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A. Petruševičius: J. Abromavičius 
nužudytas nepasidalijus pinigu 

Lietuvių kalbos 
besimokantiems 
užsieniečiams — 

K. Būgos stipendijos 

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) — 
Trečiadieni Seimo laikinajai komisi
jai liudijęs buvęs parlamentaras Al
girdas Petruševičius atmetė ant jo 
krentančius įtarimus, tvirtindamas, 
kad su savanorio Juro Abromavičiaus 
žūtimi jis niekaip nesusijęs ir jo ne
pažinojęs. 

J. Abromavičiaus žūties aplinky
bes tiriančiai komisijai dėstydamas 
tarp savanorių vyraujančią nuomonę, 
jis sakė, kad tai galėjo būti susiję su J. 
Abromavičiaus verslo ryšiais. „Dau
gumos savanorių nuomone, jis galėjo 
būti nužudytas dėl pinigų nepasidali
jimo. Nė vienas savanoris nemanė, 
kad tai savanoris galėjo padaryti", -
tvirtino A. Petruševičius. 

Jis nemano, kad J. Abromavičių 
galėjo susprogdinti jo pažįstamas, vė
liau žuvęs Vladas Grybauskas. „Aš jį 
labai gerbiu, tikrai netikiu ta versija, 
kad jis susprogdino J. Abromavičių", 
— komisijai liudijo buvęs Seimo narys. 

Jis tvirtino, kad su V Grybausku 
nei prieš sprogimą, nei po to J. Ab
romavičiaus neaptarinėjęs. Tačiau 
buvęs parlamentaras pripažino, kad 
iš jo buvo gautas toks prisipažinimas, 
tačiau tai esą buvo padaryta darant 
psichologinį spaudimą. A. Petruševi
čius teigė, kad tai buvo ne tardymas, 
o tiesiog kankinimas, esą jį 11 parų 
terorizavo. Buvęs parlamentaras sa
kė, kad tokiu būdu apkalbėjo lavoną, 
tačiau dėl to gailisi. 

J. Abromavičiaus žūtį tirianti 
Seimo komisija turės atsakyti į kelis 
klausimus, susijusius su buvusio Sei
mo nario A. Petruševičiaus veikla. 
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Seimo laikinajai komisijai liudijo buvęs parlamentaras Algirdas Petruševičius. 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

„Kada, kokiu tikslu ir kieno ini
ciatyva vienas iš minimų J. Abroma
vičiaus nužudymo byloje asmenų — A. 
Petruševičius buvo įtrauktas į 1996 
m. Seimo rinkimų daugiamandatėse 
apygardose sąrašą? Ar J. Abromavi
čiaus byloje minimas asmuo A. Pet
ruševičius 1990-2000 metais buvo pa
tekęs į teisėsaugos institucijų akiratį? 
Jei taip, tai dėl kokių veikų ir ko
kiomis aplinkybėmis? Ar vienas iš 
minimų J. Abromavičiaus nužudymo 
byloje asmenų - A. Petruševičius, bū
damas Seimo nariu, Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos komiteto ar 

kitų parlamentinių komisijų nariu, 
turėjo galimybę gauti (ar gavo?) iš 
Seimo sudarytų komisijų, teisėsaugos 
ar kitų institucijų bet kokios infor
macijos apie J. Abromavičiaus žūties 
aplinkybes, atskirų SKAT kariškių 
maištą Kaune bei geležinkelio Kazlų 
Rūdos apylinkėse ir tilto per Bražuo
lę sprogdinimus?" - tokie klausimai 
pateikiami nutarime. 

Buvęs Valstybės šauumo depar
tamento SD darbuotojas savanoris J. 
Abromavičius buvo susprogdintas 
Kaune 1997 m. sausio 31 d. 

Lietuvoje lankysis 
Albanijos prezidentas 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) — Lie
tuvoje trečiadienį ir ketvirtadienį 
lankysis Albanijos prezidentas Alfre
das Moisiu. 

Kaip pranešė prezidento spaudos 
tarnyba, Lietuvos vadovo Valdo 
Adamkaus ir A. Moisiu susitikime 
numatoma aptarti dvišalius politi
nius ir ekonominius santykius, Alba
nijos euroatlantinės integracijos per
spektyvas, Baltijos ir Adrijos regionų 
bendradarbiavimo iniciatyvas, dvišalį 
bendradarbiavimą skatinant preky
binius ryšius ir tarpusavio investici
jas. Lietuvos ir Albanijos vadovai kal
bėsis apie padėtį Vakarų Balkanuose, 
Kosovo statuso klausimu ir energeti
nio saugumo problemas. 

Prezidento rūmuose bus pasira
šytas susitarimas tarp Lietuvos ir Al
banijos vyriausybių dėl Investicijų 
apsaugos ir skatinimo. 

Trečiadienį popiet Albanijos pre-

Alma Adamkienė ir Albanijos preziden
to dukra Mirela Moisiu. 

Gedimino Savicko (ELTA) nuotr. 

zidentas susitiks su premjeru Gedi
minu Kirkilu ir padės vainiką Anta
kalnio kapinėse, prie monumento kri
tusiems už Lietuvos laisvę. 

Ketvirtadienį A. Moisiu susitiks 
su Seimo pirmininku Viktoru Mun-

.Jianu, pasakys kalbą Seimo plenari
niame posėdyje, apžiūrės sostinės se
namiestį, lankysis Trakuose. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) — Ki
tų šalių universitetuose lietuvių kal
bą ir literatūrą studijuojantiems už
sieniečiams bus skiriamos Kazimie
ro Būgos stipendijos. 

Šių stipendijų gavimo tvarką 
trečiadienį vykusiame posėdyje pa
tvirtino Vyriausybė. 

K. Būgos stipendija bus siekiama 
skatinti domėjimąsi lietuvių kalba ir 
literatūra užsienyje, taip pat remti 
lietuvių kalbą studijuojančius užsie
nio valstybių studentus. Kasmet pa
ramą gaus ne daugiau kaip dešimt 
užsieniečių. Stipendija, kurios dydis 
8 MGL (1,040 litų) per mėnesį, bus 
skiriamos akademiniams metams 
(10 mėnesių). 

Numatyta, jog studentų atranką 
vykdys lituanistikos centrai užsienio 
universitetuose bei Švietimo ir mok
slo ministerija (ŠMM). Stipendijų ga
vimą koordinuos iš ŠMM, URM, 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento, mokslo ir studijų instituci
jų, studentų atstovybių sąjungų ats
tovų sudaryta komisija. 

Konkurse stipendijai gauti galės 
dalyvauti užsienio šalių bakalauro, 
magistro ar doktorantūros dieninių 
studijų lituanistinių ar baltistikos 
programų studentai, kurie lietuvių 
kalbą studijuoja ne mažiau kaip vie
nerius metus. Pasirenkant stipendijų 
gavėjus, bus atsižvelgiama į studijų 
rezultatus. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

KARDINOLAS LIETUVIŲ 
PARAPIJOJE PAGERBĖ 

ŠV KAZIMIERĄ 
Pirmadienis, kovo 5-osios rytas. 

Skubame į Philadelphia mieste glū
dinčią Sv. Kazimiero parapiją. Įsteig
ta 1893 metais, ši parapija yra seniau
sia lietuvių parapija mieste, vėliau 
įkurtų ir tebeveikiančių Sv. Jurgio ir 
Sv. Andriejaus lietuvių parapijų mo
tina. Pirminis Sv. Kazimiero bažny
čios pastatas nesulaukė šių dienų. 
Ilgų metų bėgyje net du kartus baž
nyčią teko iš pagrindų atstatyti. Tad 
šiuo metu tikintieji meldžiasi tre
čioje parapijos bažnyčioje. Nors Sv. 
Kazimiero parapijoje mažai lietuvių 
tebėra likę, parapijos klebono kun. 
Petro Burkausko rūpesčiu bažnyčios 
vidus dvelkia lietuviškumu. Pagarba 
teikiama ne vien šv. Kazimierui, bet 
ir Aušros Vartų Marijai ir palaimin
tajam arkivyskupui Jurgiui Matulai
čiui. 

v v 

Šiandien Sv. Kazimiero parapijo
je dvi ypatingos šventės. Pagerbiamas 
Lietuvos patronas šv. Kazimieras jo 
vardinių proga ir paminima Sv. Ka
zimiero lietuvių parapijos mokyklos 
100-metų gyvavimo sukaktis. Su
kakčių pažymėti atvyko pats Philadel
phia arkivyskupas, kardinolas Justin 
Rigali ir gausus būrys svečių kunigų. 
Jaučiamės lyg" atlaiduose. Bažnyčios 
pirminiuose suoluose mokyklos mo

kiniai, už jų parapijiečiai ir kitų 
dviejų Philadelphia lietuvių parapijų 
lietuviai tikintieji. Atvykome iš toli, 
nes jautėme svarbą kardinolui paro
dyti, kad mums rūpi lietuviškasis pa
veldas, kad tikinčioji lietuvių ben
druomenė Philadelphia mieste te
bėra gyva. 

v 

Sv. Mišių pradžioje kun. Bur-
kauskas pasveikino kardinolą, prie-

v 

musį kvietimą apsilankyti Sv. Kazi
miero parapijoje padėti atšvęsti Sv. 
Kazimiero šventę ir parapijos mokyk
los jubiliejų. Jis padėkojo kardinolui, 
kad jo arkivyskupijoje tebeveikia trys 
lietuvių parapijos. Jokioj kitoj JAV 
vyskupijoje nėra tiek lietuvių parapi
jų, įskaitant ir lietuvių, gausioje Či
kagoje. Klebonas pareiškė padėką 
mokyklos mokytojams, vaikų tėvams 
ir parapijiečiams, kad su Viešpaties 
pagalba galėta sulaukti garbingos 
sukakties. Kartu apgailestavo, kad 
šie mokslo metai paskutinieji. 

Mokinių skaičiui nukritus že
miau šimto parapija neišgali toliau 
mokyklos išlaikyti. Mokykla krikš
čionišką)} auklėjimą Įdiegė tūkstan
čiams mokinių, į pasaulį išvedė daug 
garbingų žmonių. Vienas buvusių 
mokinių šiandien čia dalyvauja. Tai 
prel. Pranciškus Statkus, baigęs šios 

Philadelphia Šv. Kazimiero parapijos mokyklos mokiniai ir mokytojai su 
klebonu kun. Petru Burkausku (kairėje). 

EAST $T. LOUIS, l t 

ZIGMO GRYBINO PAGERBIMAS 
Sekmadienį, sausio 21 d., Nekal

tojo Prasidėjimo lietuvių parapija 
susirinko pagerbti Zigmą Grybiną. 
Nors mūsų yra tik labai maža saujelė, 
po šv. Mišių visi susirinko priešpie
čiams į „Lady of the Snows" resto
raną padėkoti Zigmui už jo darbą, 
meilę ir atsidavimą mūsų parapijai. 

Penkiolika metų Zigmas labai 
tvarkingai vedė ir tvarkė visus para
pijos reikalus. Mes nuolatinio kle
bono neturime. Dabartinis kunigas 
R. Haas atvažiuoja tik sekmadieniais 
šv. Mišioms, todėl visos kitos pareigos 
teko Zigmui. Visą tą laiką jis labai 
gražiai sugyveno su vyskupija ir buvo 
gerbiamas. Ir dabar Zigmo dėka mes 
kiekvieną sekmadienį per šv. Mišias 
girdime mums brangias lietuviškas 
giesmes. Zigmas daugelį metų buvo ir 
mūsų Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininku. 

Kunigas R. Haas padėkojo Zig
mui Grybinui už jo triūsą ir atsida
vimą Nekaltojo Prasidėjimo parapi
jai. Teisėjas Andrew Gleeson pagyrė 
Zigmo pastangas išlaikyti šią parapi
ją lietuviškoje dvasioje. 

Mūsų dabartinė LB pirmininkė 
Danutė Žabaitė-Lasky prisiminė, 
kaip prieš šešiolika metų tik atvyku
siai iš Lietuvos, Zigmas ir jo žmona 
Virginija buvo pirmieji čia jos sutikti 
lietuviai. Jie buvo labai malonūs ir 
draugiški. Grybinai Danutę nuošiiį, 
džiai globojo. Ji yra darbšti, nuoširdi, 
visi ją labai pamilome. Jos vyras John 
Lasky yra baigęs šios parapijos pra
džios mokyklą ir labai remia šią para
piją. Danutė įteikė Virginijai gražią 
rožių puokštę. 

Tai buvo draugiška ir maloni po
pietė. 

Dalyvė 

Philadelphia arkivyskupas kardino
las Justin Rigali Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje su klebonu kun. 
Petru Burkausku. 

parapijos pradžios mokyklą, ilgame
tis Philadelphia arkivyskupijos kan
cleris. Klebonas pasidžiaugė dviejų 
seselių kazimieriečių dalyvavimu šv. 
Mišiose. Per 70 metų kazimierietės 
vadovavo parapijos mokyklai ir tik 
dešimtmetį, pašaukimui sumažėjus, 
nustojo mokykloje darbuotis. 

Sv. Mišios buvo aukojamos ang
lų kalba. Su giliu įsijautimu giedojo 
mokiniai. Pagiedota ir viena lietuviš
ka giesmė - „Jėzau, pas mane atei
ki". Kardinolas savo pamoksle pami
nėjo Sv. Kazimiero asmenį, iškelda
mas jo pamaldumą, skaistumą, atsi
davimą varguoliams, meilę Dievo 
Motinai. Paminėjo patrono Lietuvai 
teiktą stiprybę iškentėti svetimųjų 
okupacijas. Prisiminė apsilankymą 
Sv. Kazimiero koplyčioje Sv. Petro 
bazilikoje. O dėl parapijos mokyklos 
100 metų sukakties kardinolas teigė, 
kad reta parapijinė mokykla tokios 
garbingos sukakties sulaukia. Tik 
daugelio pasiaukojimo dėka ši mo
kykla galėjo išsilaikyti ir išugdyti 
susipratusius tikinčiuosius. Dėkojo 
kun. Burkauskui už jo rodytą rūpes
tį, ypač paskutiniaisiais metais, kai 
mokyklą buvo" užplūdusios finansi
nės problemos. 

Sv. Mišių pabaigoje kardinolas 
Rigali mokyklos vadovybei ir moky
tojams įteikė padėkos raštus. Pažy
mėti ir keli stambieji parapijos mece-

PHILADELPHIA, PA 

Philadelphia lietuviai 
rinko dovanėles 

Lietuvos kariams 
Kovo 25 d. Philadelphia lietuviai 

Šv. Andriejaus parapijoje rinko 
velykines dovanėles Afganistane ir 
Irake tarnaujantiems Lietuvos ka
riams. Organizatoriai kvietė prisidėti 
dovanėlėmis, pinigais (pašto išlai
doms padengti), laiškais, atvirukais, 
palinkėjimais. Be to, Philadelphia lie
tuviai priminė, kadangi kareiviai, 
tarnaujantys Afganistane, lankosi 
vietiniuose našlaičių namuose, į jų 
siuntinį tiktų įdėti ir saldainių, pieš
tukų, žaisliukų. 

Pagal www.lietuviams.com 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
nukelti į 8 psl. 

natai, paskutiniais metais aukoję 
šimtatūkstantines sumas. Lietuvių 
vardu kardinolui įteiktas didelis 
Aušros Vartų Marijos medžio rai
žinys. Po šv. Mišių buvo pakviestas 
Philadelphia LB apylinkės valdybos . 
pirm. Teresė Gečienė. Po šv. Mišių 
parapijos salėje prie vaišių stalo ti
kintieji pabendravo su kardinolu 
Rigali. 

