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Kaina 50 c. 

Lietuvių fondo 
koncertas Floridoje. 
Tautos šventė 
Rochester, NY. 

2 psl. 

Paskutinė vakarienė. 
Lietuvos garbės 
konsulatas Houston, 
TX. Lietuvos monetų 
kalykla pasirengusi 
kaldinti euro monetas. 

3 psl 

„Draugo lietuviukai". 
4 psl 

Netikėta auka Lietuvių 
operai. Marso vaizdai 
žadina vaizduotę apie 
gyvybę. 

5 psl 

Nekaltai Pradėtosios 
M. Marijos seserų 
rėmėjų vakarienė. 
Nauja Lemonto LB 
apylinkės valdyba. 
Tęsiamos slidinėjimo 
tradicijos. „Židinio" 
pamaldos. 

6 psl 

* Antradienį sužaistos 
p i r m o s i o s ULEB taurės 
krepšinio turnyro pusfinalio 
rungtynės. Nesėkmingai rung
tynių pabaiga susiklostė Lietu
vos vicečempionams Vilniaus 
„Lietuvos ryto" krepšininkams, 
kurie tik dviem taškais 75:77 
nusileido Valencia ..Pamesa" 
(Ispanija) komandai. „Lietuvos 
ryto" gretose rezultatyviausiai 
rungtyniavo Tyron Nesby, pel
nęs 30 taškų ir 12 taškų įmetęs 
Robert Schtelmaher. 

* Pi rmąją perga lę Ru
munijos sostinėje vykstan
č iame pasaulio jaunių (iki 18 
metų) ledo ritulio čempionato II 
pogrupio šešių komandų B gru
pės turnyre iškovojo Lietuvos 
rinktinė. Antradienį jaunieji 
Lietuvos ledo ritulininkai 8:3 
sutriuškino turnyro seimininkę 
Rumuniją ir su 2 taškais pakilo 
į trečiąją vietą. 

* Antradienį Airijoje 
prasidėjusiame 115 dalyviu 
Europos Sąjungos (ES) šach
matų čempionate sėkmingai 
pasirodė du Lietuvos atstovai. 
Viktorija Čmilytė pirmojo rato 
susitikime juodosiomis figūro
mis nugalėjo airę Suzanne Con-
nolly, o Gediminas Šarakaus-
kas privertė pasiduoti baltosio
mis figūromis žaidusį varžybų 
šeimininką Colin Harpur. 

Naujausios 
žinios 

* Žinovai ragina valdžią 
rimčiau vertinti būsimą euro 
įvedimą. 

* Išleista pirmoji Lietu
voje interneto teisei skirta 
knyga. 

* Bus ardoma pavojingai 
pasvirusi sugriuvusio baldu 
cecho Kaune siena. 

* Pamaryje hidrometeo
rologai šiemet prognozuoja 
vidutinio dydžio potvynį. 

Va i iu f u i^rs lyk h 
1 USD — 2.640 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vyriausybės darbo šimtadienis nekelia optimizmo 
Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) 

— Šimtadienio sulaukusi trylik
toji šalies Vyriausybė yra pasy
vi, jai stinga strateginio mąsty
mo ir darnumo, o jos vadovui — 
gebėjimo arba noro vadovauti 
ministrų kabinetui veiksmingai 
ir atsakingai. 

Dėl to Vyriausybę ištikusi 
„vadovavimo krizė", o jos vado
vas atrodo lyg „atsipalaidavęs", 
tvirtino Vytauto Didžiojo bei Vil
niaus universitetų politologai. 

„Susidariusi padėtis neke

lia didelio optimizmo. Pri tariu 
Raimundui Lopatai bei tiems, 
kurie , kaip ir j is , atkreipė dė
mesį, kad Lietuvos politikoje 
lieka vis mažiau politikos. Užsi-
tęsę skandalai liudija, kad nesu
gebama veikti net tokiu lygme
niu, kuris, atrodytų, yra grynai 
techninis, nereikalaujantis di
delių pastangų. Kadangi klum
pama net lygiose vietose, aš la
bai abejoju, ar ši koalicija pajėgi 
ką nors nuveikti strateginiu lyg
meniu", teigė Vytauto Didžiojo 

universiteto Politikos mokslų ir 
diplomatijos instituto direkto
rius prof. Leonidas Donskis. 

Pasak jo, Algirdo Brazausko 
vadovaujama tryliktoji Vyriau
sybė ne tik neturi strateginės 
ateities vizijos — jos darbas, ne
paisant pažadų dirbti pragma
t iškai , stringąs kaip tik .ties 
pragmatiniais klausimais. 

„Padėtis yra prasta. Val
dančioji koalicija laikosi iš iner
cijos bei dėl to, kad, jai iširus, 
padėtis būtų dar sudėtingesnė 

— niekas aiškiai nežinotų, ką 
toliau daryti. Net opozicija ne
suinteresuota, kad ši koalicija 
iširtų. Blaiviai mąstantys politi
kai supranta, kad romantiškoji 
'vaivorykštės' koalicija, apie ku
rią anksčiau kalbėta, neįmano
ma. Kokia gali būti 'vaivorykšte' 
tarp konservatorių ir socialde
mokratų? Dešiniesiems geriau 
būti opozicijoje, nei mėginti for
muoti valdžią su neaiškiais 
partneriais", sakė L. Donskis. 

Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas apdovanojo jaunuosius muzikus 
Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 

— Prezidentūroje vyko jaunųjų 
muzikų pagerbimo ir apdovano
jimo ceremonija. 

Sveikindamas tarptaut in ių 
konkursų pagrindinių prizų i r 
pirmųjų vietų laureatus bei jų 
pedagogus, prezidentas V. 
Adamkus pabrėžė, kad jų pa
siekimai — visos šalies pasidi
džiavimas. 

„Talentai, kuriais esate ap
dovanoti, yra dvasinis tu r t a s , 
puoselėkite jį, stiprinkite jį i r 
dalinkitės juo su visos Lietuvos 
žmonėmis", kalbėjo šalies vado
vas. 

Jis specialia ryškiausio lau
reato premija apdovanojo diri
gentą Modestą Pitrėną, o Al
mos Adamkienės premija buvo 
įteikta jauniausiam laurea tu i 
solistui Juliui Kigui. 

Iš viso ceremonijos metu V. 
Adamkaus sveikinimai ir padė
kos raštai įteikti daugiau nei 
keturiasdešimčiai jaunųjų mu
zikų bei dvidešimčiai pedagogų. 

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma padėkos raštą įteikia pedagogei Lilijai Vasnevskajai (d). A. Adam-
kienės*premija, skirta jauniausiajam laureatui, įteikta Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos trečios klasės 
moks l e iv iu i J u l i u i K igu i (2d ) . Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Seimo p i r m i n i n k a s : s e i m u n o b a d a v i m a s 
n e r i m t a s p o e l g i s 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Ar tū ras 
Paulauskas „nerimtu poelgiu" 
ir „pozavimu" pavadino par la
mentaro Petro Gražulio pradėtą 
badavimą prieš buvusius KGB 
rezervininkus. 

„Tokiu drastišku savo pozi
cijos reiškimo būdu jis nesiekia 
nieko kito, tik asmeninio popu
liarumo. Tai labiau pozavimas, 
o ne savo tikslo siekimas", s akė 
A. Paulauskas. 

Seimo mišrios grupės n a r y s 
P. Gražulis antradienį paskelbė 
pradedąs badauti, reikalauda

mas, jog iš pareigų atsistatydin
tų sovietmečiu į KGB rezervą 
buvę įtraukti užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis ir 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovas Arvydas 
Pocius. 

Seimo pirmininko nuomone, 
par lamentaras turi galybe savi
raiškos būdų — spaudos konfe
rencijas, pareiškimus per plena
rinius posėdžius, susitikimus su 
rinkėjais — kurie politikui la
biau pritinka nei bado akcijos. 

Be to, kaip P. Gražulį infor
mavo Seimo kancleris Arvydas 

Kregždė, Seimo pirmininko A. 
Paulausko pavedimu išnagrinė
jęs jo prašymą suteikti patalpas 
Seime bado akcijai rengti, pa
talpos badavimui Seime nebus 
suteiktos. Patalpų tokiam tiks
lui suteikimas reikštų Susirin
kimų įstatymo pažeidimą. 

Seimo narių darbo sąlygų 
įstatyme numatyta, kad Seimo 
nar iams skiriamos t inkamai 
įrengtos darbo patalpos. 

P. Gražulis, pasipiktinęs to
kiu sprendimu, sakė, kad bado 
akcijos nenutrauks ir ją tęs savo 
darbo kabinete. 

Sulaikyti t rys asmenys, į t a r i am i buvusio Švedijos 
garbės konsulo nužudymu 

Klaipėda, kovo 23 d. 
(BNS) — Klaipėdos rajono poli
cija antradienio vakarą sulaikė 
tr is užsieniečius, į tar iamus bu
vusio Švedijos garbės konsulo 
Lietuvoje Leif Annermalm nu
žudymu. 

Du iš sulaikytųjų yra Tur
kijos piliečiai, 23 ir 34 me tų 
kurdai, trečiasis — Švedijos pi
lietybę turintis turkas , ku r i am 
47-eri. Visi trys buvo sulaikyti 
Klaipėdoje, pareigūnams nesi
priešino. 

Klaipėdos rajono apylinkės 
prokuratūros prokuroras Da
rius Alekna sakė, kad L. Anner
malm su įtariamaisiais buvo 
pažįstamas, juos siejo asmeni
niai bei, kaip įtariama, verslo 
santykiai. 

Sulaikytieji užsieniečiai 
Lietuvoje gyveno legaliai, buvo 
įsikūrę Klaipėdoje ir pradėję 
verslą. 

Nė vienas iš jų neprisipa
žįsta įvykdęs žmogžudystę. į ta
riamieji sulaikyti 48 valandoms 
ir uždaryti Klaipėdos mies to 
vyriausiojo policijos komisaria
to areštinėn. 

Pirmadienio vakarą L. S. Annermalm iš namų išvažiavo šiuo automobiliu 
„Mercedes Benz 420" ir nebegrįžo. Eito« nuotr 

Pareigūnai teigia ketvirta
dienį dėl įtariamųjų suėmimo 
ketinantys kreiptis į teismą. 

Pasak prokuroro, pasima
tyti su sulaikytaisiais jau pa
prašė Turkijos bei Švedijos kon
sulai. 

62 metų L. Annermalm bu
vo rastas sudegęs Klaipėdos ra
jone, netoli Purmal ių kaime 
esančios sodų bendrijos „Pa
krantė". 

Neatmetama versija, kad 
vyras galėjo būti nužudytas ki
toje vietoje, po to atgabentas su
deginti. Automobilis „Merce
des-Benz 420", kurį nuomojo 
švedas, buvo rastas Klaipėdoje. 

L. Annermalm į tar iamas 
pasisavinęs jam patikėtą ir jo 
žinioje buvusį įmonės „Genčių 
nafta", kuriai jis anksčiau vado
vavo, turtą, kurio vertė — dau
giau kaip 452,000 litų. 

Kunigas 
R, Mikutavičius 

dvejojo, kam 
dovanoti savo 

kolekciją 
Kaunas, kovo 23 d. (ELTA) 

— Trečiadienį Kauno apygar
dos teisme liudytojais apklau
siami kunigo Ričardo Mikutavi
čiaus artimieji patvirtino, kad 
R. Mikutavičius yra kalbėjęs 
apie savo kolekcijos padovanoji
mą Kauno miestui, tačiau vė
liau sudvejojo, a r įgyvendinti 
tokį sumanymą. Po tragiškos 
kunigo žūties visas jo sukaup
tas meno vertybes paveldėjo jo 
sesuo Liucija Kolaitienė. 

L. Kolaitienė ir jos sūnūs 
Ričardas bei Artūras Kolaičiai 
buvo apklausti liudytojais R. 
Mikutavičiaus meno kolekcijos 
pardavimo byloje. Kaltinimai 
dėl naudojimosi svetimu dide
lės vertės turtu, jo realizavimo 
ir kitų nusikaltimų šioje bau
džiamojoje byloje pareikšti me
no vertybių perpardavinėtojai 
Onai Daujotienei, jos dukrai 
Dianai Djačenkienei ir buvu
siam žentui Viktorui Djačen-
kai, taip pat Egidijui Abariui, 
Virgilijui Silvestravičiui bei Ed
mundui Burdai. 

Kunigo sūnėnas Ričardas 
Kolaitis pasakojo, kad jo dėdė 
turėjo mintį padovanoti savo 
sukauptą meno vertybių kolek
ciją Kaunui. Tuomet, apie 1987 
m., jis dar dirbo Babtuose ir 
kreipėsi į Kauno rajono savival
dybę, kad jam būtų stiteiktas 
dviejų kambarių butas Kauno 
mieste. Savivaldybe davusi nei
giamą atsakymą, pasak kunigo 
sūnėno, paprašė neišvežti ver
tybių iš Lietuvos, pasiūlyti pa
veikslus muziejui. 1989 m. R. 
Mikutavičius buvo perkeltas 
dirbti į Kauną, 1993 metais jis 
įsigijo butą Laisvės alėjoje. 

Nukelta į 5 psl. 

Baltijos šalių vadovai kalbėjosi 
apie G. VV. Bush vizitą 

Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) 
— Lietuvos Respublikos prezi
dentui Valdui Adamkui pa
skambino Estijos ir Latvijos va
dovai. Baltijos valstybių prezi
dentai pasidalino nuomonėmis 
apie numatomą JAV7 prezidento 
vizitą į Baltijos valstybes, įver
tino Europos viršūnių susitiki
mo rezultatus, atkreipė dėmesį 
į situaciją Kirgizijoje ir išreiškė 
viltį, kad krizę pavyks suregu
liuoti taikiai. 

