sužaliuos miškai

Žodžių dvikovoje — buvęs ir
dabartinis prokurorai

Centristai ragina statyti naują
atominę elektrinę

Codunino Svitojau* 'Elta' nuotr

7,568 ha miško želdinių. Iš to
kiekio net 93 proc. — valstybi
nių miškų žemėse bei išnau
dotuose karjeruose, durpynuo
se. Daugiausiai bus sodinama
eglių — apie 5.500 ha, ne
mažus plotus užims ir beržo,
uosio, juodalksnio jaunuoly
nai.

Kelius t v ė r ę ž e m d i r b i a i b u s
traukiami atsakomybėn
listams sakė prezidentūros pa
reiškimo nelaikąs spaudimu
teisėsaugai. Bet. anot jo. .po
licijos autoritetą galima padi
dinti tik tuo atveju, jei ji bus
griežta, teisinga ir griežtai lai
kysis įstatymų".
Susisiekimo
ministerijos
skaičiavimu, valstybinių auto
mobilių kelių, jų įrenginių,
kelių eismo techninių regulia
vimo priemonių sugadinimu
padaryti
nuostoliai
sudaro
148,000 litų.

Valstiečių partijos
vadas vėl grasina
masiniais protestais

Varšuva, balandžio 12 d. vyriausybė ir visuomene ne
(BNS) — „Lietuva ir Lenkija tik perėmė demokratijos prin
turi suvaidinti ypatingą vaid cipus, tačiau praktiškai iš
menį šioje Europos dalyje, ka plėtojo parlamentinę demo
dangi sudaro pasienį, už kurio kratiją, žodžio laisvę ir, kas
prasideda tikroji Rytų Europa, svarbiausia, laisvą spaudą.
kitaip tariant. Rusija", sakė
Tačiau V. Adamkaus teigi
Lietuvos prezidentas Valdas mu, ekonomikos srityje, ūkio
Adamkus Lenkijos savaitraš reformose Lietuvos d a r laukia
čiui „\Yprost".
„ilgas kelias", nes „viską prak
Interviu, kurį Lietuvos vado tiškai reikėjo pradėti nuo nu
vas davė per savo oficialų vi lio". Prezidento nuomone, pri
zitą Lenkijoje,
pavadintas reiks tikriausiai dešimties me
„Strateginis
bendradarbiavi tų. Vakarų ekonomistų ir in
mas".
vestuotojų pagalbos, kad lais
„Labai svarbu, kad drauge voji rinka galėtų gerai veikti.
su Lenkija sprendžiame pro
Paprašytas pakomentuoti
blemą, apie kurią kalba visa
Lietuvos
lenkų problemas. V.
Europa — bendradarbiaujame
Adamkus
atmetė savaitraščio
su Ukraina, kuri yra didelių
išsakytas
mintis,
jog „Lietuvos
galimybių šalis, vaidinanti
lenkai
skundžiasi
lenkiško
didžiulį
vaidmenį
Europos
švietimo
Lietuvoje
diskrimina
ateičiai", teigė prezidentas.
vimu, pernelyg lėtu žemės
Jo nuomone, santykiai su
grąžinimo procesu Vilnijoje,
Baltarusija yra labai deli
draudimu lenkiškai rašyti pa
katus, nes Lietuva pabrėžia
vardes". Prezidento nuomone
savo provakarietiškunia
ir
negalima vartoti tokių katego
tikėjimą Vakarų demokratijos
riškų vertinimų, nes su žemės
idealais. Pasak V. Adamkau.-,
grąžinimo problemomis susi
praeis d a u g laiko, kol Baltaru
duria ir 60 proc. kitų Lietuvo.
sija kreipsis į Vakarus pagal
piliečių, o lenkų mažuma turi
bos pasiekti aukštesnio pragy
teise dalyvauti Lietuvos poli
venimo lygio svertų.
tiniam gyvenime, dirbti val
Lietuvos vadovas pažymi,
stybinėse įstaigose, aukšto
kad nors beveik 50 metų gyve
siose mokyklose ir versle.
no JAV. nors Lietuvos politika
yra kitokia nei Amerikoje, ki
Atsakydamas į klausimą deJ
tokios yra partijos ir idėjos, nesėkmingų bandymų įsteigti
tačiau jis turi „aiškius savo lenkų universitetą Vilniuje. V.
principus" ir žino, kaip juos Adamkus pabrėžė, jog svar
įgyvendinti.
biausias dalykas šiame rei
„Žinau, kad esu namuose ir kale yra mokymo lygis. „Nėra
esu lietuvių visuomenes da prasmės steigti antros katego
rijos mokyklą vien tik tam.
lis'', sakė V. Adamkus.
Jis džiaugiasi, kad Lietuva kad galima butų pasakyti
— viena iš nedaugelio valsty „turime lenkų universitetą",
bių, kurioje tik per 10 metu sakė prezidentas.

Lenkiją taiso Lietuvai
nepalankius dokumentus

V a r š u v a , balandžio 12 d.
(BNS i — Iš Lenkijos Val
stybės saugumo valdybos ata
skaitos išbrauktas sakinys,
V i l n i u s , balandžio 12 d. teigiantis, kad Lietuvos lenku
• BNS) — Jei vyriausybė neat problemos turės neigiamos
sižvelgs i prezidento reikala įtakos dvišaliams santykiams.
vimą netaikyti bau.-uoų kelius
Balandžio pradžioje Inter
tvėrusiems žemdirbiams, Val nete paskelbta Lenkijos Val
stiečių partija grasina masi stybės
saugumo
valdybos
niais protestais.
ataskaita, kurio- dalyje, susi
Valstiečių partijos
pirmi jusioje su Lenkijos išoriniais
ninkas Ramūnas Karbauskis pavojais, buvo tvirtinama, jog
spaudos konferencijoje
tre ..Lietuvos lenkų
problemos
čiadienį džiaugėsi prezidento turės neigiamos įtakos Lietu
Valdo Adamkaus
išreikšta vos ir Lenkijos tarpvalstybi
nuostata, jog administraciniu niams santykius, o lenkai bus
bylų kėlimas žemdirbiams del verčiami asimiliuotis su lietu
keliu eismo taisyklių pažei viu visuomene".
dimų, kovą užtveriant kebus.
Lietuvos ambasadorius Len
gali padidinti įtampa kaime.
kijoje Antanas Valionis laiške
„Jei vyriausybe vis dėlto pre Lenkijos Vidaus reikalų ir ad
zidento neišgirs, žemdirbius ministracijos ministerijos vaginsime teismuose. Jei sankci
Seimo Konservatorių
jos bus pakankamai rimtos.
neatmestina galimybė, kad frakcija trečiadieni pareiškė,
mes imsimės tam tikru protes jog Visuomenes informavimo
tu akcijų, palaikydami mari įstatymo pataisų projektas Bė
jampoliečius", -ako R. Kar ra tobulas. Problemos, susiju
bauskis. Pasak |o. bus rengia sios su įstatymo pataisų svar
mi masiški žemdirbiu mitin stymu, buvo aptartos frakcijos
gai, kiti renginiai.
valdybos posėdyje, kuriame
frakcijos vadovybe priėjo nuo
Valstiečiu p a r t i j a Šei mones, įog d a b a r t i n u Visuo
nio r i n k i m u o s e rudenį tikisi menes informavimo įstatvmas
g;uiti apie V] proc. rinkėju yra taisytinas. Konservatoriai
balsu ir savo žinion perimti žada del pataisų diskutuoti su
sudomintomis
ži
/ ė m ė s ūkio ministeriją. Vals visomis
tiečių partijos
pirmininkas niasklaidos verslo grupėmis,
RamOnas Karbauskis teigė, kitų visuomenes sluoksniu at
kad Seimo, kaip ir savivaldy stovais. Frakcijos valdybei subių tarybų, rinkimuose vėl da dare darbo grupe, kuri ragina
lyvaus kariu sU Lietuvos pateikti sava pasiūlymu- ir
krikščioniu demokrai u -ajim- dalyvauti tobulinant ši projek
ga. Valstiečių partija savival tą, ..Busimasis įstatymą* tu
dybių tarybų rinkim.MJPC pa nui skatinti nepriklausomos
gal sutmkti} įgaliojimų skai žiniasklaidos plėtote", rašoma
pai • įškimo.
čių buvo antra po Naujosios konservatorių
sajiing«is.
,:v-

dovams rašė. kad ataskaitoje
..Lietuvai skirta dalis neatitin
ka tikrovės" ir pabrėžė, jog
..toks padėties
Įvertinimas
neskatina tolesnio dvišalių
santy kio vystymosi".
Gautame atsakyme infor
muojama, kad ..Lenkijos Vi
daus reikalų ir administraci
jos parengtame dokumente
"Saugumas ir viešoji tvarka
Lenkijoje' nėra elementu, apie
kuriuos savu laiške rašo am
basadorius".
BNS korespondentas iš pati
kimų šilkinių sužinojo, jog po
dviejų savaičių šį dokumentą
svarstys Laikuos vyriausybe.
tačiau anksčiau skelbto teigi
nio del Lietuvos lenku įtakos
dvišaliams santykiams jau ne
bėra.
": Kaune a p t i k t a s iki šiol
d i d ž i a u s i a s ir savo įrangos
kokybe l>ei planuotos veiklos
mastais v ienintelis narkotiku
fabrikas Lietuvoje. įsibėgėjus
visu pajėgumu, čia kasdien
turėjo būti pigaminam i apie
•'30 kilogramų sintetinio narko
tiko amfetamino. Toks kiekis
šios psichotropinės, medici
noje draudžiamos naudoti me
džiagos Lietuvai buvo aiškiai
pei didelis, netgi turint ome
nyje amfetamino paplitimą
Lietuvos diskotekose. Mano
ma, kad šis nelegalus Kitimo
fabrikas turėjo aprūpinti ir
kaimvniniu valstybių rinka.
•l'Vs
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTIES MINĖJIMAS SAN DIEGO, CA
Pirmą kartą San Diego apy
linkėje įvyko Lietuvos nepri
klausomybes sukakties minė
jimas. Tai dėka čia naujai su
siorganizavusiam
Lietuvių
Bendruomenes skyriui ir jo
valdybai.
Po Kalifornijai
neįprastų
šaltų ir lietingų dienų, vasario
26 d. išaušo labai graži, sau
lėta pavasario diena. Prie
Carlsbad miestelio Harding
auditorijos linksmai plevėsavo
lietuviška trispalve. Iškilmin
gai nusiteikę ir šventiškai pa
sipuošę, čia rinkosi dalyviai iš
artimų ir tolimesnių San Die
go apylinkių. Čia matėsi tau
tiniais drabužiais pasipuošę
drabužiais ansamblio „Jūra"
šokėjai. Su&ilaukta daugiau
šimto dalyvių, jų tarpe dvide
šimt svečių iš Los Angeles.
Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, k u r i a s aukojo kun.
Stanislovas Anužis iš Los An
geles. J i s savo pamoksle prisi
minė Lietuvos kovą už nepri
klausomybę. J i s ragino visus
ir toliau dirbti, padėti Lietu
vai; gerbti jos praeitį ir jos
vardą. Šv. Mišių apeigas gies
mėmis p r a t u r t i n o Albina Ged
minienė. Giesmėms pianinu
akompanavo Milda Landiene.
Pasibaigus šv. Mišioms, po
trumpos p e r t r a u k o s , pra.-idejo
oficialioji programos dalis. Ly
dimos a n s a m b l i o ..Jūra" šokė
jų, buvo įneštos Lietuvos. JAV
ir Kalifornijos vėliavos. Sugie
doti h i m n a i , s u s i k a u p t a invokacijai. Algis Baėanskas. San
Diego LB valdybos pirminin
k a s , sveikino visus susirinku
sius, t r u m p a i apioudino San
Diego LB veiklos pradžią.
kviesdamas visus įstoti na
riais į LB. A. Baėanskas toliau
pristatė šio minėjimo kalbėto
ją, LB V a k a r ų apygardos val
dybos p i r m i n i n k ę Angelę N'elsienę. A. Nelsiene sveikino
San Diego lietuvius su naujai
įkurtu L B skyrium, linkėda
ma d a u g s ė k m ė s ir d a r n a u s
darbo. P r i e gražių žodžių buvo
ir graži dovana, kai A. Nelsie
n e įteikė ir aprišo A. Bačanską lietuviška juosta.

Meninę programą pravedė
Regina Lisauskienė. Čia vėl
išgirdome turtingą, gražiai iš
lavintą Albinos Gedminienės
balsą jai atliekant kelias pa
r i n k t a s dainas. Pianinu jai
akompanavo Milda Landiene.
Toliau programoje pasirodė
talentingas David Pivoriūnas,
kuris linksmai atliko keletą
lietuvių liaudies muzikos kū
rinių smuikui. Pasirodė ir jau
nimas, kurį programai pa
ruošė Simona Valančiūtė. Su
dainomis ir eilėraščiais pasi
rodė Andrius ir Vilius Kaz
lauskai, Mantas Vidutis ir Ni
d a Vidutytė.
Šio minėjimo proga, pirmą
kartą viešai pasirodė naujai
įkurtas San Diego tautinių
šokių šokėjų ansamblis „Jū
ra". Linksmai ir smagiai atli
ko keletą šokių iš ateinančios
šokių šventės repertuaro. An
sambliui vadovauja Stasys ir
Giedrė Milašiai.
Po minėjimo, visi pasiliko
pabendrauti ir pasivaišinti
gausiai suneštais skanėstais.
Valdyba nuoširdžiai dėkoja
visiems už atsilankymą ir už
p a r a m ą šiam pirmam San
Diego LB renginiui. Ypatinga
padėka kun. Stanislovui Anužiui už atvykimą iš Los An
geles aukoti šv. Mišias. Taip
pat reiškiame gilią padėką
Angelei Nelsienei už atsilan
kymą, entuziazmą, pasiryži
mą ir pasišventimą lietuvybės
darbui.
San Diego LB valdybą šiuo
laiku sudaro: pirmininkas Al
gis Baėanskas, vicepirm. Gied
rė Milašienė, sekretorė Regina
Lisauskienė, iždininkė Laima
Lindsay, ir vaidybos nariai
David Pivoriūnas ir Šarūnas
Landys. Valdyba posėdžiauja
kas mėnesį. Tarp ateinančių
renginių labai bus prašomas
kun. S. Anužis vėl atvažiuoti
aukoti šv. Mišias. Yra daug
norinčių ruošti Jonines: jau net
kalbama apie rudens pokylį.
Bet apie tai, kitą kartą.
Linkime San Diego LB apy
linkei darniai veikti ir ateities
užsimojimus sėkmingai įvyk-