Nors paskutiniaisiais metais pa
rapijos mokykloje lietuvių kilmės 
vaikų nebuvo, o taip pat nemažą dalį 
mokinių sudarė net nekatalikai vai
kai, tenka apgailestauti dėl su moks
lo metų pabaiga įvyksiančio mokyk
los uždarymo. Šiuo atveju arkivys
kupijos kaltinti negalime. Uždarymą 
padiktavo gyvenimas: mokinių skai
čiui mažėjus, sumažėjo ir pajamoms. 
Siekiant sulaukti 100 metų, klebonui 
teko užtraukti paskolą ant buvusio 
seselių mokytojų namo. Nepaisant 
mokinių kilmės, parapijos mokykla 
klebono kun. Burkausko dėka savo 
dvasia buvo lietuviška. Mokykloje 
buvo švenčiamos Lietuvos sukaktys, 
o klebono „įsakymu" Vasario 16-oji 
mokiniams buvo laisva diena. Už tai 
kiekvienas mokinys privalėjo parašy
ti rašinį Lietuvos tema. Sulaukta 
Įdomių rašinių. Mokiniams neliko 
„paslaptis" Lietuves kančios, jos 
istorija, šv. Kazimieras, palaimintasis 
J. Matulaitis ir kazimieriečių įkūrėja 
Motina Marija Kaupaitė. 

Algimantas S. Gečys 
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JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$l35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 
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• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
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Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600 00 • l /Z metų $300.00 
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• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
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PAGAL KREMLIAUS 
SCENARIJŲ 

priklausomos valstybės" - irgi nuo 
Gruzijos atplėšta Pietų Osetija ir 
Padniestrė, atplėšta nuo Moldovos. 
Ten irgi jau įvyko panašios komedi
jos, pavadintos rinkimais. Visų trijų 
vadovai - S. Bagapšas, E. Kokoity ir I. 
Smirnovas pareiškė, kad jų ginkluo
tosios pajėgos ateis viena kitai į 
pagalbą, jeigu Gruzija ar Moldova 
bandys atsiimti atplėštas teritorijas 
jėga. 

Be to, Kremlius atvirai užsime
na, kad, jeigu Kosovas bus paskelbtas 
nepriklausoma valstybe, tai Rusija 
turės teisę įsiklausyti į šių sepa
ratistų valdomų „respublikų" žmo
nių pageidavimą prisijungti prie 
Rusijos Federacijos. Kaip pranešė 
Abchazijos centrinės rinkimų komisi
jos pirmininkas Bagatka Tabagua, 
jokių rinkimų pažeidimų nebuvo ir jų 
atseit nepastebėjo atstovai iš dešim
ties šalių: Rusijos, Armėnijos, Mol
dovos, Ukrainos, Lenkijos, Italijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos ir 
Jordanijos. Tuo tarpu Europos Są
junga oficialiai pareiškė, kad rinki
mai šiame Gruzijos regione negalėjo 
būti išvis organizuojami. Nebent po 
to, kai į savo gimtinę bus leista sug
rįžti šimtams tūkstančių pabėgėlių ir 
išvytų žmonių, garantuojant jų sau
gumą. Savo ruožtu ES paragino Ab
chaziją sėsti prie derybų stalo su 
Gruzija. 

Pietų Osetijos prezidentas 
Eduardas Kokoity Maskvoje surengė 
spaudos konferenciją, kurioje kate
goriškai atmetė pasirodžiusius gan
dus, jog Pietų Osetija ir Abchazija su 
plačios autonomijos teisėmis sugrįš 
prie Gruzijos ir netrukus taps NATO 
nare. „Abi respublikos niekada ne
taps Siaurės Atlanto aljanso narėmis. 
O tokie samprotavimai rodo, kad 
Gruzija netrukus pripažins Pietų 
Osetijos ir Abchazijos nepriklau
somybę. Gruzija gali stoti į NATO, 
bet tiktai be Abchazijos ir Pietų 
Osetijos", - pabrėžė E. Kokoity. 
Pastarasis, tiesa, daugiau laiko pra
leidžia Maskvoje, o ne savo sostinėje 
Cchinvalyje, kaip ir Abchazijos prezi
dentas S. Bagapšas. Juos priima ir 
oficialūs Rusijos asmenys, tiesa, ne 
aukščiausio lygio. Į Kremlių jų kol 
kas neįsileidžia. Bet ir nėra reikalo. 
Visas instrukcijas separatistams per
duoda Rusijos specialiosios tarnybos, 
pirmiausia KGB įpėdinė FSB. 

PETRAS KATINAS 

Atplėštoje nuo Gruzijos „nepri
klausomoje" Abchazijoje įvyko vie
tinio parlamento „rinkimai". Kaip 
teigė Maskvos statytinis Abchazijos 
prezidentas Sergejus Bagapšas, rin
kimuose savo kandidatus į 35 vietų 
parlamentą buvo iškėlusios dešimt 
partijų, o tai parodo, jog Abchazijoje 
tiesiog klesti demokratija, laisva ži-
niasklaida ir t.t. Tačiau S. Bagapšas 
nepaminėjo, kad visos tos neva parti
jos sukurtos dirbtinai ir jos visos 
kovoja už Abchazijos „nepriklauso
mybę". Kitaip tariant, už prisijun
gimą prie Rusijos. 

„Nepriklausoma" Abchazija gy
vena tiktai Rusijos išlaikoma. Ofi
cialiais duomenimis, per 1992-1993 
karą su Gruzija iš Abchazijos buvo 
išvaryta 250-300 tūkst. gruzinų. Jie 
buvo priversti palikti savo namus ir 
turtą. Kaip žinoma, Gruzijos prezi
dentas Michailas Saakašvilis, kalbė
damas apie parlamento „rinkimus" 
Abchazijoje, sakė, kad tas rinkimų 
spektaklis yra neteisėtas vien dėl to, 
kol į Abchaziją negrįš visi išvaryti ir 
pabėgę žmonės. O jų, M. Saakašvilio 
teigimu, yra ne mažiau kaip 400-800 
tūkst., kurie buvo išvaryti pasitelkus 
„elementus iš užsienio". Tie „ele
mentai iš užsienio", aišku, ir buvo 
vadinamieji Rusijos taikdariai, ant 
kurių durtuvų ir su vietinių krimi
nalinių kolaborantų pagalba ir lai
kosi Abchazijos separatistų režimas. 

Įvairiais skaičiavimais, šiuo metu 
Abchazijoje gyvena kiek mažiau nei 
100 tūkst. žmonių. Abchazijos reži
mą, be Rusijos, palaiko dar dvi „ne-

Romos jaunimas švenčia atgailą 
V v 

Šiandien, kovo 29 dieną, Sv. 
Petro bazilikoje Vatikane numatytos 
artėjančiai Pasaulio jaunimo dienai 
pasirengti skirtos Romos vyskupijos 
jaunimo atgailos pamaldos, kurioms 
vadovaus popiežius Benediktas XVI. 
Šiemetinė, iš eilės jau XXII-oji Pa
saulinė jaunimo diena bus švenčiama 
pasaulyje visose vyskupijose Kristaus 
kančios (Palmių) sekmadienį, balan
džio 1 dieną. Dienos temai parinkta 
apaštalo Sv. Jono Evangelijos ištrau
ka „Kad jūs vienas kitą mylėtumėte, 
kaip aš jus mylėjau" (Jn 13,34). 

Apie popiežiaus sprendimą va
dovauti Romos vyskupijos jaunimo 
Atgailos liturgijai ir klausyti nuodė
mių išpažinčių pranešė Romos Vi
kariato generalinis sekretorius ir 
vyskupijos jaunimo sielovados vado
vas mons. Mauro Parmeggiani. Šven
tasis Tėvas, sekdamas savo pirmtako 
Dievo Tarno Jono Pauliaus II pavyz
džiu, panorėjo kaip paprastas kuni
gas jaunimo Atgailos ir Sutaikinimo 

apeigose prisiimti nuodėmklausio tar
nybą. Jonas Pauliaus II, kol leido 
sveikata, klausyti išpažinčių į Vati
kano baziliką ateidavo vieną kartą 
per metus - Didžiojo Penktadienio 
rytą. Ankstesni popiežiai Atgailos 
sakramento viešai neteikdavo. Popie
žius Benediktas XVI dabar nuspren
dė pratęsti šią pirmtako pradėtą 
tradiciją. 

Romos vyskupijos jaunimo At
gailos apeigos Sv. Petro bazilikoje 
prasidės ketvirtadienio pavakare. Jų 
metu yra numatytas momentas indi
vidualiai išpažinčiai. Būtent tuo 

v 

metu Sv. Tėvas užims vietą vienoje iš 
v 

Sv. Petro bazilikos klausyklų ir patar
naus šešiems jauniems Romos vys
kupijos tikintiesiems priimdamas jų 
išpažintis. Tuo pat metu kiti apeigose 
dalyvausiantys kunigai priims viso 
likusio į baziliką susirinkusio jauni
mo išpažintis. 

Parengė N. Šmerauskas 
pagal „VR" 

GAVĖNIOS SKAITINIAI 
KRIKŠTAS - PALAIDOJIMAS 

SU KRISTUMI 
II dalis — Šventojo Pauliaus krikšto doktrina 

Visiems žinoma, kad pauliškojoje kristologijoje akcentuojama iš
ganingoji Kristaus mirtis ir jo prisikėlimas. Mūsų nagrinėjama tema mi
nima įvairiose apaštalo laiškų vietose, nors ir be tiesioginių krikšto nuo
rodų (plg. 1 Kor 1, 13; 1 Kor 15, 3^4); tiesioginė sąsaja su krikštu aptinka
ma Rom 6, 4. Pagal pauliškąją sampratą šis ryšys sudaro krikščioniškojo 
tikėjimo pagrindą, panašiai kaip krikštu įgyvendinamas tikinčiojo daly
vavimas Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Paulius niekuomet neaprašo 
krikšto apeigų, numanydamas, kad jos gerai pažįstamos jo laiško adresa
tams. Tų apeigų senumą liudija ir faktas, jog pats Paulius buvo pakrikš
tytas vėliausiai praslinkus penkeriems metams nuo Jėzaus mirties. Pau
liui svarbu nepaliaujamai pabrėžti, kad tikinčiojo gyvenimas įsišaknijęs 
dalyvavime Kristaus mirtyje ir prisikėlime: „esame suaugę", tapę viena 
būtybe su juo (plg. Rom 6, 5). Tai išreiškiama graikiškais veiksmažodžiais su 
priešdėliu „sun" (su) - „kartu su juo nukryžiuotas", „kartu su juo pa
laidotas", „kartu su juo prikeltas" (plg. teksto atkarpą Rom 6, 1-14). 

Siame dalyvavime privilegijuota vieta tenka krikštui. Laiško romie
čiams 6 skyriaus 3-4 eilutėse žodžiai „krikštas", „pakrikštyti" kartojami 
pabrėžtinai, primenant klausytojams apie krikšto prasmę ir iš to iš
plaukiančias išvadas. Tokią prasmę turi atveriantis pastraipą klausimas: 
„Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pa
krikštyti jo mirtyje?" (Rom 6, 3). Tolesnės eilutės įkvėpė mokymą apie 
krikštą, nuo IV amžiaus tapusį vyraujančia krikšto teologijos pakraipa: 
„Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti (sunetaphemen) mirtyje, 
kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir 
mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mir
ties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimo" (Rom 6, 4-5). 

Reikia pridurti, kad krikšto susiejimas su Kristaus kančia (Velykų 
slėpiniu) nėra būdingas vien Pauliui. Krikštas sudaro pirminio tikėjimo 
turinio dalį, anot paties Pauliaus žodžių: „Pirmiausia aš jums perdaviau, 
ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė 
Raštai; jis buvo palaidotas (etaphe) ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip 
skelbė Raštai" (1 Kor 15, 3-4). Čia galima pastebėti tą pačią trilypę seką, 
kaip ir Rom 6, 4: mirtis, palaidojimas, prisikėlimas. Ankstyvosiose užuo
minose krikšto praktika siejama su „nuodėmių atleidimo" apeigomis (plg. 
Apd 2, 38; 22, 16; Lk 24, 47). Pirmiesiems krikščionims nuodėmių atlei
dimas įmanomas tik todėl, kad Kristus mirė „už mus", nusidėjėlius. Tą 
patį turi omenyje ir Jonas, pasak kurio, Dvasios dovana kyla iš Jėzaus 
mirties ir išaukštinimo (Jn 3, 5; 7, 39; 16, 7). Taigi krikšto ryšys su nu
kryžiavimu ir visu velykiniu slėpiniu visuomet implicitiškai numanomas. 

Dažnai neatkreipiamas reikiamas dėmesys į tradiciją, kurią evange
listas Morkus perteikia Jėzaus ir Zebediejaus sūnų dialogu: „Ar galite 
<...> būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?" (Mk 10, 
38). Tiek evangelistui, tiek skaitytojams aišku, kad „krikštas" reiškia Jė
zaus mirtį. 

Graikiškai kalbantiesiems žodis „krikštyti" kelia veikiau negatyvias 
panardinimo, paskandinimo, laivo sudužimo prasmines sąsajas, kurios 
galiausiai siejasi su mirtimi. Katalikų Bažnyčios katekizmo žodžiais ta
riant, „krikštyti (graikiškai baptizein) reiškia 'panardinti', 'panerti'; 
'panardinimas' į vandenį simbolizuoja katechumeno palaidojimą 
Kristaus mirtyje" (KBK, 1214). Pauliaus plėtojama tema derinasi su ben
dra Evangelijų tradicija, pagal kurią Jėzaus palaidojimas ir buvimas tris 
dienas kape reiškia jo mirties tikrumo patvirtinimą. Jo palaidojimas -
paskutinis aktas - tarsi užbaigia kančios ciklą ir tam tikra prasme pats 
yra išganingos mirties ženklas. Žvelgiant iš šios perspektyvos, tampa 
suprantamas Jono perteikiamas Jėzaus komentaras, kai Marija patepė 
tepalais jo kojas: „Ji tai laikė mano laidotuvių (entaphismou) dienai" (Jn 
12, 8). Čia taip pat daugybėje krikščioniškojo meno kūrinių vaizduojamos 
„palaidojimo" scenos teologinė bei dvasinė prasmė. 

Grįžtant prie pauliškosios 
krikšto tradicijos nedera pamiršti 
Laiško kolosiečiams, kuris, jei ir 
nėra paties apaštalo Pauliaus, tai 
bent jau yra kilęs iš jo mokymo. Jo 
autorius, kalbėdamas apie krikštą, 
pateikia Rom 6, 4 antitezę: „Su juo 
palaidoti (suntaphentes) krikšte, 
jūs tikėjimu jame prisikėlėte galy
be Dievo..." (Kol 2, 12). Čia mirties 
su Kristumi tema perteikiama tik 
per „palaidojimą". Beje, Bažnyčios 
tėvų raštuose dažnai cituojamos ar 
nurodomos abidvi minėtos vietos 
(Rom 6, 4 ir Kol 2, 12), kur kalba
ma apie palaidojimą drauge su 
Kristumi. 

Pagal Gerard-Henry Baudry, 
„Bažnyčios žinios", 

2002 m. balandžio 11, nr. 7 
Spaudai parengė N. šmerauskas 
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RENGINIŲ KALENDORIUS 
2007 METAI 

BALANDIS 

Balandžio 1 d., sekmadieni: 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
įvyks Verbų sekmadienis. Verbų kūri
mo užsiėmimas. Pradžia 1 vai. p.p. 

— Sakralinės muzikos koncertas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Ruošia Pal. J. Matulaičio mi
sija. 

Balandžio 5 d., ketvirtadieni: 
Lietuvos dukterys Velykų proga 
ruošia velykinių pyragų ir margučių 
išpardavimą nameliuose (2735 W 
71st Street, Chicago, IL 60629). 
Pradžia nuo 8 vai. r. 