Pokalbio su Estijos prezi
dentu Arnold Ruutel metu, pre
zidentas Valdas Adamkus priė
mė Estijos vadovo kvietimą ap
silankyti Estijoje šių metų kovo 
29 d. ir paminėti Baltijos valsty
bių įstojimo į NATO metines: 

„Tai reikšminga data tr ims 
Baltijos valstybėms, o kartu bū
tų puiki proga mums susitikti ir 
aptarti procesus, vykusius po 
ankstesnio susitikimo Vilniuje 

praėjusių metų lapkričio 26 d.", 
sakė Lietuvos vadovas. 

Kalbėdami apie numatomą 
JAV prezidento vizitą į Baltijos 
valstybes, Lietuvos ir Estijos 
vadovai sutarė, jog tai labai 
svarbus įvykis Baltijos šalims, 
kuriuo bus padėkota Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, tiek daug pa
siekusioms ir toliau aktyviai re
miančioms JAV ir transatlanti
nės bendruomenės pastangas 
stiprinti taiką ir demokratiją 
pasaulyje. 

Kalbėdamas su Latvijos 
prezidente Vairą Vike-Frei-
berga V. Adamkus pabrėžė, jog 
Baltijos šalių vienybė ir parama 
viena kitai šiandien yra ypač 
svarbios. 

„Todėl mes turime susitikti 
dažniau ir siekti veiksmų sude
rinamumo. Viliuosi, jog tai pa
daryti galėsime ar t imiaus iu 
metu", teigė V. Adamkus. 

Konservatoriai: bandoma 
skaldyti užsienio polit iką 

Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) 
— Solidarią Lietuvos užsienio 
politiką bandoma skaldyti ir 
formuoti ja i alternatyvią, teigia 
Tėvynės sąjungos frakcijos na
riai Audronius Ažubalis ir Rasa 
Juknevičienė. 

Pasak konservatorės R. 
Juknevičienės, iki šiol buvusių 
Vyriausybių ministrų pozicija 
dėl Rusijos visuomet būdavo so
lidari, pagrindinis koordinaci
nis vaidmuo tekdavo Užsienio 
reikalų ministerijai (URM). 

Jos teigimu, taip Rusijai ne
pavyko sutrukdyti Lietuvai tap
ti Europos Sąjungos ir NATO 
nare, o bandymai keisti užsie
nio politiką sulaukdavo nesėk
mių. 

Pasak konservatorės, šiuo 
metu Rusijos laikysena tampa 
vis agresyvesnė, tad suderinta 
ir solidari užsienio politika yra 
itin svarbi, tačiau tiek ūkio mi
nistro Viktoro Uspaskicho vizi
tas Maskvoje, tiek žemės ūkio 
ministrės Kazimiros Prunskie
nės surengtas Viadimir Jegorov 
vizitas Lietuvoje, apie kurį ne
žinojo URM, byloja apie siekius 

formuoti tam tikrą alternatyvią 
Lietuvos užsienio politiką ir vie
ningumo stoką. 

„Silpniausia grandis, ieš
kant didesnio užsienio politikos 
solidarumo, V. Uspaskichas ir 
K. Prunskienė, nebandantys 
slėpti savo prorusiškų nuostatų. 
Tai pirmieji bandymai formuoti 
alternatyvią Lietuvos užsienio 
politiką, bet ar ją galima vadin
ti Lietuvos?", klausė R. Jukne
vičienė. 

Pasak A. Ažubalio, tai , kad 
URM nebuvo informuota apie V 
Jegorov vizitą, nėra tik forma
lus pažeidimas - tai užsienio 
politikos principų neigimas. 

Konservatoriaus teigimu, 
nerimą kelia tai, kad premjeras 
aiškina, jog ūkio min i s t ras 
Maskvoje tarėsi dėl prekybos 
centrų atidarymo, tačiau pats 
ministras grįžęs kalba apie kul
tūros, ne prekybos centrus - tai 
verčia susimąstyti, ar ministras 
informuoja premjerą. 

„Ar ministras informuoja 
premjerą ir ar premjeras kon
troliuoja savo ministrą?", klau
sė A. Ažubalis. 

Parlamentarė ragina pamirš t i 
„mo t i nos kul tą" 

Marija Aušrinė Pavilionienė 
Myko!o AmVirazo F.i.TV nuotr 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Parlamentarė Marija Aušri
nė Pavilionienė ragina pamiršti 
„motinos kultą" ir nevilkinti 
įstatymų, kurie numato teisę į 
medikamentinį abortą bei dirb
tinį apvaisinimą, priėmimo. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje parlamentarė ragino 
atsisakyti „gyvenimo dogma
tiškų draudimų atmosferoje" ir 
„išjudinti įšaldytos Dirbtinio 
apvaisinimo ir Reprodukcinės 
sveikatos įstatymų projektus", 
kurie, jos manymu, reikalingi 
esminėms moterų gyvenimo 

problemoms spręsti. 
Parlamentarės teigimu, kol 

dirbtinio apvaisinimo ir repro
dukcinės moters sveikatos ne
apibrėžia įstatymai, „Lietuva, 
sukūrusi motinos kultą, dera
mai neįgyvendina moters kaip 
žmogaus teisių". 

„Lietuvos moterys neturi 
teisių tol, kol neturi teisių į sa
vo kūną", sakė M. A. Pavilio
nienė. 

Pasak parlamentarės, mi
nėti nutarimų projektai yra vil
kinami dėl „politikų noro išlikti 
valdžioje, išvengti konfliktų su 
rinkėjais ir rėmėjais, kurie tiki 
įvairaus plauko moralistų dek
laracijomis apie visuomenės 
moralinę krizę". 

Reprodukcinės sveikatos 
įstatymo projektas Seime buvo 
įregistruotas dar 2002 m., bet 
iki šiol nesvarstytas, nes tam 
aršiai priešinasi katalikiškos 
organizacijos. 

Ypač kategoriškai įvairios 
organizacijos, visuomenės at
stovai pasisako prieš įstatymo 
projekte numatyto medikamen
tinio aborto įteisinimą. 

Lietuvos katalikų bažnyčia 
ir kitų religijų atstovai ne kartą 
išsakė savo neigiamą požiūrį į 
dirbtinį apvaisinimą, ypač ne
tekėjusių moterų. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ROCHESTER, NY 

TAUTOS ŠVENTE 
Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo metinės Rochester 
lietuvių paminėtos sekmadienį, 
vasario 22 d., pasitelkiant 
neeilinių svečių. 

Jau per 9 vai. ryto trans
liuotą „Dainos aido" radijo pus
valandį girdėjome Vilniaus 
vicemerą Kęstutį Masiulį, kuris 
šia proga stengėsi pristatyti 
dabartinę Lietuvą teigiamoje 
šviesoje, ypač paminėdamas jos 
ekonominę pažangą. (Beje, tą 
pačią pažiūrą svečias kėlė ir 
savo ankstesnėje paskaitoje 
garsioje Rochester universiteto 
VVilliam E. Simon verslo mo

kykloje.) 
Toliau Lietuvos Nepriklau

somybės šventė prisiminta per 
Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Išskirt inėm jas padarė ir 
„Putino" choras, deja, jau tik 
didžiųjų švenčių progom te
girdimas. 

Pagrindinis minėjimas įvy
ko po pamaldų parapijos salėje. 
Koks jis skirtingas nuo buvusių, 
per daug metų nusistovėjusių, 
programų! Besirenkančią pub
liką pasitiko neįprasta klasi
kinė muzika, atliekama nema
tytų muzikančių. LB apylinkės 
pirmininkė Birutė Litvinienė 

Roches ter , NY, Vasa r ios 16-osios šven tės rengė ja i i r p rog ramos dalyvia i . Ant ro j i iš Kaires ^ 
apy l inkės p i rm. B i r u t e L i tv in ienė ; 4- tas iš k a i r ė s - V i l n i a u s v icemeras K ę s t u t i s Mas iu l i s ; p i rmas i s iš deš . LK 
g a r b ė s konsu las R i m a s Česon i s . 

Christine H a u p t l y (iš ka i rės ) Ulrika Dav idsson , N iką Zlataric, a t l ikus ios 
muzikinę p r o g r a m ą Rochester LB apy l inkės ruoš to je Vasar io 16-osios 
šventėje. 

at idarė minėjimą, pakvietė 
įnešti vėliavas ir giedoti Ame
rikos bei Lietuvos himnus. Tada 
vėl muzika — būtent, Haydn 
pianino trio C-dur antra dalis. 
Toliau klebono Domininko 
Mockevičiaus sukalbėta malda 
ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimui uždegta žvakutė bei 
gedulingos muzikos garsai — 
tai Arvo Part Mozart-adagio. 

Po garbės konsulo Rimo 
Česonio sveikinimo vėl staigme
na: neseniai iš Lietuvos atvyku
sios, ką tik pirmą komuniją 
priėmusios, Ievutės Bačkutės 
padeklamuotas ei lėraštukas 
(nagi mūsų telkinyje vaikų buvo 
kaip ir nelikę). 

Trumpoje savo kalboje 
Vilniaus vicemeras Kęstut is 
Masiulis prisiminė pavojingus 

bandymus sovietmečiu pami
nėti Vasario 16-ąją. Po jo kal
bos dar kiek muzikos — minė
tojo Haydn trio trečia dalis. 
Programą baigėme visi susikib
dami rankomis ir sugiedodami 
s i e t u v a brangi". Tada ėjome 
pasivaišinti šeimininkių suneš
tomis gėrybėmis. 

O iš kur tos paslaptingos 
minėjimo muzikantės? Nagi tai 
Rochester Eas tman Muzikos 
mokykloje doktoratų siekian
čios smuikininkė Christine 
Hauptly (jau treti metai grojan
ti su Rochester Filharmonijos 
orkestru) ir violončeliste Niką 
Zlataric. Prie pianino — Švedi
jos Goeteborg universiteto mu
zikos dėstytoja, Eastman Muzi
kos mokykloje doktoratą apgy
nusi, Ulrika Davidsson. Grie

žėjos pas lietuvius pakliuvo ne 
atsit iktinai, bet dėl užsimez
gusių ryšių tarp Rochester-
Goetebor g- Vilniaus, vykdant 
bendrą projektą restauruoti 
Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios 
istorinius Casparini vargonus ir 
pastatyti jų kopiją Rochester. 
Jos mums grojo netgi be jokio 
atlyginimo. 

Reikia pasidžiaugti LB val
dybos suruošta, puikiai pasise
kusia, dalyvius pakiliai nutei
kusia švente. 

Vasario 16-ta reiškia ir 
Rochester Lietuvių radijo pro
gramos sukaktį. J i pirmąkart 
transliuota 1950.02.16 ir vis dar 
girdima kas sekmadienio rytą 
— jau 55 metus. 

R a i m u n d a s A. Ki r š t e inas 

ST. PETERSBURG, FL 

LIETUVIŲ F O N D O KONCERTAS 
Lietuvių fondo įgaliotinė St. 

Petersburg, FL, Aldona Sta-
siukevičienė, š.m. vasario 18 d. 
Lietuvių klubo didžiojoje salėje 
suruošė Aido Puodžiuko — 
pianisto ir Dainiaus Puodžiuko 
— smuikininko koncertą. 

A. Puodžiukas gimė 1980 m. 
Vilniuje muzikų šeimoje. Nuo 6 
m. amžiaus pradėjo skambinti 
fortepijonu. 1998 m. baigė M. K 
Čiurlionio menų mokyklą, o 
vėliau ir Lietuvos Muzikos 
akademiją. Aidas buvo priimtas 
studijuoti į vieną garsiausių 
pasaulyje Juilliard muzikos 
mokyklą, New York. Šiuo metu 
jaunasis pianistas studijuoja 
žymioje Artist Diplomą pro
gramoje Boston universiteto 
College of Fine Arts. Yra de
vynių tarptaut inių konkursų 
laureatas. Šiuo metu daug kon
certuoja su broliu smuikininku. 

Dainius Puodžiukas gimė 
Vilniuje. Smuiku pradėjo groti. 

sulaukęs penkerių metų am
žiaus. 1995 m. baigė M. K. Čiur
lionio gimnaziją, vėliau Lie
tuvos muzikos akademiją. To
liau tęsė muzikos studijas 
Boston universitete; 2003 m. jį 
baigė su pagyrimu ir specialiu 
apdovanojimu. Dainius šiuo 
metu studijuoja Longy School of 
Music bei dalyvauja daugelyje 
tarptaut inių festivalių, yra 
daugelio festivalių laureatas . 
Paskutiniu metu daug koncer
tuoja su broliu pianistu. 

Aldona Stasiukevičienė pa
sveikino visus susirinkusius 
muzikos mylėtojus bei vienuoli
ka naujai įstojusių šimtininkų. 
Padėkojo visiems, prisidėju
siems prie koncerto suruošimo, 
ypač LF Tarybos pirm. V. Ka-
mantui ir pakvietė Aidą Puo
džiuką pradėti koncertą. Aidas 
atliko tr is M. K. Čiurlionio pre
liudus, W. A. Mozart Sonatą ir 
penkias D. Scharlatti sonatas. 

Antroje programos dalyje abu 
broliai pagrojo A. Dvorako 
Sonatiną, A. Schnittke sveiki
nimų rondo ir P. de Sarasate-
fantaziją smuikui „Karmen". 
Darnius smuiku solo atliko N. 
Paganini kaprisą Nr. 24. 

Jaunatviška jų išvaizda, 
geras pasiruošimas, kūrinių 
sudėtingumas koncerto daly
vius nukėlė į tikrai šventišką 
nuotaiką, o už tai jie atsistojimu 
ir plojimais gerai įvertino pro
gramą. 

Sėkmingas brolių Puodžiu
kų pasirodymas bus ilgai pri
simintas St. Petersburg lietuvių 
telkinyje. 