Angelė NTelsienė trumpai
LB korespondentė
apibūdino LB tikslus, jos su
dėtį iš įvairių tarybų ir tų ta
rybų veiklą. A. Nelsiene pla D E T R O I T , M I
čiai ir išsamiai dalinosi žinio
mis apie LB veiklą Amerikos
ATVYKSTA „ D I R V O S "
politinėje arenoje, ypač Baltic
REDAKTORIUS
Caucus. J i visus ragino akty
viai veikti politikoje, kreiptis į
Sekmadienį, balandžio 16
savo vietovės valdžios atsto diena. 12 vai. Dievo Apvaizdos
vus dėl projektų liečiančių Kultūros centre Lietuvių Ben
Lietuvą, ir remti tuos Ameri druomenės Detroito apylinkes
kos v a l d i n i n k u s , kurie rėmė valdyba rengia susitikimą su
Lietuvos i n t e r e s u s .
Clevelande leidžiamo savait-

LB S a n Diego apylinkes valdyba su viešnia, LB Vak-.iu apygardos pirm. A. Nelsiene. Iš k.: Š a r ū n a s Landys, Re
gina Lisauskiene. Algis Baėanskas, Angele Nelsiene. Laima Lindsay, Giedrė Milašiene ir David Pivoriūnas.

raščio „Dirva" vyriausiu re
daktoriumi dr. Jonu Jasaičiu.
Svečias kalbės apie spaudą ir
lietuvybę išeivijoje.
L I E T U V O S DUKTERYS
KVIEČIA
Balandžio 16 dieną, Dievo
Apvaizdos parapijos svetai
nėje tuojau po pamaldų, Lietu
vos Dukterys lauks
svečių
prie velykinio stalo su tor
tais, pyragais, margučiais, sū
riais,
ir puikiais pavasario
žiedais, kuriais galėsite pa
puošti savo namų Velykų
stalą. Tuo pačiu paremsite De
troito Lietuvos Dukterų dr-jos
darbus.
SKANUMYNU
IŠPARDAVIMAS

tė 90-tą gimtadienį. Linkime
ilgiausių metų.
KANDIDATAI Į L B
TARYBA IR P L B SEIMĄ
LB kandidatai į 16 Lietuvių
BendruomeicS tarybą Michigano apygardoje yra: Saulius
Anužis, Grazna Kamantienė,
Vytautas Ka:nantas, Algis Regienius, Narmantas Udrys h
Jonas Urbonas. Kandidatai į
PLB X seimą yra: Gražina Ka
mantienė, Vytautas Kyman
tas, Liuda Rugienienė. Jonas
Svera ir Joms Urbonas.

PAŠNEKESYS SU
JĖZUITU PROVINCIJOLU
KUN. SAULAIČIŲ

Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų
provincijolas kun. Antanas
Saulaitis, pasikalbėjime su Al
giu Zaparacku „Lietuviškų
melodijų" radijo valandėlės
programoje, š. m. balandžio 1
d. dalinosi įspūdžiais apie lie
tuvių skautų veiklą Lietuvoje,
jaunimo įshjmgimą II Eucha
ristiniame Kongrese, kuris
vyks Kaune š. m. birželio 1-4
ILGIAUSIU METU
d. ir jėzuitų veiklą Lietuvoje.
J U L I J A I RUČINSKIENEI Buvo kalbėta apie lėšų tel
Julija Kučinskienė, ilgametė kimą jėzuitų gimnazijoms Lie
Detroito telkinio gyventoja, tuvoje. Lėžų vajui vadovauja
dabar su vyru Jonu Kučinsku, Tadas. Kulbis. Kun. Antanas
bendradarbiauja
lietuviškos spaudos bendra Saulaitis
„Lietuviškų
melodijų"
radijo
darbiu, gyvenanti Sunny Išles,
lm
Floridoje, balandžio 5 d., šven laidose nuo 1963 m^tu.

Šv. Antano parapijos šeimi
ninkės Verbų
sekmadienį,
balandžio 16 dieną, po Mišių,
kavinėje rengia velykinio stalo
kepsnių ir tortų išpardavimą.
Parapijiečiai
ir visuomenė
kviečiama apsilankyti ir įsi
gyti namie gamintų gardumy
nų švenčių stalui.

Vasario 16-ja Detroite švenčiant susitiko „Lietuviškųjų melodijų" radijo
valandėles vedėjas ir ,,Draugo" korespondentas Algis Zaparackas, Lietu
vos Respublikos ambasadorius Vašingtone Stasys S a k a l a u s k a s ir Detroi
to Lietuviškų organizacijų klubo iDLOK) pirmininką- Kęstutis Miškinis.

J U N O BEACH, FL

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
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Pietų Floridoje Lietuvos Ne lietuvių ir šalia JAV vėliavos
priklausomybės
minėjimas buvo iškelta Lietuvos trispal
vyksta net tris dienas. Vasa vė. Vėliavą iškėlė J u n o Beach
rio 6 d., sekmadienį, St. Jude ilgametis »yventojas, buvęs
bažnyčioje, Tequestoje. kun. Lietuvos kariuomenės kari
A. Cepanis aukojo iškilmingas ninkas, partizanas, Jonas Ja
šv. Mišias. Per pamokslą jis kubauskas, lydimas tautiniais
priminė, jog turime prašyti drabužiais pasipuošusių lietu
Aukščiausiojo palaimos Lietu vaičių.
vai, jai siekiant geresnio gyve
Juno Beach meras Harris
nimo savo žmonėms.
palinkėjo susirinkusiems lie
Šv. Mišių metu giedojo tuviams ir toliau rūpintis sa
„Dainos" choras, vadovauja vo tėvyne, o JAV LB Palm
mas muz. Jono Samoškos, var Beach apyl. pirm. Vincas Šalgonais pritariant muz. Liudui čiūnas prisiminė Lietuvos ne
Stukui. „Dainos" choras jau priklausomybės šventės reikš
dinančiai atliko Vanagaičio mę ir kovas stengiantis ją at
„Maldą" ir kitas giesmes. Bai gauti. Susirinkę
sugiedojo
gus šv. Mišias susirinkę su „Lietuva brangi", ir dar turėjo
giedojo „Lietuva brangi".
progos pabendraut vaišinda
Vasario 16d. 10 vai. r. prie miesi motėm paruoštais gar
Juno Beach rotušes susirinko dumynai
Vasario 1S d. Oceanvievv
didelis būrys pietų Floridos

metodistų bažnyčios salėje bu
vo oficialioji Lietuvos Neprik
lausomybės šventė. Iš Palm
Beach apyl. pirm. Vincas Šalčiūnas pradėjo minėjimą, pak
viesdamas Joną Jakubauską
ir Juno Beach viešintį Romą
Bičkauską į sceną, kur abiems
buvusiems partizanams buvo
prisegtos gėlės. Negalint at
vykti kun. Čepaniui, jo para
šytą invokaciją perskaitė Vin
cas Šalčiūnas. Buvo sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnai, bei
atsistojimu pagerbti žuvę dėl
Lietame laisvės.
Pagrindinė kalbėtoja turėjo
būti JAV LB Krašto valdybos
pirm. Regina Narušienė, ta
čiau jai staiga susirgus, padė
tį išgelbėjo JAV Žurnalistų
sąjungos pirm., visuomeninin
kas Kęstutis Miklas, kuris,
vakare paprašytas, sutiko būti
pagrindiniu kalbėtoju.
Kęstučio Miklo kalba įdomi.
J i s pradėjo sakydamas, jog ne
kalbės apie visiems žinomus
faktus, o stengsis išsiaiškinti,
kodėl dar šiandien Lietuva
nepajėgia atsistoti ant savo
kojų ir pagerinti krašto ekono
miką. Nuomonių skirtumas
dėl tų priežasčių yra labai di
delis, trūksta tolerancijos kitų
nuomonėms, tai viena iš prie
žasčių, kodėl Lietuvoje tiek
daug partijų. Partijos sudaro
galimybes įeiti į valdžią, page
rinti asmeninį gyvenimą.
Kęstutis Miklas dažnai vyk
sta į Lietuvą, turi galimybės
susipažinti su įvairiais val
džios žmonėmis. Jo nuomone,
daugelis jų yra siauro akira
čio, be administracinės patir
ties, tačiau nenori, priimti pa
tarimų. Atrodo, jog jiems svar
biausia yra gauti pinigų, ku
riuos išleidžia be reikalo ke
liaudami po pasaulį, vietoj bū
dami Lietuvoje rūpintųsi žmo
nių gyvenimo gerinimu.
Jį nustebino ir nuliūdino
tai, kad įstatymai, ar jų papil
dymai būna priimami mažiau
negu pusės į Seimo posėdį su
sirinkusių Seimo narių. Kal
bėtoją stebino ir tai, kad Sei
mo pirmininkas nuolat važi
nėja po pasaulį, nors jo parei
ga yra vadovauti Seimui, o ne
kištis į vyriausybės ekzekutyvinę veiklą, ypač užsienyje.
Norint įvykdyti Seimo pro
jektus, ižde neturint pinigų ir
neturint užsienio investicijų,
Lietuva skolinasi pinigus už
aukštus nuošimčius iš tarp
tautinių bankų, ar parduo
dant užsieniečiams
krašto
pramonės objektus.
Lietuvai kenksmingi - ir daž
ni vyriausybių pasikeitimai.
Dabartinė Kubiliaus vyriau
sybė yra „lame duok" vyriau
sybė, nes po aštuonerių mėne
sių, kai vyks naujo Seimo rin
kimai, jos jau nebebus. Daug
neigiamo būtų galima pasaky
ti ir apie buvusius premjerus
Vagnorių ar Paksą.
Žmonių gyvenimas Lietuvo
je yra apgailėtinas. Rusijos fi
nansinė krizė smarkiai pa
lietė Lietuvą. Sustojus Rusijos
rinkai ir Vakarams neperkant
Lietuvos produktų, daug įmo
nių bankrutavo, atsirado daug
bedarbių, ypač vargsta Lietu
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vos kaimo žmogus. Savo pro
duktų Lietuva negali išvežti.
o Lietuvos krautuves užvers
tos užsienio gaminiais. įveža
mais be muito. Visa tai daro
ma, norint patekti į Europos
Sąjungą. Net M c Donald's val
gyklose produktai įvežami iš
Lenkijos.
Kalbėtojas sielojosi ir del
Lietuvos pensininkų, nega
linčių iš kuklių pensijų susi
mokėti telefono, apšildymo,
karšto vandens sąskaitas, net
nusipirkti mėsos.
Ketvirta
dalis visų Lietuvos gyventoju
yra pensininkai, kas valsty
bėje yra nenormalu. Tuo tu
rėtų susirūpinti valdžia. Di
delės problemos ir jauniems
žmonėms, ypač kai susituokia
dažnai neturėdami darbų, ne
pajėgia susimokėti už butą.
| išeivius Lietuvoje žiūrima
su nepasitikėjimu. Tai aišku
ir valdžioje, nes, kai atgavus
nepriklausomybę
nemažai
užsienio lietuvių specialistų
buvo pasiryžę grįžti į tėvynę,
pilietybės įstatymas tam darė
visokių trukdymų. Nepasiti
kėjimas ypač paaštrėjo po Val
do Adamkaus išrinkimo prezi
dentu ir Jono Kronkaičio pas
kyrimo kariuomenės vadu.
Atrodo, Vilniaus universiteto,
rektoriaus Povilionio straip
snis .Amoralios politikos var
das: pardavimas" buvo to ne
pasitenkinimo išraiškos apo
teozė.
Baigdamas Kęstutis Miklas
ragino Amerikos lietuvius
ypač padėti lietuviškam švie
timui Vilniaus krašte, kur
lenkai trukdo lietuvybės išlai
kymui per mokyklas.
Kęstučio Miklo kalba susi
rinkusių buvo sutikta labai
šiltai, nes jis joje išreiškė dau
gumos jausmus.
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimo meninę programą
atliko „Dainos" choras, vado
vaujamas Vytauto Daugirdo ir
muz. Jono Samoškos. Akom
panavo muz. Liudas Stukas.
Choras padainavo: Vanagaičio
„Malda", — Č. Sasnausko, žodž. Maironio. „Kur bėga Še
šupė", — A. Vanagaičio „Lais
vės varpas", „Venta", M. K.
Čiurlionio „Ant kalno gluosnys", V. Daugirdo aranž.
„Gaudžia trimitai" ir bisui.
kartu su publika „Žemėj Lie
tuvos".
Minėjimo dalyvių priimtas
rezoliucijas perskaitė R. Česonienė. Minėjimas baigtas vi
siems sugiedojus „Lietuva
brangi".
ŠV. KAZIMIERO
MINĖJIMAS
Kovo 5 d. Lietuvos Vyčiai
surengė šv. Kazimiero minėji
mą. Šv. Mišias aukojo kun.
Čepanis. Šv. Mišių metu gie
dojo iš Čikagos atvykusi solis
tė Ona Jameikienė ir ..Dai
nos" choras, vadovaujamas

EUGENE C. DECKER, DUS. P.C.
4647 W. 103 St„ Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
u i prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
T e l . 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D, S.C.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRJURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
muz. Jono Samoškos. akompa
navo muz. Liudas Stukas.
Minėjimas vyko „YVaterford" viešbutyje, kur pagrin
dinis kalbėtojas buvo Kęstutis
Miklas. Jis anglų kalba api
budino šv. Kazimiero gyveni
mą ir jo reikšme lietuvių tau
tai.
Žodžiu sveikino: J. Mildažis
— BALKo. R. Zotovienė —
muziejaus. D.Augūnienė —
Lietuvos Dukterų. Lietuvių
Bendruomenės — Vincas Šal
čiūnas.
Laimėjimui dovanotą dail.
Zotovienes paveikslą laimėjo
Danutė Eringienė iš Port St.
Lucic. Pabaigoje susirinkę,
pritariant muz. J. Samoškai
dainavo lietuviškas dainas.
DA
* V a s a r i L i e t u v o s išgau
namoji ir a p d i r b a m o j i pra
mone pagamino ir pardavė
produkcijos 3.1 proc. daugiau,
o be naftos perdirbimo — 6.7
proc. daugiau nei sausį. Paly
ginti su 1999 PI. vasariu.
pramonės produkcijos parda
vimas išaugo 14.7 procentų.
HNS'
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Danutė Bindokienė

