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Seimo komitetas pasiūlė
naują gen. prokurorą
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
mitetas trečiadienį nutarė teikti
parlamentui Kazio Pėdnyčios
kandidatūrą j generalinio pro
kuroro postą.
Teisingumo ministro Vytauto
Pakalniškio ir Aukščiausiojo
Teismo pirmininko Prano Kūrio
siūlymui pritarė 10 Teisės ir tei
sėtvarkos komiteto narių. Susi
laikė LDDP frakcijos seniūnas
Česlovas Juršėnas bei konserva
torius Alfredas Stasiulevičius.
Socialdemokratų frakcijos se
niūnas Aloyzas Sakalas balsa
vime nedalyvavo.
Pristatydamas kandidatą ko
mitetui, teisingumo ministras
V. Pakalniškis pabrėžė, kad da
bartinis Valstybės saugumo de
partamento generalinio direkto
riaus pavaduotojas K. Pėdnyčia
yra profesionalus teisininkas,
neturintis „kompromituojančios
uodegos," pridurdamas kad K.
Pėdnyčia buvo pasirinktas iš
maždaug 10 kandidatų, tačiau
kitus paminėti atsisakė.
Prisistatydamas komiteto na
riams, 46-erių metu teisininkas
K. Pėdnyčia pabrėžė nejaučiąs
simpatijų jokiai politinei parti
jai ir žadėjo, jei bus paskirtas ge
neraliniu prokuroru, būti nepa
valdus Seimo daugumai. Save
kandidatas vadino „kietos ran
kos žmogumi" ir sakė, kad dėl
šių savybių ankstesnėse darbo
vietėse kildavę situacijų, kurias
jo priešininkai vadindavo kon
fliktinėmis.
Prezidentas pritaria
generalinio prokuroro
kandidatūrai
Algirdas Brazauskas taip pat
būtų pritaręs Kazio Pėdnyčios
kand'iatūrai į generalinio pro
kuroro postą, jeigu iš jo nebūtų
atimta teisė siūlyti prokuratū
ros vadovą Seimui. „Visai be
reikalo šis tampymasis jau ke
lis mėnesius tęsėsi. Dėl K. Pėd
nyčios galėjome susitarti', tei

V a š i n g t o n a s . JAV ir Pran
cūzija kol k a s nesusitarė, kad
vadovavimas NATO pajėgoms
Pietų Europoje būtų perduo
tas europiečiui karininkui, an
tradienį Vašingtone pranešė
Prancūzijos gynybos ministras
Charles Millon po derybų su
JAV gynybos sekretoriumi VVilliam Cohen. Pasak Ch. Mi
llon, derybose daugiausiai bu
vo a p t a r i a m a s NATO prisitai
kymas padėčiai po „šaltojo
karo", t a i p pat ir Neapolyje
įsikūrusios NATO Pietų regio
no
vadavietės pertvarkymo
reikalai. Jeigu JAV neperduos
šio štabo vadovavimo euro
piečiui, Prancūzija yra grasi
nusi negrįžti į NATO karinę
sudėtį.

Centro frakcija
nebalsuos skiriant naują
prokuratūros vadovą

Premjeras priėmė
ES ambasadorius
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) —
Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius antradienį
Romos sutarties 40-mečio pro
ga surengė iškilmingus pietus
Vilniuje gyvenantiems Euro
pos Sąjungos ambasadoriams,
pranešė ministro pirmininko
atstovas spaudai.
Romos sutartis tapo pagrin
du Europos Ekonominei ben
drijai, kuri vėliau virto dabar
tine 15-os šalių Europos Są
junga.
Per pietus premjeras pri
minė Lietuvos siekį tapti ES

Pasaulio

nare. „Švenčiant Romos su
tarties 45-metį, mes norėtu
me, kad mūsų užsienio rei
kalų ministras tų iškilmių me
tu būtų Romoje, o ne Vilniu
je", pareiškė G. Vagnorius.
Su premjeru ir Lietuvos
pasiruošimo deryboms su ES
delegacijos vadovu Gediminu
Šerkšniu pietavo Danijos. Ita
lijos. Didžiosios Britanijos,
Suomijos, Švedijos ir Vokieti
jos ambasadoriai bei Prancū
zijos ir Europos Komisijos de
legacijos Vilniuje laikinieji rei
kalų patikėtiniai.