LF įgaliotinė dėkojo bro
liams Puodžiukams bei visiems, 
prisidėjusiems prie suruošimo, 
ir paprašė LF Tarybos pir
mininką V. Kamantą tar t i žodį. 

V.- Kamantas dar dėkojo 
broliams Puodžiukams, D. ir L. 
Izbickams, juos globojusiems, 
klubo valdybai ir pirm. A. 
Karnienei. Prisiminė, kad, rem
dami LF, remsime ir lietuvišką 
veiklą išeivijoje. Minėjo naują 
Lietuvių fondo narių vajų 2005 
metais. 

Pabaigai A. Stasiukevičienė 
kvietė visus vaišintis skanumy
nais, pagamintais LF talki
ninkių. 

J u o z a s Šula i t i s P i a n i s t a s A i d a s Puodž iukas . 
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Šv. Antano parapijos mo
terys kovo 20 d., Verbų sekma
dienį, suruošė pyragų, tortų, 
pyragaičių, grybukų ir namuose 
gamintų sūrių išpardavimą. 
Stalai gražiai papuošti pava
sario žiedais ir žalumynais. 
Puošė ir tautiniais rūbais ap
rengtos lėlytės. Renginys buvo 
labai sėkmingas ir pelningas, 
nes parapijai suaukota 425 dol. 
Daug lankytojų pasinaudojo šia 
gera proga nusipirkti skanių ir 

įvairių k lpsn ių bei sūrių. 
Viskas buvo išparduota per 
porą valandų! 

Apsilankiusieji svečiai ir 
parapijiečiai smagiai praleido 
sekmadienio popiete, džiaugėsi 
savo pirkiniais. Dėkojame 
visiems už gausų apsilankymą, 
pinigines aukas, pyragus, tor
tus, sūrius ir nuolatine paramą 
Šv. Antano parapijai! 

Reg ina J u š k a i t ė -
Švobienė 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, !L 60453 
Tel. 70&423-5155. 

H3MUM3AS VfilNAS, MD„ SXX 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
a913W.ArchBrAwB.Ste.5i-6 

Chicago, IL 60638 
T e l . 7 ^ 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M£>. 
KARO0L0GAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedz ie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
T S « DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydyme speciaSstai 
Eigin: 847-233-3822 

McHenrv: 815-363-9595 
B( Grože: 347-718-1212 
wvyw.illlnoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DOS, PO. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuvėms sutvarkys danfe už prieinamą temą. 
Suštamu xabet> arcpska arba letuvfiei. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. YVashington. Sutte 2401. 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Vaiandos pagal susitarimą 

„DRAUGO-
SKaStMŲSKVlBUS 
TEL. 773-S8S-9500 

A R A S Ž U O B A , M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Harnrnes Avenue 

Joi iet, i L 60435 
T e l . 815-741-3220 

Tai - Jūsų laikraštis! 

DiTROIT, Ml 

INETA KOVO 11-OSIOS 
SUKAKTIS 

SUSIRINKIMAS 
Šių metų balandžio 3 dieną 

Šv. Antano parapijoje šaukia
mas visuotinis Švyturio jūrų 
šaulių kuopos narių susirinki
mas. Pradžia 12:15 v. p.p. 
Programoje — kuopos vado ir 
valdybos rinkimai. Taip pat bus 
svarstomi Pilėnų stovyklos dar
bai ir išlaikymas. Visus švy-
turiečius kviečiame gausiai 
susirinkime dalyvauti. 

Mykolas Aba r iu s 
Švyturio jūrų šaulių 

kuopos vadas ir valdyba 

REIV1K1TE IR 
PRENUMERUOKITE! 

DRAl O 
TMl UtHUANlAN WO«t.O-WIOt OAILY 

1990 m. kovo 1 1 d . sukaktis 
buvo paminė ta sekmadienį , 
kovo 13 d., Šv. Antano parapijos 
patalpose. Minėjimas pradėtas 
iškilmingomis šv. Mišiomis. J a s 
aukojo LŠSI vyriausias kape
lionas kun. Alfonsas Babonas. 
Organizacijos dalyvavo su vė
liavomis, jų eisenai bažnyčion 
vadovavo LŠSI vadas ir Švytu
rio jūrų šaulių vadas Mykolas 
Abarius. Mišių skaitinius skaitė 
Antanas Osteika. Mišių metu 
didingai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. 

Po Mišių parapijos salėje 
susirinko gražus būrys dalyvių. 
Salę puošė M. Abariaus spe
cialiai šiam minėjimui padary
tas užrašas: „Kovo 11-oji 1990 
Lietuvos laisvės diena". Minė
jimui vadovavo LŠSI vadas 
Mykolas Abarius. Tylos minute 
prisiminti ir pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. 

LŠSI vadas M. Abarius pa
sidalino mintimis ir davė isto
rinę perspektyvą apie Lietuvos 
nepriklausomybės tęs t inumo 
aktą. Ši diena liks visiems lietu
viams svarbi, nes be Vasario 16-
osios, nebūtų ir Kovo 11-osios. 
2000 m. M. Abarius lankėsi 
Lietuvoje du ka r tus . Vasario 15 
d vyko pirmoji Lietuvos Šaulių 
sąjungos konferencija. Daly
vavo apie 200 Saulių. Buvo 
įSrinkta laikinoji centro valdy

ba ir jos pirmininkas. Vasario 
16-ąją vyko iškilmės, buvo ati
dengtas ir pašvent in tas pa
minklas. Įdomu ir gražu, kad tų 
metų vasar io mėnesį laukai 
žaliavo ir jautėsi pavasariškas 
oras . K a r t u su broliu muz. 
Lionginu Abarium dalyvavo 
balsavimo būstinėj . Buvo iš
rinktais Sąjūdis ir V. Landsber
gis patvir t intas AT pirmininku. 
Tada Lietuva žengė savo pir
muosius laisvės žingsnius. 2000 
m. lapkričio 23 d. buvo sušauk
tas pirmasis Lietuvos Šaulių 
sąjungos suvažiavimas ir jame 
ta ip pa t dalyvavo LŠSI vadas 
Abarius. 

Šiuo metu LŠSI yra tvirta, 
nepas i sekė suklaidint i . LŠSI 
yra pr i imta į Krašto apsaugos 
ministeri ją kaip nesuka r in t a 
organizacija. 

Šios brangios šventės minė
jimo proga LŠSI veikė atkūri
mo garbės šaulio Stasio Igna
tavičiaus archyvinė fotoparoda, 
skir ta LŠSI atkūrimo Lietuvoje 
10-mečiui, ir LŠSI vado M 
Abariaus asmeninis foto albu
mas iš įvykių Lietuvoje 1990 m. 
Minėjimas baigtas , visiems 
giedant Tautos himną. 

Po minėjimo vyko paben
dravimas. Minėjimą ruošė Šv. 
Antano parapija. 

R e g i n a J u š k a i t £ -
š v o b i e n * 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://a913W.ArchBrAwB.Ste.5i-6
http://wvyw.illlnoispain.com


LIETUVOS GARBĖS KONSULATAS HOUSTON, TX 
Nors Houston (Texas) ir jo 

apylinkės yra toli nuo lietuviškų 
centrų, lietuviška dvasia dvel
kia Houston Lietuvių ben
druomenėje, kurią sudaro na
riai iš visų „bangų" — čia gi
musių ir lietuviškai nekal
bančių, bet turinčių lietuviškas 
šaknis per senelius ar pro
senelius, ar iš dar toliau, po 
karo išvietintųjų šeimos arba jų 
vaikų šeimos, ir neseniai at
vykusiųjų iš Lietuvos. Aišku, 
prisideda ir mišrių šeimų ne
lietuviškos pusės. 

Houston Lietuvių bendruo
menė sudaro palankias sąlygas 
savo narių pabendravimui per 
renginius: Nepriklausomybės 
minėjimus, Užgavėnių blynų 
popietes, Atvelykio sekmadie
nius ir Kūčias. Norint supažin
dinti plačiąją Houston visuo
menę su lietuviška kultūra, eilė 
koncertų ir pasirodymų buvo 
suruošta miesto ir universitetų 
koncertinėse salėse per šio sky
riaus trylikos metų gyvavimo 
laikotarpį. Koncertavo Lietuvos 
operos solistai Vaclovas Dau
noras, Irena Milkevičiūtė, pia
nistė Mūza Rubackytė, Vilniaus 
styginių kvartetas ir Vilniaus 
Lėlių teatras „Lėlė". Renginiai 
susilaukė daug dėmesio ir buvo 
palankiai įvertinti miesto 
laikraštyje „Houston Chro-
nicle". Apskritai, Houston lietu
viai stengiasi Lietuvos vardą 
teigiamai garsinti. 

Vasario 24-25 d. turėjome 
malonią progą švęsti William 
Altman paskyrimą pirmuoju 
Lietuvos garbės konsulu Texas 
valstijai. William Altman ir jo 
žmona Danguolė Špakevičiūtė 
yra ilgamečiai Houston Lietuvių 
bendruomenės nariai. William 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 24 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Dalis Houston, TX, Lietuvių bendruomenės su LR ambas uQOX*I LIXlll t i r \ Y V. Ušacku ir naujuoju garbės konsulu W. 
Altman. Iš kairės I eil.: Colette Eymontt, Indrė Altman, Liuda Flores, Darius Altman; II eil.: Meilė Krygerienė, 
Dalia Ažubalytė Woss, Arleen Battalora, Gustavo Čėsnaite-Flores, Danguolė Špokevičiūtė Altman, amb. 
Vygaudas Ušackas, Bemie Terway-Tirva, Audronė Matutienė, Algirdas Krygeris — Houston LB apylinkės pirm., 
Jeanie Eymontt, Michael Eymontt, garbės konsulas William Altman. Cas Woss nuotr. 

gimęs ir augęs Texas vokiečių 
kilmės šeimoje. Baigė elektros 
inžinerijos mokslus Texas A&A 
universitete. Laimėjo Rhodes 
stipendiją ir tęsė mokslus 
Anglijoje, Oxford universitete 
įsigydamas magistro laipsnį iš 
politikos ir ekonomijos. Grįžęs į 
Ameriką, dar studijavo Harvard 
universitete ir apvainikavo pas
tangas MBA laipsniu. William 
susidomėjo Lietuva Danguolės 
dėka, kai abu lankėsi Lietuvoje 
1990 metais. Jis labai vertino 
lietuvių pastangas, atkuriant 
nepriklausomybę ir demok
ratišką visuomenę. Ši kelionė 
paskatino jo dalyvavimą „U.S.-
Baltic Foundation" (USBF) 
veikloje. Abu su Danguole buvo 
direktorių taryboje nuo šios 
organizacijos įsteigimo 1990 
metais. Vvilliam buvo pats pir
mas USBF tarybos pirmininkas 
ir dabar tebetęsia tas pareigas. 
Verslo srityje jis yra buvęs CEO 
Kardia Therapeutics. Inc., 
prezidentas ir vienas iš steigėjų 
„FemPartners, Inc." 

Garbės konsulo W. Altman šeimos 
Isabella ir Darius Altman. 

atžalynas (iš kairės): Ilona, Indre, 
Liudos Flores nuotrauka. 

Danguolė Špakevičiūtė ki
lusi iš Boston giliai susipratu
sios lietuvių šeimos. Abu su 
William augina keturių vaiku
čių šeimą. Danguolė neatsilieka 
mokslų baruose, įsigijusi laipsnį 
iš ekonomijos iš Harvard, o 
MBA iš Yale. 

Vasario 24 d. Altmanai su
ruošė savo namuose priėmimą 
ryšium su garbės konsulato 
steigimu, ir pakvietė Lietuvių 
bendruomenę dalyvauti. Algir
das Krygeris, Houston Lietuvių 
bendruomenės skyriaus pirmi
ninkas, pr is tatė LR ambasa
dorių Vygaudą Ušacką, atvy
kusį iš Washington, D.C., i r 
William Altman bei t rumpai 
apžvelgė Houston lietuvių nu
veiktus darbus. Išreiškė visų 
linkėjimus naujam garbės kon
sului. 

Ambasadorius V. Ušackas 
savo kalboje džiaugėsi, kad 
William Altman sutiko priimti 
garbės konsulo pareigas ir 
pabrėžė, kad visi turime, kiek 
galime, padėti Lietuvai. Wil-
liam Altman buvo įteikti ofi
cialūs pažymėjimai ir paskyri
mai, Lietuvos vėliava ir didelis 
skydas, kuris bus iškabintas 
pri* namų, paženklinant LR 
garbės konsulatą. 

Garbės konsulas padėkojo 
ambasadoriui ir atvykusiems 
bei išreiškė pasiryžimą tarnaut i 
Lietuvos gerovei. Vakaras pra
ėjo linksmai, šeimyniškoj aplin
koj. Dalyviams buvo išskirtinė 
proga pabendrauti su svečiu iš 
Vvashington ir asmeniškai 
pasveikinti naująjį garbės kon
sulą. Julius Špakevičius, Dan
guolės tėvelis, atvyko iš Boston 
dalyvauti iškilmėse. 

Rytojaus dieną, vasario 25, 
ambasadorius ir garbės kon
sulas nuvyko į Houston Rodeo 
„cook-off". Rengėjai apvežiojo 
svečius mašinėlėje, išpuoštoje 
lietuviškomis vėliavėlėmis. 
Houston Rodeo pritraukia tūks
tančius žmonių. Vidurdienį įvy
ko Houston mero Bill White 
pietūs konsulų korpusui. Am
basadorius V. Ušackas ir garbės 

konsulas W. Altman sėdėjo prie 
garbės stalo ir buvo pristatyti 
konsulams bei miesto atstovams. 