BRONIUS NAINYS

Taip seniai

Paskutinių antrojo tiikstantmečio metų pirmuosius tris
mėnesius Lietuvoje buvo pasi
savinusi politika. Lietuva ruo
šėsi ir minėjo valstybės ne
priklausomybės
paskelbimo
bei jos naujojo atkūrimo su
kaktis ir skaudžiai susiprie
šino dėl ordinų, skilo partijos
ir kūrėsi jų naujos frakcijos
Seime, vyriausieji skraidė po
pasaulį ir namie priiminėjo iš
jo atsilankiusius politikus.
10,000
partiečių
atkakliai
varžėsi savivaldybių rinki
muose, o dabar vėl įnirtingai
grumiasi dėl merų ir kitų
šiltų vietų. Atrodė, kad Lietu
voje tik politika ir beliko. To
dėl teko nustebti, paskaičius
p r a n e š i m u s , kad, dėl nesirū
pinimo Lietuvos jaunimo švie
timu, vidurio mokslo įstaigų
reformomis, Seime išdygo ofi
cialus siūlymas, reiškiantis
nepasitikėjimų Švietimo mi
n i s t r u Kornelijum Plateliu. Jo
darbo sėkmingumu suabejojo
ir p a t s prezidentas. Tai j a u
a n t r a s atvejis, kai į valstybės
politikos maišatį pakliūva ir
tautos reikalai. Šį kartą net
d a b a r t i n ė s nepriklausomybės
dešimtmečio proga, vertinant
jos laimėjimus. Švietimas, sa
kau, tautos reikalai, nes ši
sritis, mano supratimu nieko
bendra su politika negalėtų
t u r ė t i . Tai ar šioje srityje lai
mėjimų nėra, jeigu tokiu džiu
ginančiu laiku net patį mi
nistrą reikia „versti iš koto'7

tuvos visuomenes narių su
išnykimo grėsme buvo susigy
Praėjo beveik metai nuo
venusi", — prisimena auto
Columbine
gimnazijoje (Colorius, tame pačiame žurnale
rado valstijoje1 įvykdytų žu
rašęs prieš trejetą metų (1997,
dynių, sukrėtusių visą Ame
nr. 11) O šiandien Almenas
riką taip stipriai, kad apie tai
j a u džiaugiasi, n e s „Neprik
daug tebekalbama. Apskritai
lausomybes dešimtmečio svar
pernai žiniasklaidoje buvo
biausias pasiekimas yra, k a d
nuolat minimi jaunuolių nusi
sovietmečiu egzistavęs neiš
kaltimai, ypač dėl narkotikų ir
vengiamas pavojus ištirpti ru
alkoholio,
šaunamųjų ginklų,
siškoje, sovietiškoje slavų ter
vagysčių ir pan. Galima buvo
pėje yra panaikintas... Prieš
susidaryti vaizdą, kad šio
šį pasiekimą visa kita — ir
krašto' ateitis nelabai šviesi,
pasiekimai, ir pralaimėjimai
jeigu į ją šiandien žengia tokia
tampa antrareikšmiai".
pasimetusių,
nedrausmingų,
Sutinku. Pasakyta teisingai.
įstatymų nepaisančių jaunuo
Tautos išnykimo pavojaus iš
lių minia. Argi reikėtų ste
sovietų pusės nebėra. Tačiau,
bėtis, jeigu užsienis, ypač Eu
ar jis visiškai dingo, mano su
ropa ir juo labiau neseniai iš
pratimu, klausimas dar neat
Radvilų rūmai Vilniuje, kuriame š.m. kovo 12 d. atidaryta išeivijos lietuvių dailės paroda.
baisaus komunistinio režimo
sakytas. Nežinau tikrų prie
N'uotr P r a n ė s Slutienės
nelaisvės sapno pabudusios
žasčių, dėl kurių nepasitikė
jimo klausimas keliamas da liečiai turėjo vienodas teises, mo veikėjams prikišamas pri bus valstybinė. Juk mes ne jos tautos, nelabai entuzias
bartiniam Švietimo ministrui, nepaisant, kokios tautybės jie mityvus nacionalizmas, o ko kalbame apie diktatūrą, kuri tingai žiūri į šiuos „vakarietačiau prieš jį tose pareigose Duvo. Valstybėje tarpo visos votojai dėl spaudos laisvės ap būtų toks pat blogis ir vyrau tiškumo" reiškinius ir tikisi,
kad jų jaunimas per daug ne
buvęs Zigmas Zinkevičius bu religijos, tautinės mažumos šaukiami litvomanais".
jančiai lietuvių tautai. O de
vo nusodintas dėl to, kad jis turėjo savo mokyklas, spaudą,
Aplamai tą klausimą svar mokratinė santvarka visų pi seks tais pavyzdžiais.
labai akivaizdžiai ir drąsiai galėjo kalbėtis kokia kalba tik stydami, pilietininkai tiesiog liečių teises gina ir saugo
Bet ar tikrai? O gal tik dėl
su tautos išnykimo pavojumi norėjo, puoselėti save t a u t ų nusikalba. „Sąvokos 'tautinis' vienodai. Tad kokios demok to, kad žiniasklaida mažai
buvo susikirtęs. Dabartiniam kultūrą, papročius, tradicijas. ir 'demokratija vargu ar su ratinės visuomenes prieš tau kreipia, arba visai nekreipia,
ministrui priekaištas — delsi Politiniai varžtai buvo vi derinamos' '. — ten pat teigia tinę valstybę
pasisakantis dėmesio į pozityvius reiški
mas reformuoti Lietuvos vidu siems vienodi: ir lietuviams, Raimundas Lopata straip „demokratas" ieško? Filoso nius — ar jie būtų suaugu
rines mokyklas, o Zinkevičius ir kitataučiams. Tad ir kyla snyje „Apie laisvą valstybę ir fiškai teoriškai suvokiamos vi siųjų, ar jaunimo bendruome
buvo kaltinamas kaip tik dėl klausimas, ar tos pilietinės visuomenės laisvę". „Ar įma siškos demokratijos niekur nėje. Kažkodėl vyrauja nuo
greito užmojo jas reformuoti, visuomenės toks įkyrus grūdi- noma rimtai tikėtis, kad Lie nėra ir negali būti. jos vyks monė, kad niekas nenori skai
ir kaip tik į tą pusę, apie ku mas nėra tik naujas, kol kas tuva — pati galėtų sukurti de mą vis tiek kas nors turi koor tyti apie geras žmones, jų at
rią, nors ir netiesiogiškai, kal d a r užslėptas, tautos, jeigu mokratinę visuomenę?" J a m dinuoti. Valstybėje tai atlieka liekamus
visuomenei
bei
ba Kazys Almenas. Zinke d a r ir nenaikinimas, tai bent „kur kas labiau norėtųsi ma piliečių išrinkta vyriausybė, kraštui naudingus darbus; tei
vičiaus Lietuvos vizija — t a u  jos slopinimas? Pilietinės vi tyti Lietuvą, kaip sudėtinę de kurios koordinuojami pilie singi, savo pareigas be prie
tinė valstybė. Tokia pat ir jos suomenės įtaigautojai. atrodo, mokratinio pasaulio dalį". Ar čiai turi būti paklusnūs jos kaištų vykdantys, politikai
mokykla.. Tautinis auklėjimas ir paties tautos vardo baidosi, ne panašiai kaip Lietuva bu įstatymams. Pasaulyje dar ne niekam neįdomūs — duok
joje
— tautos išlikimo pagrin- tautines idėjas puoselėjantieji vo „sudėtine dalis" Sovietų gimė valstybė be vyriausybės, skaitytojams ar klausytojams
Guosdamasis, kad čia taip
pat tik politikų šneka, atsaky- gas ir užtikrinimas. Korneli- pilietininkams sapnuojasi na Sąjungos?
nors ji būtų ir aukščiausio sensacijų, ir jie tokią spaudą
ciais
bei
fašistais.
Tokių
pilieTad,
gal
pasidžiaugęs
so
mo į š| klausimą pradedu dai- j u s Platelis, vos tik pareigas,
laipsnio demokratija, kaip, bei žinių laidas aplips, kaip
rytis kitur. Laiškanešys ka tik pradėjęs, aiškino, kad jis ne tininkų dabar apstu spaudoje, vietmečiu egzistavusio tautos pvz.. Šveicarija. Kitaip — de musės medaus šaukštą... Atro
a t n e š ė trečią numerį šieme ugdysiąs ypatingo, tautą my aukštosiose mokyklose, taip išnykimo pavojaus pašalini mokratija pavirstų anarchija, do, kad tų pačių taisyklių lai
tinių „Kultūros barų". Penk linčio patrioto, bet kažkokį su pat ir pasivadinusioje „mo mu, ne be reikalo Kazys Al o po jos — tuojau pat dikta kosi ir nepriklausomos Lietu
tajame puslapyje: Kazys Al sipratusį valstybės pilietį. dernioje" visuomenėje. T a u t a menas teigia, kad „yra argu tūra. Todėl ir keista, kad, at vos žiniasklaida, o sensacijas
periodikos
m e n a s — „Svarbiausias de Žinoma, susipratusio piliečio jiems j a u kažkokia panieka. mentuojančių, ir visai pagrįs sikračius okupanto pavojaus besigaudančios
šimtmečio laimėjimas". Grie valstybei reikia, bet dar la Taip pat panieka ir jos pa tai, kad vieno pobūdžio pavo tautos išnykimui, dėl jos išli skaitytojų gausa neabejotinai
biu jį, autorius — išeivijoje biau Lietuvai reikalingas lie grindinė tvirtovė — lietuvių jai tapo pakeisti kitais. Išny kimo reikia grumtis su savai patvirtina, kad „einama popu
b r a n d i n t a s kultūrininkas: ra tuvių tautą mylintis, susipra kalba, kurią jie vienas su kitu kimas rusiškoje — sovietinėje siais. Bet, jeigu jau taip yra, liariausiu keliu".
šytojas, istorikas teatralas, tęs jos patriotas. Be tokių lenktyniaudami, kiek galėda terpėje nebegresia, tačiau da grumtis reikia. O pagrindinis
Kiekvienoje
visuomenėje
žurnalistas. Ką gi jis apie tai žmonių lietuviai ir toliau bus mi teršia. Svetimžodžių pilni bar mus apėmė viską nive tų grumtynių laukas yra tau yra ir gerų, ir blogų reiškinių,
galvoja? ..'Kultūros baruose' tik nykstanti t a u t a , nors val žurnalai, laikraščiai, televizi liuojanti pasauline masinė tinis auklėjimas vidurinėse tačiau, bent Amerikos jauni
surengtoje
dešimtmečio stybės piliečiai ir gausėtų. jos, radijo laidos, vartojamų kultūra, ir tapo akivaizdu, jog mokyklose. Jų reformos tik ta mo atveju, reikalai jau ne to
straipsnių serijoje,
manau, Jeigu Kornelijų Platelį ' a n d o n e t nesuvokiant jų prasmės, atsparumo jai turime nedaug. kryptimi ir turi vykti. Ir be kie siaubingi, kaip mėginama
bus rašančių apie kultūrines, nusodinti dėl reformų stokos pvz., kartą skelbiantiems apie Taip yra, ir su šia bėda politikos. Čia valstybė pirme vaizduoti, ypač po tragiškų
mokslo, ekonomines ir apie ki tautinio auklėjimo kryptimi, lavono sudeginimą išėjo, kad mums, kaip ir visoms kitoms, nybę turi atiduoti tautai. Pi įvykių, pvz., Columbine gim
pateisinamas. Bet jis buvo suteptas kremu. Tai mažoms ir didelėms, tautoms, lietinė visuomenė turi iš nazijoje buvusių žudynių. Pa
tas sritis. Visos jos svarbios. užmojis
statistikos
Tačiau... man minties tėkmę kažin, ar taip yra? Ko gero — patvirtina ir literatūros kriti tenka dabar rungtis. Šios plaukti iš tautinės visuome gal teisėsaugos
neišvengiamai užgožia kitas dėl per mažo to pilietiškumo k a s Vytautas Kubilius toje rungties pasekmė, laimėjimai nės, o ne atvirkščiai. Lietuvių duomenis, tarp 1994 ir 1998
klausimas. Jį sunku įsprausti pūtimo, dėl kurio dabar labai pačioje „Kultūros barų" lai kaip ir pralaimėjimai, bus vie tautai reikia valstybės, kuri m. jaunuolių areštai sumažėjo
„Lituanistika na iš svarbiausių temų. ku jai sudarytų sąlygas tarpti ir 19 proc. Narkotikų ir alkoho
į kokius rėmus, nes tai klausi uoliai triūbija, nežiniai iš kur dos rašinyje
pervertų
metais".
Jis rašo: rios bus nagrinėjamos, api padėtų ugdyti bei saugoti pa lio vartojimas
staiga
Lietuvoje
privisusių,
aukščiausią
m a s ne apie mūsų buitį, o
„
J
a
u
laisvės
metais
'postmo- bendrinant būsimąjį dešimt grindines tautines vartybes — zenitą buvo pasiekęs 1970kosmopolitų
gausa,
piršdama,
apie egzistavimą, ne valsty
kalbą, papročius, tradicijas, jame dešimtmetyje, o nuo to
bės, o pačios tautos..." — rašo įtaigaudama, net ragindama dernistų' rašiniuose suabejota metį".
Kazys Almenas. „Visai nese kurti kažkokią pilietinę vi ir droviai nusigręžta nuo ver
Argi nesiaubinga
net kal gyvenimo būdą, prigimtį, cha laiko darosi nebe taip popu
niai, Sovietijos metais, bu suomenę, kaip kokį naują iš tybių, kurios ir sovietmečiu bėti? Už lietuvybės išlaikymą rakterį. Valstybė negali pa liarus. Tai matyti ir iš auto
vome pasmerkti išnykti kaip radimą, lyg Lietuvoje tokios buvo ginamos bei adoruoja reikės grumtis pačioje Lietu vergti tautos, kurią kosmopo mobilių avarijų, įvykusių dėl
t a u t a , išnykti kaip savo kalbą, pilietinės visuomenės niekada mos bent kūrinių potekstės. voje, pačioje tautoje. Pirmiau litai politikai valdytų ir iš girto vairuotojo (šiuo atveju
jaunamečio): nuo 1982 m. to
istorinę atmintį, savitas ver nebūtų buvę. Ar, pvz., prieš Tėvynė, tauta, vienybė nustu sia reikia išvyti iš galvos ne naudotų savo gerovei.
kios avarijos sumažėjo net 59
tybes bei estetikos pajautimą karinė nepriklausoma Lietu miamos į reliktinių provinci sąmonę, kad t a u t i n ė valstybė
proc! Maždaug nuo 1990 m.
puoselėjanti visuomenė... Bu va, būdama tautinė valstybė, jos sąvokų sąrašą, kuris pas kartu negali būti ir demokra
reakcionierišku
vome labai arti pražūties ri nebuvo kartu ir pilietinė vi kelbiamas'
tinė visuomenė. Kad jos ne
• Saulė akių nenorintiems pagaliau pradėjo mažėti ir ne
fundamentalizmu'.
XIX am
bos, ir toje, dar taip netoli suomenė? Net ir autokratiniu
bus, jei Lietuvoje vyraus lietu pakelti gyvenimo šešėlius prie pilnamečių rūkorių gretos.
Vienas iš pozityviausių reiš
moje praeityje, didžiuma Lie- laikotarpiu visi valstybės pi- žiaus pabaigos tautinio judėji vių tauta ir tos tautos kalba kojų patiesia.