Balandžio 14 d., šeštadieni: 
pramoginis vakaras Jaunimo centre. 
Rengia jubiliejinis „Margutis II". 

— „Žiburėlio" mokyklėlės meti
nis pokylis Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. Pradžia 6:30 
vai. vak. 

Balandžio 15 d., sekmadieni: 
Moterų komitetas ruošia Atvelykio 
vaišes Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont. Po 11 vai. r. šv. Mišių visi kvie
čiami į didžiąją salę pabendrauti. 

Balandžio 20 d., penktadieni: 
grafikės Jūratės Stauskaitės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoje, Čikago
je, dalyvaujant autorei. Atidarymas 
7:30 vai. vak. 

Balandžio 21 d. šeštadieni: 
Lietuvių fondas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte organizuoja 44-ą 
metinį narių suvažiavimą. Regis
tracija nuo 8:30 vai. r. Pradžia 9:30 
vai. r. 

— Čikagos lituanistinė mokykla 
Jaunimo centro didžiojoje salėje švęs 
savo 15-os metų jubiliejų. Iškilmin
gas minėjimas prasidės 11 vai. r; 
šventinis pokylis — 6 vai. vak. 

— Poezijos programa, skirta poe
tės Liūnės Sutemos 80-mečiui. Ren
gia Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus. Pradžia 6 vai. vak. 

Balandžio 22 d., sekmadieni: 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pija švęs du jubiliejus: 80 metų nuo 
parapijos įsteigimo ir 50 metų nuo 
bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. r. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje įvyks šv. Mišios; 1 vai. p.p. 
Hilton viešbutyje — akademija, me
ninė programa ir pietūs. 

Balandžio 28 d., šeštadieni: 
Čikagos lituanistinėje mokykloje 
vyks naujų mokinių registracija 
2007-2008 mokslo metams. 

Balandžio 29 d., sekmadienį: 
meno istoriko Anthony Stellaccio pa
skaita „XX a. Lietuvos keramika" 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 

Pradžia 2 vai. p.p. 
GEGUŽĖ 

Gegužės 5 d., šeštadienį: Šv. 
Stanislovo/Stanley diena — tradici
nių lietuviškų patiekalų pobūvis 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 6 vai. vak. 

Gegužės 6 d., sekmadieni: 
Lietuvių operos spektaklis — Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" 
Morton gimnazijos auditorijoje, Ci
cero, IL. Pradžia 3 vai. p.p. 

Gegužės 12 d., šeštadienį: 
„Grandies" ansamblio metinis kon
certas Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL. Pradžia 6:30 vai. vak. 

Gegužės 13 d., sekmadienį: 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, Lemont ruošia Motinos dienos 
pietus. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

BIRŽELIS 

Birželio 24-liepos 1 d. Daina
voje vyks lituanistinių mokyklų mo
kytojų tobulinimosi kursai. 

LIEPA 

Liepos 15 d., sekmadienį: LB 
Lemonto apylinkės gegužinė PLC 
sodelyje. 

RUGPJŪTIS 

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį: 
JAV LB Waukegan/Lake apylinkės 
valdyba ruošia Vasaros festivalį Vo
kiečių namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį: 
LB Lemonto apylinkės gegužinė Pa
saulio lietuvių centro sodelyje. 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo 21-23 d. JAV LB XVIII 
Tarybos antroji sesija. Ruošia JAV 
LB Lemonto apylinkės valdyba. 

SPALIS 

Spalio 7 d., sekmadienį: orga
nizacija „Vaiko vartai į mokslą" Pa
saulio lietuvių centre, Lemont rengia 
tradicinius lėšų telkimo pietus „Der
liaus pietūs". Pradžia 12:30 vai. p.p. 

LAPKRITIS 

Lapkričio 25 d., sekmadieni: 
Čikagos Ramovėnai Saulių namuose 
ruošia Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 89-erių metų paminėjimą. 

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į „Draugo" 
„Renginių kalendorių**, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 
W 63rd Street, Chicago, IL 606029 arba ei. paštu: redakcija@drau-
gas.org — Redakcija. 

Apmąstvmams apie Veivkas Čikagos i r j os apvi inkiu l ietuvius suDūre ..Dai
nava", kun. A. Sauiaitis ir kun. \. Aušra. Jono Kuprio nuotr. 

Dvi Lietuvai brangias šventes — Vasario 1 6 ir kovo 11 suorganizuoti padėjo 
Amerikos hetuviu dailininku sąjungos p i rmin inke N. Aušnene. 

Jono Kuprio nuotr. 

Kovo mėnesi „Suktinis" kaip niekad daug sukosi... Jono Kuprio nuotr. 

Paskutinė kovo mėnesio pa rak i - I. Šaparnienės batikos darbai —jau 
kvietė Velykoms. Tradicinėje Kaziuko mugėje Čikagos skautai gausia' daivvavo 

http://gas.org
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Su pavasariu grįžo poezija 

Albumas „Made in LT" - geriausias 
muzikinis suvenyras iš Lietuvos 

Kovo 19 d. prekyboje pasirodė 
geriausios lietuviškos muzikos rin
kinys „Made in LT". Skirtingai nuo 
kitų Lietuvoje išleidžiamų muzikos 
albumų, ši reprezentacinė plokštelė 
pirmiausia yra skirta ne lietuvių 
klausytojui. Muzikos agentūros M.P3 
išleistas albumas yra muzikinis su
venyras iš Lietuvos, kuris skirtas 
parsivežti lauktuvių iš mūsų šalies, 
taip pat vežtis dovanų su savimi į 
užsienj draugams ar pažįstamiems. 

Pirmajame rinkinio „Made in 
LT" leidime pristatomi „Skamp", 
SEL, Jurgos, „InCulto", „Pieno laze
rių", „Lemon Joy", Rasos ir Jono, 
„G&G sindikato" ir kitų atlikėjų 
kūriniai. ,.| ši albumą sudėjome geras 
emocijas, nuotaiką ir energiją. Nesi
stengėme būtinai atiduoti duoklę 
patiems garsiausiems lietuvių atlikė
jams, tad albumas yra nuotaikingas, 
jaunatviškas ir tuo pačiu kokybiš
kas'", - sakė rinkinio prodiuseris 
Vaidas Stackevičius. 

Plokštelėje skamba 2004-2007 me
tais Įrašyti lietuvių atlikėjų populia
rūs, nuotaikingi ir įdomūs kūriniai, iš 
viso keturiolika dainų. Rinkinį „Ma
de in LT" numatoma platinti ne tik 
įprastuose prekybos taškuose, tačiau 
ir suvenyrų parduotuvėse, oro uostuo
se, kruiziniuose laivuose ir kitose vie

tose, kur yra užsieniečių srautai. 
„Padedame gerai muzikai rasti 

klausytojus, o klausytojams - gerą 
muziką. Ir nors šis albumas skirtas 
lietuvių atlikėjų dar beveik nepažįs
tamam klausytojui, tikimės, kad jis 
įvertins gerą albumo nuotaiką ir 
kokybę", - sakė Vaidas Stackevičius. 

Plokštelės „Made in LT" pirmojo 
leidimo partneriais tapo Lietuvos 
institutas, Klaipėdos jūrų uostas, 
žurnalas „Lithuania in the World" ir 
gidai „Vilnius In Your Pocket", „Kau
nas In Your Pocket" bei „Klaipėda In 
Your Pocket". 

„Jau penkiolikti metai esame 
turizmo rinkos informacijos lyderiai, 
gerai žinome į Lietuvą atvykstančių 
užsieniečių interesus ir poreikius, 
todėl mielai sutikome prisidėti prie 
šio projekto. Manome, kad 'Made in 
LT' tikrai sulauks deramo dėmesio. 
Pasaulis dar taip mažai pažįsta mūsų 
pop kultūrą, o šis projektas - puikus 
būdas ją skleisti, populiarinti ir, žino
ma, tobulinti", - sakė Tn Your Pocket' 
atstovybės Lietuvoje direktorė Gabija 
Thomson. Leidėjų teigimu, albumo 
pasirodymą entuziastingai palaikė ne 
tik albumo partneriai, bet ir patys 
muzikos atlikėjai, autoriai bei jų lei
dybinės firmos. Iškart po pasirodymo 
kovo mėnesį plokštelė „Made in LT" 
iškeliavo į Majamį, į didžiausią pa
saulyje tarptautinę jūrų uostų paro
dą. „Made in LT" — ne pirmas užsie
niui skirtas M.P3 agentūros projek
tas. Praėjusiais metais M.P3 licenci-
javo Jurgos, „Lemon Joy"; „LT Uni
ted" ir Andriaus Mamontovo muziką 
pasaulyje populiariuose interneto 
portaluose „iTunes", „Napster", 
„eMusic", „Amazon". „Virgin Mega" 
ir kituose. 

Vaidas Stackevičius, M.R3 

Po kelių mėnesių pertraukos į 
Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteką 
sugrįžo dainuojamosios poezijos 
vakarai. 

Į praėjusią savaitę vykusį 
„Dpoezijos" iniciatyvinės grupės ren
giamą koncertą kaip visada susirinko 
nemažas būrys prasmingiems tek
stams neabejingų klausytojų. 

Šįkart visus viliojo žinomos 
asmenybės. Į publiką savo dainomis 
kreipėsi poetas Mindaugas Valiukas 
ir legendinės grupės „Bitė" vokaliste 
Pienė. Koncerto plakate atlikėjai 
buvo įvardinti kaip Dausprungas ir 
Pienė. Anot vieno iš koncerto rengėjų 
Dariaus Žvirblio, nežinantys, kas 
slepiasi po pseudonimais, galėjo įsi
vaizduoti, kad skambės pagoniška 
muzika. 

M. Valiukas teigė, kad Daus
prungu pasivadino todėl, kad norėjo 
atsiriboti nuo dabartinio savęs. 
Skambėjusių dainų tekstai kurti 
pakankamai seniai, tad atrodo, kad 
jau net ne to paties žmogaus. Taigi 
reikėjo kito vardo. 

Po medūzomis ir kitais sutvėri

mais aptekusių fantastiškų Daus
prungo tekstų, Pienės muzika buvo 
kaip išsiilgtas desertas. Nuostabus 
balsas ir atvira, melodinga muzika ne 
vieną klausytoją vertė pakelti užsis
vajojusį žvilgsnį į langus užgulusius 
vakaro debesis. 

Biblioteka ne pirmą kartą savo 
naujose patalpose priimdama dainuo
jamosios poezijos kūrėjus jau tampa 
artima ir miela erdve uostamiesčio 
jaunimui. Čia sklando maloniai 
praleistų vakarų dvasia. 

Tiesa, nepaisant to, kad koncer
tai vyksta gana erdvioje patalpoje, vis 
dėlto neišvengiama grūsties. Ta pati 
problema aktuali ir „Akustinių 
spalvų" popietėms. Per susigrūdusio 
jaunimo šurmulį galinėse eilėse 
įsikūrę muzikos gerbėjai turi sėdėti 
ištempę ausis, kad išgirstų, apie ką 
dainuoja atlikėjai. Jau žinantys, kiek 
daug žmonių susirenka pasiklausyti 
dainuojamosios poezijos, užsiimti vie
tų atskuba gerokai iš anksto. 

Kristina Kučinskaitė 
„Klaipėda" 

Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteką - gražiausias mieste neorenesansinis 
statinys, pastatytas 1900 m. Pirminė paskirtis - vila, kurios savininkas buvo 
vienas turtingiausių Klaipėdos miško pirklių H.Gerlachas. 

Tardymai ir bandymai užverbuoti 

Pasibaigus suvaidintom kautynėm, partizanas 
Jonas Kadžionis ir jo žmona buvo įsodinti į 

čekistų sunkvežimį ir nuvežti į Panevėžio tardymo 
izoliatorių. Prieš išsiskiriant, Malvyna savo vyrui 
spėjo ištarti tokius žodžius: „Jonuk, tik nepalūžk!" 
Jonas pasakoja buvęs labai nustebęs, nes žinojo 
apie tardymuose naudojamas smurto priemones, 
bet jo atveju viskas buvo visiškai kitaip. Jam ne
grasino ir netaikė jokių kankinimų, bet žinoma, ne 
iš geros valios. Tokiu elgesiu čekistai norėjo su
dominti suimtą partizaną bendradarbiavimo pasiū
lymu. Už bendradarbiavimą žadėjo neteisti nei jo, 
nei jo žmonos, tačiau Kadžionis kategoriškai at
sisakė. Tardytojai žinojo apie Algimanto apygardo
je nelikviduoto bunkerio buvimą, todėl įsakė 
Kadžioniui jį išduoti. Kadžionis taip ir padarė. Nu
vedė čekistus i seną, nebenaudojamą, nepakanka
mai saugų bunkerį. Jonas žinojo, kad tokiu savo 
poelgiu nepakenks likusiam Algimanto apygardos 
partizanui. Bunkeris buvo apieškotas ir susprog
dintas, bet tardymai tuo nesibaigė. Stribai taip pat 
stengėsi išgauti žmonių pavardes su kuriais ben
dravo partizanai. Tada Kadžionis jiems neva išdavė 
vieną ryšininkę, tačiau tai čekistams jokios naudos 
neatnešė, nes ji jau senokai buvo užverbuota. Par
tizanai sužinojo, kad ši moteris užverbuota, nes ji 
pati tai pasisakė. Taip Kadžionis buvo tardomas 
Vilniaus tardymo ministerijoje, o galiausiai — 1953 
metais balandžio dvyliktąją dieną, kariniame tri
bunole Jonas Kadžionis ir Malvyna Gedžiūnaitė-
Kadžionienė buvo nuteisti kalėti po dvidešimt pen
kerius metus. 

Gyvenimas lageryje ir tremtyje 

Kelionė traukiniu į svetimą kraštą truko maž-
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daug mėnesį — nuo vasario antros dienos iki kove 
devynioliktos. Malvyna Gedžiūnaitė-Kadžionienė-
buvo įkalinta Karagandos lageryje, kur tuo m«tu 
vyko dideli kalinių sukilimai prieš lagerio v*i4wą. 
Jų numalšinti buvo neįmanoma. Į lagerio tevatenją 
buvo atgabenti net tankai. Jiems važinėjant kmęmrto 
teritorija, moterys guldavosi po tankų vikiais, 
aukojo gyvybę už savo įsitikinimus. Jonas Kadžio
nis iki 1958 metų kalėjo Omsko lageryje, nuo 1958 
iki 1961 metų Cūnos lageryje (Irkutsko srityje), 
1961—1972 metais Mordovijos lageryje, o nuo 1972 
iki 1978 metų gegužės mėnesio Uralo lageryje 
(Permės srityje). 

Gyvenimas kalėjime buvo sudėtingas. Vargu, 
ar yra žmonių, kurie galėtų, nepatyrę atsky

rimo nuo šeimos ir Tėvynės, suvokti šeimos ir gim
tos žemės ilgesį, gyvenimą tarp svetimų žmonių, 
kurių nemaža dalis ir lageryje dirbo okupantų val
džiai, sekė, provokavo ir skundė lagerio valdybai. 
Ne kiekvienas žmogus sugeba nepalūžti, nieko ne
žinodamas apie savo šeimą. Su savo žmona Ka
džionis susirašinėti pradėjo tada, kai giminių, gy
venančių Lietuvoje, dėka sužinojo vienas kito ka
lėjimo vietą. Per dvidešimt penkerius kalėjime 
praleistus metus Jonui Kadžioniui buvo paskirta 
tik penkiolika susitikimų su žmona. Paskutiniuo

sius dešimt kalėjimo metų jam buvo draudžiama 
gauti iš Lietuvos siunčiamus siuntinius. Taip buvo 
norėta palaužti šio žmogaus meilę Tėvynei, taurų 
tikėjimą bei viltį kada nors grįžti į laisvą Lietuvą ir 
gyventi pilnavertį gyvenimą. Jonas pasakoja „La
geryje man ne kartą buvo siūloma pasirašyti, kad 
pripažįstu savo kaltę ir dėl to gailiuosi. Už tai 
žadėjo paleisti į laisvę. Atsisakiau". Tačiau yra 
daug žmonių, kurie priėmė tokį pasiūlymą. Jų 
teisti neturime menkiausios teisės, nes prireikus 
Lietuvai tokios pat aukos, vargu ar atsirastų tiek 
žmonių, kurie išsižadėtų savo jaunystės Tėvynės 
labui. 