Tos pačios dienos vakare 
vyko garbės konsulo W. Altman 
ir Danguolės Špakevičiūtės 
priėmimas bei pr is ta tymas 
platesnei visuomenei ištaigin
guose Sally ir Ivo Nelson na
muose. Dalyvavo sukviesti vers
lininkai, pramonininkai, kon
sulai, miesto valdininkai, įvai
rių patirčių svečiai. Ambasa
dorius V. Ušackas įspūdingai 
pakartojo pirmojo Texas garbės 
konsulo paskyrimo ceremonijas. 
Tarp sveikinančių buvo Donny 
Nelson, paskutiniosios olimpia
dos lietuvių krepšininkų trene
ris , kuris pasveikino garbės 
konsulą ir įteikė krepšinio 
kamuolį. Altman dukrelės buvo 
pasipuošusios tautiniais dra
bužėliais ir atkreipė visų dė
mesį. Lietuviai užtraukė 
„Ilgiausių metų". Šventės metu 
Rasa Kalesnykaitė, Houston 
Grand operos smuikininkė, ir 
Ju rga Miakonkich, violonče
lininkė, maloniai nuteikė visus 
savo muzika. Rasa ir Jurga, abi 
baigusios Lietuvos Muzikos 
akademiją ir University of 
Houston magistro laipsniais, 
dažnai praturtina šio telkinio 
renginius savo muzikiniais su
gebėjimais. 

Vasario 26 d. užbaigėm 
renginių ciklą Nepriklauso
mybės minėjimu St. Thomas 
universitete. Pirmininkas Al
girdas Krygeris rodė skaidrių 
montažą iš asmeniškų kelionių 
Lietuvoje. Prelegentas buvo 
garbės konsulas William Alt
man ir kalbėjo apie investavimą 
Lietuvoje. Pristatė statistiką 
apie ekonomiką ir gyvenimą 
Lietuvoje. Tikimės, kad šis įdo
mus pristatymas bus plačiau 
girdimas ir matomas, LR garbės 
konsulatui pradedant veikti. Po 
paskaitos, prie pyragaičių ir 
atsigaivinimų, dar tęsėsi dis
kusijos apie dabartinę būklę 
Lietuvoje. 

Dalia Ažubalytė Woss 

Teigiamai įvertintas Lietuvos monetų kalyklos pasirengimas 
kaldinti eurų monetas 

Valstybės įmonėje Lietuvos 
monetų kalykla įdiegta koky
bės sistema atitinka pagrindi
nius eurų monetų gamybai ke
liamus reikalavimus. Tokią iš
vadą padarė šią savaitę išanks
tinį auditą Lietuvos monetų 
kalykloje atlikę Europos cen
trinio banko (ECB) specialistai. 

„Lietuvos bankas jau yra 
patvirt inęs nacionalinės euro 
centų ir eurų monetų pusės gip
so modelius, pagal kuriuos bus 
kaldinami lietuviški eurai. ECB 
audito teigiamas mūsų monetų 
kalyklos įvertinimas leis dar 
šiais metais nukaldinti bando
mąsias eurų monetas", — sakė 
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas. 

Šių metų kovo 15—16 die
nomis Vilniuje lankęsi trys ECB 
ekspertai iš Frankfurto prie 
Maino tikrino privalomąją eurų 
monetų gamybos kokybės siste
mą, kuri įdiegta Lietuvos mone
tų kalykloje. Auditorių išvadoje 
nurodoma, kad įmonė įgyvendi
na detalų veiklos planą rengian
tis kaldinti eurus. Taip pa t pa

žymima, kad Lietuvos monetų 
kalykla jau nuo 2003 metų gruo
džio mėnesio turi tarptautinį 
kokybės sertifikatą pagal ISO 
9001:2000 standartą ir jo rei
kalavimus atitinkančią įmonėje 
veikiančią kokybės sistemą. 

ECB auditoriai susipažino 
su Lietuvos monetų kalyklos 
technine įranga bei numatyta 
įsigyti eurų gamybai reikalin
ga papildoma įranga ir įsitikino, 
kad iki eurų kaldinimo pra
džios bus instaliuoti visi reika
lingi įrengimai. ECB specialis
tai teigiamai įvertino Lietuvos 
monetų kalyklos laboratoriją, 
kuri tikrina monetų ruošinius ir 
nukaldintų monetų kokybę. Ši 
laboratorija vertins ir Vilniuje 
kaldinamų eurų kokybę. 

ECB išankstinis auditas yra 
privalomas monetų kalyklose, 
kurios rengiasi kaldinti eurus. 
Auditoriai informavo Lietuvos 
monetų kalyklos vadovus, kad 
kitas, oficialus auditas bus 
atliktas čia pradėjus masinę 
eurų gamybą. Jai Lietuvos mo
netų kalykloje toliau intensy

viai ruošiamasi. 
Vienintelė Baltijos šalyse 

Lietuvos monetų kalykla įsteig
ta 1990 metais. Nuo 1995 me
tų įmonės steigėjo teisės pri
klauso Lietuvos bankui. 

1992 metų spalio mėnesį 
įmonėje buvo pradėtos kaldinti 
1, 2 ir 5 centų, o nuo 1997 metų 
ir naujo pavyzdžio apyvartinės 
10, 20, 50 centų ir 1, 2 bei 5 litų 
lietuviškos monetos. 1993 me
tais Lietuvos monetų kalykloje 
pradėtos kaldinti proginės 
monetos. 

Monetų kalykloje taip pat 
projektuojami ir gaminami Lie
tuvos Respublikos valstybinių 
apdovanojimų garbės ženklai, 
įvairių tipų medaliai bei atlie
kami kiti sudėtingi kaldinimo, 
graviravimo darbai, gaminamos 
monetos užsienio užsakovams. 

Per penkiolika veiklos metų 
Lietuvos monetų kalykla yra nu
kaldinusi per 600 milijonų Lie
tuvos ir užsienio šalių monetų. 

Pagal tradiciją eurų monetų 
viena pusė yra vienoda, o kita 
— nacionalinė, pristatanti mo

netas gaminusią šalį. Šių metų 
vasario 24 d. Lietuvos banko 
valdyba patvirtino vilniečio 
skulptoriaus Antano Žukausko 
sukurtus apyvartinių euro cen
tų ir eurų monetų nacionalinės 
pusės (averso) gipsinius mode
lius: vieną modelį — 1, 2 ir 5 
euro centų, antrą modelį — 10, 
20 ir 50 eurų, trečią modelį — 
1 ir 2 e\ir%. Modeliai buvo pa
tikrinti Lietuvos monetų kalyk
loje ir atitinka nustatytus rei
kalavimus. 

Lietuvai reikalingų eurų 
banknotų numatyta užsakyti 
ECB akredituotose spaustuvėse. 

Stodama į ES, Lietuva įsi
pareigojo ateityje įsivesti eurą, 
kuris leis mūsų šaliai pasinau
doti Europos Sąjungos valiutos 
privalumais. Jvertinęs euro 
naudą ir būtinybę visapusiškai 
pasirengti valiutos keitimui, 
Lietuvos bankas mano, kad 
2007 metų sausio 1 d. yra tin
kamiausia data įvesti eurą 
Lietuvoje. 

LB Ryšių su v isuomene 
skyrius 

SES. ONA MIKAILAITE 

Paskutinė vakarienė 

Š
venčiant Eucharistijai sk i r tus metus , 
mums ypač reikšmingas tampa Didysis 
ketvirtadienis, Paskutinės vakarienės ir 

Eucharistijos įsteigimo minėjimas, brangus viso 
pasaulio katalikams. Ir protestantai , krikš
čionys didžiai gerbiantys Šventąjį Raštą, žino 
Paskutinės vakarienės ap rašymus visose 
Evangelijose. 

Paskutinė vakarienė — sakralinio meno 
mėgstama tema — tai itin spalvingas, itin pras
mingas ir dramatiškas Kr is taus gyvenimo 
pabaigos įvykis. Įvykis reikšmingas ir mums, 
nes tai pirmosios Mišios, mokinių pirmoji 
komunija ir kunigystės įsteigimas. Tai meilės 
puota, kurioje dalyvaujame ir mes, visų amžių 
ir visų laikų žmonės, vykdydami Kristaus 
nurodymą: „Tai darykite mano atminimui". Ši 
agapė yra mūsų asmeniškas, individualus 
susilietimas su Kristumi, pri imant į save Jo 
Kūną ir Kraują. Drauge tai krikščioniškas ben
dravimas, rodantis į amžinybę. 

Nenuostabu, tad, jog jau nuo ketvirtojo 
pokristinio amžiaus dailininkai bandė atvaiz
duoti Paskutinės vakarienės sceną. Vakaruose 
ji buvo piešiama pagal romėnų puotos modelį — 
dalyviams sėdint už keturkampio stalo, o 
Rytuose stalas dažnai vaizduojamas apvalus, 
kaip, pvz., Etiopijos krikščionių sukur tame 
paveiksle. Italas dailininkas Giotto buvo pra
dininkas tradicijos Paskut inės vakar ienės 
Kristų tapyti kaip kunigą, dalijantį mokiniams 
komunija — suklupę mokiniai papuošti aureo
lėmis, tik Judo aureolė juoda. Renesanso žmo
gus Leonardo da Vinci savo garsųjį, vakarienės 
paveikslą nutapė istoriniu, ne liturginiu stiliu
mi, labai žmogiškai vaizduodamas mokinių 
reakciją į Kristaus pranašystę, jog vienas jų 
taps išdaviku. Šis paveikslas susilaukė nemažai 
neigiamos kritikos, kuri a tskamba ir mūsų 
laikais, neseniai išpopuliarėjusio romano „The 
Da Vinci Code" dėka. Konfliktas tarp Pasku
tinės vakarienės religinės reikšmės ir dai
lininkų noro išreikšti savo originalumą bei ta
lentą lieka įvairiais amžiais ryškus. įvykus 
protestantų reformacijai, vokiečių dailininkai 
įvedė naują elementą — už stalo susodindami 
savo laikų žmones ir visą sceną apipindami kas
dieniškos namų apyvokos daiktais. 

Modernūs tapytojai, pvz., Bernard Buffet, 
1961 m. nu tapė Paskutinės vakarienės dalyvius 
kaip skele tus , o jų galvos — kaukolės. Ar tai 
išreiškia Dievo mirties vaizdą? Galbūt. 

Tuo t a rpu nežinomas Kinijos dailininkas 
(19 a r 20 a.) itin pagarbiai nutapė Kristų rytie
t iškais bruožais, sėdintį už stalo, grakščiai tarp 
dviejų p i rš tų laikantį ostiją, o ki ta ranka švel
niai apkabinantį , ant stalo užsikniaubusį, mie
gantį mokinį Joną. Yra taip pat ir Richard West 
sukur ta indėniška Paskutinė vakarienė, kur 
mokiniai indėnai sėdi ra tu aplink laužą indė
niškoje palapinėje. 

Įvairios kultūros yra pasisavinusios Pas
kut inę vakarienę, ją sudabart indamos ir pri-
ar t indamos savo pačių patirčiai. Jos prasmė, jos 
simbolika ir jos realybė neišsemiama. Joje susi
pynę žmogiški ir dieviški dalykai. Luko evan
gelijoje Kris tus pats pasisako, jog ilgesingai 
laukęs šio momento: „Trokšte troškau valgyti 
su j umi s šią Velykų vakarienę, prieš kentėda
mas" (Lk 22, 15). Jono evangelijoje Paskutinės 
vakar ienės aprašymas užima net keturis sky
rius, kur iuose Kristus mokiniams išlieja savo 
širdį, ka lbėdamas apie dangiškas dieviškos 
meilės paslapt is , apie dabartį ir ateitį, kurios jie 
nesugeba suvokti. Ateis laikas, kada jie nebe
regės jo žemiškomis akimis, o j is pas juos ateis, 
kaip šį vakarą, duonos ir vyno pavidalais. 

Žemiškomis akimis žvelgiant, Paskutinė 
vakar ienė nostalgiškas momentas — paskutinis 
a ts isveikinimas, paskutinis bendravimas — 
pabuvojimas drauge, nes rytoj Jėzų apsups 
tamsa, nešant i kančią ir mirtį. Tikėjimo akimis 
žvelgiant , Paskut inės vakar ienės kambarys 
išsiplečia apimti visą pasaulį — už stalo šalia 
Kris taus sėdi petrai ir jonai, ir judai — sėdime 
ir mes. Sėdime ir laukiame stebuklo. Laukiame 
ir su laukiame. 

Salvador Dali Paskutinės vakarienės pa
veiksle (1955) jaunas dailių bruožų Jėzus prie 
Paskut inės vakarienės stalo sėdi vienų vienas. 
Ant baltos staltiesės stiklas vyno ir perlaužtas 
kepa l iukas duonos, pa ruoš tas kiekvienam 
ateinančiam. Jėzaus kūnas j au sudvasintas, 
rodo į būsimąjį prisikėlimą ir lyg plūduriuoja 
Galilėjos ežere su žvejų laivais — praeitis ir 
ateitis susijungia vienoje akimirkoje. 

Kr. S 

DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas ir kančia 

Marija Vaitorta 

Grįžtanti su medaus puodynėle Morta nu
stemba, o Baltramiejus, šito liūdesio priežastis, 
nusiminęs atsiprašinėja: „Maniau, kad mano 
patarimas geras. Geras visiems: ir berniukui, ir 
Tau, Mokytojau, ir Lozoriui... Nė vienam iš mūsų 
nebereikia daugiau neapykantos..." 

„Tikrai sunki padėtis!" — sušunka Petras. Jis 
susimąsto ir svarsto; net švilpteli, ką jis papras
tai daro spręsdamas sunkius klausimus. 