VILNIUS — LIETUVOS
ŠIRDIS
Nr.7
Tęsinys

REGINA ŽUKIENĖ

1940 m. birželio 15
d. parodė, kad už Vilnių buvo
sumokėta labai aukota kaina
— Lietuvos nepriklausomybės
netekimo kaina. Dabar, žvelgdami atgal, galime pasakyti,
kad jei tada su šia kaina ne
būtume sutikę, Vilniaus d a b a r
tikrai neturėtume, o ir Lietu
vos gal iš viso nebebūtų buvę.
Pasirašius su Sovietų Są
junga sutartį. 1939 m. spalio
27 d. rusų kariai atidarė sieną
ir Lietuvos kariuomenė ties
Maišiagala įžengė į Vilniaus
kraštą. Gražiai atrodė Lietu
vos kariai: sotūs, gerai ap
rengti, žvalūs vyrai.
Lietuviai karius Vilniaus
žemėje sutiko su džiaugsmo
ašaromis ir šypsenomis, gėlė
mis, buvo pastatyti vainikais
apipinti garbės vartai. Spalio

28 d. Lietuvos karių Vilniaus
rinktinė įžengė į išsvajotą Lietuvos sostinę Vilnių. Jsimintinos ir nepamirštamos dienos. Vilniečiai karo buvo iš
varginti, trūko maisto. Dau
gybė akių stebėjo šaunius Lie
tuvos vyrus, žygiuojančius
miesto gatvėmis. Vienos džiau
gėsi, kitos stebėjosi, o trečių
pikti žvilgsniai sekė naujus
šeimininkus.
Gedimino kalne, gaudžiant
trimitams ir pabūklų salvėms
buvo pakelta Lietuvos tri
spalvė, kareiviai iškilmingu
paradu pražygiavo pro arkika
tedrą, kur palaidotas Vytau
tas Didysis, šventasis Kazi
mieras, kai kurie kiti Lietuvos
didieji kunigaikščiai — Lenki
jos karaliai. J a u ta pačią
dieną gatvėse pasirodė karei-
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viškos virtuvės, dalindamos
maistą vilniečiams, atsidarė
„Maisto", „Pienocentro" par
duotuvės, pilnos maisto pro
duktų, parduodamų be apribo
jimų.
Greitai pradėjo veikti lietu
viškos įstaigos, mokyklos, uni
versitetas. J Vilnių atvažiavo
Lietuvos jaunuomenė, studen
tai, valdininkai.
Tačiau neilgai truko šios tai
kios dienos. 1940 m. birželio
15 d. prasidėjo visos Lietuvos
ir Vilniaus sovietinė okupaci
ja, po to vokiečių okupacija ir
1944 m. liepos 13 d. vėl Rau
donoji Armija įžengė į Vilnių.
Karo metu buvo sunaikinta
apie 40'/r Vilniaus pastatų, vi
sas Vilniaus centras žvelgė su
degusių ir sugriautų namų
langų kiaurymėmis.
Tik stebuklingu būdu išliko
svarbiausieji Vilniaus archi
tektūros paminklai — nuo
stabiosios Vilniaus bažnyčios.
Teko skaityti vieno sovietų
lakūno prisiminimus, kur jis
rašė. kad. puolant Vilnių, jam

buvo liepta subombarduoti
Vilniaus arkikatedrą ir kitas
šventoves Bet iš aukštai pa
matęs j u grožį, spindinčioje
ankstyvo liepos ryto saulėje,
negalėjo ryžtis šiam baisiam
darbui ir bombas išmetė prie
Vilniaus...
Sovietines okupacijos metais
Vilnius buvo atstatytas, pa
puoštas naujais pastatais ir
rūmais. Buvo pastatytas gra
žus Operos ir baleto teatras,
sporto nirnai, prekybos cen
tras ir k.ti statiniai. Tačiau
Vilnius tuo pačiu buvo ir blo
gio centru Iš jo sklido įsa
kymai naikinti Lietuvos pa
triotus,
laisvės
kovotojus,
tremti nekaltus gyventojus į
šaltąjį Silūrą alkiui ir kan
čioms bei mirčiai. Cia buvo
didžiausi Lietuvos kalėjimai.
Vien buv. KGB rūmų tusiuo
se, pavers' iose kalėjimu, buvo
nukankir - i apie 1,000 Lietu
vos žmon::
Po nakties išaušta ir diena.
Vilniuje gimė Sąjūdis, čia prie
Gediniinri pilies prasidėjo Bal

tijos kelias, dainuojanti Lietu klausoma valstybė. O V i l n i u s
vos Revoliucija, kurią 1990 jos širdis!
metų kovo 11d. vainikavo Lie
Panaudota literatūra: A Juške
tuvos Nepriklausomybės at vičius. J. Maceina „Vilnius ir jo
statymo aktas.
apylinkės". V. 1937 m. A. Šapoka
Lietuva vėl laisva ir neori .Lietuvos istorija" V. 1989. J. Jur-
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reikėjo

kinių — vis mažiau jaunuolių
meta mokslą, nebaigę gimna
zijos, o vis daugiau ją baigu
siųjų tęsia studijas kolegijose
bei universitetuose. Šis posū
kis matomas net ir juodosios
rasės moksleivių tarpe. Mano
ma, kad čia d a u g įtakos t u r i ir
pastarųjų metų krašto ekono
mikos aukštesnis lygis.
Be to, jaunuoliai ieško tvir
tesnės dvasinės a t r a m o s ir
vidinio pasitenkinimo — j u o s
nebepatenkina „laikinos gėry
bės" ir tuščia kasdienybes
būsena. Daug gimnazistų šiuo
metu priklauso klubams a r or
ganizacijoms, kurių pagrindi
nis tikslas — p r a s m i n g a vi
suomeninė veikla, ypač pade
dant seneliams, našlaičiams,
ligoniams,
neturtingiesiems.
Vienas toks labdaringas klu
bas veikia vakarinėje Floridos
dalyje (Manatee County). J a m
priklauso per 10,000 j a u n u o 
lių iki 20 metų amžiaus ir jie
kasmet paaukoja apie vieną
milijoną valandų savo laiko,
skiriamo įvairiems geriems
darbams. Vieni jų valgydina
neturtinguosius
vadinamose
„sriubos virtuvėse", kiti po pa
mokų padeda
jaunesniems
vaikams atlikti namų d a r b u s ,
moko negabiuosius; d a r kiti
remontuoja, valo, tvarko se
nesniųjų gyventojų
namus,
švarina parkus ir be jokio at
lyginimo atlieka daugybę kitų
darbų.
Neretai šie jaunuoliai susi
laukia ne padėkos, bet pajuo
kos — tiek iš savo vienmečių
moksleivių, tiek kartais ir iš
suaugusių. Su tokiomis pažiū
romis susiduria ne tik Flori
dos gimnazistai, bet ir kitų
vietovių savanoriai jaunuoliai.
Daugeliui vis kažkodėl nesu
prantama, kaip galima savo
laisvalaikį be jokio užmo
kesčio „atiduoti" kitiems.
Su panašiais nusistebėji
mais susidurta, kai po Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo t a r p mūsų — užjūrio lietu
vių — ir tėvynėje gyvenančių
prasidėjo artimesne pažintis.
Daugeliui savanoriška veikla
organizacijose, ansambliuose.
labdaroje taip pat buvo nesu
prantama, nauja, gal net juo
kinga. Dabar jau galima pasi
džiaugti, kad pastaruoju metu
tokia veikla vis daugiau pra
deda pasireikšti ir Lietuvoje.
J u k žmogui lengviausia — ir
pigiausia — artimui atiduoti
save, o pasitenkinimas, kuri
ta dovana atneša davėjui, yra
n e n u p e r k a m a s už jokius pini
gus. Tą s u p r a n t a ir šio krašto
j a u n i m a s , todėl ir jungiasi į
artimo meilės darbus.
ginis. V Merkys. A Tautavičius
„Vilniaus miesto istorija" V-. 1968
m. B. Kviklys „Mušu Lietimą" I t
V. 1989 N. Kitkauskas Vilniaus ar
kikatedros požemiai V . 199SC
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KARTI JĖZAUS KANČIA
KUN. V. RIMŠELIS, MIC
Po paskutinės vakarienes, vo, jei galima, kad praeitų ta
kai j a u buvo įsteigęs Eucharis- taurė. Viešpačiui pasirodė iš
tiją, Viešpats Jėzus prabilo į dangaus angelas ir Jį sustiprisavo mokinius: „Ir sakau jums no. Dvasios įtampos ir suspaunuo šiol aš nebegersiu šio vyn dimo kūnas negalėjo atlaikyti.
medžio vaisiaus iki tos dienos, Jo prakaitas pasidarė tarsi
kada su jumis gersiu jį naują tiršto kraujo lašai, varvantys
savo Tėvo karalystėje" (ML žemėn.
26, 29). Pagiedoję padėkos
Sunkiai alsuodamas, pasi
himną, jie išėjo į Alyvų kalną. lenkęs prie akmens, Jėzus pa
Pakalnėje už Kedrono upelio mate žydinčias mažas gėlytes.
jie sustojo prie Alyvų darželio. Jos primine, kaip Jis Marijai,
Čia Viešpats Jėzus su moki- savo Motinai, atnešdavo lauki
niais dažnai buvojo ir eidavo nių gėlių. J i s J ą vadindavo pameistis. Dabar Jis apaštalus kalnės nekaltąja Lelija. Ji da
perspėjo, kad šią naktį visi bar taip pat kenčia. Dabar Jai
Juo pasipiktins, nes parašyta: niekas gėlių neatneš ir niekas
..Ištiksiu piemenį, ir avių kai nepaguos. Rytoj Ji. matydama
menė išsisklaidys". Petras at prikaltą savo mylima Sūnelį
siliepė: „Jei net visi Tavimi ant kryžiaus, išgyvens mirties
pasipiktintų, aš niekuomet ne agoniją. Viešpats dar labiau
pasipiktinsiu". O Jėzus j a m susijaudino ir pasijuto visų
atsakė: „Iš tiesų sakau tau, apleistas. Jis pakilo ir svy
šią naktį, dar gaidžiui nepra- ruodamas nuėjo pas savo tris
gydus, tu tris kartus manęs apaštalus. Rado vėl juos giliai
išsiginsi". Bet Petras tvirtino: įmigusius. Juos prikėlęs, nu
„Jei man reikėtų mirti kartu sivedė pas kitus apaštalus,
su Tavimi, vis tiek Tavęs ne- kuriuos rado taip pat miegan
išsiginsiu!" (Mt. 26, 31-35;. čius. „Gana miegoti ir ilsėtis.
Panašiai ir visi mokiniai kal Kelkitės ir eime! J a u ta valan
bėjo.
da atėjo, — prabilo Viešpats.
— „Štai mano išdavėjas jau
Alyvų d a r ž e l y
čia pat" (Mk. 14, 41). Taip
J
Priėjus Getsemane daržą, a m bekalbant, pasirodė Ju
Viešpats pasiėmė su savimi das Iskariotas ir su juo būrys
Petrą, Zebediejaus du sūnus ginkluotų kalavijais ir vėz
Jokūbą ir Joną. Kitiems liepė dais, pasiųstas aukštųjų ku
pasėdėti, kol Jis melsis. Pa nigų, Rašto aiškintojų ir se
ėjus kiek atokiau, J i s paliko ir niūnų. J u d a s prisiartino prie
"tuoš~Tr?s apaštalus. J i s nuėjo Jėzaus ir sveikindamas Jį pa
tpliaju,. kiek akmenį galima bučiavo. J ė z u s tarė jam: „Prierrusvie?tl."-prie didelio akmens teliau, ko tu atėjai? Ar tai
ir pš&dėja melstis. Kaip tik čia reiškia, kad pabučiavimu iš
-,&tejKEEBfts. kai šimtų metų duodi Žmogaus Sūnų?" (Lk.
<pr»SaJyslės turi išsipildyti. 22, 48). Apaštalai suprato,
Dar taip neseniai Jėzus kal kad tie ginkluoti vyrai atėjo
bėjo mokiniams: „Kaip Mozė Jėzų suimti. O J ė z u s , išėjęs į
dykumoje iškėlė žaltį, taip tu priekį, paklausė, ko jie taip
ri būti iškeltas ir Žmogaus apsiginklavę ieško. Visas bū
Sūnus, kad kiekvienas, kuris rys atsakė, k a d ieško Jėzaus
-Jį tjkįr-turetų amžinąjį gyve Nazariečio. J ė z u s garsiai tarė:
n i m ą " (Jn 3, 14-15). Dykumoje „Aš esu J ė z u s Nazarietis". Su
žydai Dievui labai nusikalto. tais žodžiais, tarsi griaustinis
Atsirado daug nuodingų gyva iš dangaus būtų trenkęs, visi
čių. Visi mirė, kuriuos tik gy ginkluoti vyrai krito kniūbsti
vate įkando. Mozė prikalė prie prieš Viešpatį Jėzų.
stuJjįtLJcarinį žaltį ir, kas tik
Apaštalai buvo labai išsi
."jką£fc3£3iuodingos gyvatės pa- gandę, bet pamatę, k a d jų Mo
*veigfttįtą prikaltą žaltį, buvo kytojas turi galią save apginti,
/įuaSttirties išgelbėtas. Abrao pirmiausia puolė J u d ą akme
mais veda savo sūnų Izaoką nimis, o Petras kalaviju, kurį
* ątidteoti, kaip meilės auką buvo gavęs iš Lozoriaus, smo•DieitH.-^njielas Abraomo ran- gė vyriausio kunigo tarnui
ką flįSaiko. kad jis savo sū- Malkui į galvą. Jis iš susijaunaus nenužudytų. Niekas ne- dinimo nepataikė į galvą, tik
sulaikys budelių rankų, kad
Viešpaties, Dievo Sūnaus, prie
kryžiaus neprikaltų.
Prieš akis Viešpačiui pasi
rodė visa kančios ir mirties
tikrovė — kryžius, prie kurio
Jis bus prikaltas, po kryžiumi
Motina verkia ir dejuoja, pra
našo Dovydo psalmės žodžiai
skamba ir skamba: „Jie per
dūrė mano rankas ir kojas, jie
visus mano kaulus suskaitė"
(Ps 2 1 . 17-18). Kryžiaus me
dis, kuris taip gražiai žaliavo,
jau paruoštas rytojaus dienai.
Reikės jį nešti į Kalvarijos
kalną. Jėzus parpuolė kniūps
čias ir meldėsi: „Mano Tėve,
jeigu įmanoma, teaplenkia
mane ši taurė. Tačiau ne kaip
aš noriu, bet kaip Tu" (Mt. 26,
39).
Jis sugrįžo pas mokinius ir,
radęs juos miegančius, tarė
Petrui: „Negalėjote nė vienos
valandos pabudėti su manimi.
Budėkite ir melskitės, kad ne
patektumėte į pagundą. Dva
sia ryžtinga, bet kūnas silp
nas" (Mt. 26. 40-41). Jėzus
sugrįžo prie didžiojo akmens
ir vėl meldėsi. Jis buvo mirti
nai nuliūdęs, tad šaukėsi Pet
ro ir Jono, kad ateitų pas Jį,
bet jie neatėjo. Dar kartą
Viešpats sugrįžo pas savo mo
kinius ir klausė, ką jie veikia,
kad šaukiami pas Jį neatėjo.
Trys apaštalai negalėjo atsi
kratyti snaudulio. Jie ir dabar
buvo giliai įmigę. Jėzus paliko
apaštalus ir vienas sau ken
tėjo, ir šaukėsi Dangiškojo Tė-
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susitiko su J u d u Iskanotu,
kuris visur lakstė ir norėjo ži
* noti, kas su Jėzumi daroma.
Erodas, p a m a t ę s Jėzų, labai
apsidžiaugė. Jis daug girdėjo
apie Jėzų ir jo daromus dide
lius stebuklus. Žmones kalbė
jo, kad J i s gal yra Elijas pra
našas, gal J o n a s Krikštytojas,
kuriam E r o d a s iiepė galvą nu
kirsti. Erodas emė Jėzų visaip
klausinėti. J ė z u s jam neatsakinejo. O aukštieji kunigai ir
Rašto aiškintojai be paliovos
Jėzų kaltino. Tada Erodas
Jėzų paniekino ir išjuokė. Lie
pė savo t a r n a m s Jėzų apreng
ti baltu drabužiu. Taip panie
kintą, Erodas pasiuntė Jėzų
atgal pas Pilotą.
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Kristus Alyvų kalne Cranach, WerksUtt.
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Pilotas, sušaukęs aukštuo
sius kunigus, seniūnus ir liau
dį, pareiškė, kad jis ir Erodas,
apklausinėje Jėzų, nerado Ja
me kaltės, kuri būtų verta
mirties. Kliaudija, Piloto žmo
na, p e r d a v ė j a m laišką, prašy
d a m a paleisti nekaltą Jėzų. Ji
daug iškentėjusi dėl J o visą
naktį. Pilotas žydams pasiūlė
prieš Velykas vietoj Barabo,
maištininko ir žudiko, paleisti
Jėzų. Visa žydų minia pradėjo
šaukti, kad paleistų Barabą, o
J ė z ų nukryžiuotų. Jie šaukė,
kad, pagal žydų įstatymą, Jė
zus vertas mirties, nes Jis sa
ve vadino Dievo Sūnumi ir
sakė. kad J i s karalius. Taigi
J i s kaltas ir prieš ciesorių.
Pilotas visai sumišo. Jis sau
n u t a r ė , kad gal minia apsira
mins, jei jis Jėzų nuplakdins
ir žydams parodys, tad šimti
ninkui įsakė Jėzų nuplakdinti. Kareiviai parodė visą savo
žiaurumą. Nuplaktas Jėzus
negalėjo stovėti. Kareiviai Jį
pasodino a n t išmesto kibiro,
a p s i a u t ė purpurine skraiste,
nupynė iš erškėčių vainiką,
įspraudė t a r p rankų nendrinę
lazdą, vainiką užspaudė ant
galvos. J i e pradėjo Jėzų vadin
ti žydų karaliumi, visaip Jį iš
juokdami. Toks išniekintas,
J ė z u s buvo bevedi jau nepa
našus į žmogų. Pilotas išėjo
laukan pas žydus. Kareiviai ir
Jėzų atvedė žydams parodyti.
Pilotas, rodydamas Jėzų, tarė:

menimis apsvaidė. Petras ir kunigas J a m tarė: „Prisaik
Jonas buvo mieste, pasislėpę dinu tave gyvuoju Dievu, kad
prie namų sienos. Jie viską mums pasakytun ar tu Mesi
matė. J i e net pasirodė Jėzui. jas, Dievo Sūnu.v" Jėzus at
Jonas buvo pažįstamas su vy sakė: „Taip yra, kaip tu sakai.
riausiuoju kunigu ir jo tar Bet aš jums sakau: nuo šiol
nais. Kai atsidarė durys, tai jūs matysite Žmogaus Sūnų,
Jonas paskui Jėzų taip pat sėdintį Visagalk dešinėje ir
įėjo į vyriausio kunigo kiemą. ateinantį dangai:.- debesyse".
Vėliau jis įsivedė ir Petrą.
Tuomet Kajafą* persiplėšė
Anas. kuris tais metais, bu drabužius ir suštuo: „Jis pikt
vo vyriausio kunigo pareigose, žodžiauja! Kam dar mums liu
pradėjo klausinėti Jėzų apie dytojai?! Štai girdėjote pikt
mokinius ir koks J o mokslas. žodžiavimą. Kaip jums regis?"
Jis Jėzui žadėjo laisvę ir iš Visi atsakė: „Jis vertas mir
gelbėti nuo pasmerkimo, jeigu ties" (Mt. 26, 62-66). Tuomet
išduos visus savo mokinius- — jie ėme spjaudyt Jėzui į vei
visų pirma, ar Juozapas Ari- dą. Kiti mušė Jį :>er veidą ir
matietis, Nikodemas, garsusis tyčiojosi.
rabinas Gamalielis. ar dar kas
P a s P i l o t ų ir E r o d ą
daugiau iš Sinhedriumo yra
Jo mokiniai ir draugai. Jėzus
Sinhedriumas nutarė Jėzų
atsakė, kad Jis viešai kalbėjo perduoti Pilotui. Kai J ė z u s bu
pasauliui, kad visuomet mokė vo vedamas per kiemą, Petras
sinagogose ir šventykloje, kur trečią kartą Jo išsigynė, net
susirenka visi žydai, ir nieko prisiekdamas, kad to Žmogaus
nekalbėjo slapta. „Teiraukis nepažįsta. Jėzus girdėjo Petro
tų, kurie girdėjo, ką esu kal išsigynimą. Kai gaidys pragy
bėjęs. Jie žino, ką esu jiems do, Petras pamate praeinantį
sakęs". Vienas ten buvusių Jėzų ir prisiminė, ką J i s j a m
tarnų smogė Jėzui per veidą, buvo pasakęs, kad dar gai
tardamas: „Šitaip tu atsakai džiui nepragydus tris kartus,
vyriausiam kunigui?!" Jėzus Jo išsigins. Petras gailiai pra
j a m tarė: „Jei pasakiau netie virko ir raudodamas išspruko
są. įrodyk, kad tai netiesa, o iš kiemo.
Buvo ankstus penktadienio
jei tiesą — kam mane muši?
rytas,
kai Jėzų? auvo atvestas
nukirto Malkui dešinę ausį. (Jn. 18, 21-23)
į
Antonia
tvirto.ę pas Pilotą.
Anas daugiau neklausinėjo.
Jėzus sudraudė Petrą: „Kišk
Vyriausieji
kunigai, Rašto aiš
Jis
nuėjo
pas
Kajafą
ir
liepė
kalaviją atgal, k u r buvo, nes
kintojai
ir
seniūnai atsisakė
Jėzų
atvesti
į
Kajafo
namą.
visi, kurie griebiasi kalavijo,
įžengti
į
Romo>
buveinę, kad
Jėzus,
vedamas
pas
Kajafą.
nuo kalavijo ir žus. Gal ma
prieš
Velykų
nai, kad aš negaliu paprašyti vėl pamatė Petrą, besišildant nesusiteptų
savo Tėvo, ir Jis bematant ne prie ugnies tarp įtūžusių Kris šventes. Du šimtininkai apie
atsiųstų man per dvylika le taus priešų. Aplink stovintieji tai pranešė Pilotui. Ietininkai
gionų angelų? Bet kaip išsipil paklausė, ar tik jis nebus Jė kareiviai Jėzų ;>;vedė į Piloto
dytų Raštai, kad taip turi atsi zaus mokinys. Petras išsigynė, rūmus ir Jį aplir.k apsupo. Pi
tikti?" (Mt. 26, 52-54). Judas sakydamas, kad to žmogaus lotas išėjo laukan susitikti su
Iskariotas, išsigandęs, kad jis nepažįsta. Vienas vyriausio žydais. Jis paklajsė, kokį kal
Petras ir jo neužpultų, pabėgo. kunigo tarnų, giminaitis to, tinimą jie atneša prieš šitą
O Jėzus paliete Malkaus ausį, kuriam Petras nukirto ausį, žmogų. Jie atsakė, kad būtų
pasakė: „Argi aš nemačiau ta Jo neatvedę, jei Jis nebūtų
ir ji išgijo.
vęs sode kartu su juo?" Petras piktadaris. „Priimk Jį ir teisk
Sinhedriumo teisme
pagal jūsų teise-. Mums nėra
ir vėl išsigynė.
legalu žmogų .- jteisti mirti
Ginkluotame žydų būryje
Kajafas pradėjo Sinhedriu
buvo pusė kohortos kareivių iš mo narių posėdį. Gamalielis, mi". Pilotas sugr žo į pretorijų
Antonia tvirtovės. Kohortos Juozapas Arimatietis ir Niko ir, pasišaukęs J ; z ų pas save,
tribūnas su keliais kareiviais demas užprotestavo, pareikš- paklausė: „Ar Ui esi žydų ka
puolėsi prie Jėzaus ir surišo dami, kad susirinkimas yra ralius?" Jėzus -gi paklausė,
ar jis nuo savęs :o klausia, ar
J a m rankas. Apaštalai, pama nelegalus dėl laiko, nes nak
j a m kiti taip sak* Pilotas ta
tę, kad Jėzus pasidavė, pabė tis, ir dėl vietos, nes tai priva
rė: JA nesu žyda« Tavoji tau
go. Jėzus pasiliko visų apleis ti Kajafo buveinė. Išeidamas
ta ir aukštieji kunigai man
tas su savo priešais. Žydų tar Juozapas Arimatietis pagrasi
tave įskundė. Sakyk, ką esi
nai ir viskam abejingi kohor no, kad Sinhedriumą apskų
padaręs?" Jėzus atsakė: „Ma
tos kareiviai turėjo Jėzų pris siąs Romos prokuratūrai. Ke
no karalystė ne iš šio pasaulio.
tatyti pas Aną, Kajafo uošvį. letas ir kitų Sinhedriumo na
Aš esu karalių.- ir atėjau į šį
Pakeliui Jėzus buvo stumdo rių į susirinkimą neatėjo. Ka pasaulį, kad ledyčiau tiesą.
mas į visas puses. Pikti žmo jafas labai įniršo. | susirinki Kas tiki ir bran-ina tiesą, tas
nės mėtė Jį akmenimis. Perei mą buvo atėję ir papirkti liu klauso mano balso". Pilotas
nant Kidron upelį. Jis puolė dininkai. Jie skundė Jėzų. kad paklausė, kas yra tiesa, ir su
veidu ant ramsčio. Iš žaizdos Jis bendrauja su paleistuvė grįžo pas žydus Jis jiems pra
pradėjo varvėti kraujas. Kai mis, kad žmonėms skelbė, jog nešė, kad Jezu;« neranda nu
pikti, pamišusi gauja įsivedė sugriaus šventovę ir ją per tris sikaltimo. Tado žydai pradėjo
Jėzų į miestą, prikėlė žmones dienas atstatys, kad Jis su de šaukti, kad Jezus kursto visą
iš miego. Moterys, pamačiu monų pagalba daro stebuklus, tautą, pradėjus nuo Galilėjos
sios, kas darosi lauke ant gat net numirusius iššaukia. Ka iki čia. Pilotas, -užinojes. kad
vės, išsigando ir užsidariusios jafas paklausė Jėzų. ką Jis Jėzus yra Galilėjietis, pa
duris verkė. Vyrai, vieni abe gali atsakyti j liudininkų kal siuntė Jį pas Erodą.
jingai stebėjo žiauriai slen tinimus. Vifšpats Jėzus visą
Vedamas pas Erodą. Jėzus
kančią eiseną, o kiti Jėzų ak- laiką tylėjo. Tada vyriausias
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„Štai žmogus! Išvedu Jį jums
parodyti, kad žinotumėt, jog
neradau Jame jokios kaltės.
Visa minia pradėjo šaukti:
„Ant kryžiaus Jį. ant kry
žiaus!"
Pilotas, pamatęs, kad nieko
nelaimi, o sąmyšis vis didėja,
paprašęs vandens, nusimazgo
jo rankas minios akivaizdoje
ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio
teisiojo kraujo". Minia šaukė:
^lo kraujas tekrinta ant mūsų
ir mūsų vaikų!"
Taip Pilotas ir atidavė Jėzų
žydams nukryžiuoti.

GREIT PARDUODA
RE/MAJC
^REALTORS
OfK 17731 Stt - 59St
H0»K I7M1 42S • 71«0
PUČU I7WIU6 4911

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision
12932 S. LaGrangc
ft**Park,n.«M64
Bus.: 708-361-0800
V«* Nlai: 773*4-7820
Pater: 708-892-2573
Fu: 708-361-9618
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje ištaigoj*. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Apt. for Rent in Lyons, IL
2 bedrm. $655 mo. incl.heat,
vvater, gas, storage, parking. |
Call 630-852-0767 or
2
wwwJlash.pet/-jposi.Eng]ish.