1978 metų gegužės mėnesi, atlikęs bausmę ir 
gavęs ieidimą gyventi Lietuvoje, Jonas Kadžionis 
grįžo į Tėvynę, pas žmoną. Tačiau viskas tuo nesi
baigė, ir toliau buvo terorizuojama šeima. Jonui 
neregistravo paso. todėl jis negalėjo gauti darbo. 
Tada buvo apkaltintas veltėdžiavimu, iškelta nauja 
byla. Ir kam gi tai? Pasirodo, okupantai neprarado 
vilties priversti Joną dirbti jiems. Nuo 1972 metų 
Lietuvoje buvo slapta leidžiamas leidinys „Ka
talikų kronika", kurio leidėjų nepavyko susekti. 
Valdžia tikėjosi, kad Jonas Kadžionis palaikė 
glaudžius santykius su jų ieškomais žmonėmis ir 
jei pavyktų jį užverbuoti, pagaliau būtų atskleisti 
šio leidinio leidėjai. Tačiau Kadžionio užsispyrimas 
ir garbė neleido jam išduoti žmonių, su kuriais jį 
siejo bendras tikslas — sulaukti Lietuvos laisvės. 
Dėl tokio priešinimosi valdžiai Jonas Kadžionis 
susilaukė keršto. Buvo ištremtas j Kaliningrado 
sritį, kur išgyveno penkerius metus. Vis dėlto 
negalėjo neišsipildyti didelė Kadžionių šeimos sva
jonė ir maldos — Lietuva atgavo nepriklausomybę 
ir pagaliau, pasikeitus valdžiai, Kadžionių šeima 
grįžo į Lietuvą. 

Pabaiga. 
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„Senoji Lietuva' 
laukia žiūrovų 

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) — 
Pirmą kartą Lietuvoje rodoma daili
ninko Mstislavo Dobužinskio pieši
nių paroda „Senoji Lietuva" Vilniu
je laukia aukščiausių politikos pa
reigūnų. Ketvirtadienį Vilniaus pa
veikslų galerijoje atidaromą parodą 
savo apsilankymu ketina pagerbti 
prezidentas Valdas Adamkus ir į 
Vilnių atvykstantis Europos Komi
sijos pirmininkas Jose Manuel Ba-
rosso. 

Lietuvių fondo Jungtinėse Ame
rikos Valstijose Lietuvai dovanotų M. 
Dobužinskio piešinių kolekcijos pa
roda skiriama Romos sutarties, kuria 
buvo įkurta Europos bendrija, pen
kiasdešimtmečiui. 

Pasaulyje pripažintas dailininkas 
M. Dobužinskis (1875-1957) Lietuvos 
visuomenei daugiau žinomas kaip 
teatro spektaklių scenovaizdžių kū
rėjas. Valstybės teatre Kaune jis api
pavidalino per 40 operos ir dramos 
spektaklių ir tuo pagrindė lietuvių 
scenografijos pradžią. Dailininkas 
garsėjo ir Paryžiaus, Londono, Ro
mos, Neapolio, Briuselio, vėliau — 
niujorko „Metropolitan" operos teat
ruose, tačiau neapsiribojo vien scenos 
meno kūryba. Jis tapė ir piešė lan
kytų miestų vaizdus, rengė parodas 
Europoje ir JAV Pirmoji M. Dobu
žinskio darbų paroda Vilniuje buvo 
surengta 1908 metais. 

Rusijoje senos bajoriškos lietuvių 
kilmės šeimoje gimęs M. Dobužinskis 
į Lietuvą atvyko dar vaikas, čia pra
leido paauglystę ir jaunystę. 1924 m. 
dailininkas priėmė Lietuvos piliety
bę, o nuo 1929 m. Kaune visą dešimt
metį aktyviai dalyvavo kultūros gy
venime. Pirmieji jo piešiniai gimė 
vaikštant po Trakus, Vilnių ir jo apy
linkes. Vėliau jis piešė ir Kauną, ke
liavo, fiksavo Lietuvos miestelių, kai
mų architektūrą, gamtos vaizdus. 
Prie Vilniaus motyvų jis vis grįždavo 
ir studijuodamas Peterburge, Muen-

chene, gyvendamas Paryžiuje, Niu
jorke. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis 
karas ilgam sulaikė dailininką JAV 
1940 m. jis Bostone surengė savo pa
rodą „Lietuva. Tapyba. Piešiniai". 
Daugybė jo kūrinių taip ir liko Ame
rikoje. Po dailininko mirties jo sū
naus Vsevolodo Dobužinskio rūpes
čiu kūrinių ciklas „Senoji Lietuva" 
buvo eksponuotas Niujorke, vėliau 
kartota ir Čikagoje. 

Lietuvių fondas JAV nupirko šį 
Lietuvai labai svarbų dailininko pali
kimo rinkinį. 2006 m. Lietuvių fondo 
taryba kolekciją dovanojo Lietuvai, o 
šįmet ji perduota Lietuvos dailės mu
ziejui. 

Paroda „Senoji Lietuva" aprėpia 
1933-1934 m. dailininko kelionėse po 
Žemaitiją sukurtus piešinius. Pilia
kalniai, dvarai, Kryžių kalnas, baž
nyčios, vienuolynai, sinagogos, kop
lyčios, varpinės, kryžiai perteikia 
krašto, jo architektūros žavesį. Pie
šiniuose — ne tik miestelių vaizdai, 
bet ir individualus charakteris, nuo
taika. Architektūriniai peizažai do
kumentalūs ir meniški, kartu per
teikia tautines, taip pat laiko žymes, 
jau dabar jau išnykusius objektus. 

M. Dobužinskis mėgo uždaras 
gatvelių ir skersgatvių perspektyvas. 
Dažnai tą pat} motyvą kartodavo ke
liuose piešiniuose, juose — ne para
diniai fasadai, bet netikėto žvilgsnio 
pagautos detalės, maži kiemeliai ir 
didelių bažnyčių bokštai. 

Šioje parodoje ne tik pirmą kartą 
rodomi „Senosios Lietuvos" ciklo pie
šiniai, bet ir dailininko jaunystės kū
riniai iš ciklo „Vilniaus vaizdai", ku
riuos parodai paskolino Naciona
linis M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus. 

Nuo kovo 30 dienos paroda Vil
niaus paveikslų galerijoje pusę me
tų bus atvira plačiajai visuomenei, o 
rudenį keliaus į Kauną ir Mažei
kius. 

D. Grybauskaitei — garbės 
f inansininko ženklas 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) — 
Finansų ministras Zigmantas Bal
čytis Europos komisarei Daliai Gry
bauskaitei įteikė pernai gruodį pa
skirtą garbės finansininko ženklą. 

Už finansinį programavimą ir 
biudžetą atsakinga EK komisarei 
įteiktas antru numeriu pažymėtas 
toks ženklas, o iš viso juo apdovanota 
maždaug dešimt žmonių, BNS pra
nešė Finansų ministerija. 

Nusipelniusio Lietuvos finansų 
sistemos darbuotojo garbės ženklas 
Z. Balčyčio įsakymu įsteigtas pernai 
pavasarį. Jis skirtas pagerbti Lie
tuvos finansų sistemos darbuotojus 
„už ilgametį ir nepriekaištingą darbą 
arba ypač didelį indėlį plėtojant 

Dar viena dovanotų kurinių paroda 
Vilnius, 2007 m. kovo 28 d. 

(ELTA) — Dailininkas Vytautas Ka
zimieras Jonynas, nors ir pripažintas 
pasaulyje kūrėjas, savo sielą laikė lie
tuviška ir norėjo, kad jo darbai rastų 
kelią į Lietuvą, pabrėžė dailininko 
dukra Giedra Jonynaitė, antradienį 
sostinės Radvilų rūmuose pristaty
dama Lietuvai dovanotų V K. Jonyno 

kūrinių parodą „Pasaulio meno kryž
kelėse". Monumentali beveik 400 
dailės darbų paroda skiriama garsaus 
išeivijos dailininko V K. Jonyno 
(1907-1997; gimimo šimtmečiui ir 
yra sudaryta iš naujausios Lietuvos 
dailės muziejui dovanotos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose saugotos kolekci
jos. 

SPORTAS Į 
• Serbijoje vykstančio Euro

pos stalo teniso čempionato miš
rių dvejetu varžybų antrajame 
rate trečiadienį nugalėtojo titulą gi
nantis lietuvės Rūtos Paškauskienės 
ir serbo Aleksandaro Karakaševi-
čiaus duetas 3:0 nugalėjo Izraelio ats
tovus Shimon Rabinovich ir Mariną 
Kravčenko. 

Trečiajame rate (1/16 finalo) taip 
pat trečiadienį lietuvės ir serbo pora 
susikaus su švedais Par Gerell ir 
Marie Persson. 

Lietuvos atstovai Lina Misiko-
nytė ir Kęstutis Žeimys antrajame ra
te 0:3 pralaimėjo Slovakijos porai Pe
teriui Seredai ir Lenkai Kmotorko-
vai. 

Dar vienas Lietuvos duetas Inga 

Kardauskaitė ir Gintaras Juchna jau 
pirmajame rate 1:3 nusileido čekams 
Richard Vyborny ir Hanai Bartoso-
vai bei pasitraukė iš tolimesnių var
žybų. 

• Melburne (Australija) vyks
tančio 12-ojo pasaulio plaukimo 
čempionato vyrų 200 m komp
leksinio plaukimo pusfinalyje 
trečiadienį Lietuvos atstovas Vytau
tas Janušaitis užėmė šeštąją vietą ir 
pateko į finalą. 

25 metų kaunietis distanciją įvei
kė per 2 min. 0,05 sek. 

Ketvirtadieni iš lietuvių taip pat 
startuos Giedrius Titenis ir Edvinas 
Dautartas (200 m krūtine). 

Dalia Grybauskaitė 

Lietuvos finansų sistemą". 
Pirmuoju tokiu ženklu po mirties 

apdovanotas pirmasis po nepriklau
somybės atkūrimo finansų ministras 
Romualdas Sikorskis. 

Paroda „Ką pasėsi... 2007 / / 

Kaunas, kovo 28 d. (ELTA) — 
Lietuvos žemės ūkio universitete 
ketvirtadienį tradiciškai atidaroma 
jau 13-oji žemės ir miškų ūkio paroda 
„Ką pasėsi... 2007". 

Parodos lankytojai susipažins su 
naujausia žemės ir miškų ūkio tech
nika bei technologijomis, žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo įranga, trą
šomis ir augalų apsaugos priemo
nėmis. 

Parodos metu šurmuliuos viena 
didžiausių šalyje sodinukų, sėklų, de
koratyvinių augalų, tautodailės ga
minių, ekologiškų maisto produktų 

mugė. Kaip ir kasmet, bus surengtas 
originaliausios ekspozicijos konkur
sas. 

Šviečiamąją parodos programą 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 
rengia kartu su verslo įmonėmis, 
žemės ūkio mokslo, mokymo ir kon
sultavimo organizacijomis, valstybės 
institucijomis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis. Parodos „Ką pasė
si... 2007" metu bus surengta kelias
dešimt seminarų. 

Visų renginių lankymas nemoka
mas. Šiemet parodos organizatoriai 
tikisi sulaukti apie 70,000 lankytojų. 

Apdovanojimai teatralams 
Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) — 

Tarptautinę teatro dieną Naciona
liniame dramos teatre pagerbti ge
riausi sezono teatro kūrėjai, jiems 
įteikta septyniolika premijų, bet tik 
šešiolika „Auksinių scenos kryžių" 
apdovanojimų. 

Padėkos premija ir „Auksinis 
scenos kryžius" už viso gyvenimo 
nuopelnus teatro menui įteikta gar
baus amžiaus teatrologui, teatro kri
tikui, vertėjui Dovydui Judelevičiui, 
daug dešimtmečių sekančiam ir verti
nančiam Lietuvos teatro gyvenimą, 
tyrinėjančiam pasaulio dramaturgi
jos veikalus. 

Geriausio sezono režisieriaus ti
tulą pelnė Jonas Vaitkus, pastatęs 
spektaklį „Ivona, Burgundo kuni
gaikštytė" Valstybiniame jaunimo 
teatre. Šioje nominacijoje laureatas 
nurungė Eimuntą Nekrošių ir Os
karą Koršunovą. 

Geriausios dramos aktorės ap
dovanojimas atiteko Klaipėdos dra
mos teatro aktorei Nelei Savičenko 
už Motinos ir Abatės vaidmenis O. 

Koršunovo spektaklyje „Kelias į Da
maską" ir Ponios Terbiuš vaidmenį 
Povilo Gaidžio spektaklyje „Paleis
tuvis" Klaipėdos dramos teatre. 

Už geriausią scenografiją apdo
vanota dailininkė Jūratė Paulėkaitė, 
sukūrusi įspūdingą scenovaizdį Os
karo Koršunovo spektakliui „Kelias Į 
Damaską" Klaipėdos dramos teatre. 

Geriausio choreografo apdovano
jimą pelnė Anželika Choliną už šokio 
spektaklį „Otelas". Geriausio dra
mos/muzikinio spektaklio kompozito
riaus apdovanojimą pelnė Marius Ba
ranauskas, įvertintas už muziką Lo
retos Juodkaitės šokio spektakliui 
„Salamandros sapnas. Paveikslas". 

Dramos aktoriaus premiją atsi
ėmė Rolandas Kazlas, savo sukurtu 
Karaliaus Ignoto vaidmeniu J. Vait
kaus spektaklyje „Ivona, Burgundo 
kunigaikštytė" aplenkęs tokius sce
nos grandus kaip Vladas Bagdonas ir 
Valentinas Masalskis. 

Visi „Auksinio scenos kryžiaus" 
laureatai pelnė ir premijas, kurių 
dydis — per 7,000 litų. 

elnė Jonas Vaitkus. 
Ged ^ i o dcr (ELTA) nuotr. 

v 
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Jono Pauliaus II paskelbimo 
palaimintuoju procesas 

pasistūmėjo į priekį 
Roma, kovo 28 d. (AFP-BNS) — 

Velionio popiežiaus Jono Pauliaus II 
paskelbimo šventuoju byla dar per 
žingsnį pasistūmėjo į priekį — baig
tas nagrinėti pirmasis jos etapas, lei
s iant is paskelbti jį palaimintuoju, 
antradienį pranešė Romos vyskupijos 
hierarchai. 

Kitą pirmadienį, per antrąsias cha
rizmatiškojo lenkų kilmės popiežiaus 
mirties metines, Vatikano Šventųjų rei
kalų kongregacijai bus pateikta byla 
su įrodymais, jog prašydama velionį 
užtar t i prieš Dievą, nuo Parkinsono 
ligos pasveiko prancūzė vienuolė. 

tinai", kadangi ji kentėjo nuo to pa
ties negalavimo kaip ir Jonas Paulius 
II. 