O kiti siūlo tai viena, tai kita. Eiti pas 
Nahumą. Arba Josiją ir pasakyti, kad atsiųstų 
pas Lozorių Mykolą arba Izaoką. Arba kur nors 
kitur, kur pasiimtų berniuką, nepadidindami 
neapykantos Lozoriui, kuris jau ir taip nekenčia
mas dėl draugystės su Jėzumi. Dar kiti siūlo 
niekam nieko nepranešti ir leisti vaikui „dingti", 
t.y. atiduoti jį kuriam nors patikimam mokiniui. 

Tik Judas Iskarijotas nieko nesiūlo, tarsi 
klausimas jo visiškai nedomintų. J is žaidžia su 
savo drabužio kutais, brauko juos pirštais ir vėl 
suvelia. 

Nieko nesako ir Jėzus. Tik glosto ir ramina 
berniuką. Paėmęs medaus puodynėlę, atiduoda ją 
vaikui. 

Šelachas, vargšas dešimtmetis berniukas, 
nors ir subrandintas skausmo, vis dėlto yra tik 
vaikas — jis neatsilaiko prieš šį skanėstą ir liau
jasi verkęs. Gražios, protingos, didelės rudos akys 
žvelgia tai į Jėzų, tai į Mortą. J i s klausia: „Kiek 
galiu suvalgyti? Vieną ar du šaukštus?", — si
dabriniu apvaliu šaukštu jau kabindamas medų. 

„Kiek tik nori, kiek tik pajėgsi suvalgyti. O 
kas liks, pabaigsi rytoj ir poryt. J i s priklauso tau 
visas", — atsako Morta glostydama vargšelį. 

„Viskas man?! O! Tiek daug medaus niekada 
nesu gavęs!" — Jis prispaudžia puodynėlę prie 
krūtinės stipriai, lyg patį didžiausią turtą. 

Tačiau tada prisimena, jog už medų dar yra 
vertingesnė meilė, padovanojusi jam šį skanu
myną: pastatęs puodynėlę ant Jėzaus kelių, puola 
ant kaklo Mortai ir bučiuoja ją. Šitaip jis išreiškia 
savo dėkingumą, nes, nieko neturėdamas, gali 
padėkoti tik bučiniu. 

Esantieji čia pertraukia savo mąstymus ir 
stebi vaizdą. Petras tar ia : „Šis vaikis dar 

nelaimingesnis ir už Margzijamą, nes aną mylėjo 
nors senelis ir lauko darbininkai. Tai tiesa, kad 
visuomet būna didesnis vargas už tą, kuris mums 
atrodo didelis". 

„Taip, žmogaus nelaimės dar niekas nėra 
išmatavęs . Niekas nežino, kas joje slepiasi... ir 
kas paa i škės per būsimus šimtmečius", — 
susimąstęs kalba Andriejus. 

„Vadinasi, tu nepasitiki Džiugiąja Naujiena" 
Net ik i , jog ji pakeis pasaul į? J u k tai mini 
pranaša i . Kartoja ir Mokytojas. Tu — netikintis, 
Baltramiejau", — su lengva ironija balse sako 
Iskarijotas. 

J a m a t sako Uolusis: „Niekur neįžvelgiu 
Bal t ramiejaus netikėjimo. Mokytojo mokymas 
taps paguoda bet kurioje nelaimėje, jis sušvelnins 
žiaurius papročius. Tačiau skausmas pasaulyje 
liks, bet jį leis pakelti dieviškieji būsimų džiaugs
mų pažadai . Norint panaikinti skausmą arba 
bent jo didžiąją dalį pasaulyje, kur visuomet būna 
ligų, mirčių bei gamtos nelaimių, reikia, kad visų 
širdys būtų tokios kaip Kristaus, tačiau..." 

Iskarijotas pertraukė jį: „Taip ir bus! Antraip, 
kokią p rasmę turėtų Mesijo atėjimas į pasaulį?" 

Prabyla Simonas Uolusis: 
„Tarkime, jog taip turėtų būti. Bet pasakyk, 

Juda i , a r mūsų tarpe taip atsitiko? Mūsų dvylika, 
gyvename su Mokytoju jau trejus metus. Jo 
mokymu mes tarsi kvėpuojame. Ir ką? Ar tapome 
šventi? Ką darome kitaip nei Lozorius, Steponas, 
Mikalojus, Izaokas, Manaenas, Juozapas, Niko
demas, moterys ir vaikai9 Turiu omenyje mūsų 
tėviškės teisiuosius. Visi jie, mokyti ir ne, turtin
gi ir vargšai , daro tą patį, ką ir mes — truputį 
gero, ir t ruput į blogo, tačiau pilnai neatsinaujina. 
Daugelis jų, ką reikia pripažinti, net lenkia mus 
Lenkia mus, apaštalus... O tu nori, kad visų 
pasaulio žmonių širdys būtų kaip Kristaus, ko 
nesugebame net mes... Mes tik daugiau ir mažiau 
pagerėjome... bent jau tikimės, jog taip yra. Nes 
žmogui sunku pažinti patį save ir šalia gyvenan
tį brolį. Kūno šydas pernelyg tankus ir neper
matomas . Žmogus daugiau rūpinasi pats likti 
nepermatomu nei suprasti kitą žmogų. 

Bus daugiau. 



Sveiki sulaukę šventų Velykų! 
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Aurimas Sadauskas. 

Belaukiant šv. Velykų! 
Po pavasario lygiadienio 

žmonės ima laukti Atgimimo 
šventės. Krikščionybėje ši šven
tė vadinama Velykomis - Kris
taus prisikėlimu. Savaitę prieš 
Velykas dar minimas Verbų 
sekmadienis. 

Verba 

Iš miško parnešam 
namo verbų (taip daryda
vo mūsų senoliai) 
kadugio ir žilviči 
šakelių, puokštė per 
rišama raudonu 
siūlu arba tautine 
juosta. Verba - tai 
magiška žalioji ša
kelė, kuri suteikia 
augumo ir gyvybės 
jėgos, apsaugo nuo 
ligų. Namai 
papuošiami ver- ' 
bomis. 

Per Velykas, 
lankant kapus, ver
bos dedamos ant 
kapo. Verba naudo 
jama kaip apsaugo: 
gaivinimo, svarinimo 
priemonė. Verba - tai 
gilus žmonių tikėjimą 
žalios šakelės šventun 
Kai verba namuose sudžiū- ^ 
na, ją nukulia, šakelę palieka, 
o spyglius supila į maišelį ir jais 
smilko. Švenčių metu kiekvie
nas stengiasi anksti atsikelti ir 
paplakti verba pramigusius, už 
tai šie turi atsilyginti margučiu. 
Prie ko prisiliečia verba, tas 
gauna gyvybinės jėgos. 

Margutis 

Žmonės nuo seniausių laikų 
pastebėjo, kad sugrįžę paukščiai 
suka lizdus, deda kiaušinius, 
kad gimsta nauja gyvybė, nauja 
karta. Žmogus suprato, kad 
kiaušinis - gyvybės šaltinis 
Todėl kiaušinis tapo gyvybės, 
gyvenimo simboliu. 

Senovės lietuviai mate, ko
kius įvairius, gražius margus 
kiaušinius dėdavo gimtinėn 
parskridę paukščiai. Todėl ir 
paprastą baltą kiaušinį jiems 
norėjosi paversti stebuklingu, 
atnešančiu laimę, vaisingumą, 
derlingumą margučiu. Dažyti 
imta svogūnų lukštais, ąžuolo 

žieve, alksnio šaknimis , šal
tekšnio žieve bei įvairiomis ki
tomis šaknimis. Pagr ind inės 
spalvos būdavo keturios: gel
tona, žalia, 

Lietuviai da r gali pasidi
džiuoti Velykų pyragu. Kiek
viena šeimininkė stengiasi iš
kepti kuo gardesnį, kuo minkš
tesnį pyragą. Buvo renkamas 
pats skaniausias sodžiaus pyra
g a s , ^ šeimininkė, iškepusi ska-

tusią Velykų pyragą, būdavo 
pagerbta, jos klausdavo pata

rimų, pamokymų. 
Pavasar į tvartuose 

knibžda į pasaulį atė
jusi nauja gyvulėlių 

ka r t a : ėriukai, 
veršiukai , kumeliu
kai. Kad jie augtų 
s t ip rūs ir sveiki, 
reikia atiduoti 
duoklę dievams. 
Amžiams bėgant 
aukos samprata 
kito. Įvairios tau
tos, įvairi ir jų 
auka. Buvo auko
j a m a s žmogaus 
naujagimis, vė
liau - ėriukas, dar 
rėliau ėriukas bu-
3 išvaromas ir pa

liekamas likimo va-
iai. O ką darome da-
ar? Auginame vazo

nėlyje avižas, o prie jo 
pastatome avinėlį. Toks 

altorėlis būdavo daromas 
kiekvienoje šeimoje. Tai 

luoklė augmenijai ir gyvūnijai. 

P a p r o č i a i 
mėlyna ir 
juoda. Geltona - tai saulės spal
va, žalia - atbundanti augmeni
ja, mėlyna - dangus, juoda - tai 
žemės spalva. Labai įdomūs 
būdavo ornamentai. Gyvūnijos 
motyvai: žalčiai, gyvatės; aug
menijos motyvai: augalų 
šakelės, žiedeliai, lapeliai ir 
saulės spinduliai. (Etnografijos 
muziejuje gausu margučių, 
išdažytų įvairiomis spalvomis ir 
raštais, tiesiog meno kūriniai, 
stebuklas. Mes iš laikėme 
nuostabų ryšį su mūsų protė
viais, su gamta). Pagrindiniai 
dažymo budai yra du. 

Vienas - nevirtą kiaušinį 
išpiešdavo vašku ir dėdavo į 
dažus Vašku padengtos vietos 
nenusidažydavo. O ki tas - pir
miausia kiaušinį nudažydavo, o 
vėliau išskutinėdavo ornamen
tus. 

Iki šių dienų išlikęs labai 
linksmas paprotys - tai kiau
šinių ridenimas. Įdienojus rink
davosi žmonės gražioje pievelėje 
ar kieme, lygioje vietoje. Atsi
nešdavo medinį lovelį ir vely
kinių margučių. Na, ir prasidė
davo linksmybės! 

Dažnai laimėdavo tie, kurie 
turėdavo nediduką, bet labai 
tvirtą patarškos kiaušinį. Kai 
kas įsigudrindavo apgauti . 
Išpūsdavo kiaušinio vidų ir pri
pildavo į jį vaško. Toks kiauši
nis būdavo nepaprastai stiprus. 

Dabar Velykų papročiai vėl 
atgyja. Galime džiaugtis, kad 
Velykos t a m p a labiau įpras
mintos - tai ne tik gamtos, bet 
ir žmogaus prisikėlimas. 

Laimingų šv. 
Velykų! 

Verbų sekmadienis 

Sekmadienis prieš Velykas vadinamas Verbomis arba Verbų 
sekmadieniu. Tai Kristaus iškilmingo įėjimo į Jeruzalę paminėji
mas, švenčiamas viso krikščioniško pasaulio. Bažnyčiose tą dieną 
šventinamos augalų (palmių a r kitų) šakelės, vadinamos verbomis. 
Lietuvoje verbas į bažnyčią nešasi patys žmonės. 

Bažnyčioje pašventintas verbas parsinešdavo namo, sudžiovin
davo ir pasidėdavo. Jei verbos būdavo labai meniškos, pagamintos 
iš džiovintų augalų, jas laikydavo vazoje, kambariui papuošti. 
Verbų sekmadienį reikia atsikelti anksti ir paruošta kadugio 
šakele išplakti miegančius. Mušant sakoma: 

- Verba plakė, l inksmai sakė: sekmadienį jau Velykos". 

Didžioji sava i tė arba Gavėnios pabaiga 

Gavėniai artėjant prie pabaigos, ypač po Verbų sekmadienio, 
pasiruošimas Velykų šventei prasideda visu įkarščiu. Labai svar
bios buvo laikomos paskutinės trys dienos prieš Velykas. Tai 
Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis ir Didysis Šeštadie
nis. 

Didįjį Ketvirtadienį reikia nusiprausti arba nusimaudyti 
upėje, ežere, tuomet visos dėmės, spuogai ir votys pranyks. 

Didijį Penktadienį žmonės laikosi rimtai, net vaikams 
neleidžiama triukšmauti, kitaip jie būna neramūs ir rėksniai visus 
metus. 

Didįjį Šeštadienį galima atspėti vasaros orą. Žmonės eina į 
bažnyčią parsinešti šventinto vandens ir šventintos ugnies. 
Vandenį laikydavo kaip apsaugą nuo piktų dvasių, nuo gaisro. 
Didijį Šeštadienį šeimininkės gamindavo valgius Velykoms, o vė
liau visa šeima margindavo margučius - velykaičius. 

Kiaušiniai - tulpės 
Pasigaminkite puikų deko

ratyvinį Velykinį tulpių vazo-. 
nėlį ir jis džiugins ju s savo 
spalvingumu ir pavasar iška 
nuotaika. 

Jums reikės: 

3 tušti kiaušiniai, dažai 
klijai 
žalias popierius 
gėlių vazonėlis 
žirklės 
pieštukas 
lipdymo molis 
žali kokteiliniai šiaudeliai 
velykinė žolė 
kaspinas 

1. Užpildykite moliu gėlių 
vazonėlį. 

2. Nudažykite kiaušinius 
norima spalva. 

3. įs tatyki te kokteilinius 
šiaudelius į skylutes kiauši
niuose. 

4. Įsmeikite šiaudelius į 
molį, esantį vazonėlyje. Pa
tikrinkite, ar tv i r ta i laikosi 
šiaudeliai - kad jie po to ne-
nulinktų. 

5. Nubraižykite 3 lapų for
mas ant popieriaus ir jas 
iškirpkite, po to apklijuokite 
žaliu popieriumi. Įspauskite 
lapus į molį vazonėlyje. Pa
denkite vazonėlį Velykine žole. 