Mokau anglų kalbos.
Tel. 708-448-0821.
Prašau palikti žinutę, i

Muz. F. Strolia Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, su
ruošė religinį koncertą, ku
riame buvo atlikta T. Dubois
kantata ,,Septyni Kristaus žo
džiai". Matėme to koncerto
vaizdajuostės ištraukas. Buvo
pranešta, kad šiemet sukanka
40 metų kaip muz. F. Strolia
vadovauja Čikagos Lietuvos
Vyčių chorui.
Kiti komitetų pirmininkai
atliko savo pranešimus. Toli
mesnėje posėdžio eigoje buvo
aptarti einamieji reikalai, vy
ko diskusijos, svarstymai ir
nutarimai. Posėdis baigtas
malda, sukalbėta C. V. sekre
torės vienuolės ses. Johanna
LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VALDYBOS Shainauskas.
Šv. Mišias Šv. Jurgio baž
SUVAŽIAVIMAS
nyčioje 5 vai. v. koncelebravo
Lietuvos Vyčių centro valdy kad suvažiavimas vyks 2000 Lietuvos Vyčių organizacijos
bos posėdis š. m. blandžio 8 d. m. liepos 27-31 d. Sheraton dvasios vadas prelatas Juozas
vyko Philadelphijoje, š v . Jur Universal viešbutyje. Los An Anderlonis ir vikaras prelatas
Lietuvos Francis Beach.
gio parapijos salėje. Dalyvavo geles, California.
Giedojo parapijos choras. Po
centro valdybos nariai iš Illi Respublikos prezidentas Val
Mišių
visi susirinko parapijos
nois, Maryland,
Michigan. das Adamkus ir Alma Adam
salėje,
kur Szczepanski šeima
Ohio, Pennsylvania. Nevv Jer- kienė atvyksta iš Lietuvos.
paruošė
gardžią vakarienę.
Prezidentui
Adamkui
bus
su
sey, ir Nevv York valstijų. Su
važiavimą globojo Philadelphi- teikta Lietuvos Vyčių garbės Buvo gera proga pabendrauti
jos vyčių 3 kuopa, veikianti narystė už jo nuopelnus Lietu-' su senai matytais valdybos
vai. Buvo pranešta, kad filmų nariais ir pasikalbėti su vieti
prie Šv. J u r g i o parapijos.
Susirinkimo pradžioje dva aktorė lietuvė Rūta Kilmonytė niais vyčiais.
Ateinantis centro valdybos
sios vadas prelatas Juozas An- Lee aktyviai dalyvaus ir pasiderlonis sukalbėjo maldą, pas rodys^uvažiavime. Savaitga posėdis numatytas sušaukti
veikino dalyvius ir palinkėjo lis bus įdomus. Dalyvaus ir 2000 m. liepos 26 d., Los An
sėkmingo posėdžio. Lietuvos trys sesutės dainininkės Gri- geles, per 87-ąjį metinį seimo
Vyčių kuopos vardu pasveiki kavičiūtės (Emilija. Ani ir Lo suvažiavimą.
Regina Juškaitėno kuopos pirmini nė Irene retta) ir buvęs detroitietis
akordeonistas
Art
Walunas
iš
Švobienė
Ozalis. Posėdžiui vadovavo
pirmininkas J o n a s Mankus. Parowan, Utah. su savo orkes
Jis pasveikino C. V. narius, tru. Suvažiavimo planai gerai
komitetų pirmininkus ir sve vyksta ir bus daug įdomių
• M a r i j a m p o l ė . Vasario 10
staigmenų. Seimo rengimo d. Šv. Vincento Pauliečio baž
čius.
F i n a n s ų sekretorius Mark komitetas kviečia visus daly nyčioje tikintieji susitiko su
H. Bell pranešė, kad dvi kuo vauti suvažiavime.
Terezia Gažiova iš „Palaimi
pos — 6 kuopa veikianti Hart
Robert A. Martin., Jr., Ame nimų" bendruomenės. Sesuo
ford, Connecticut, ir 86 kuopa rikos Vidurio vakarų apygar Terezia Medjugorėje jau treti
veikianti Gary, Indiana, buvo dos pirmininkas, pranešė, kad metai priima ir rūpinasi at
atnaujintos ir prisijungė daug pirmininko Jono Mankaus vykstančiais iš Rytų Europos
naujų narių. Lietuvos Vyčių pakviestas, jis ir seselė vie piligrimais. J Lietuvą sesuo at
organizacija dabar turi arti nuolė Shainauskas dalyvavo vyko pasidalyti savo gyvenimo
3,000 narių.
lietuvių organizacijų suvažia su Jėzumi per Marijos žinių
Garbės narių komiteto pir vime, kuris 1999 m. gruodžio Medjugorėje patirtimi. Susiti
mininkė Loretta Stukienė pra mėn. vyko Čikagoje. Buvo ge kimo metu sesuo Terezia ak
nešė, kad Lietuvos Respubli ra proga dalyvauti ir bendrau centavo rožinio maldo>. Šven
kos prezidentas Valdas Adam ti su įvairiomis lietuvių orga tojo Rašto skaitymo, pasninko,
kus ir Naujosios Anglijos dva nizacijomis.
išpažinties, šv. Mišuj svarba
sios vadas P e t e r Shakalis bus
Lietuvių kalbos ir kultūros kovojant su šio pasaulio blo
apdovanoti ir pakelti garbes komiteto pirmininkas prane giu. Pasak sesers, Marija
vyčiais seimo baigimo pokylio šė, kad buvo pakviestas supro kviečia pirmą vieta skirti
jektuoti Lietuvos Vyčių himno Jėzui, šeimą padaryti ramybes
metu, š. m. liepos 29 d.
Antroji vicepirmininkė ir 87- pataisas. Su šiais pakeitimais ir taikos oaze. Panašus susiti
tojo metinio Lietuvos Vyčių Lietuvos vyčiai bus supažin kimai vyko Šiauliuose. Kazlų
suvažiavimo/seimo pirmininkė dinti šia vasarą vyksiančiame Rudoje ir kituosi* Lietuvos
miestuw.se.
Marytė Šepikaitė. pranešė. metiniame suvažiavime.

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

LIETUVIU
ROCHESTER/NY
PENKIASDEŠIMTIES
METŲ SUKAKTYS
ROCHESTERYJE
Prieš pusšimtį metų užviru
sio lietuviškos veiklos šurmu
lio, šiuo metu pradedame mi
nėti organizacijų penkiasde
šimtmečių sukaktis.
Štai pernai spalio 3-ią dieną
savo penkiasdešimtą veiklos
sukaktį per jubiliejinę sueigą
paminėjo
skautų.-skaučių
„Dainavos" vietininkija. Vieti
ninkas ps. Aleksandras Gečas
peržvelgė vietininkijos isto
riją, ypač iškeldamas joje bu
vusio vietininko vs. Stasio Il
gūno vaidmenį. Po to gražus
būrys susirinkusių buvo pa
vaišinti.
Spalio 30-tą dieną įvyko se
niai Rochesteryje turėtas ren
ginys — koncertas ir pokylis.
Jis buvo surengtas choro „Pu
tinas" penkiasdešimt metų gy
vavimo sukakčiai pažymėti.
Publikos prisirinko pilna Šv.
Jurgio parapijos salė. Sve
čiams buvo patiekta gardi vai karienė, šaunus koncertas ir
smagūs šokiai. „Kad taip daž
niau ką nors panašaus..." išsi
reiškė ne vienas dalyvis. Už
pokylio pasisekimą labiausiai
atsakingi choro vadovai: diri
gentas Raimundas Obalis ir
pirmininkė Eugenija Bulsienė.
~ J u k pastaroji net ir maistą
vaišėms pati paruošė! O diri
gentas ne tik „Putiną" per il
gas repeticijų valandas „dainų
išmokė", bet ir Toronto Pri- sikėlimo parapijos chorą su.
Dalia Viskontiene į talką pri
sikalbino, ir solistę Birutę Čypienę į programą įjungė. Re
zultate, anot vienos klausyto
jos, „...gražiai liejosi atlikėjų
-.-balsai salėje".
Lietuviška radijo programa
pirmą kartą praleista į Rochesterio erdvę 1950-tų metų
vasario 16-tą dieną. Pradžioje
bandžiusi remtis reklamomis,
ji greit persiorganizavo į Radi
jo klubą ir ligšiol išlaikoma
narių-klausytojų
aukomis.
Programai duotas „Dainos ai
do"
vardas.
Pusvalandžio
trukmės laidos transliuojamos
kas sekmadienį 9-tą vai. ryto.
Laidas
pakaitom
paruošia
grupe pranešėjų. Jų būta iki
tuzino, o šiuomet yra šeši: Ni
jolė Draugelienė, Aleksandras
Gečas, Stasys Ilgūnas. Rai
mundas A. Kiršteinas, Giedrė
Logminaite ir Rūta Monoenko.
Su magnetofono įrašais talki
na Algis Druseikis. Dalis pra
nešėjų sudaro ir Radijo klubo
valdybą, būtent — Draugeli
enė. Kiršteinas ir Monoenko.
Programos
penkiasdešimt
metis buvo paminėtas per vi
sos valandos laidą š.m. vasa
rio 13-tą dieną. Didžiąją — ir
itin įdomią — tos laidos dalį
užėmė Raimundo J. Kiršteino
(radijo srities profesionalo) pa
ruoštas montažas iš praeities
programų, pradedant traš
kančiomis ištraukomis iš pat
pirmųjų 1950 metų translia
cijų. Taip pat perduoti buvu
sių, dabar kitur gyvenančių
pranešėjų Henriko Žemelio
(vieno iš programos steigėjų),
Onos Adomaitienės. Ramunės
Vilūnaitės-Dičienės, Broniaus
Krokio. Kosto Mačiulio, Jono
Šipailos, Dalios Podelytės-Šiurilienės ir Lauryno Vismaro
sveikinimai.
Linkėtina, kad tos auksinių
jubiliejų sulaukusios organiza
cijos gyvuotų ir reikštųsi lietu
viškoje veikloje dar ilgus me
tus!
VASARIO 16-TA
ROCHESTERYJE
Rochesterio lietuvių telki
nyje Vasario 16-ta buvo iškil
mingai paminėta vasario 20ta dieną. 9 vai. ryto Rocheste
rio lietuvių radijo programos

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 13 d., ketvirtadienis

TELKINIAI
„Dainos aido" pusvalandinėje
laidoje, gabiai vestoje Giedrės
Logminaitės, girdėjome Nepri
klausomybės šventei skirto
žodžio ir muzikos pynę.
Viešas minėjimas pradėtas
Šv. Jurgio bažnyčioje, kur
šventės proga buvo laikomos
tik vienos Mišios 10:30 vai. už
žuvusius už Lietuvos laisvę,
įžanginė procesija su Vėlia
vom, aukom ir vainiku, daly
vaujant legionieriams ir skau
tams, sukakčiai pritaikytas
klebono kun. Domininko Moc
kevičiaus pamokslas, itin gra
žiai giedotos „Putino" choro
giesmės, Mišias padarė šven
tiškai įspūdingomis.
Tolesnė minėjimo dalis vyko
tuoj po Mišių dailiai papuoš
toje parapijos salėje. Įnešus
vėliavas ir sugiedojus himnus,
išklausius kun. Mockevičiaus
invokacijos, pagerbus kanki
nius ir žuvusius tylos rainute,
programos vedėja Birulė Litvinienė pristatė prelegentą Ri
mą Česonį. Malonu pastebėti,
jog pernai Česoniai persikėlė
gyventi į Rochesterio prie
miestį VVebsterį ir tuoj įsijun
gė į lietuvišką parapiją. Rimas
Cesonis yra buvęs trijų Lietu
vių Bendruomenės tarybų na
rys, dviejų Krašto valdybų vi
cepirmininkas bei Pasaulio
LB vicepirmininkas, o taip pat
ir Lietuvos ambasados Va
šingtone patarėjas. Jis nese
niai grįžo po maždaug mėne
sio viešnagės Tėvynėje. Kalbė
tojas savo kalboje nušvietė
šiuometinę sunkią būklę Lie
tuvoje, palietė jos valdymosi
blogybes, bet baigė su optimiz
mo gaida: Jaunoji, j a u vaka
rietiškos dvasios pasisėmusi
karta rodanti daug sugebėji
mų ir, pamažu perimdama
vairus į savo rankas, teikianti
vilties
šviesesniai
ateičiai.
Kalbėtojas taip pat skatino
išeiviją ir toliau remti Lietuvą
— pvz., kad ir atostogaujant ir
paliekant ten savo turistinius
dolerius.
Meninėje dalyje Daina Januškaitė ir Giedrė Logminaite
jautriai perdavė Lietuvos par
tizanų dainų rinktinę, paimtą
iš leidinio „Sušaudytos dai
nos". Programa baigta visų
rankom susikibusių minėjimo
dalyvių jausmingai sugiedota
„T,ietuva brangi".
Minėjimas baigtas kuklio
mis vaišėmis. Čia teko nugirs
ti palankias nuomones apie
dienos iškilmes, jų paprastu
mą ir kartu šiltą jaukumą.
Šventės rengėjai — vietos
Lietuvių Bendruomenės apy
linke s u Antanu Burkūnu,
Rimvydu Liutkum ir Eugeni
jum Vidmantu priešaky. Salę
papuošė Nijolė Draugelienė ir
Giedrė Logminaite, o vaišes
parūpino Regina Vidmantienė.
Tenka džiaugtis, kad minėji
mo renginiai sutraukė —
mums gausų — šimtą žmonių
būrį.
Raimundas Kiršteinas

A. t A.
LOUISE M. KARECKAS
Gyveno Naperville. anksčiau Cicero, IL, Bervyn, IL ir
Lisle, IL.
Mirė 2000 m. balandžio 10 d. Gimė 1912 m. rugpjūčio
31 d. Severance, CO.
Nuliūdę liko: duktė Mary Helen Kareckas, sūnus —
Jerome, marti Madolyn, Richard, marti Mary Alice Strang;
anūkė Kristi Hollingsvvorth.
A.a. Louise Kareckas buvo žmona a.a. Charles M.
Karecko ir duktė a.a. Joseph ir Mary Karputės Mikuliu
bei sesuo a.a. Helen Syrewicze.
A.a. Louise studijavo DePaul universitete ExecutfVe
Secretary kursą ir baigusi, ilgus metus dirbo Bonnett Tire
Co., Chicago Rivet ir MacNeal Memorial ligoninėje. Velionė
priklausė SS. Peter & Paul parapijai, Naperville, taip pat
Lietuvos Dukterų draugijai ir Šv. Kazimiero dukterų
draugijai.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 13 d. nuo 4
iki 8 v .v. Friedrich-Jones laidojimo namuose 44 S. Mill
St., Naperville, IL.
Laidotuvės penktadienį, balandžio 14 d. Iš laidojimo
namų a.a. Louise bus atlydėta 9 vai. ryto į SS. Peter &
Paul bažnyčią, 36 N. Ellsworth St., Naperville, kur 9:30
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti a.a. Louise atminimui The
American Cancer Society, Du Page Area Office, 999 N.
Main St., Glen Ellyn, IL 60137 arba The American Heart
Association, 208 S. LaSalle St., Ste. 900, Chicago, IL 60604.
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti
šiose laidotuvėse. (Šeima ir draugai susitiks 2:15 v.p.p.
prie kapinių vartų.)