Kreipdamasis į gausiai spaudos 
konferencijoje dalyvavusius žurnalis
tus, M.Parmeggiani sakė, kad degen
eracinė neurologinė Parkinsono liga 
puikiai tinka iliustruoti aiškaus pa
sveikimo atvejį. 

Pasak M. Parmeggiani, vienuolė, 
kurios vardas kol kas neskelbiamas, 
kitą pirmadienį dalyvaus rengiamose 
iškilmingose apeigose, skirtose antro
sioms Jono Pauliaus II mirties meti
nėms pažymėti. Jų metu Vatikano 

Popiežius Jonas Paulius I I . 

, ,Stebuklas", jeigu a t i t inkama 
Vatikano institucija j j pripažins au
tentišku, leis paskelbti Joną Paulių II 
palaimintuoju, o beatifikacija jau yra 
tramplinas į šventumą. 

Proceso iniciatorius monsinjoras 
Slawomiras Oderis teigė, kad Romos 
vyskupija buvo „išlepinta pasirinki
mo": apie stebuklingą išgijimą, 
įvykusį tarpininkaujant Jonui Pau
liui II, gautos kelios dešimtys pra
nešimų, iš jų apie 20 pripažinti ver
tais r imto svarstymo. 

Monsinjoras Mauro Parmeggia
ni, Romos vyskupijos generalinis 
sekretorius, teigė, jog prancūzės vie
nuolės atvejis pasirinktas „neatsitik-

Rusija teigiamai vertina 
Lietuvos maisto saugos tarnybų veiklą 

Šventųjų reikalų kongregacijai bus 
perduota svarstyti vienuolės išgijimo 
byla. Iš tos pačios vyskupijos, kuriai 
priklauso pasveikusioji vienuolė, atvyks 
ir dar maždaug tūkstantis seserų. 

Monsinjoras pridūrė, kad apeigo
se dalyvaus Lenkijos prezidentas Le
chas Kaczynskis. 

Sis istorinis įvykis bus minimas 
Laterano Sv. Jono bazilikoje, kur 
reziduoja Romos vikaras — šis postas 
„ex-officio" priklauso Romos Katali
kų Bažnyčios vadovui. 

Jonas Paulius II kandidatu į pa
laimintuosius tapo kur kas greičiau 
nei tradiciškai leidžia bažnytinės tai
syklės. 

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) — 
Trečiadienį Valstybinėje maisto ir 
veterinarijos tarnyboje (VMVT) pa
sirašytas bendradarbiavimo ketinimų 
protokolas tarp Rusijos federalinės 
veterinarijos ir fitosanitarijos prie
žiūros tarnybos, Lietuvos VMVT, 
Valstybinės augalų apsaugos tarny
bos prie Žemės ūkio ministerijos ir 
Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos. 

Rusijos federalinės veterinarijos 
ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos 
ir Lietuvos institucijų atstovai 
sutarė, kad Nacionalinės veterinari
jos, Valstybinės augalų apsaugos 
ta rnybos ir Valstybinės sėklų bei 
grūdų tarnybos laboratorijos bus lai

komos ekspertinėmis sprendžiant 
arbitražinius klausimus dėl gyvūni
nių ir negyvūninių produktų saugos 
ir kokybės. 

Pasak VMVT direktoriaus Ka
zimiero Lukausko, Rusijos Federa-ci-
jos delegacija, vadovaujama Grūdų 
saugos ir kokybės valdybos virši
ninkės Tatjanos Korzun, atvyko į 
Lietuvą, siekdama susipažinti su gy
vūninių ir augalinių produktų kont
rolės, saugos ir kokybės užtikrinimo 
sistema. 

Rusijos delegacija taip pat lan
kėsi Nacionalinėje veterinarijos labo
ratorijoje, kur susipažino su ten at
liekamais tyrimais ir aptarė bendra
darbiavimo galimybes šioje srityje. 

„Kino pavasario" siurprizas -
išeivės lietuvės filmo premjera 

Vilnius, 2007 kovo 28 d. (BNS) 
— Tarptautinio kino festivalio „Kino 
pavasaris" rubriką „Nauji atradimai" 
netikėtai papildė filmas — siurprizas. 
Šiurpų mistinį trilerį „Laiko garsai" 
prancūzų kalba sukūrė lietuvių reži
sierė ir scenariste Alante Kavaitė 
(Kavaliauskaitė), kuri kino patirties 
sėmėsi iš Donato Banionio pamokų ir 
vaidino Raimundo Banionio dramoje 
„Džiazas", bet po to emigravo į Pran
cūziją ir šiuo metu gyvena Paryžiuje. 

„Labai apsidžiaugiau, kai sužino
jau, kad mano debiutinis filmas bus 
rodomas Lietuvoje. Esu nepaprastai 
laiminga, kad galėsiu pristatyti savo 
kūrinį „Kino pavasario" žiūrovams. 
Man tai bus proga prisiminti lietuvių 
kalbą", — teigė iš vieno festivalio į 
kitą nuolat keliaujanti Alante Ka
vaitė (Kavaliauskaitė), kurią ruošiasi 
pasveikinti Lietuvoje gyvenantys tė
vai. 

Lietuvių menininkės filmas pa
sakoja apie jauną merginą, trokštan
čią išsiaiškinti mamos žmogžudystės 
paslaptį. Šarlotė Neris dirba garso 
inžiniere dokumentinių filmų kūrybi
nėse grupėse. Sužinojusi apie paslap
tingą savo mamos žmogžudystę, mer
gina ryžtasi po ilgos pertraukos sug
rįžti į gimtąjį miesteli. Ji trokšta su
rasti atsakymus ir viską tiksliai išsi
aiškinti, nes policijos pareigūnai gan 
vangiai tiria žiaurų nusikaltimą ir 
neranda jokių svarbių įkalčių, o mies
telio vadovai yra paskendę korupcijos 
liūne. Vieną naktj Šarlotė pradeda 
klausyti kasetėje įrašyto mamos bal
so ir atranda neįtikėtiną fenomeną: 
balsai iš praeities persipina su dabar
tiniais garsais ir įvairiais triukšmais. 

Alantei Kavaitei pavyko meist
riškai sukurti klaustrofobinę atmos
ferą ir supinti mistikos kupiną surre-
alizmo labirintą, kuriame įstrigusi 
jauna mėgina neįprastomis priemo
nėmis išspręsti sudėtingą detektyvinį 

Alante Kavaitė (Kavaliauskaitė) 

rebusą. Nuo pat pirmųjų kadrų fil
mas patraukia dėmesį originaliu 
garso efektų panaudojimu ir įdomiais 
vizualiniais sprendimais. Prancūziš
kai lietuviško trilerio stiprybę už
tv i r t ina įsimintinas jaunosios ak
torės Emilie Deąuenne (ją žiūrovams 
primins brolių Dardenne'ų drama 
„Roseta") vaidmuo ir preciziškai su
planuotas scenarijus, kuriame ne
t rūks ta nenuspėjamų paslapčių ir 
įvairiausių netikėtumų. 

Alantės Kavaitės debiutiniam fil
mui gražių žodžių negailėjo presti
žinio leidinio „Variety" recenzentas 
Robertas Koehleris, pastebėjęs, kad 
lietuvių kilmės režisierė ir scenariste 
įkvėpimo sėmėsi iš kriminalinio kino 
klasikų Henri-Georges Clouzot, Clau-
de'o Chabrolio ir Briano DePalma'os. 
Tuo tarpu Los Angeles kino festivalio 
AFI kataloge poetiškas kūrinio stilius 
prilyginamas ankstyviesiems Roma
no Polanskio darbams. 

Vos po kelių premjerinių seansų 
Los Angeles filmo prodiuseris Antoi-
ne'as Simkine'as sulaukė didelio Ho-
llyvvood kompanijų susidomėjimo ir 
pardavė amerikiečiams teisę sukurti 
„Laiko garsų" perdirbinį anglų kal
ba. 
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LimtVIŲ TELKINIAI 
EAST CHICAGO, IN 

gėrius patekę t remtiniai dirbo didžio- miesčiuose. Priemiesčiuose, kur buvo 
šiose akmens anglių kasyklose, saly- masinės laidojimo vietos, lageriai, 
gos buvo nežmoniškos. Žmonės mirė koncentracijos stovyklos, nes valdžia 
kančiose iš bado, šalčio bei ten nepa- nori kuo greičiau visa tai ištrinti nuo 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas 

keliamų sąlygų. Dabar dauguma ka
syklų yra apleistos, kai kurios įgriuvo 
ir jų vietose atsirado ežerai. Gyve
namieji pas ta ta i apleisti . J u s t i n a s 
pastebėjo, kad viską Vorkutoje pas
tatė kaliniai ir t remtiniai : kelius, 

Vasario 18 dieną į Vasario 16-os 
minėjimą rinkosi Siaurės Vakarų In
dianos lietuviai ir svečiai. Salė buvo 
šventiškai papuošta: kiekvieną stalą 
puošė trispalvių gėlių puokštė su 
trispalviais kaspinais. Iškilmes rengė 
East Chicago apylinkės LB (pirm. 
Birutė Vilutienė), Lake County ALTo 
skyrius, (pirm. Justin Jagiella) bei 
Lietuvos Vyčių 82 kuopa (pirm. 
Joana Rudzevičiūtė). Šiais metais 
Indianos Lietuvių Bendruomenės 
iškilmėse svečiavosi prelatas dr. 
Ignas Urbonas, kuris ilgus metus 
vadovavo Sv. Kazimiero parapijai, 
Gary IN, ses. Janina Galubickis, mo
kytojas Justinas Riškus, muzikas 
Bromus Mūras ir kt. 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo minėjimą, pasipuošusi 
tautiniais rūbais vedė Birutė. Vilu
tienė. Vadovaujant muzikui Broniui 
Mūrui buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Prel. I. Urbonas sukalbėjo 
invokaciją, pasimeldė už savanorius, 
šaulius ir partizanus, žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Birutė Vilutienė per
skaitė JAV LB Krašto valdybos pa
teiktas rezoliucijas, kurios bus išsiųs
tos JAV prezidentui, senatoriams bei 
Lietuvos ambasadai. 

Vyriausia šeimininkė Loreta 
Vician ir jai talkinusios moterys ma
loniai pakvietė pietų. 

Iškilmių pagrindinis kalbėtojas 
buvo „Mission Siberia" ekspedicijos 
dalyvis, mokytojas Justinas Riškus. 
Jis aktyviai reiškiasi visuomeniniame 
lietuviškojo jaunimo gyvenime. Į iš
kilmes Justinas atvyko norėdamas 
pasidalinti įspūdžiais, patirtais eks
pedicijos po Rusiją, tiksliau Komi 
Autonominę Respubliką metu. Didelė 
jos teritorijos dalis yra už Siaurės 
poliarinio rato, t?y. į šiaurės vakarus 
nuo Uralo kalnų. Justinas padėkojo 
susirinkusiems už pakvietimą daly
vauti šventėje ir skaityti pranešimą. 
Jis paminėjo, kad jam didelė garbė čia 
būti, nes jis buvo pakrikštytas šios 
parapijos Sv. Kazimiero bažnyčioje. 
Pranešėjas sakė papasakosiąs apie 
liūdną ir tragišką lietuvių tautai 

Vasario 16 d. minėjime Merrillville, IN. Iš kairės: ALTo Lake apskr. skyriaus 
pirm. J. Jagiella, ses. J. Galubickis, JAV LB East Chicago apylinkės pirm. B. 
Vilutienė, prel. dr. I. Urbonas, paskaitininkas J. Riškus ir Vyčių kuopos 82 
pirm. J. Rudzevičiūtė. 

dentai. Just inas buvo deleguotas 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės. 
Tikslas buvo aplankyti tremties vie
tas, nušviesti esamą situaciją, pa
gerbti tremtinius ir priminti pasau
liui apie Stalino laikų genocidą lietu
vių tautai. Justino kelionė prasidėjo 
lėktuvu į Maskvą, iš ten į Siktivkarą, 
Komi Autonominės Respublikos sos
tinę. Ten jį pasitiko vietinė televizija. 
Teko atsakyti Į įvairiausius klausi
mus. Jau su kitais ekspedicijos daly
viais aplankė istorines vietas, pager
bė skirtą monumentą lietuviams 
tremtiniams. Susitiko buvusį trem
tini Anatolijų Smėlingi, kuris taip ir 
negrįžo į Lietuvą, o dabar rūpinasi 
vietiniu muziejumi. Kartu su Ana
tolijumi apvaikščiojo tremtinių laido
jimo vietas, jos daugiau spėjamos, nes 
daugelio kapaviečių neišliko, tik žino
ma kuriose vietose buvo laidojama. 
Apie tai liudija ir smėlyje esantys 
žmonių kaulai. Daug jų matėsi Ve-
čitos upės smėlėtame slėnyje, nes čia 
dabar kasamas smėlis, kuris naudoja
mas statybose. Justinas su ekspedici
jos dalyviais besimėtančius žmonių 
kaulus sudėjo i maišus ir užkasė prie 
monumento tremtiniams. Večitos upe 
baržomis buvo gabenami tremtiniai i 
lagerius, į darbus akmens anglių 
kasyklose, tiesti geležinkeli bei kelius 
tundroje. Justinas parodė skaidres, 

A. Vilučio nuotr. 

padarvtas išvvkus iš Siktivkaro. tai 
laikotarpį, kurio negalime užmiršti ir s t a l i m n i u l a g e r i ų griuvenos. Dauge-
apie kurį turi žinoti jaunoji karta. H o p a s t a t ų p a s k i r t i e s jau negalima 

J. Riškus teigė, kad „Mission Si- n u s p ė t i 
beria" buvo organizuota Lietuvos Ekspedicija aplankė keletą trem-
jaunimo organizacijų ekspediciją t i e g ^ ^ d i d ž i a u s i o s tremties vietos 

buvo Vorkuta ir Inta. Į Vorkutos tesudarė žurnalistai, mokytojai, stu-

Minėjimo da 
E. Jesaitiene 

s-vius 'inksmina muz. Bronius Mūras. Iš kairės: V. Markevičius 
6. Mūras. T Degutiene G. Brazaitis. K. Sidabras ir M. Stiglich 

A. Vilučio nuotr. 

žemės paviršiaus. 
Just inas Riškus pranešimą baigė 

padėkodamas rėmėjams už galimybę 
dalyvauti ekspedicijoje ir paminėjo, 
kad visa surinkta medžiaga apie ap
lankytas tremties vietas atšiaurioje 
Komijoje bus paskelbta „Lithuanian 
Heri tage" žurnale. Po pranešimo 
Justinas atsakė į klausimus. 

Birutė Vilutienė padėkojo už 
informatyvų ir spalvingą pranešimą 
mokytojui J. Riškui ir apibendrin
dama pabrėžė, kad mes negalime 
pamiršti tos skriaudos, kurią padarė 
Sovietų Sąjunga lietuvių tautai! 

Ses. Janina Galubickis pasveiki
no iškilmių proga susirinkusius. Ji 
pasakė, kad Lietuvos simbolis jau 
nuo 1919 metų, kai Lietuva tapo ne
priklausoma, yra trispalvė vėliava. 
Yra paruošta peticija, kurią norima 
išsiųsti Lietuvos Seimui ir preziden
tui Valdui Adamkui. Joje prašoma iš
laikyti nepriklausomos Lietuvos sim
bolį: trispalvę — geltoną, žalią, rau
doną — vėliavą. • 

Susirinkusius Vasario 16-os iš-
geležinkelius, pas ta tus , akmens ang
lių kasyklas ir kt . 