6. Suriškite kaspiną aplink 
gėlių vazonėlį. 

% 

Šios tulpės atrodo tarsi 
gyvos! 

Velykų bobutė 
Kiškis - Piškis ilgakiškis 
Margučius gražiausius dažo, 
O bobutė prieš Velykas 
Juos geriems vaikučiams veža. 

Gal ir tau gale lovytės 
Bus margutis nematytas: 
Vaivorykštėm nudažytas, 
Aukso raštais išrašytas. 

Papuoškite 
Velykų 

stalą 

Kaip parodyta nuotrau
kose, šiam žaviam Velykų 
kiškučiui pasigamint i jums 
prireiks dviejų skirt ingų 
rankšluostėlių ir kelių juos
telių. 

Tad nieko nelaukę kibkite į 
darbą, o jūsų tėveliai noriai 
jums padės sukurti šventinę 
nuotaiką! 

Rg.2 

Rg.4 
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Magdalena Čebatoriūte 
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EUROPA 

STOKHOLMAS 
Stokholme protestuojant 

prieš karą Čečėnijoje sudegin
tas Rusijos ambasados Švedijoje 
automobilis. Niekas nenukentė
jo, bet automobilis sudegė be
veik iki pelenų. Atsakomybę už 
padegamosios bombos, kuri bu
vo padėta po ambasados auto
mobilio dugnu, susprogdinimą 
prisiėmė ekstremistų grupuotė 
„Pasaulinė intifada". Internete 
paskelbtame šios grupuotės pa
reiškime nurodoma, kad sprog
dinimas įvykdytas „prieš Ru
sijos valstybę už jos imperialis
tinę politiką Čečėnijoje". 

TALINAS 
Nerealu laukti ir tikėtis, 

kad Estija atsisakys pasirašyti 
sienos sutartį su Rusija, tvirti
na Estijos prezidentas Arnold 
Ruutel, susitikęs su Estijos setų 
tautybės atstovais. Pastaruoju 
metu setų aktyvistai ragina ne
pasirašyti sienos sutart ies ir 
reikalauja, kad Estija išsireika
lautų grąžinti žemes, atimtas 
1940 m. SSRS okupavus šalį. 
Prezidentas pripažino, kad sie
nos sutartis sukels ir tragiškų 
pasekmių daugeliui žmonių. Pa
sak jo, Vyriausybė turi padaryti 
viską, kad būtų išsaugota setų 
kultūra. 

MADRIDAS 
Ispanijos policija areštavo 

27 asmenis ir konfiskavo 2.5 
mln. padirbtų eurų — tai di
džiausia aptikta netikrų eurų 
suma nuo to laiko, kai prieš tre
jus metus buvo įvesta ši valiuta. 
Teisėsaugos pareigūnai, įvai
riose Ispanijos vietose areštuo
dami minėtus asmenis, taip pat 
konfiskavo kelis ginklus. 

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paulius II, 

dėl kurio sveikatos vėl nerimau
jama, trečiadienį savo lange pa
sirodė žmonėms, susi r inku
siems Vatikano Šv. Petro aikš
tėje, tačiau nieko nekalbėjo. Jo
nas Paulius II buvo pasirodęs 
kiek daugiau nei minutę, tačiau 
keli tūkstančiai žmonių, t a r p 
kurių buvo nemažai maldininkų 
iš jo gimtosios Lenkijos, sveiki
no jį džiaugsmingais šūksniais 
ir plojimais. Tai buvo pirmasis 
viešas jo pasirodymas nuo sek
madienio, po kurio pasirodė ne
mažai pranešimų, kad 84 metų 
Jono Pauliaus II sveikata smar
kiai pablogėjo. 

PARYŽnjS 
Dėl plaučių ligos į ligoninę 

paguldytas Monako kunigaikš
tis Rainier, vienas iš ilgiausiai 
valdančių pasaulio monarchų, 
buvo perkeltas į intensyvios te
rapijos skyrių, nes liga paū
mėjo. 81-erių metų kunigaikštis 
į ligoninę buvo paguldytas kovo 
7 d. ir iki šiol jam skirtas gydy
mas davė teigiamų rezultatų. Iš 
trumpo pranešimo neaišku, a r 
Rainier perkėlimo į intensyvios 
terapijos skyrių priežastis buvo 
jo atkritimas. Septynis amžius 
šalį valdančiai Grimaldi dinas
tijai priklausantis Rainier pas
taruoju metu dėl plaučių ir šir
dies problemų jau ne kartą gu
lėjo ligoninėje. 

mo nutartyje pripažįstama „ne
abejotina tragedija, ištikusi T. 
Šerdavo". Abi šalys — ligonės tė
vai ir jos vyras — tikriausiai 
te iks apeliacijas, kol pasieks 
JAV Aukščiausiąjį Teismą. 

AZIJA 

NETIKĖTA AUKA 
LIETUVIŲ OPERAI 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 24 d., ketvirtadienis 

JAV 

ATLANTA 
JAV teismas atmetė moters 

su smarkiai pažeistomis sme
genimis tėvų apeliaciją, kuria 
jie siekė, kad jų dukrai vėl būtų 
įstatytas maitinimo vamzdelis. 
Maitinimo vamzdelis vienoje 
slaugos ligoninėje Floridoje gu
linčiai Terri Schiavc buvo išim
tas penktadienį. Naktį priimto
je 11-osios administracinės teis
mo apygardos apeliacinio teis-

BISKEKAS 
Pastarosiomis dienomis pa

aštrėjęs Kirgizijos valdžios ir 
opozicijos, reikalaujančios, kad 
prezidentas atsistatydintų, su
sipriešinimas neatslūgo — pro
testuotojai užėmė dar dvi gy
venvietes pietiniuose šalies ra
jonuose. Savo ruožtu preziden
tas Askar Akajev, kuris atsisakė 
nutraukt i savo įgaliojimus, at
leido iš pareigų vidaus reikalų 
ministrą ir generalinį prokuro
rą. Keliasdešimt tūkstančių de
monstrantų sekmadienį ir pir
madienį išstūmė miliciją iš sri
čių centrų. Milicija nesugebėjo 
pasipriešinti minios spaudimui 
ir pabėgo. 

TOKYO 
Japonija paleis buvusį pa

saulio šachmatų čempioną Bob-
by Fischer, ieškomą JAV, kad jis 
galėtų išvykti į Islandiją, kur 
j a m buvo suteikta pilietybė. 
JAV, kurios B. Fischer ieško nuo 
1992 m., kai jis pažeidė tuome
tinei Jugoslavijai paskelbtas 
ekonomines sankcijas, atvykda
mas į šią šalį sužaisti vienos 
šachmatų partijos, pareiškė nu
sivylusios tokiu Islandijos 
žingsniu. Islandijos užsienio rei- j 
kalų ministras David Oddsson 
nurodė, kad jo šalis B. Fischer 
padeda dė l , jo istorinių ryšių su 
Islandija". B. Fischer po minėto 
1992 metų žaidimo, per kurį 
įveikė seną savo varžovą B. 
Spasfcij ir laimėjo 3 mln. dole
rių, dingo ir vėl pasirodė tik po 
2001 m. rugsėjo 11 dienos atakų 
prieš JAV. 

Prieš kiek laiko Čikagos 
Lietuvių operos valdybos pir
mininkas Vaclovas Momkus 
sulaukė „Cavalleria Rusticana" 
operos pasta tymui netikėtos 
aukos: 1,000 dol. čekį Lietuvių 
operai a ts iuntė Teresė Vait-
kūnaitė iš Detroito, a t a kun. 
Viktoro Krikščiūnevičiaus at
minimui; savo laiškutyje pa
minėdama, kad kun. Viktoras 
buvo didelis operos mylėtojas. 

Paprašėme Teresę, kad ji 
dar ką nors papasakotų apie 
kun. V. Krikščiūnevičių ir Lie
tuvių operai atsiųstą auką. 
Teresė pasižadėjo tai padaryti 
ir po keleto dienų sulaukėme iš 
jos kito laiškučio su keletu 
bruožų iš praėjusiais metais 
mirusio kun. V. Krikščiūnevi
čiaus gyvenimo. Štai jos laiš
kutis: 

„Prieš septynis mėnesius 
(2004.08.12) Detroitas prarado 
didelį patriotą, gerą pamok
slininką, literatūros, meno ir 
muzikos mylėtoją, kun. Viktorą 
Krikščiūnevičių. 

Nors būdamas „staigaus 
suvalkietiško" būdo, kunigas 
buvo apdovanotas nepaprastu 
jautrumu, gražiu balsu ir iškal
bos dovanomis. Būdamas dide
lis operos mėgėjas, savo rinki
nyje turėjo pačių geriausių ope
rų įrašų. Negalėdamas daly
vauti lietuviškų operų pastaty
muose, stengdavosi įsigyti jas 
įrašuose. 

Išėjęs į užsipelnytą poilsį, 
tikėjosi praleisti daug laiko 
tvarkydamas savo operų rin
kinį, bet Dievulio įdiegtas kuni
go pašaukimas buvo daug 
stipresnis negu žemiški rūpes-

Kun. Viktoras Krikščiūnevičius. 

čiai. Jis vis pasigesdavo savo 
įprastų bažnytinių pareigų — 
parapijos veikimo. 

Nors Verdi ir Puccini buvo 
jo mėgstamieji kompozitoriai, 
bet paskutinė opera, kurią ste
bėjo, jau gulėdamas ligos pa
tale, buvo P. Mascagni „Caval
leria Rusticana". 

Per laidotuves buvo įkurtas 
specialus fondas ir suaukoti 
pinigai persiųsti kunigų semi
narijoms Kaune bei Romoje. Ši 
auka yra iš jo palikimo". 

Operos valdyba širdingai 
dėkoja T. Vaitkūnaitei už tar
pininkavimą, persiunčiant spe
cialaus ata V. Krikščiūnevi
čiaus fondo auką Lietuvių ope
rai. Įteikta auka pravers šių 
metų spektaklio išlaidoms 
padengti, taip pat pinigų reikės 
ir ateinančiais metais, minint 
platesnio masto 50-ies metų 
Lietuvių operos veiklos sukak
tį. 

J . K o n č i u s 

Vyriausybės darbo šimtadienis nekelia opt imizmo 

Atke l t a iš 1 psl . 
Jo žodžiais, net ir tie, kurie 

dabartinės valdžios nemėgsta, 
esamomis aplinkybėmis linki 
jai gero. 

Profesoriaus teigimu, da
bartinė Vyriausybė gali išsi
laikyti iki Seimo kadencijos pa
baigos tik tuo atveju, jei minis
trui pirmininkui A Brazauskui 
seksis įveikti susidariusią vado
vavimo krizę. 

Tačiau, pasak L. Donskio, 
jei valdančiosios daugumos ats
tovai toliau aiškinsis, kieno žo
dis koalicijoje svaresnis, jei bus 
dubliuojamos premjero funkci
jos ir socialdemokratams nepa
vyks sustyguoti Vyriausybės 
veiklos, valdančioji koalicija 
žlugs. 

Į darnaus darbo trūkumą 
dabartinėje Vyriausybėje at
kreipė dėmesį ir Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto 
(TSPMI) dėstytojas Lauras Bie
linis. 

„Tarp Vyriausybės proble
mų, išryškėjusių per 100 dienų, 
viena yra ta, kad ji — nevie
ninga darydama sprendimus. Ji 
susiskaldžiusi ne tik ekonomi

nių interesų — konkrečiai apie 
juos ir Viktorą Uspaskichą ne
kalbėsiu, nes neturiu įrodymų, 
— bet ir politinių interesų pa
grindu. Maža to, tryliktosios Vy
riausybės veiklai būdinga tai , 
kad jos vadovas, švelniai ta
riant, atrodo atsipalaidavęs, ne
norintis ar nesugebantis atsa
kingai veikti Vyriausybės kom
petencijai priskirtose srityse", 
pažymėjo politologas. 

Jo nuomone, šiai Vyriau
sybei trūksta ir paramos Seime. 
Pasak L. Bielinio, dabar t inis 
Seimas yra pasyvus ir neskati
na aktyvesnės Vyriausybės 
veiklos. 

Kaip pažymėjo politologas, 
per 4 savo darbo mėnesius val
dančiosios daugumos atstovai 
Seime kur kas dažniau aiški
nosi tarpusavio santykius ir 
sprendė vidaus problemas, pir
miausia — postų dalybų, nei 
dirbo valstybei re ikšmingus 
darbus. „Atostogų į užsienį vis 
išvykstantys par lamenta ra i 
bent jau elgiasi sąžiningai — 
neimituoja veiklos", juokavo po
litologas. 

Jo kolega — TSPMI dėsty
tojas Alvidas Lukošaitis savo 

ruožtu atkreipė dėmesį, jog ši 
Vyriausybė patvirtino ir išryš
kino „programiškai prieštarin
gų ir struktūriškai 'išpūstų' koa
licijų problemas". Anot A Luko-
šaičio, koalicijos partneriai de
monstravo nesugebėjimą susi
kalbėti tarpusavyje ir išvengti 
nesusipratimų pri imant svar
bius politinius sprendimus. 

„Koalicijos atstovų veiks
mai ir sprendimai pernelyg daž
nai visuomenę vertė abejoti, ar 
apskri ta i jiems pavyks susi
kaupti ir pasirengti r imtam dar
bui. Vietoj to — nuolatinės 
bergždžios pastangos apibrėžti 
savo vertybių skalę bei suprasti, 
ką reiškia sąvokos 'politika', 
'atstovavimas tautai ' , 'interesų 
konflikto vengimas' ir panašiai", 
teigė politologas. 

Jo žodžiais, valdančioji koa
licija tarsi nenori ar nesugeba 
suprasti, kad mokesčių refor
mos rengimas ir galimas įgy
vendinimas jai yra ir bus pats 
rimčiausias iššūkis. 