Rochester, NY, Vasario 16-tają švenčiant. Iš k.: programos vedėja Birute Litvinienė, deklamuotojos Giedre Log
minaite ir Daina Januškaitė.

EAST CHICAGO, IN
PRISIDĖJOM P R I E
INFORMACIJOS
CENTRO ATIDARYMO

Programai vadovavo B. Vilutienė.
DALYVAVOM
KULTŪROS
FESTIVALYJE
Kovo 18 d. Furdue universi
teto Calumet Campus sporto
salėje įvyko Kultūros festiva
lis 2000. Jį runge Purdue uni
versiteto Tarptautinis mokslo
ir tyrinėjimų centras ir Calu
met rajono skautės.
LB valdybos pastangomis
buvo paruošta lietuviškų lino
audinių, medžio drožinių ir
gintaro parodėle. Valdyba yra
dėkinga Audrai Pečiulytei ir
Gintarui Pečiuliui, kurie pasi
puošę tautiniais drabužiais,
padėjo Birutei Vilutienei lan
kytojus informuoti apie ginta
ro kraštą — Lietuvą.
Pagal amerikiečių spaudą,
festivali
aplanke
daugiau
2000 asmenų, jų tarpe ir mū
sų apygardos Kongreso narys
Peter Visclosky.

Naujas
Lake
apskrities
Tarpvalstijinis lankytojų in
formacijos centras, 7770 Corinne Dr.. Hammond < I-SO/94
Kennedy South), Indiana, bu
vo atidarytas 1999 m. spalio 1
d. Tai modernus p a s t a t a s kai
navęs 6.5 mln. dolerių, kuria
me be įvairių raštinių, y r a ir
John Dillinger muziejus, ki
nas, krautuvėlė ir didžiule
6,500 kvadratinių pėdų paro
dų salė.
LB apylinkės valdyba gavo
Centro administracijos prašy
mą prisidėti prie oficialaus pa
stato atidarymo dalyvavimu ir
parodų salės puošimu.
Iškilmingame
oficialiame
atidaryme, 1999 m. gruodžio
mėn. 1 d., dalyvavo ' d a u g
kviestų svečių, jų t a r p e India
nos valstijos gubernatoriaus
PASIRUOŠIMAI LB
pavaduotojas Joe Kernan ir
RINKIMAMS
LB East Chicago apylinkės
pirm. B. Vilutienė. Parodų sa
Šių metų gegužės 13-14 ir
lėje tarp 40 kalėdinių eglučių 20-21 d. vyks rinkimai į JAV
stovėjo gražiai
lietuviškais LB XVI Tarybą ir Pasaulio
šiaudinukais papuošta eglutė, Lietuvių seimą. Šioje apylin
atstovaujanti šiaurės vakarų kėje balsavimai DUS atliekami
Indianos lietuviams.
paštu išsiunčiant balsavimo
lapus apylinkės lietuviams.
VASARIO 16-TOS
Rinkimų komisiją
sudaro:
MINĖJIMAS
pirm. Sofija Holiušienė, R.
Vasario 13 d. ALTo, Lietu Dambrauskienė, B. Pečiulie
vos Vytių ir LB valdyba VFM nė, V. Markevičius ir J. Nevesalėje, Merrillville, IN, s u r e n  rauskas. Rinkimų būstinės
gė Lietuvos nepriklausomybės adresas 4006 Fir St.. East
paskelbimo 82 metų s u k a k t i e s Chicago, IN 46312, telef.: 219minėjimą. Oficialią minėjimo 398-9249.
dalį pradėjo ALTo pirm. V.
Gumuliauskis. JAV ir Lietu
LB APYLINKĖS
vos himnų giedojimams vado
VALDYBA
vavo muz. Bronius M ū r a s .
LB East Chicago apylinkės
Maldą už žuvusius kovose dėl
valdybą sudaro: pirmininkė B.
Lietuvos laisvės sukalbėjo mū
Vilutienė. vicepirmininkai —
sų brangus svečias iš LemonV. Markevičius ir J. Neverausto. buvęs Šv. Kazimiero p a r a 
kas, sekn.iorė R. Dambraus
pijos klebonas prel. Ignas Ur
kienė ir iždininkas V. Ruzgą.
bonas. Susirinkusius sveikino
Revizijos komisiją: pirm. R.
Lietuvos Vyčių 82 kuopos
Kozėnas. B. Tampauskienė ir
pirm. K. Balt ir seselė J a n i n a
A. Vilutis.
Golubickaitė.
Pagrindinę paskaitą s k a i t ė
neseniai iš Lietuvos atvykęs
Kęstutis Čiupienius. Meninę
dalį atliko muzikas, kompozi
torius Bronius Mūras, akorde
onu pagrodamas savo kompo
zicijas ir kitas lietuviškas me
lodijas, į dainas ir šokius
įjungdamas visus dalyvius.

WORCESTER, MA

nigų, jų trūksta.
Mes, ačiū Dievui. Šv. Kazi
miero parapijoje turime du lie
tuvius marijonus kunigus. Ad
ministratorius kun. Antanas
Nockūnas, MIC. Asistentas
kun Jonas Petrauskas, MIC,
kuris, daugiau kaip 40 metų
savo kunigiško gyvenimo pra
leido dirbdamas su jaunimu
— studentais Marianapolio
kolegijoje, Thompson, CT. Jis
buvo jų mokytojas, auklėtojas,
direktorius. Visas savo jėgas,
energiją ir sveikatą pašventė
jaunimui.
Džiaugiamės keletą metų
turėdami jį mūsų parapijoje.
Tegyvuoja ji dar daug metų.
Tenenustoja joje ii-ambejusios
lietuviškos g^euMarj Tenepritrūksta niekada, ne tik lietu
vių kunigų, bet ir parapijiečių,
o jei dar sužydėtų naujais į
kunigus ir vienuolius,-es pa
šaukimų žiedais tikrai išgy
ventume dvasinį džiaugsmą.
J.M.

Nuliūdę vaikai ir a n ū k ė .
Laidotuvių direkt. David R. Jonės.
Tel. 630-355-0213.

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ

* Buvęs motorizuotos
pėstininkų brigados „Gele
žinis vilkas" Panevėžio bata
liono vadas pulkininkas leite
nantas Darius Kalibatas pra
dėjo eiti Lietuvos prezidento
patarėjo pavaduotojo gynybos
klausimais pareigas.
Pir
madienį prezidentas Valdas
Adamkus pasirašė įsakymą
dėl D. Kalibato paskyrimo.
Naujajam prezidentūros tar
nautojui yra 36-eri. Į Lietuvos
kariuomenę D. Kalibatas atėjo
1991 metais eiliniu savanoriu.
Anksčiau prezidentą gynybos
reikalais konsultavęs pulki
ninkas Algis Vaičeliūnas va
sarį paskirtas vadovauti Ge
nerolo Jono Žemaičio karo
akademijai.

JAV LB East Chicago. Indiana, apylinkes valdyba. B k.: sėdi pirm. Bi
rute Vilutienė ir R. Dambrauskiene. Stovi V. Markevičius, J. Neverausfcas ir V. Ruzgą.
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lt makes a yvorld of difference vvhen
you fly SAS to Lithuania.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Worcesh r. MA lietuvių Šv.
Kazimiere parapija kovo 5 d.
šventė L ; t u v o s jaunimo ir
parapijos i obėjo Šv. Kazimieval. p.p. Maironio
ro šventę
tradiciniai
parapiParke vyk
jos pietūs.
Didžiuo nės ir džiaugiamės mūs.: ;>arapija. Kokia di
dinga ir £ .'Dingą jos praeitis.
Rudenį s i u s 106 metai nuo
jos įsteigi- '>. Steigėjų jau nėra mūsų t rpe, bet paminklas
jų darbų :iiko; darbus tęsiame ir po 00 metu. tik kitokiose gyv< ::mo sąlygose. Žmo
nija yra pasikeitusi. Daug vis
ko pašau!;.je sukurta, ištobu
linta milz^iška pramonė, jų
tarpe įvairiausių žmonijos nai
kinimo pm nonių. ginklų, ku
riais per kr lolika minučių ga
lima sun.i <inti ne tik žmo
niją, bet n ^amtą. Tuo tarpu
žmonių vidinis dvasinis pa
saulis susi'barėjo. sunyko ir
labai atsiliko nuo gyvenimo
pažangos. Daugelis lietuvių
parapijų jau uždaryta, o vei
JAV LB Kast ( Incago. Indiana, apylinkės revizijos komisija Iš k socli B. kiančiose ncra lietuvių kuTnmpausluenė ir pirm R. Kozonas Stovi A Vilutis.

No one makes rcund-

tiub. Ana whe:!-.er

tnp travel to Lithuania

you t|y Business Class

easier and more conven-ent

or Econorry Gass. you can be

than SAS- From Chicago. we

sure ou' scvice wiii be wc';d-ciass.

offer da*!y service to Vi:-.ius wrtfi

and «fl a"cw you to arrrve 'ested a~d

just one hass'e-free co-^r ct'on

'efres-ed - i", for a reasonab'e fare

through Stockholm. Our 4:30 p rr,

Fmd out *nat a vvorid o' dBference

r

departu e gives you a re:axec! morn-

SAS car. make for your r.ex\ tnp.

mg arrrvai 'or busmess or Dleasure.

Just cai' your Travei Agert v SAS

When you're ready to return. you'II

at 1-80O-221-23SC For ~.cre mfor-

enjoy same-day trave' taci< to

mation and speuai offers. <"s:t

O'Cago througfi oui O i r ° r ^ a g e n

our webS'te at *ww fiysascom.
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CICERO LIETUVIAI TOLIAU IGNORUOJAMI

DRAUGAS. 2000 m. balandžio 13 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE]

Virginija Paplauskiene, apsilankiusi „Draugo" redakcijoje balandžio 11
d . prie savo giminaičio poeto Maironio portreto — tai, lieiu'. vienintelis
toks portretas, kur Maironis pavaizduotas su kaklaraišii-.i (dail J.
Šileika. 1924 na. i. N'uotr Jono Kuprio
Mes
laikome
Maironį
Tautos atgimimo poetu —
deklamuojame jo eilėraščius,
dainuojame dainas, pagal tų
eilėraščiu žodžius, bet ką iš
tikrųjų daugiau žinome apie
Joną. Mačiulį-Maironį — poe
tą, kunigą, žmogų, profeso
rių... Kiekvienas susipratęs
lietuvis — \ a i k a s , j a u n a s , vy
resnysis — turėtų kiek galima
s*isi pažinti su ..Lietuva bran
di" . daugybės kitų. mums
arangių eilių. „ K u r
bėga
^'.šupe", ..Čičinsko". „Jūratės
•r Kastyčio"... poemų autoriu
mi, o tą geriausiai bus galima
padaryti šį sekmadienį, ba
landžio 16 d.. 1 vai. p.p.. Lie
tuvių dailės muziejuje. Lernotltė. Viešnia iš Maironio
literatūros muziejaus Kaune,
poeto giminaitė ir „Draugo"
nuolatine bendradarbė Virgi
nija Paplauskienė kalbės apie
Maironį, o ..Govija" padainuos
j : • dainų. V. Paplauskienė šiuo
metu atsiųsta į JAV tvarkyti
rašyt. Antano Vaičiulaičio ar•I v va. tad ta proga apsilankys
• * Čikagoje. Tai talentinga,
naloni, iškalbi moteris, kurios
paskaita tikrai bus neeilinė.
Atrykite pasiklausyti!

R e l i g i n i s koncertas, kurį
rengia Švč. M. Marijos parapi
ja Marąuette Parke ir kurį at
liks tos parapijos pagausėjęs
choras, talkininkaujant voka
liniam Ričardo Suko moterų
ansambliui ir keturiems solis
tams, įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 16 d., 3 vai. po pietų
parapijos bažnyčioje. Koncerto
programoje — Pergolesi jStabat Mater" ir Rossini JStabat
Mater" — nepaprasto grožio
kūriniai. Diriguoja ir vargo
nais groja muz. Ričardas Šo
kas, šios parapijos choro mu
zikinis vadovas.

Daug kartų buvo rašyta
„Drauge"' ir kitoje spaudoje
apie tikinčiųjų padėtį Cicero
priemiestyje. Lietuviai savo
šventovėje ta|x> antraeiliais
piliečiais. Tačiu Cicero tikin
tieji nesiteikia nusileisti kle
bonui, kuris nesupranta lietu
vių reikalų.
Tikintieji tikisi, kad parapi
jos gyvenime turi būti meilės
ir brolybės dvasia. Parapijos
kunigas tun būti patarėjas ir
patarnautojas, o ne diktato
rius ir valdytojas. Diktato
riškas bet kokio kunigo c r net
klebono nusistatymas, nesilai
kymas Antrojo Vatikano su
važiavimo nuostatų vare ti
kinčiuosius iš Bažnyčios.
Cicero lietuvių įprastinės
sekmadienio Sr. Mišios iš 11
vai. ryto prieš tikinčiųjų valią
nukeltos į 9 vai. r. Negausus
lietuvių parapijos sekmadie
nio lankytojų skaičius dėl pa
keisto laiko dar sumažėjo. Ci
cero lietuvių bendruomeninia
me gyvenime tas gerokai jau
čiasi. Vyresniesiems ir toliau
nuo Cicero parapijos
gyve
nantiems 9 vai. ryto pasidaro
sunkumų dalyvauti sekmadie
nio Šv. Mišiose.
Susidaręs tikinčiųjų komite
t a s vel kreipėsi į kleboną J.
Kastigar tolimesnėms dikusijoms. Tačiau klebonas atmetė
komiteto prašymą ir pasakė,
kad jis kalbės tik individua
liai su kiekvienu komiteto na
riu. Kodėl jo toks sprendimas,
nebuvo paaiškinta.
Kaip ir kiekvieną sekmadie
nį, didelė dalis lietuvių tikin
čiųjų po Šv. Mišių susirinko į
vieną klasę pabendravimui.
Komitetas iškėlė susirūpini
mą, nes klebonas y r a pasi
ruošęs lietuvius pulti, o ne pa
tarnauti. Bendras susirinki
mas nutarė rašyti d a r vieną
laišką klebonui ir šios Čikagos
dalies vyskupui Jakubovvski.
prašant gauti audienciją pas
jį, o vėliau ir pas kardinolą.