Intos lageriuose daug tremtinių kilmių proga sveikino Lake County 
prarado sveikatą. Jie tiesė kelius ir ALTo skyriaus pirm. Justin Jagiella 
geležinkelius per tundrą. Tremtinių ir Vyčių 82 kuopos pirm. Joana Ru-
kaulai yra išsibarstę po visą Komi dzevičiūtė. 
Respublikos tundrą. Intoje esantys Po visų pasisakymų ir sveiki-
paminklai lietuviams tremtiniams ir nimų šventė tęsėsi — grojo muzikas 
kaliniams yra labai blogos būklės, virtuozas Bronius Mūras. Susirin-
kad atvykus po dešimties metų, var- kusieji, klausydamiesi muzikos, vaiši-
gu ar ką berastum, jei jų niekas ne- nosi saldumynais bei kava, maloniai 
prižiūrės, a t š i au rus kl imatas juos 
suardys. Be to, Intos gyventojai buvo 
raginami vasarai kurt is Indos prie-

šnekučiavosi, dainavo ir šoko. 

Dr. Rūta Sidabrienė 

WAUKEGAN - LAKE COUNTY, IL 

Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Vasario 25 d. vokiečių namų salė

je Lake Villa, Illinois šiaurėje, Wau-
kegan - Lake County apylinkės lietu
viai gausiai rinkosi į Vasario 16-sios 
ir Kovo 11-sios dienų paminėjimą, o 
tuo pačiu ir į šeimos šventę, kuri jau 
daugelį metų rengiama tomis pro
gomis mūsų apylinkėje. Turiu atvirai 
prisipažinti, kad, laukdami šios die
nos, buvome stipriai sunerimę: orų 
prognozės nežadėjo nieko gero. Tik
rai nesitikėjome, kad siaučiant pūgai, 
kelius nuklojus ledui, į šią šventę 
susirinks tiek daug žmonių. Mūsų 
paskaičiavimais, renginyje dalyvavo 
apie 300 dalyvių. Gamtos išdaigos, 
žiemos speigai ir šįkart nesutrukdė 
mūsų valstijos šiaurėje gyvenantiems 
lietuviams susir inkt i į iškilmingai 

Buvo perskaitytos paruoštos rezoliu
cijos. Šiais metais jų buvo trys. Pir
moji — skirta JAV prezidentui ir 
valdžios atstovams, iškelianti svar
bias, Lietuvai rūpimas problemas; 
antroji — dėl dvigubos pilietybės 
užsienio lietuviams, trečioji - dėl 
Lietuvos trispalvės. Dvi paskutinio
sios buvo paruoštos Waukegan - La
ke County apylinkės narių iniciatyva 
ir skirtos Lietuvos prezidentui, Sei
mo ir Vyriausybės pirmininkams bei 
atskiriems atsakingiems pareigū
nams. Trečioji, dėl trispalvės vėlia
vos, adresuota ne tik aukščiausiems 
mūsų valstybės vadovams, bet ir 
Heraldikos komisijos pirmininkui E. 
Rimšai, pagrindiniam vėliavos refor
mos iniciatoriui. Rezoliucijoje dėl 

švenčiamą Nepriklausomos Lietuvos dvigubos pilietybės apylinkės lietu-
šventę. Simboliška, kad Vasario 16-
sios šventė suburia ir suvienija visų 
kartų, net ir tolimiausiuose kraš
tuose gyvenančius lietuvius, sujungia 
jų širdis, mintis ir jausmus, sustipri
na tikėjimą ir meilę mūsų tėvynei 
Lietuvai. 

Šventę a t ida rė ir p i rmuosius 
sveikinimo žodžius susir inkusiems 

viai išreiškė gilų susirūpinimą prieš
taringu Lietuvos Konstitucinio Teis
mo nutarimu ir išreiškė viltį, kad 
Lietuvos valdžia ras būdų pilietybės 
suteikimo, palikimo ir grąžinimo 
klausimą užsienyje gyvenantiems 
lietuviams spręsti ne .,išimties", bet 
„prigimtinės teisės" pagrindais. Tre
čiojoje rezoliucijoje visi susirinku-

tarė apylinkės pirmininkas D. Skrip- šieji pasisakė prieš Lietuvos valsty-
kauskas, primindamas, kad užsienyje binės trispalvės vėliavos pakeitimą 
gyvenantys lietuviai yra Lietuvos ga- raudona su vėliava Vyčiu. Tegul he

raldikos specialistai žino, kiek už
sienyje gyvenantiems lietuviams yra 
brangi Lietuvos trispalvė. 

Pagrindiniu šių metų šventės 
kalbėtoju buvo pakviestas savaitraš
čio „Amerikos Lietuvis" vyr. redakto
rius Br. Abrutis. Jis trumpai prisim-

nueitą tautos kelią, garbingas 

rantas, jos sėkmės laidas. J i s pa
kvietė aktorę J. Dzemenaitę vesti 
šventinę programą. Susirinkusiems 
sugiedojus Amerikos ir Lietuvos him
nus, tylos m i n u t e buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę, apylin
kės kariai-savanoriai ir praėjusiais 
metais mirusieji apylinkės nariai . 
Netrukus vedančioji pristatė garbės 
svečius ir pakvietė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkę Reginą 

ine 
kovas su aršiais mūsų tautos priešais 
ir kvietė saugoti sunkiai iškovotą bei 
apgintą Lietuvos laisvę. Kalbėtojui už 

Narušienę t a r t i sveikinimo žodį. pasakytą kalbą padėkota plojimais. 
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Meninę programą atliko jaunoji 
pianistė S. Beinarytė, svečiai iš 
Lemonto šokių grupė „Dance Duo", 
kaimo kapela „Sodžius" ir Gedimino 
lituanistinės mokyklos mokiniai. 
Pirmoji pasirodė talentinga jaunoji 
pianistė S. Beinarytė. Ją keitė „Dan
ce Duo" šokių grupės (vad. S. Čel-
kytė-Krumhorn ir E. Barišauskaitė-
Lisaukienė) įvairaus amžiaus vaikų 
ir jaunimo atlikėjai. Ypač visus 
sužavėjo mažieji šokėjai ir jų vaizdin
gai atliktas nykštukų šokis. Nuo
taikinga muzika ir puikiai atliekami 
šokiai išjudino ir jaunus, ir senus, 
programa buvo palydėta plojimais ir 
smagiais žiūrovų palingavimais. Nuo
širdžiai dėkojame šokėjams už at
vykimą, neprisibijant žiemos krečia
mų išdaigų, ir už taip gražiai paruoš
tus meninius šokius, kurie labai 
papuošė mūsų šventę. Gražią tautinę 
programėlę parodė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos mokiniai. Tauti
nius šokius paruošė I. Rutkauskienė, 
dainelių pamokė A. Buročaitė, eiles 
deklamuoti išmokė mokytojos V 
Daily, R. Bružinskienė, E. Grobe, taip 
pat ir patys tėveliai. Šiltai žiūrovų 
buvo sutikta ir kaimo kapelos „So
džius" muzikinė programa bei dai
nos. 

Šventės metu buvo renkamos 
Vasario 16-šios aukos ir Lietuvių 
Bendruomenės solidarumo mokestis, 
taip pat pildoma peticija dėl dvigubos 
pilietybės išlaikymo užsienio lietu
viams. Daugelis šventėje dalyvavusių 
užpildė „Draugo" organizuotos ap
klausos anketą dėl trispalvės vėliavos 
pakeitimo. Pasirašiusieji nepritarė 
trispalvės vėliavos keitimui. Šventėje 
neapsieita ir be gardžių lietuviškų 
patiekalų. Šįkart dalyvius skaniai 
pamaitino kavinė „Bravo", kuri net 
iš Lemonto atvežė daug gardžių už
kandėlių ir, žinoma, visų laukiamų 
tradicinių cepelinų. Besigardžiuoda
mi skaniu lietuvišku maistu, žmonės 
neskubėjo skirstytis namo, daugelis, 
susibūrę į didesnes ar mažesnes gru
peles, dalijosi šventės įspūdžais, dis
kutavo, svarstė ir aptarinėjo įvairias 
aktualijas. 

Šventė praėjo gerai ir turiningai. 
Dėkui rengėjams ir šventinės progra
mos atlikėjams. Ypatinga padėka 
apylinkės pirmininkui D. Skripkaus-
kui, nes jis ir kalbą sakė, ir derino 
garso aparatūrą, dar ir su „Sodžiaus" 
kapela smagiai dūdą pūtė. Šventei 
pasibaigus, pūgai beprasidedant, su 
gera nuotaika ir gražiais šventės 
įspūdžiais išskubėjome į namus. 

Metinis apylinkės narių susirinkimas 
Kovo 3 d., 1 vai. p.p., Civic Cen-

ter Libertyville, IL, vyko metinis 
Waukegan-Lake County LB apylin
kės metinis narių susirinkimas. Iš 
Čikagos į susirinkimą atvyko Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. Aušrelė 
Sakalaitė. Metinio susirinkimo die
notvarkėje: apylinkės pirmininko 
ataskaita, iždininko pranešimas ir 
ataskaita, naujos valdybos rinkimai, 
pabaigoje - pasisakymai, pasiūlymai, 
informacija. 

Susirinkimą pradėjo ir jam 
pirmininkavo apylinkės pirmininkas 
D. Skripkauskas. Jis padėkojo vi
siems atvykusiems ir trumpai apžvel
gė apylinkės veiklą bei atliktus dar
bus, paminėjo suorganizuotus rengi
nius ir šventes bei kitus svarbius 
apylinkėje vykusius įvykius. Pasi
džiaugta, kad kai kurie renginiai 
davė ir pelno, iš kurio buvo paskirta 
1,160 dol. kalėdinė dovana Gedimino 
lituanistinės mokyklos mokytojoms, 
įvertinant jų didelį pasišventimą, 
auklėjant jaunąją lietuvių kartą. 
Dalis lėšų yra skiriama apylinkės ži
niaraščio leidybai (išeina 4 kartus per 
metus) ir apylinkės lietuvių veiklai 
bei renginiams organizuoti. Paste
bėta, kad vietinis žiniaraštis šiuo me
tu pasiekia daugiau kaip 500 atskirų 
šeimų, gyvenančių mūsų apylinkėje 
ir net tolimesnėse vietovėse. Pirmi
ninkas padėkojo E. Skališienei, įde-
dančiai daug pastangų, leidžiant 
apylinkės žiniaraštį. 

Apylinkės iždo reikalus pristatė 
iždininkas G. Damašius. Išsamiai 
paruoštoje ataskaitoje iždininkas ne 
tik pateikė pajamų ir išlaidų atas-

PASLAUGOS 

kaitas, bet ir paaiškino, kaip jos susi
daro ir kaip yra paskirstomos bei 
naudojamos. Papildant pirmininko ir 
iždininko pranešimus, trumpai pasi
sakė E. Skališienė ir V Rutkauskienė. 
Po to vyko naujos valdybos rinkimai. 
Į valdybą šiais metais išrinkta 15 
narių: R. Ivanauskas, A. Kišonaitė, A. 
Kavakienė, G. Damašius, D. Skrip
kauskas, A. Birgiolienė, E. Skali
šienė, J. Dzemenaitė, A. Marcinke
vičius, R. Martusevičienė, A. Olšaus
kas, I. Kubilienė, A. Augustaitis, P 
Pacevičius ir P Birgiolaitė. Ši valdy
ba žada daugiau dėmesio skirti apy
linkėje gyvenančiam lietuvių jau
nimui, organizuoti daugiau jaunimą 
pritraukiančių programų ir renginių. 

Susirinkimo pabaigoje V Rut
kauskienė pateikė informaciją apie 
„Drauge" vykstančias permainas, nes 
jos labai domina apylinkės lietuvius, 
prenumeruojančius šį leidinį. Pabai
goje pirmininkaujantis D. Skrip
kauskas padėkojo visiems metinio 
susirinkimo dalyviams, palinkėjo sėk
mės naujai išrinktiesiems valdybos 
nariams. Š.m. kovo 15 d. įvykusiame 
pirmame Waukegan - Lake County 
LB apylinkės naujos valdybos posėdy
je buvo pasiskirstyta pareigomis, 
aptartas veiklos planas. Waukegan -
Lake County lietuvių apylinkės pir
mininku dar vienai kadencijai išrink
tas D. Skripkauskas, vykd. vicepir
mininkais A. Kavakienė ir R. Iva
nauskas, sekretore - A. Kišonaitė, 
iždininku - G. Damašius. 

R.V 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr Auksė 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 

counueu. BAMK<»O 
RfcSIDlVTlAL 
BROKFRAGk 

VIDA M. {=* 
SAKEVICIUS 

Real Es ta te Consu l t an t 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 2 1 4 8 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga moteris turinti žalią 
kortelę, prižiūrėti 3 mokyklinio 

amžiaus vaikus. Pastovus darbas su 
gyvenimu kartu. Išeiginės pagal 

susitarimą. Tel. 6 3 0 - 7 1 9 - 1 9 0 5 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
1BOTDA11ASPRUNSKIS,MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

EMcGrove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIROES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

-jeti.'viarr'.s sutvarkys dantis LIŽ prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai. 
4647 W. 103 SU Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred sixtieth lesson. (Han-
dred sikstijeth lesan) — Šimtas še
šiasdešimtoji pamoka. 
Saying goodbye. (Sejing gudbai) — 
Atsisveikinant. 
It has been such a p leasure t o 
have known you, b u t i t 's t ime t o 
say goodbye. (It hez bin sač e pleži-
ur tū hev noun Jū, bat its taim tū sei 
gud bai) — Buvo taip malonu tave 
pažinti, bet atėjo laikas atsisveikinti. 
What 's going on, w h e r e a r e you 
going? (Uats going an, uėr ar jū 
going) — Kas atsitiko, kur tu išeini? 
I was offered a wonderful ret i re-
ment by my employer, I have 
decided to stay home. (Ai uoz oferd 
e uoanderful ritairment bai mai 
empoljer, ai hev disaided tū stei hom) 
— Mano darbdavys pasiūlė puikią 
pensiją, aš nusprendžiau pasilikti 
namie. 
We will all miss you very much, 
will you come a n d visit us once 
in a while? (Ui uil mis jū veri mač, 
uil jū kam ęnd vizit as uons in a ual) 
— Mes tavęs labai pasigesime, ar 
mus retkarčiais aplankysi? 
I would love too, b u t I have 
bought a home in Florida. I am 
moving away. (Ai uod lav tū, bat ai 
hev bot e hom in Florida, ai em mū-
ving auei) — Mielai tai padaryčiau, 
bet aš pirkau namą Floridoje ir išsi

kraustau. 
In t h a t case, let 's stay in touch 
th rough e-mail. (In thęt keis, lets 
stei in tač thrū ymeil) — Tokiu atve
ju, palaikykime ryšį elektroniniu 
paštu. 
Be t te r yet, you have a s t and ing 
invi ta t ion to spend your vaea-
t ions in Florida. (Beter jet, jū hev 
e stęnding inviteišen tū spend jūr 
veikeišens in Florida) — Dar geriau, 
tu turi pastovų kvietimą savo atosto
gas praleisti Floridoje. 
T h a n k you, that way I no t only 
have a chance t o see you, but t o 
get away from t h e cold win te r s . 
(Thenk jū, thęt uei ai nat onli hev e 
čęns tū sy jū, bat tū get auei fram tha 
kold uinters) — Ačiū, tuo atveju ne 
tik turėčiau progą tave pamatyti, bet 
išsprukti nuo šaltų žiemų. 
Still i t ' s not going to b e t h e 
šame thing as seeing your smil-
ing face every day. (Stil its nat 
going tū by tha seim thing es sying 
jūr smailing feis evri dei) — Vis tiek 
tai nebus taip pat, kaip tavo besišyp
santį veidą kasdien matyti. 
I know, but everything has a 
beginning and a n end. (Ai nou, 
bat everithing nes e begining ęnd en 
end) — Žinau, bet viskas turi pra
džią ir pabaigą. 