Pasak A. Lukošaičio, pagirti 
koalicijos partnerius galima ne
bent už tai, kad Vyriausybė vis 
dar gyvuoja ir dirba šimtą die
nų. 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM (iš kairės) ir kun. Viktoras Krikščiūne
vičius, pastarajam švenčiant 50 metų kunigystės sukaktį. 

A t A 
VALERIA K. JENSEN 

Mirė 2005 m. kovo 22 d. 
Nulūdę liko: duktė Diana (The George) Gepneris. 
A.a. Valeria buvo žmona a.a. Anthony. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 24 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Damar laidojimo namuose, 7861 S. 88th 
Ave. (2 mi West of 79th & Harlem, Justice, IL). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 25 d. 11:45 v. r. 
A.a. Valeria bus palaidota Tautinėse lietuvių ka

pinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidot. direkt. Damar F.H., tel. 708-496-0200 

MARSO VAIZDAI ŽADINA VAIZDUOTĘ 
APIE GYVYBĘ 

Tekantis vanduo, lava, 
ledas suformavo dabart inį 
Marso paviršių gana neseniai 
— tik prieš kelis "milijonus 
metų, teigia mokslininkai, ku
riantys įvairiausias hipotezes 
apie gyvybę šioje planetoje. 

Trijuose straipsniuose žur
nale „Nature" t a rp tau t inė 
mokslininkų grupė tvirtina, kad 
Europos kosminės agentūros 
(EKA) misijos „Marš Express" 
atsiųsti vaizdai ir naujausi duo
menys rodo, jog Marse būta 
slenkančių ledynų, klimato 
pokyčių ir vulkaninės veiklos. 
„Matome Marse geologines 
charakteristikas, kurios galėjo 
būti susijusios su gyvybe, — 
sakė vienas straipsnio autorių 
amerikietis James Head, Brown 
universiteto Rhode Island tyrė
jas. — Vis dėlto dar per anksti 
teigti, kad gyvybė ten tikrai 
egzistuoja". 

Naujausi, stereovaizdo ka
mera (HRSC) gauti planetos 
paviršiaus vaizdai rodo, kad 
Marsas yratfeiamiška planeta, 
kurios praeityje neabejotinai 
buvo vandens. Skystas vanduo 
— žemiško tipo gyvybės prielai
da. 

Vokietijos aerokosminio 
centro Berlyne mokslininkas 
Ernst Hauber su kolegomis 

mano, kad prieš 350 milijonų 
metų būta ugnikalnio išsi
veržimų, kurie paliko įdubas 
ugnikalnyje Hecates Tholus. O 
prieš 5 milijonus metų ledynų 
veiklos sukeltos nuosėdos už
pildė šias įdubas. 

Pasak" James Head, ledynai 
slinko nuo ašigalių į vidurines 
p la tumas laikotarpiu, kuris 
prasidėjo prieš 350,000 metų ir 
baigėsi prieš 4 milijonus metų. 

Trečiame straipsnyje, kurio 
autorius yra John Murray iš 
Didžiosios Britanijos atvirojo 
universiteto, pateikiami duo
menys apie užšalusį vandens 
kūną, kuris yra maždaug tokio 
ploto ir gylio kaip Šiaurės jūra 
Žemėje. 

Stereovaizdo kamera gauti 
duomenys leidžia spėti, kad 
ledo yra ir dabar Marso pavir
šiuje ar giliau po paviršiumi. 

James Head dar sako, kad 
jo su kolegomis t ir tas ledynų 
suneštas nuosėdas galima bus 
detaliau išnagrinėt i ateityje, 
kai bus paimti mėginiai, tuomet 
ir duomenų apie gyvybę Marse 
bus daugiau. „Jei turėtume to 
ledo, sužinotume gerokai dau
giau apie klimato pokyčius 
Marse, apie gyvybės galimybę", 
— aiškino J. Head. 

(Iš spaudos) 

Paminklas karaliene! 
2002-aisiais mirusiai kara

lienei motinai, kuri dešimtme
čius buvo mylimiausia karališ
kosios šeimos narė , Londone 
bus statomas paminklas, pra
nešė Didžiosios Britanijos dien
raštis „Guardian". 

Anot laikraščio, lėšų apie 3 
mln. eurų kainuosiančiam pa
minklui gauti ket inama par
davus karalienės Elizabeth II 

80-ojo gimtadienio, kuris bus 
švenčiamas kitais metais, gar
bei išleistas progines monetas. 

Karalienės motinos statulą 
ket inama pastatyt i greta jos 
vyro kara l iaus George VI, 
1895—1952 statulos praban
gių parduotuvių gatvėje „The 
Mali" Londono centre. 

(Iš spaudos) 

Kunigas R. Mikutavičius dvejojo, kam dovanot i savo koiekcija 

Atkelta iš 1 psl . 
L. Kolaitienės teigimu, jos 

brolis nebuvo apsisprendęs, 
kam dovanoti paveikslus — 
Bažnyčiai ar miestui. Jo dvejo
nes esą paskatino „ne taip trak
tuojamas jo darbas". R. Miku
tavičius esą netgi siūlęs savo 
kolekciją Prezidentūrai. 

Antrasis sūnėnas Artūras 
Kolaitis teismui teigė, jog nesu
laukus atitinkamo atgarsio bei 
dėmesio, dėdės ketinimai pado
vanoti kolekciją miestui atslū
go. Pasak sūnėno, R. Mikutavi
čius sakęs, kad reikės galvoti, 
kaip toliau elgtis. 

Apklausiami R. Mikutavi
čiaus artimieji tikino, jog pei
zažai, dėl kurių pardavimo kal
tinami teisiamieji, kabėjo kuni
go bute. Tai liudija įvairių šven
čių proga bute darytos fotografi
jos, taip pat vaizdo įrašas. Ku
nigas jiems buvo sakęs, kad pei
zažus pirko iš kaunietės, gyve
nančios netoli Kauno medicinos 
universiteto klinikų. 

R. Mikutavičiaus artimieji 
neturėjo žinių, už kokias lėšas 
kunigas įsigijo butą, pirko pa
veikslus. Didžiąją dalį paveiks
lų, pasak R. Kolaičio, jo dėdė 
1971-1983 m. nusipirko iš tuo

metiniame Leningrade gyvenu
sios kolekcininkės. 

Kunigo sesuo teigė, kad jos 
brolis gaudavo labai daug do
vanų. Nemažai paveikslų jam 
padovanojo Panevėžiuke gyve
nanti dvarininkė. Pasak L. Ko
laitienės, sovietmečiu antikva
riniai paveikslai nebuvo verti
nami, vieną jų kunigas pamatė 
laikomą tiesiog an t statinės. 

Kai sykį sūnėnas Ričardas 
paklausė dėdės, ar jis nebijąs 
laikyti tiek meno vertybių, šis 
atsakė: „Mūsų visuomenė dar 
nesubrendusi tokius dalykus 
vogti". 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapohs (versle 49 metai! 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

\Voodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650: 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Parduodamas mūrinis 4 butų 
namas Oak Lawn 

su įrengtu „basement". 
First Rate Real Estate, 

773-767-2400 Aušra Padalino. 

Parduodamas vienos šeimos 
mūrinis namas Bridgeporte. 

(Reikalingas remontas) 
First Rate Real Estate, 

773-767-2400 Aušra Padalino. 
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Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU (VAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seelev 
Chicago. IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

SIUNTINIUS [GUS, AUTOMOBILIUS 
ŲSKITE PER Į i f i s 

VItA C A I I M Y I H ; 
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LIETUVA LATVIJA, ESTIJA. I KRAtNA, BALTARUSUA 
IŠSIUNČIAME K I E K V I E N A SAVAII L; 
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1-773-5859 

VIDA M . fą* 
SAKEVICIUS """ 

Reai Estate C o n s u l t a n t 
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708-889-214* 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
P U T N A M O RĖMĖJU VAKARIENĖ 

„DRAUGO" DIENRAŠČIO RE
DAKCIJA Didįjį Penktadienį 
nedirbs. Šeštadienio laikraštis 
su kultūros priedu bus leidžia
mas ketvirtadienį. Linkime vi
siems laimingų šventų Velykų. 

VAKARAS „SAPNAS" su daini
ninkais Liveta ir Petru Kaz
lauskais bus šeštadienį, ba
landžio 16 d., 7 v.v., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Detroite dainininkų koncertas 
vyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 12 v.p.p. Detroito koncertą 
organizuoja „Saulutės" atstovė 
Birutė Bublienė. Lietuvos vaikų 
globos būrelis „Saulutė" kviečia 
visus pasitikti pavasarį su gar
siais dainininkais. 

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 3 D., 
12 v.p.p. PLC Renginių komite
tas ruošia Atvelykio stalą. Visi 
maloniai kviečiami. Dėl rezer
vacijų skambinti Aldonai Pale-
kienei, tel. 708-448-7436. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Či
kagos skyriaus, vyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidalinti savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje, tel. 773-735-6677. 

ŠV. VELYKŲ PRISIKĖLIMO MIŠIOS 
įvyks 6:30 v.r. Cicero Šv. An
tano bažnyčioje. Labai kviečia
me visus lietuvius gyvenančius 
Čikagos vakariniuose prie
miesčiuose ir ypač naujai į 
Ameriką atvykusius susipažinti 
su veiklia ir draugiška Cicero 
lietuvių tikinčiųjų bendruo
mene ir dalyvauti šv. Mišių 
aukoje lietuvių kalba. Kitos 
pamaldos: Didįjį penktadienį 
kryžiaus garbinimas lietuvių 
kalba bus 5 v.v. ir antros Ve
lykų ryto Mišios bus 9 v.r. Šv. 
Antano bažnyčia yra 15 ir 50 
gatvės sankryžoje, Cicero mieste. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
vakare „Pavasario vėjas" savo 
kūrybą skaitys kun. Rimvydas 
Adomavičius, Vitalija Pulokie
nė, Eglė Juodvalkė. Kornelijus 
Jazbutis, Irena Norkaitytė-Ge-
lažienė, Sigita Lukauskaitė, 
Linas Umbrasas, Vilija Va-
karytė, Vilimas Zablockis. 
Programai vadovaus aktorė 
Audrė Budryte-Nakienė. Va
karas įvyks balandžio 1 d., 7 
v.v. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Visi kviečiami sutikti 
pavasarį poetinio žodžio 
skambesiu. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai, siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir pan.s. Pasitei
rauti, ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629, USA. El-
paštas: Krism516@yahoo.com 

„ŽIDINIO' PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, vėl ruošiami 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemonte, šeštadienį 
prieš Atvelykio sekmadieni, 
balandžio 2 d., 8 v.r. Pamaldų 
tema: Kristaus kančia ir pri
sikėlimas atvėrė Dievo gai
lestingumo srovę visai žmonijai 
Visi nuoširdžiai kviečiami į 
pamaldas. 

PALAIMINTOJO JURGIO MATU
LAIČIO LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MISIJOJE DIDŽIOSIOS SAVAI
TĖS PAMALDŲ TVARKA: 
Didįjį Ke tv i r t ad ien i ryto šv. 
Mišių nėra. 6 v.v. išpažintys, 7 
v.v. šv. Mišios, švč. sakramento 
išstatymas, adoracija iki 10 v.v. 
Didįjį P e n k t a d i e n į įsakytas 
pasninkas, nėra ryto šv. Mišių. 
Adoracija bažnyčioje nuo 8 v.r. 
iki 2 v.p.p. 2:30 v.p.p.Kryžiaus 
keliai. 3 v.p.p.liturginės apei-
gos-komunija, po apeigų išpa
žintys. 
Didįjį Šeš tadienį nuo 3 v.p.p. 
iki 5:30 v.p.p. išpažintys. 8 v.v. 
Velykų viligija: ugnies, velyk
inės žvakės, vandens šventini
mas, šv. Mišios. 
Velykos: 7 v.r. Prisikėlimo šv. 
Mišios (gieda choras). 9 v.r. šv. 
Mišios. 11 v.r. šv. Mišios (gieda 
choras). 6 v.v. tylios šv. Mišios. 

SOLISTĖ VIOLETA URMANA-
Urmanavičiūtė dainuos Mas-
cagni operoje „Cavalleria Rus-
ticana" pagrindinę Santuzza 
partiją Metropolitan (New 
York) teatre. Šios operos tie
sioginę laidą galima girdėti šį 
šeštadienį, kovo 26 d., 12:30 
v.p.p. per WFMT - F M 98.7 
radio stotį. 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
BAŽNYČIOJE DIDŽIOSIOS SA
VAITĖS MIŠIŲ TVARKARAŠTIS: 
Kovo 24 d. , 7 v.v. lietuvių ir 
anglų kalbomis. 
Kovo 25 d., 7 v.v. lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kovo 26 d., 7 
v.v. lietuvių ir anglų kalbomis. 
Kovo 27 d. - Velykos. Šv. mi
šios aukojamos: 7 v.r. ir 10:30 
v.r. lietuvių kalba; 9 v.r. ir 12:15 
v.p.p. anglų kalba. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 
š.m. balandžio 1 d., penktadie
nį, 7 v.v. Jaunimo centre rengia 
poezijos vakarą „Pavasario 
vėjas". Vakaro programos vedė
ja aktorė Audrė Budryte-Na
kienė. 