Šv. K a z i m i e r o kongrega
cijos s e s e r y s visus maloniai
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė botų paskelbta pa
laimintąja.
Mišios bus šį
šeštadieni, balandžio 15 d.,
9:30 vai. r. seselių motiniška
me name. (2601 West Marųuette Road, Chicago). Mišias
aukos Čikagos diecezijos vys
kupas Raimond E. Goedert.
Kadangi šiais metais balan
džio 17 d. sueina 60 metų nuo
Motinos Marijos mirties, būtų
tikrai prasminga kuo gausiau
Antradienį, b a l a n d ž i o 11 Mišiose dalyvauti.
d.. 3-čiame ..Draugo"' pusla
py k- buvo išspausdintas pasi
Į d o m u p a m a t y t i ir s a v o
kalbėjimas su Lietuviu fondo v a i k a m s p a r o d y t i v i e n ą ki
vn-dybos p i r m Pov;
Kilium. tą A m e r i k o s gyvosios isto
J ; s prašo patikslinti vieną sa r i j o s f r a g m e n t ą — juk gyve
kioj Buvo išspausdinta:. ..Bet name šiame krašte! Šį savait
JAV LB kuri yra tarvbos gali,
balandžio 15-16 d.,
nurt . <•> šiuo pakeitimu IK-MI- Peacatonic miestelyje. IL, bus
••ko": turėti} būti- ..Bet JAV „Gyvosios Amerikos istorijos
''•- •ndr'.iom' nės t n n b a su šiuo dienos*", kurių metu vyks
pakeitimu n; sutiko .
Įvairu- paradai, parod.os. žai
Visus k v i e č i a m e j Jauninto dimai, bus prekystaliai, muge,
centro moterų klub<> riiašra- valgiai — viskas taip. kaip šio
senovėje,
maždaug
mus
pru'švelykinius
pus krašto
ryčius, vyksiančius balandžio 1600-1850 m. Važiuokite 190
16 d po Sv. Mišių te\ ų jėzuitų greitkeliu iki Rockton-Roscoe
koplyčioje. Pusryčiuose daly išvažiavimo <exit); sukite į
vaus Lietuvos politinių kali kaire Rockton Road, tada 3
niu u tremtinių
bendrijos mylias iki Willov. Brook Road
Kauno skyriaus pirmininke ir vel sukite į kairę; Willow
Irena Belickienė. Silvija Sima- Brook Rd važiuokite 2 mylias,
notūenė - bendrijos narė, poe sukite i dešinę į Elevator Rd.
pasieksite
Hononegah
te, skaitove, ir Audra Sunano- kol
;>_vte - d a i n i n i n k ė atliks meni High School aikšto. Iš ten au
nę programa. Galėsimu pasik tobusai nuveš į festivalio ir
lausyti poezijos ir dainų. \ i- parodų vietą. Kelione nuo Či
kagos yra apie 90 mylių.
stis maloniai kviečiame.

Reikalo neišsprendus — de
monstruoti su lietuviškomis
vėliavomis.
Tenka apgailestauti, kad
neseniai Cice: ; gyvenę tautie
čiai ir išsik••? i netolimus
priemiesčius, ^aip Riverside,
Bervvyn, Wes:chester ar La
G range, j a u nelanko lietuviš
kų šv. Mišių Cicero. įdomu,
kodėl? Taip yra užleidžiamos
mūsų lietuvskos šventovės
svetimiems, o vėliau mes de
juojame. .
Cicero lietuviq parapijoje vy
rauja maloni nuotaika. Čia at
vyksta ir neriai jungiasi į
bendrą lietuvišką gyveninių
naujai
atvykę tautiečiai iš
Lietuvos. Šiems susirinki
mams vadovauja nuoširdus
dr. Petras Kiselius. Jis paste
bi kiekvieną ir yra visiems
vienodai draugiškas.
Balandžio 9 d. po Šv. Mišių
susirinkime calyvavo gydyto
ja Višinskienė viešnia iš Lie
tuvos. J i papasakojo apie
Druskininkų poilsio „Drau
gystės"' viešbutį ir apie gydyk
lą. J Druskininkus žmones
traukia graži ir rami gamta.
Čia gimė Konstantinas Čiur
lionis ir ten yra jam skirtas
muziejus. } Druskininkus gy
dytis žmonės atvyksta iš Vo
kietijos, iš Izraelio ir ypač
daug iš Lenkijos. Kažkodėl
užsienio lietu iai beveik ne
lanko. Gydytoja kvietė pasi
naudoti Druskininkų paslau
gomis ir gydyklomis. Vienam
asmeniui kambarys su visais
patogumais, maistu, masa
žais. speciali< m gydymo vo
niom ir daktarais vienai parai
kainuoja 50 ciol. Be to, yra
rengiamos išvykos į kitas Lie
tuvos vietove- pagal poilsiau
tojų norus.
Pranešimas ir diskusijos vy
ko prie kavos ir kuklių vai
šių, paruoštu Mėtos Gabalienės ir Janinos Ruginienės.
Marija Remienė

I skyriaus k'M.-kurso nugalėtojai. Iš kaires: Jonas Butauskas, Lakas Račkauskas. Vaiva Lagunavičiutė. Justina
Zakarauskaitė. Maria Zimkute, Guoda Cicėnaitė, Indre Bielskute, Ieva Budzinauskaite su mokytojomis Renata
Butauskiene. Virginija Melone ir Zita Dubauskaite.
Bartašiūte 'dvik.j. D o n a t a s
ČLM LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVENTĖ
Dūksta (8), Aušra Bužėnaite
2000 m. kovo 25 d. Čikagos rė i6>, Aldona Gintautaitė (5
(8>. Egle Gintautaitė (7), Da
lituanistinėje mokykloje įvyko Agne Gedvilaite (8), Kristina rius Sutrinaitis '10 u J o n a s
Lietuviško žodžio švente. Mo Badaraitė (9). Dominykas Genčius (9;. Algis Bielskus (9>.
kiniai ilgai skaitė knygas, ra Aukštuolis (10): II vieta: Vai
Pirmos vietos
laimėtojai
šė rašinius ir taip ruošėsi šiai va Lagunavičiutė ;L. Justina gavo po 15 dol.. šokolado ir
(Ii,
Matas garbės raštą: antros vietos —
dienai, kad;; buvo paskelbti Zakarauskaitė
darbo įvertinimai. Skaitymo Orentas (2), Evelina Galdikai po 10 dol. šokolado ir garbes
konkursų vedė mokytojas An tė t2), Marius Šoliūnas (2), Pa raštą: trečios vietos — po 5
t a n a s Rašymas. Rezultatai — tricija Kirvaitytė i,3), Viktorija dol. šokolado ir garbes raštą.
I v i e t a s laimėjo šie mokiniai: Biskytė (6). Luką Šaparnyte Penkto skyriaus mokine Aldo
(skaičiai žymi skyrių arba kla- (6), Gytis Stanevičius (T), Asta na Gintautaitė buvo pakviesta
se): Vaiva Lagunavičiutė (1), Lapinskaitė 18); III vieta: į sceną, kad perskaitytu savo
Agne Janušauskaitė (2), Ingri Indrė Bielskutė (1), Maria rašinėlį „Visas pasaulin girdė
d a Trimakaitė (3i, Eglė Duse- Zimkutė II), Arnas Gintautas jo mano verksmą".
Rasinius vertino komisija,
vičiute 14), Gintare Svirups- • 2). Vilius Butauskas -'-h. Ing
kaitė (5), Paulius Trimakas rida Trimakaitė <3u Audra sudaryta iš mokytojų. Jos sky
(6). Lisa Bartašiūte 'dvikalbė Miliūnaitė (4). Laura Pliopaite rė daug laiko ir geros valios.
kl), Eglė Gintautaitė (7), Auš '5), Briaii Jučas (dvikalbė*. Be šventes vadovų, d a u g kuo
;
ra Bužėnaite 18), Jonas Duse- Aleksytė Stalionyte 4). Vy prisidėjo: Laima Apanavičiūvičius O), Dominykas Aukš tautė Žukauskaitė d). Darius te. Laima Kataržienė. J ū r a t e
tuolis (]!)>: II v i e t a s — -Jonas Aleksiūnas (8), Brigita Grab- Doviliene. Mindaugas Biels
Butauskas '1). Rūta Grabaus iiauskaitė '7), Lina Dovilaite kus. Zita Dubauskaite, Virgi
kaite (2>, Sandra Badaraitė (9K P a m i n ė t i : Guoda Cicėnai nija Melon*; ir komiteto n a r i a i .
(.3). Arnoldas Sadkevičius (4), tė (IX Ieva Badzinauskaite
Tokių konkursų ir švenčiu
Laura Pliopaite 15), Jonas Vai- (1), Evelina Janušauskaitė (2), ruošimas pareikalauja d a u g
čikonis '6), -Justinas Bartašius Steponas Grybauskas (2), Jus laiko ir energijos, bet n a u d a
idvik.'. Kristina Badaraitė (9), tinas Bartašius fdvik.u Greg labai didele. Mokiniai prak
Algirdas Bieiskus '9); III vie Ruesch 'dvik.u Aiste Spitryte tiškai vykdo savo teorines ži
t a s — Justinas Banda (1). (3;. Saulius Valaitis 15), Jonas nias, labiau pamilsta savo
J u s t i n a Zakarauskaitė ii). Vaičikonis (6), Tada? Vilimas gražia lietuvių kalba ir ją puoSteponas
Grybauskas
(2), (4). Karolis Gedvilas (4), Va- seiėja.
Paulina Noreikaitė (.3). Min r.essa Ruesch idvik.;. Lisa
J. Plačas
daugas Frismantas i4). Inga
Ribskytė (5), Aldona Gintau
taitė (5>. Mantas Stankevičius
(6). K n y g ų a p r a š y m o kon
k u r s e n u g a l ė j o : Jonas Bu
tauskas (1), Evelina Janu
šauskaitė (2). Patricija Kirvai
tytė (3), Audra Miliūnaitė <4K
Aldona Gintautaitė (5), Živilė
Badaraitė (6). P a m i n ė t i : Jus
tina Venslovaite (7>, A.ita La
pinskaitė (8).

J a u n a šeima (prašė pavar
dės neskelbti', gyvenanti Orland Park. IL, Stasio Džiugo
knygų fondu kuris yra įsteig
tas Raseina: viešoje bibliote
koje padovanojo „The VV'orld
ATNAUJINS SANTUOKĄ
book encyklopedSa" visą komp
Rašymo konkursus vedė:
Tėvas Antanas Saulaitis, lektą su prii dais ir nemažai
pradžios
mokykloje — Renata
knygų
anglv.
bei
lietuvių
kal
SJ. Moterystės sakramentu
Butauskiene.
aukštesniojoje
ba.
yra surišęs šimtus jaunų porų.
—
Riita
Jautokiene.
Laimė
Jis iš Lietuvos atvyksta vado
Iš tarti
tr
toli" tojai: I v i e t a : Lukas Rač
vauti ypatingoms pamaldoms,
kauskas d u Jonukas ButausVEIKS ..VERSMĖS"
kurių metu vedusios poros at
ka< : 1 >, Agnė Janušauskaite
KLUBAS
naujins santuokos priesaika ir
'2>.
Luką- Sinkevičius '2 . Ag
pakartos savo pasižadėjimą'
„Versmė". Lietuvių Bend ne Pancerovaitė (.3), Paulina
i. St-.į, U B,diutaviėi(.-ni.'. A
Skaitymo konkurs
vienas kitam Tai įvyks spe ruomenės New Yorko skyrius,
.iVicieiH- ir I). Grybauskienė.
cialių šv. Mišių metu šešta kviečia į ,.Vi .smės" klubo ati Noreikaitė 13), Živilė Badarai- mas. Stovi K. Liai
dienį, birželio 10 dieną. 6 v .v.. darymą, kur s vyks gegužės 6
Ateitininkų sode
d , šeštadier... 7 val.v. 70 HaPo pamaldų bus progos pasi vemeyer Street (Havemeyer
vaišinti užkandžiais ir pasis ir N" 5 kamaas, priešais Ap
večiuoti su tėvu A. Saulaičių reiškimo bažnyčią). įėjimas iki
ir pažįstamais. Vaišiu metu 9 val.v. - įmokamas. Kaip
gros muzika ir bus išstatyta nusigauti
ei šios vietos?
vestuvinių nuotraukų parodė Traukinuku - G - Metropoli
lė. Visi svečiai kviečiami prie tan Ave.; L Lorimer Street.
parodos prisidėti, atsinešdami Automobiliu BQE Metropoli
savo vestuvių dienos nuotrau- tan Ave Ex::. Metropolitan ir
ką.
X 5 Street kampas. Vakaro
Kadangi vieta ribota, vedu programoje: šokiai, muzika,
sios poros, norinčios dalyvauti veiks baras. ,:aidimai. konkur
šiose neeilinėse pamaldose, sas bei lot* jos. Kreipkitės į
turi apie dalyvavimą pranešti Donatą tel. 71*951-4111 ir Sk.'ii>';»•.• konkurso auk.-tesraųjų ki;..-;u nugalėtojai. L- kairės: Agiir (Vdvilaitt-. Brigita (iraMiauskailė. (lylis
Grasildai Reiuylei tel. TOs- Žilviną tel. T18-458-057S arba
S • iin-v u IMS. Dorins Alfk-iunas. Asta Lapinskaitė. Aušra Bužėnaite. Eglė Gint.-nitaite. mokviuja Vida Halitit.-i352-3402 ar Pam Bankus 'ei. ..atsiverskite'„Internetu"' pus v icii-ne. Kristina Badaraitė Donata* Dukšta. Algirdas Bielskus. Dominykas Aukštuolis. -Jonas (ienčius
630-325-9772. Vietas užsisa- lapį:
15 dienos
VersmeC?!, tmail.com

Kryžiaus
metu Pal. J.
joje einamas
tadieni prieš
vai.r.

k e l i a s Gavėnios
Matulaičio misi
kiekvieną penk
šv. Mišias - 7:40

Kas
Draugo"

naujo
knygynėlyje

Alės Rūtos premijuotas no
velinis romanas kietais virše
liais ..Mėlyi.o karvelėlio švie
sa" - 12 dol su persiuntimu
— 15.95 dol.

SicclivimaS

..Se'iov i -n i ,\in'Tiko> k.m ivių" -Jam- illeFlfc-4 DrumCorp

paradą-' l'eealmiic II.

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.
•*>*«

Rašymo konkurso -t. 5. (i skyrių nugalėtojai. Iš kaires: X BiHlar.iili-, A (iintaiitaitė. I. Šapui nytė, V. I.iskytc. A.
Miliūnaitė, I. I'iiopaitc A "Sialionvtc. K < M
" <lv •!.!-. T Viiuii .>. .j Vakikonn. S. Val;uti.« ir I Bai ta.- : "- su «!ircke-ir .1 Dovihiii". V Mel'in.'. R. Butauskiene, 7. Dul. uisRa<te
Vi«tos nuotraukos - Andriaus .Juškos