L 
HARTFORD, CT 

Kovo 18 d., sekmadienį, trumpai, 
bet prasmingai atšventėme kun. 
Albino Gurklio gimtadienį. Šventė 
vyko po 9 vai. ryto atlaikytų šv. 
Mišių. Po to buvo vaišės. Jose dalyva
vo ir jubiliatas kun. Gurklys. 

Lietuviškų šv. Mišių laikyti kun. 
Gurklys atvyksta iš Thompson, Ct. 
Miestelis Įsikūręs šalia Putnamo, 50 
mylių atstumu nuo Hartfordo. Mies
telyje yra gimnazija, kuriai vadovauja 
marijonai. Joje kun. Gurklys daug 
metų dėstė matematiką. 

Nors ir sulaukęs garbingo am
žiaus, kun. Gurklys pats vairuoja 
mašiną, ir atvyksta į Hartfordo baž

nyčią laikyti šv. Mišias lietuviškai. 
Tai labai vertina Hartford Lietuvių 
Bendruomenė. 

* * * 

Hartfordo LB apylinkė paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktį, Kovo 11-ąją. Sv Mišių 
metu giedojo bažnyčios choras (va
dovas muz. Jurgis Petkaitis). Al
torius buvo papuoštas gėlių puokš
tėmis, kurias parūpino ižd. J. Stri
maitis. Po šv. Mišių vyko vaišės ir 
pabendravimas. 

Danutė Grajauskienė 

http://www.illinoispain.com
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SVC. MERGELES MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS 
DVIGUBO JUBILIEJAUS POKYLIS 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapija, esanti gražioje Marąuette 
Park apylinkėje, švenčia 80 metų nuo 
įsteigimo ir 50 metų nuo parapijos 
bažnyčios pastatymo. Jos grakštumu 
gėrisi ne vienas, bažnyčios bokštus 
galima matyti iš tolj. Tai Lietuvos 
šventovė. 

Prieš 80 metų, 1927 metų gegu
žės 10 dieną, kardinolas George Mun-
delain įgaliojo Aleksandrą Baltutį 
įsteigti lietuviams parapiją Marąuet
te parko pašonėje. Si parapija buvo 
„tautinė", skirta tik lietuviams, ne 
teritorinė, kaip visos* kitos parapijos. 

Parapijos pastatams Washtenaw 
gatvėje buvo parinkta 2.5 akrai že
mės. Pradėta rūpintis statyba. Da
bartinius mokyklos ir bažnyčios pas
tatus suprojektavo architektas Matas 
Žaldokas. Virš altoriaus buvo atkur
tas garsusis stebuklingas Šiluvos 
Marijos paveikslas. 

Naujame lietuviškame parapijos 
pastate suklestėjo religinis ir visuo
meninis parapijiečių gyvenimas. 
Mirus šių pastatų ir bažnyčios staty
tojui kun. A. Baltučiui, klebonu tapo 
kun. Jurgis Paškauskas (Paškus). Po 
Antrojo pasaulinio karo, iš Vokietijos 
išvietintų stovyklų atvyko daug lietu
vių su šeimomis. Daugelis jų apsi
gyveno Marąuette Park ir jo apy
linkėse, kur jau buvo lietuviška para
pija ir vienuolių seselių pradžios 
mokykla. Senoji bažnyčia pasidarė 
per maža. Šios parapijos klebonas 
Jurgis Paškauskas, pasitaręs su para
pijiečiais ir gavęs sutikimą iš kardi
nolo, pakvietė architektą Joną 
Muloką naujos bažnyčios suprojek
tavimui. Architektas šį darbą atliko 
labai sumaniai, įpindamas lietu
viškus liaudies motyvus su baroko 
elementais. Statyba truko ketverius 
metus ir 1957 metais buvo pašventin
ta kardinolo Samuel Stritch, dalyvau
jant daugeliui kunigų ir tūkstan
čiams lietuvių ir kitataučių. Tai buvo 

džiaugsmo šventė lietuviams. 
Šitoje bažnyčios didįjį altorių 

puošia Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslas. Langus virš didžiojo alto
riaus puošia garsaus dailininko Vy
tauto Jonyno sukurti keturi vitražai, 
vaizduojantys keturias žymias Ma
rijos šventoves Lietuvos bažnyčio
se. 

vitražus, jauti didelį dėkingumą to 
meto klebonui kun. Jurgiui Paš-
kauskui už lietuvio architekto ir lie
tuvių menininkų pakvietimą dar
bams atlikti. Visi menininkai moks
lus buvo baigę Lietuvoje ir, išgyvenę 
karą bei išvietintų asmenų stovyklas, 
atvykę į Ameriką. Nuoširdžiausia 
padėka klebonui, kad įvertino savuo-

' " sįį. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. 

Šoninių sienų vitražai yra sukur
ti dailininko Kazio Varnelio. Didžiulę 
Šiluvos Marijos freską nutapė seselė 
kazimierietė Mercedes. Kitos sienos 
freską nupiešė dailininkas Kazimie
ras Zoromskis. 

Bažnyčios išorinės sienos turi 
meniškas mozaikas, sukurtas daili
ninko Adolfo Valeškos. Rytinės sienos 
pusės piešinys vaizduoja karaliaus 
Mindaugo vainikavimą karaliumi 
1250 metais, o vakarinėje (Švento 
Kryžiaus ligoninės pusėje) sienoje 
pavaizduotas stebuklingas šv. Kazi
miero pasirodymas 1518 metais Lie
tuvos kovotojams prie Dauguvos 
upės. Kovotojai, padrąsinti šv. Kazi
miero, laimėjo kovą. 

Žvelgiant į bažnyčios puošybą ir 

sius menininkus. 
Kaip jau anksčiau buvo minėta, 

šie Dievo namai ir parapija yra lietu
vių ir reikia ją branginti. Bran
ginkime ir lankykime bažnyčią, ku
riai duotas Šiluvos Marijos (stebuk
lingai pasirodžiusios 1608 metais pie
menėliams) vardas. 2008 metais bus 
švenčiama 400 metų sukaktis nuo šio 
pasirodymo. 

Reikia pasidžiaugti, kad dabarti
nis šios parapijos klebonas kun. 
Anthony Markus yra Šiluvos Marijos 
mylėtojas, parašęs lietuvių ir anglų 
kalbomis knygelę apie Šiluvos Ma
rijos apsireiškimą. Kunigas A. Mar
kus nusistebėjo, kad Šiluvos Marijos 
apsireiškimas Lietuvoje buvo mažai 
žinomas, o tuo labiau pasaulio kata

likams, neišskiriant ir amerikiečių. 
Mūsų visų pareiga didžiuotis šiuo ste
buklingu pasirodymu ir skelbti apie 
tai visam krikščioniškam pasauliui. 

Praėjo 80 metų nuo lietuviškos 
parapijos įkūrimo ir 50 metų nuo pas
tatymo bažnyčios, kurią lanko ir 
kitataučiai tikintieji. Ši parapija su
teikia tikintiesiems ne tik dvasinius 
patarnavimus, bet ir apjungia tau
tiškumo ryšiais. Šioje parapijoje se
selės kazimierietės išmokslino tūks
tančius jaunimo (lietuvių ir kita
taučių), mokė juos būti gerais kata
likais, dorais Amerikos piliečiais ir 
nepamiršti lietuviškumo. 

Klebonai ir vikarai ateina ir išei
na, parapija ir bažnyčia pasilieka ti
kinčiųjų reikalams. Reikia įsidėmėti, 
kad bažnyčia užsidaro tik dėl tikin
čiųjų nesilankymo ir jos nerėmimo. 
Yra sakoma: „ne laikas šunis lakinti, 
kai einama medžioti". Jokios de
monstracijos, raštai nepadės, jei 
bažnyčios bus tuščios. 

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
10:30 vai. r., Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo lietuvių „Bazilikoje" 
bus atnašaujamos iškilmingos šv. 
Mišios. Po pamaldų visi renkasi į 
Hilton viešbutį (93rd Street ir Cicero 
gatvė), kur bus akademija, pietūs ir 
meninė programa. Klebonas kun. 
Anthony Markus, vikaras Arvydas 
Žygas ir Jubiliejinio pokylio ruošos 
komitetas deda daug pastangų, kad 
dvigubas parapijos jubiliejus būtų 
kuo sėkmingesnis, bet sėkmė prik
lauso tik nuo mūsų pačių dalyvavimo. 
Į šį jubiliejų yra pakviesti visi buvę 
šios parapijos klebonai, vikarai, kiti 
kunigai ir visuomenės veikėjai. 
Norintieji dalyvauti vietas užsisako 
parapijos raštinėje (Washtenaw Ave., 
Chicago, IL) tel. 773-776-4600. Būtų 
džiugu, jeigu į šį pokylį atvyktų kuo 
daugiau žmonių. 

Antanas Paužuolis 

ZITOS SODEIKIENĖS KŪRYBA 
Man buvo be galo žingeidu sužinoti, 

kokio žanro, kokios tematikos bei stiliaus 
darbus mūsų darbščioji dailininkė Zita 
Sodeikienė eksponuos savo naujoje paro
doje (atidaryta Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont kovo 31 d.). Mes gi kartu augom, 
kartu brendom. Nuo jos pirmųjų („virtu
vinių") piešinių praėjo per 50 metų. Kodėl 
pavadinau juos „virtuviniais"? Prisimi
niau jos pačios žodžius apie šių piešinių 
genezę. Pati autorė man tada pasakojo, 
kad ruošdama šeimynai pietus ir pjausty
dama agurkus, pomidorus, stebėdavosi jų 
vidaus formomis... 

Tai buvo pati pradžia. Nuo gamtoje 
užtinkamų geometrinių formų Zita ne
trukus pereina į žmogaus ilgesio bei noro 
geriau pažinti savo aplinką bei sampra
tas. Gilinasi į žmogaus dvasios poreikius, 
elgesio normas. Šios verčia ją parodijuoti 
iškrypimus, kritikuoti nepriimtinus vi
suomeninio gyvenimo reiškinius. Žmo
gaus portrete atsiranda vištgaidžio galva, 
didžiųjų korporacijų vadeivos pavaizduo
jamos ilgom kojom, galva įkišta į smėlį. 
Pabėgėlės iš gimtojo krašto savijautą ši 
dailininkė vaizduoja palaidu popieriaus 
lakštu chaotišku besiblaškančiu vėjuje. Iš 
pasaulinio meno pavyzdžių pasisavina 
persų miniatiūrų estetiką. Šios estetikos 
formos bei koloritas atsispindi jos dar
buose iki šios dienos. Nesitenkina žemiš
komis realijomis, pradeda gilintis į žmo
nijos visuotinę trauką pažinti pasaulį iš 

dvasinių periferijų. Griežtieji mokslai jos 
netenkina. Krypsta į ne kiekvienam ap
čiuopiamą metafiziką, ypač mitologiją. 
Mitologija suteikia jai sparnus. Kūryboje 
atsiranda nežemiškos būtybės, aiškinan
čios būties paslaptis suprantamiau nei 
mokslinės formulės bei diagramos. Daly
vauja grupinėse parodose apie sparnuo
tuosius mitus, rodančius jos pačios dva
sinių poreikių kaitą. 

Tačiau žemiškojo gyvenimo didieji 
pokyčiai neduoda jai ramybės. Kaip gi 
galima nepastebėti ir nutylėti visą žmoni
ją skaudžiai palietusius žiauriuosius ka
rus, pareikalavusius milijonus nekaltų 
žmonių gyvybių. Antrojo pasaulinio karo 
metu ji pati buvo išvietinta iš savo krašto, 
iš savo gimtosios aplinkos. Kokį Įvaizdį ji 
pasirenka išreikšti šį jos biografijos epi
zodą, apvertusį gyvenimą aukštyn kojom? 
Ne paklydusio paukščio, ne benamės mo
ters, ne nuo priešo kulkos palaužto kario. 
Pasirenka simbolinį žodį ir tikrą daiktą — 
Sieną. Tai įsikalinimas į savo pačių pa
spęstas pinkles, į savo pačių įkurtus ka
lėjimus bei kankinimų rūsius. Pavadina 
šią Sieną nugalėto, išmėsinėto, okupuoto 
Berlyno vardu. Sukūrė paveikslą milži
niškoje drobėje, apjuosiančioje visą dide
lės salės erdvę, aklinai uždarytą iš visų 
pusių, vaizduojantį aklavietę, iš kurios 
tik peteliškei pavyksta laikinai išsi
vaduoti. Tai to pavargusio, išniekinto, 
sugriauto, Nukelta į 11 psl. 

. .,<zjM?&:<<*::tMttf«m<Wi<immfc«t'tt4 

..Palaiminimas", Zita Sodeikienė. 
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[LMĖS KYBARTŲ GIMNAZIJ 
Paminėta jos 95 metų gyvavimo sukaktis 

EDVARDAS SULA1T1S 

Vasario mėnesio pirmojoje pusėje 
kelios dienos buvo pašvęstos Kybartų 
mokyklos, dabar besivadinančios 
Kristijono Donelaičio gimnazijos var
du, 95-mečiui paminėti. Čia prisi
minti 1912 m., kai Kybartuose buvo 
įkurta pirmoji mokykla, kurią lankė 
86 mokiniai. 1925 m. ši mokslo įstai
ga jau turėjo aukštesniosios komerci
nės mokyklos titulą, o dar vėliau pa
vadinta tiesiog Kybartų gimnazija. 

Karo ir pokario metais mokyklai 
trūko patalpų ir tik 7-ąjį dešimtmetį 
ji ėmė plėstis: pastatytas mokyklos 
priestatas, sporto salė, naujas ben
drabutis. Tada mokslo įstaigai suteik
tas Kristijono Donelaičio vardas. Ši 
mokykla savo saviveiklininkais, spor
tininkais, mokslo pirmūnais buvo ži
noma ne tik iš Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų. 

Pirmoji mokyklos jubiliejaus 
šventės diena buvo skirta susitiki
mams su kitų apskrities gimnazijų 
atstovais. Programoje „Kartų keliai: 

iš praeities į dabartį" buvo kalbama 
apie mokyklos ugdytinius, dabar ži
nomus ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje. Po to visų laukė koncertas 
„Mus Pažinimo medis apkabino". 

Antrąją iškilmių dieną čia lan
kėsi atstovai ne tik iš kitų apskrities 
gimnazijų, bet ir svečiai iš Vokietijos 
— Ahaus gimnazijos. Jie susipažino 
su Lietuvos etnine kultūra ir aktyviai 
dalyvavo šventiniuose renginiuose. 
Penktadienio programą vainikavo 
žaidimai, kurių verpete draugiškai 
sukosi visų gimnazijų mokiniai. Žai
dimus parengė gimnazijos kūno 
kultūros mokytojai, o visų dienos 
renginių koordinatorė buvo mokytoja 
Zita Jasaitienė (ji ir informavo mus 
apie šį minėjimą). 

Šeštadienio rytą Kybartų bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų 
mokiniai ir svečiai dalyvavo gimnazi
joje vykusioje konferencijoje. Čia savo 
moksliniais pranešimais dalijosi buvę 
gimnazijos auklėtiniai bei kiti kviesti 
svečiai. Buvo sudarytos socialinių, 
gamtos, tiksliųjų mokslų bei meno 

sekcijos, kuriose skaityti įvairūs pra
nešimai. 

Šioje šventėje buvę gimnazijos 
auklėtiniai tarė ne vieną padėkos žo
dį. Jie turėjo galimybę sugrįžti į pra
eitį, išgyventi malonias prisiminimų 
akimirkas. 