„CAVALLERIA RUSTICANA" 
vyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 3 v.p.p. Mortono mokyklos 
auditorijoje, 2423 S. Austin 
Bivd., Cicero IL. Bilietus galima 
įsigyti „Seklyčioje" 2711 W. 
71st Str., Chicago, IL 60629. 
Šiokiadieniais bilietai parduo
dami nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. ir 
šeštadieniais nuo 10 v.r. iki 2 
v.p.p. Bilietus taip pat galima 
įsigyti paštu, pridedant sau 
adresuotą vokelį su pašto žen
klu. Užsakymus siųsti Lithua-
nian Opera Co„ Inc., 3222 W. 
6&h Place, Chicago, IL 60629. 
Daugiau informacijos jums 
suteiks valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, tel. 773-925-
6193, arba interneto svetainėje, 
adresu: 

www.lithoperachicago.org. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia J u s dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., Willowbrook 
pokylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave., Willow Springs, IL. Se
minaro programoje medicinos 
paskaitas skaitys gydytojai: 
Lietuvos gydytojų sąjungos 
pirm. dr. Liutauras Laba
nauskas ir ALGS pirm. dr. A. 
Vanagūnas, kur is apžvelgs 
Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjungos veiklą. Bus kokteiliai 
ir vakarienė. Pradžia 6 v.v. 
Maloniai kviečiami visi kolegos: 
medicinos, stomotologijos gydy
tojai, farmacininkai ir kiti 
sveikatos apsaugos darbuotojai. 
Pasiteirauti galima LTSC cen
tro tel. 773-434-4545, nuo 11 
v.r iki 5 v.p.p 

Čikagos ir apylinkių Ne
kaltai Pradėtosios Marijos se
serų (Putnamo) rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė įvyko 2005 m. 
kovo 6 d. Vakarienė prasidėjo 
šv. Mišiomis Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. 
Kęstutis Trimakas ir koncele-
brantai: prel. Ignas Urbonas, 
kun. Algirdas Paliokas, kun. 
Rimvydas Adomavičius ir kun. 
Antanas Gražulis. Kun. Tri
makas savo pamoksle pritaikė 
skaitytos evangelijos mintį, kad 
kai Kristus pagydė akląjį, kuris 
nieko nematė , j is j am davė 
paskatos ir drąsos. Taip ir 
seselės-vienuolės savo meile, 
drąsa ir gerais darbais t raukia 
jus, rėmėjus prisidėti prie jų 
darbų. Jis kaip pavyzdį davė 
įvykį iš Prancūzijos revoliucijos. 
Tėvai pasiuntė savo šešiolik
metę dukterį į vienuolyną. Kai 
revoliucionieriai naikino vie
nuolynus ir seseles vedė į baus
mės ir mirties vietą — giljotiną, 
jos ėjo drąsiai giedodamos. Še
šiolikmetė, stovėjusi minioje, tai 
matydama, buvo pagauta tos 
Kris taus meilės, prisijungusi 
prie šių vienuolių ėjo tiesiai į 
mirtį. Kun. Trimakas taip pat 
priminė, kad kovo 6 d. buvo 
areštuota Adelė Dirsytė, kuri 
taip pat sėmėsi tos drąsos iš 

Kristaus meilės. Kristus trau
kia prie savęs seseles, o mes per 
jas taip pat esame traukiami 
prie Jo. Pal. Jurgis Matulaitis 
ta i suprasdamas steigė vie
nuolynus, per kuriuos būtų 
daromi geri darbai. 

Kalba pirmininkė Kazimiera 
Požarniukienė. 

Per šv. Mišias giedojo solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, vargonais pr i tarė 
muzikė Jūratė Grabliauskienė. 
Po to, visi rėmėjai rinkosi į 
Jaunimo centro didžiąją salę 
vakarienei. Rėmėjų pirmininkė 
Kazimiera Požarniukienė pa
dėkojo visiems susirinkusiems. 
Valdybos pirmininkė pakvietė 
viešnią seselę Margaritą Ba
reikaitę tarti žodį. Ji kalbėjo: 
„Brangūs rėmėjai ir bičiuliai, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vardu sveikinu atvyku
sius į šią mūsų rėmėjų va
karienę ir dėkoju už moralinę 
bei materialinę paramą mūsų 
vienuolijai čia ir Lietuvoje. Mū
sų seserys Lietuvoje, panašiai 
kaip ir čia, dirba su jaunimu 
įvairiose vasaros stovyklose, 
padeda organizuoti ir dalyvauja 
jaunimo įvairiuose kursuose. 
Dirba mokyklose, katechetiniuo
se centruose, karite (Caritas). 

Kaune vienuolyno patalpas 
naudoja ir parapija, įsteigta 
Matulaičio vardu, bet neturinti 
bažnyčios. Taip pat gan dažnai 
tose patalpose vyksta kate

chetiniai kursai į kuriuos su
važiuoja mokytojai iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Vienuolyno 
patalpas naudoja jaunimo ir 
suaugusiųjų chorai. Kaune 
gyvenančios seserys kviečia 
atvykstančius iš Amerikos lietu
vius apsistoti pas jas kur laukia 
tam tikslui paruošti kambariai. 

Vilniuje dirbančios seserys 
jau baigė remontuoti seną isto
rinį pastatą, kuris yra sena
miestyje, priešais Prezidentūrą. 
Kieme yra naujas nedidelis pas
tatas, kurį naudoja anoniminių 
alkoholikų grupė, ta ip pat 
apleisti gatvės vaikai. 

Seserys pradėjo dirbti su 
moterimis, kurios nepajėgia 
vienos spręsti savo psicho
loginių problemų ir jas mėgina 
įtraukti į įvairius darbelius. 

Rambonyse (netoli Alytaus) 
ir Marijampolėje turime senelių 
ir vaikučių globos namus. 

Kadangi Lietuvoje vienuo
lyne yra jaunesnių seserų, tai 
jos ir dirba net penkiose vys
kupijose. Amerikoje mes orga
nizuojame rekolekcijas Put-

Kalba ses. Margari ta Bareikai te , 
name, padedame Lietuvai siųs
damos vargan pa t ekus ioms 
šeimoms siuntinius — pagalbą. 
Lietuvos bažnyčioms l i turginius 
rūbus, daiktus. 

Mes meldžiame Viešpatį , 
kad j aun imas , gyvenant i s 
Amerikoje, a ts i l ieptų į Vieš
paties kvietimą dirbti Dievui ir 
žmonių gerovei. 

Baigdama noriu da r pridėti, 
kad ypat inga padėka t e n k a 
mūsų nenu i l s t amai rėmėjų 
valdybos pi rmininkei , Čepai

tienei, Giedrei Čepai tyte i ir 
visiems apsilankiusiems, prisi
dėjusiems prie šio vakaro 
parengimo. Viešpats teatlygina 
visiems už gerą". 

Prasidėjo vakaro meninė 
programa. Dainininkė Vilija 
Kerelytė, savo maloniu balsu, 
ins t rumentu p r i t a r i an t Algi
mantui Barniškiui, padainavo 
šias dainas: „Tėvynė", „Namų 
šiluma", „Mėlynaki Nemunėli", 
„Daug, daug dainelių" (kuriai 
pritarė visi salės dalyviai), „Prie 
mažo namelio" ir „Pavasaris". 
Reikia pažymėti, kad solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai 
ir Vilija Kerelytė j iems skirtus 
honorarus paaukojo seselių 
rėmėjų iždui. 

Po meninės programos kun. 
Antanui Gražuliui sukalbėjus 
maldą, susirinkę svečiai gar
džiavosi vaišėmis. Vakarienės 
dalyviai, pabendravę prie vaišių 
stalo išsiskirstė, savo dalyva
vimu parėmę svarbius seselių 
darbus Amerikoje ir Lietuvoje. 

S a u l ė J a u t o k a i t ė 

Nekalto Marijos Prasidėjimo rėmėjų vaidyba su seselėmis. Sėdi iš kairės: ses. Danutė, K. Požar 
Čepaitienė, R. Jautokaitė, J. Ivašauskienė, A. Tiškuvienė; stovi I eil. ses. Margarita, E. Radviliene, 
V. Valavicienė, ses. Laimutė, A. Vadeišienė. S. Jautokai tė; II eil.: A. Valavičius ir A. Underienė. 

Lemonto apylinkės LB valdyba TĘSI A A Ąf 

Kovo 6 dieną per visuotinį 
metinį susirinkimą vyko JAV 
Lemonto apylinkės LB valdybos 
rinkimai. Jų metu buvo išrinkta 
nauja valdyba į kurios sudėtį 
įėjo: Algis ir Milda Talat-Kelp-
šai, Rimantas Dirvonis, Euge
nijus Stasiulis, Irena Vilimienė, 
Onutė Plečkaitytė, Vytas ir Sta
sė Jagminai, Leonas Jurai t is . 

Kovo 13 dieną buvusi Le
monto apylinkės LB pirmininkė 
Nijolė Nausėdienė sušaukė 
naujos valdybos išrinktus na
rius ir oficialiai perdavė savo 
pareigas naujai valdybai. Šiame 
posėdyje negalėjo dalyvauti 
Algis ir Milda Talat-Kelpšai. 
nes šiuo metu jie yra išvykę ir 
sugrįš tik po šv. Velykų, tad 
naujoji valdyba dar negali pa
siskirstyti pareigomis. Iš valdy 
bos iždininko pareigų taip pat 
pasitraukė Eugenijus Stasiulis, 
nes jis nori skirti daugiau laiko 
savo šeimai, anūkams ir leisti 
kitiems padirbėti. 

Per mano ketverius valdy
bos pirmininkavimo metus , 
kartu su valdybos nariais sten
gėmės sekti ankstesnių valdybų 
darbus, eiti tais pačiais keliais. 
Prireikė vienus renginius pa
keisti kitais, stengėmės dau
giau prisitaikyti prie lietu
viškos visuomenės poreikių. 
Dėkingi esame plačios Lemonto 
apylinkės bendruomenės na-

Skelbimai 

.DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 771 S8S 9500 

N a m a m s p i r k t i pa sko los 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West C e n n a k Road . 
Tel . (773) 847-7747 

riams, kurie mus rėmė savo 
dalyvavimu, savo aukomis, dė
kingi esame po šimtą dolerių 
paaukojusiems Lemonto LB: tai 
Aleksas Vitkus, Kurtas Vėlius, 
Teodoras Rudaitis, Janina Lie-
ponienė, S. Jelionienė, dr. Pet
ras Kisielius, Jr. J iems buvo 
įteiktas LB žyminis ženklelis. 
Praėjusios kadencijos iždinin
kas dar negalėjo sudaryti auko
tojų pilno sąrašo, nes dar vis 
ateina laiškai su aukomis, su 
solidarumo mokesčiais. Tad 
naujos valdybos išrinktas iždi
ninkas tą padarys ir bus viešai 
paskelbti aukotojų sąrašai. Aš 
noriu padėkoti Baniutei ir 
Romui Kronams, kur ie per 
gegužines pasiaukojusiai dirbo 
prie loterijos, dar Baniutė Kro-
nienė ir Vytautas Jasinevičius 
nuotraukomis garsino mūsų 
renginius, tad ačiū jiems. Dė
kinga esu valdybos nariams, be 
kurių pagalbos nebūtume su
rengę visų renginių: tai Riman
tas Dirvonis, Leonas Juraitis, 
Vytas Jagminas, Eugenijus Sta
siulis. Reiškiu padėką ir nuola
t iniams m&sų valdybos tal
kininkams: Genutei Stasiulie-
nei, Danutei Dirvonienei, 
Natalijai ir Mečiui Mažeikams, 
Genutei ir Algiui Razumams 
Buvo ir daugiau talkininkų ir 
malonu, kad paprašius visi 
mielai prisidėdavo savo darbu. 
Malonu ir gera dirbti, kai jauti 
kitų žmonių paramą. Ačiū 
visiems. 

Tikimės, kad naujoji valdy
ba puikiai dirbs, dar sugebės 
įnešti kažką naujo, patrauks 
dar didesnę lietuvių visuo
menės dalį. Tad, iš savo pusės 
linkiu kuo geriausios sėkmės ir 
nenuilstančios energijos dar
buose. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

TF 
Tradicinė Amerikos lietuvių 

inžinierių ir architektų sąjun
gos Čikagos skyriaus organi
zuota slidinėjimo išvyka ir šie
met buvo sėkminga. Vasario 27 
d., sekmadienį, džiaugėmės ge
ru oru ir puikiomis slidinėjimo 
trasomis, nors prieš tai buvo 
kilusios abejonės - a r pakaks 
sniego, ar nebus per šilta? 

Tik grįžtant į namus, prie 
Čikagos, pradėjo lynoti. Kai 
kurie iš mūsų, kaip inžinierius 
Anzelmas Tursa su žmona 
Jovita, dar šeštadienį atvyko į 
Alpine Valley ir mus pasitiko 
sportiškai nusiteikę. Tarpe kitų 

IDINEJIMO 
ĮJOS 

čiųjų. Tačiau po kelių nusilei
dimų nuo mokomosios kalvos, 
jie jau su visais skriejo ilgosio
mis trasomis. Šį kar tą neatvyko 
nei vienas ankstesnės bangos 
slidininkas. Matyt nesitikėjo, 
kad išskridus į Lietuvą pagrin
diniam slidinėjimo entuziastui 
Teodorui Rudaičiui , išvyka 
įvyks. Užtat jaunimo susirinko 
nemažai - tai mūsų sekretorės 
Vilmos Jarulienės nuopelnas. 

Puikiai praleidę sekmadie
nį, kartu pavakarieniavę Alpine 
Valley kavinėje, sveiki ir lai
mingi grįžome namo. 

A u r e l i j a 
D o b r o v o l s k i e n ė 

Skelbimai 
•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-

i nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

j net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
; įkainius"? Dažniaus ia i tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkas i ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 

'•- LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 

j et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 

; gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

Nuotraukoje iš kairės Eglė Daukšaitė, Arvydas Jarul is , Vilma Jaru l ienė , Artūras Daukšas, Artūras Jarulis, 
Dovilė Šarkienė ir Raimondas Šarka 

mailto:Krism516@yahoo.com
http://www.lithoperachicago.org