Rengėjų paprašytas, minėjimo 
organizatoriams sveikinimo žodį nu
siuntė ir šių eilučių autorius, Ky
bartų gimnazijoje mokęsis iki 1944 
m. pavasario. Tai buvo daugeliui tos 
gimnazijos mokinių paskutinieji 
metai prieš pasitraukiant į Vakarus. 
Nemažai šios lavinimo įstaigos mo
kinių atkeliavo į JAV, bet dalis jų jau 
ilsisi amžinybėje. Kai kurie iš jų 
nepamiršta savo gimtųjų Kybartų ir 
juos visais galimais būdais remia. 
Tarp tokių bene žinomiausia yra či-
kagietė Elena Rožėnienė, kuri dabar 
žiemas praleidžia Arizonoje. Jos 
pavardę žino dauguma kybartiečių. 

Tiems, kurie mažiau žino apie 

Kybartus bei šio miesto apylinkes, 
reikia priminti, jog Kybartų seniūni
jos teritorijoje gyvena apie 9,000 
žmonių ir ji yra antra pagal dydį se
niūnija Vilkaviškio rajone. Jos se
niūnu yra Kęstutis Rakauskas, kuris 
džiaugiasi, kad_ per pastaruosius ke
lerius metus buvo galima nuveikti 
daug svarbių dalykų. Jis pareiškė, 
kad baigtas statyti Kybartų pagrin
dinės mokyklos priestatas, sporto 
kompleksas ir atlikta senojo pastato 
rekonstrukcija (tai kainavo 19 mln. 
litų). Kybartų mieste už 1,6 mln. litų 
suremontuoti nauji technologiniai 
įrenginiai, ypač pagerinę geriamojo 
vandens kokybę. Padaryta ir kitų 
pagerinimų, kuriuos visus čia sunku 
išvardinti. 

Taigi iš Kybartų kiię, dabar JAV 
gyvenantieji mūsų tautiečiai gali 
džiaugtis, kad jų gimtasis miestas ne
nusileidžia kitiems, bet irgi žengia į 
priekį. 

Mokyklos himnas... 

Visi keliai takeliai, mokyklon mus pašaukia 
Žinių šaltinis tyras, gaivina, nuolat laukia. 
Skambučių aidas lydi, širdy gerumas žydi. 
Ji mūs žinių šventovė, palaiminta tvirtovė. 

Ir Dievo ir Tėvynės gražiai vaikai auginti 
Mokėsim gimtą žemę ir savo laisvę ginti 
Darbais dienas papuošim ir Lietuvai 

dainuosim 
Kad niekas nepaklystų, o pasiilgęs grįžtų. 

Iš Donelaičio raštų stiprybės dvasiai semiam 
Jo žodžiai nemirtingi, kaip baltai ir jų žemė. 
Mums žodis jo - paminklas, daina lietuvių 

krašto 
Jis motinos lopšinėj, gražiausios drobės raštuos 

'•••• * i I 

KV8AITU 

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija. 

Sužvarbusi sušilti, parpuolusį prikelti 
Sparnus užsiauginti ir skrydžiui pasikelti 
Tiesos kely budėti, gyvenimą mylėti 
Išmokė ši šventovė, palaiminta tvirtovė 

Žodžių autorė A. Strakauskaitė 
Muzikos autorė V. Markevičienė 

ZITOS SODEIKIENES KŪRYBA 
Atke l ta iš 10 psL sunaikinto 

garbaus miesto siena, pastatyta ne 
nekaltų žmonių apsaugai, bet ka
lėjimui, iš kurio pabėgti neįmanoma. 
Ši Zitos idėja gimė giliai įskaudintos 
širdies ląstelėse, nesugebančiose su
laikyti skausmo ir širdgėlos dėl 
padarytos žmonijai skriaudos. 

Zita Sodeiklenė 

Savo naujų darbu parodą Zita 
Sodeikienė atidaro Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte š. m. kovo 31 d. 

Paroda pavadinta „Praeitis įausta į 
dabartį". Pagrindinis kūrinys — „Pa
minklas XX amžiui". Tai serija pieši
nių apie XX amžiaus visuomeninio 
gyvenimo nuoskaudas — vaikiškas 
lenktyniavimas nežinia kur, nusikal
tėlių eisena kalėjimo link, varganas 
keliaklupsčiavimas prieš televizo
riaus ekraną. 

Eksponuojami ir visai kito po
būdžio darbai, atlikti mišria technika 
— koliažai ant medžio, nedidelio for
mato, savo turiniu, kompozicija bei 
koloritu primenantys pereito šimt
mečio ikonas. Jaučiasi sakralinis api
pavidalinimas — angelai ar šventieji 
laiko už kampų didelį spalvingą 
audeklą, kuriame puikuojasi ir kara
liai, ir vyriškos giminės nuogaliai, 
pusmėnuliai ir palaimintieji, egzotiš
ki angelai, gyvulių galvomis užbaigti 
stulpeliai, kvadrato rėmuose įpinta 
simbolinių fragmentų serija, kriauk
lės aureolės, draperijos bizantiška 
ornamentika, ryškiai raudono kolori
to draperijos bei jaunų mergaičių vei
dukai. Viskas supinta į vientisą, eg
zotiškais rėmais bei mėlynu dangumi 
apipintą dizainą. Simetrinės kolonos 
puošia kompozicijų šoninius rėme
lius, kuriuose šypsosi saulutės, lietu
viškų skrynių puošmenos. Tai šir
džiai mielos ikonos, nuostabūs kar
piniai, kuriais vis negali atsižiūrėti. 

Algimantas Kezys 

Klimato atšilimas ir Lietuva 
Didžioji dalis gyventojų pastebi 

klimato kaitos problemas Lietuvoje, 
bet tik kas antras mano galintis pri
sidėti asmeniškai prie taršos mažini
mo. Tai parodė praėjusią savaitę 
Aplinkos ministerijos užsakymu 
skambučių centro „Fonitel" atlikta 
reprezentatyvi gyventojų apklausa. 

Remiantis apklausos duomeni
mis, 87,4 proc. žmonių mano, jog 
visuotinė klimato kaita pasireiškia 
Lietuvoje. Akivaizdžiausi požymiai, 
pasak respondentų, - vis šiltesnės 
žiemos, šiltesnis oras, nereguliarūs 
sezonai. 

Didžiausią įtaką klimato kaitai 
beveik trečdalio apklaustųjų (28 
proc.) požiūriu, tur i pramonės iš
metami teršalai. 19,2 proc. respon
dentų mano, jog svarbiausias veik
snys - t ransporto keliama tarša. 
Energetiką tokiu veiksniu laiko 7,7 
proc. žmonių, daugiau kaip trečdalis 
(34,1 proc.) apklaustųjų linkę ma
nyti, kad visi šie veiksniai turi vieno
dos įtakos. 

61 proc. apklaustųjų teigė, jog 
klimato pokyčiai tur i didelę arba 
labai didelę neigiamą įtaką gyvūnijai, 
kraštovaizdžiui, jūrinei aplinkai. 

Trečdalis (31,3 proc.) manymu nei
giama įtaka nėra didelė. 

Beveik pusė (49,5 proc.) šalies 
gyventojų mano galintys asmeniškai 
prisidėti prie klimato kaitos mažini
mo. Daugiausia iš jų (42,3 proc.) 
pakeistų susidėvėjusią elektros įran
gą ir naudotų ekonomiškos klasės 
įrenginius, beveik penktadalis (19,4 
proc.) atsisakytų savo automobilio. 

Kaip parodė tyrimas, prie klima
to kaitos mažinimo gyventojai dau
giausiai prisideda taupydami energi
ją. Daugiau kaip trečdalis (35,4 proc.) 
respondentų naudoja elektrą tau
pančias lemputes, 26,1 proc. išjungia 
nereikalingą įrangą iš elektros tinklo. 
17,9 proc. apklaustųjų prie klimato 
kaitos mažinimo prisideda sodindami 
medžius, o 8,6 proc. - keliaudami 
ekologiškomis transporto priemo
nėmis. 

Vasario pradžioje visuomenė bu
vo pakviesta prisijungti prie tarp
tautinės klimato kaitos mažinimo 
akcijos ir 5 minutėms išjungti elek
trą. Šioje akcijoje, apklausos duome
nimis, dalyvavo 25,3 proc. Lietuvos 
gyventojų. 

Pagal BNS 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N V V O R L O V V I O E D A I L Y 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Kovo 31 d., šeštadieni, 6 vai. v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre (14911 127th Street, 
Lemont) atidaroma Zitos Sodeikienės 
paroda „Praeitis jausta į dabartį". 
Paroda veiks iki balandžio 31 d. Ma
loniai kviečiame atvykti į parodos ati
darymą. 

•Verbų sekmadienį, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame j 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
valdyba. 

•Lietuvos dukterys Velykų proga 
š. m. balandžio 5 d. nuo 8 vai. r. ruošia 
velykinių pyragų ir margučių išparda
vimą nameliuose, 2735 W 71st. Street, 
Chicago, IL 60629. Maloniai kviečiame 
pirkėjus atvykti į namelius ir nusipirkti 
maisto Velykoms. Laukiame visų. 

•Balzeko lietuvių kul tūros mu
ziejaus Knygos mylėtojų klubas šeš
tadienį, balandžio 7 d., 6 vai. v. 
kviečia visus, kas domisi lietuvių lite
ratūra, pasiklausyti Illinois univer
siteto Čikagoje dėstytojo Giedriaus 
Židonio pasakojimo apie žymų lietu
vių egzodo rašytoją Eduardą Cinzą 
(tikroji pavardė Ciužas). Plačiau bus 
kalbama apie romaną „Raudonojo 
arklio vasara". Paskaita bus iliust
ruojama vaizdine medžiaga. Kviečia
me atvykti pusvalandžiu anksčiau — 
5:30 vai. p.p. Susipažinsime, pabend
rausime prie kavos puodelio. Įėjimas 
nemokamas. Pasinaudokite proga ir 
apžiūrėkite muziejaus ekspozicijas, 
apsilankykite parduotuvėje, įsigykite 
knygų po 1 dol.! Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Papildoma informacija tel.: 
773 - 582 - 6500. 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, vyks IV JAV lie

tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. Festivalio 
rengimo komitetas kviečia ir jus tap
ti šio festivalio rėmėjais. 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. 
— naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

IŠAR77IRTOUL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road, 

TeL (773) 847-7747. 

•Alekso Mickaus inscenizacija 
„Don Kichotas — begalybės nešėjas" 
pagal Miguel De Cervantes „Išmo
ningasis Don Kichotas Lamančietis" 
— komedija. Kviečiame tautiečius 
atvykti į Sv. Kazimiero bažnyčios sa
lę, 3855 Evans Street, Los Angeles, 
CA balandžio 20 d. (penktadienį) ir 
21 d. (šeštadienį) 19:30 vai. v. bei 
balandžio 22 d. (sekmadienį) 12:30 
vai. p.p. ir pasidžiaugti spektaklyje 
atliekamais gražiais šokiais, dainavi
mu ir netikėtais pokštais. 

•Lie tuvos Respublikos New York 
generalinis konsulatas Niujorke ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Man
hattan apylinkė bei „Niujorkiečiai 
šalia mūsų" balandžio 5 d., ketvirta
dienį, 6 vai. v. organizuoja pokalbį-
susitikimą su šiuo metu „The Met
ropolitan Opera" teatre dainuojančia 
soliste Violeta Urmanavičiūte-Urma-
na. Susitikimas įvyks Ireland House 
at NYU. Įėjimo auka — 10 dol. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į 
Gintarę Bukauskienę tel.: 347-623-
9115 arba zybuokle@hotmail.com. 

• C l e v e l a n d l ietuvių j aun imo 
sąjunga balandžio 27-28 d.d. rengia 
antrąjį kasmetinį pokylį. Skambės 
lietuviška šokių muzika. Organiza
toriai laukia visų: senjorų, jaunų, po
rų ir viengungių. Registruotis galima 
adresu: www.clevelandljs.org. 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i 
| Šio trečiadienio skaitytojai turbūt nustebo, gavę „Draugą", adre- | 
• suotq jiems keistu būdu — vietoj vardo ir pavardės atrado dukart para- • 

šytq vardą. Nuo šios savaitės pradžios „Draugo" spaustuvėje pradėjo 
• veikti nauja adresų spausdinimo mašina, su kuria dirbant, kaip ir visam * 
I kam, reikia laiko ir pripratimo. Atsiprašome už tai. Tikimės, jog ateityje I 
| tai daugiau nepasikartos. „Draugo" administracija | 

Lietuvoje žiauriai nužudyti du broliukai, Mantas ir Tomas Jonaičiai. 
Šeimoje liko dar 3 vaikai. Labai pašlijo berniukų motinos sveikata. 
Kelmėje įsikūrusio „Girilio" autoserviso darbuotojai ir laikraštis „Šiaulių 
kraštas" atidarė sąskaitą, į kurią norintys žmonės nelaimės ištiktai šeimai 
gali pervesti pinigus. 

Virgilijaus Jonaičio sąskaita: 
LT 987300010027671325 Hansą bankas. 

Teatro grupė ..Teatriukas" baigė savo gastroles Amerikoje. Kovo 24 d. 
trys jauni aktoriai lankėsi Vašingtone k Donelaičio lituanistinėje 
mokykloje. 

Dėmesio! 
Lietuvių fondo paramos prašymų ir žiniasklaidos 

anketos — iki balandžio 15 d. Anketas galite rasti 
aplankę LF svetainės tinklalapi: 

wivw.lithfund.org 
Lie tuvių fondo adresas: 

14911 127th S t r ee t , Lemont , IL 60439 
tel . 630-257-1616. 

„Draugo" knygynė lyje 

„Draugo" knygynėlyje galite įsi
gyti tris „Lituanus" numerius: du iš 
praėjusiųjų metų ir patį naujausiąjį 
žurnalo numerį. Ypač vertingas yra 

praėjusią vasarą, visai prieš „Dainų 
šventę" pasirodęs „Lituanus" nu
meris (nr. 52:2, 2006), kuriame, be 
šešių įdomių straipsnių apie lietuvių 
liaudies dainas, rasite ir kompaktinę 
plokštelę „Lietuviškos dainos trans
formacijos". Sį „Lituanus" numerį 
sudarė žymi Lietuvos muzikologė 
Zita Kelmickaitė. Sio „Lituanus" 
numerio kaina 10 dol. 

Transformations m 
Li thuanian Song 

2006 metų žiemą pasirodžiu
siame „Lituanus" (nr. 52:4) rasite 
straipsnį apie Karaliaučiaus kraštą, 
apie Vilniaus belle epoąue, o taip pat 
Kanadoje gyvenančios lietuvės Irene 
Guilford novelę apie jos apsilankymą 
Vilniuje. Jo kaina 5 dol. 

Naujasis „Lituanus" numeris 
(nr. 53:1) siūlo į Lietuvą pažiūrėti pro 
kitataučių akis — dauguma jų Lie
tuvoje lankėsi kaip Peace Corps 
savanoriai. Naujausio „Lituanus" 
numerio kaina — 5 dol. 

-w „Draugo" knygynėlio adresas: 454$ W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Esu Amerikos p i l i e t ė . Prieš 10 metų, išvykdama iš Lietuvos pa l i 
kau savo vardu į regis t ruotą , bet veiklos nevykdančią individua
l ią įmonę. Apie savo išvykimą buvau informavusi visas Lietuvos 
žinybas. Šiuo metu esu verčiama už visus tuos metus sumokėti mo
kesčius Lietuvai . Labai prašau skubiai a t s i l i e p t i tuos, kas tu
rė jote tokių problemų i r ga l i t e pakonsultuoti. Skambinti t e l . : 
708-856-4298. 

mailto:zybuokle@hotmail.com
http://www.clevelandljs.org
http://wivw.lithfund.org