Seimas priėmė narkologinės
priežiūros ir mirties
registravimo įstatymus
Vilnius, kovo 25 d. (BNS1 - tymas reguliuos narkotinių ligo
Antradienį Seimas priėmė du nių bei asmenų, piktnaudžiau
sveikatos apsaugos s r i t i e s jančių alkoholiu, markotinėmis,
įstatymus. Tai Narkologinės psichotropinėmis bei kitomis
priežiūros bei Žmogaus kritinių psichiką veikiančiomis medžia
būklių ir mirties registravimo gomis, sveikatos priežiūrą,
siekiant sustabdyti ligą ir jos
įstatymai.
Seimo sveikatos reikalų komi pasekmes bei mažinant žalą pa
teto pirmininkas Antanas Ma- cientams bei aplinkai.
Žmogaus kritiniu būklių ir
tulas teigė, kad iki šiol Lietuvo
je nei narkologiniu ligonių, nei mirties registravimo įstatymas
ligonių mirties nustatymo tvar numato sveikatos priežiūros
ka nebuvo sutvarkyta, ir kiek darbuotojų teises ir pareigas,
viena gydymo įstaiga elgdavo žmogui mirus ar patekus j gy
vybei pavojinga būklę.
si savo nuožiūra.
Narkologinės priežiūros įstaPagal įstatymą, mirtis nusta-

naujienos

Remiantis DPA. Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių
.įgentūrų pranešimais;

gė jis trečiadieni žurnalistams.
Jis pažymėjo, kad derantis su
juo dėl generalinio prokuroro
kandidatų buvo minimos visai
kitos, o ne K. Pėdnyčios pavar
dės.
Vasario menesj, po kelių sa
vaičių nesėkmingų derybų dėl
generalinio prokuroro kandida
tūros, Seimas pakeitė Prokura
tūros įstatymą ir atėmė iš pre
zidento teisę teikti kandidatą
parlamentui. Dabar tokia teisė
suteikta Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komitetui, kuriam kandidatus siūlo teisingumo minist
ras ir Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas.

Lietuvos Centro sąjungos
frakcija iš anksto pareiškė ne
balsuosianti Seime skiriant
naująjį generalinį prokurorą.
Trečiadienį išplatintame cen
tristų frakcijos seniūno Egidi
j a u s Bičkausko pareiškime pa
žymima, kad frakcija neturi
nieko prieš parlamento Teisės
ir teisėtvarkos komiteto tei
kiamą Valstybės saugumo ge
neralinio direktoriaus pava
duotojo Kazimiero Pėdnyčios
kandidatūrą.
Tačiau Centro frakcija pa
reiškė, kad
„valdančiosios
konservatorių daugumos ini
ciatyva priimtos Generalinės
prokuratūros įstatymo patai
sos iš esmės keičia valstybės
teisėtvarkos sistemą, kaip ir
kai kurie kiti pastaruoju metu
priimti įstatymai, riboja vals
tybės demokratijos raidą, sie
kia sukoncentruoti valstybės
valdžią vienpartinės politinės
jėgos rankose"'.
Centro sąjungos įsitikini
mu, naujoji gen. prokuroro
skyrimo tvarka „yra nedemo
kratiška ir politizuota". už ku
rią frakcija „negali prisiimti
politinės atsakomybės".
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Vasario 7-8 d. JAV lankėsi Rusijos ministras pirmininkas Viktor Čemomyrdin. Be susitikimų su aukščiausiais
L o n d o n a s . Ištremtasis Ru
Amerikos valdžios atstovais, Rusijos premjeras susitiko su Iilinois gubernatoriumi Jim Edgar, tarėsi del eko
munijos
karalius Michaj Di
nominio, finansinio bendradarbiavimo su Illinois valstijoje esančiomis firmomis, domėjosi žemės ūkio ben
džiosios Britanijos Karališka
drovėmis.
Nuotr.: Kalbasi Jim Edgar (kairėje) ir Viktor Čemomyrdin 'dešinėje): viduryje — JAV viceprezidentas Al j a m e J u n g t i n i ų tarnybų gyny
Gore.
bos tyrimų institute trečia
dienį pareiškė, kad jo šalis ati
Pasak N. Germano, Londono tinka visus NATO n a r y s t ė s
nuomone, pirmajame etape rei reikalavimus, ir įspėjo, kad jos
kia priimti mažiau naujų narių, nepriėmimas su pirmąja n a u 
ir
tuo būtų demonstruojama, j ų narių banga gali sukelti
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) - tijų nariais.
kad
ir kitų šalių narystė yra problemų visoje Rytų Euro
Dar iki Madride vyksiančio
N . G e r m a n a s trečiadieni
svarstoma.
NATO viršūnių susitikimo, spaudos konferencijoje sake.
poje. Prorusiškieji komunistai
greičiausiai, bus paskelbtas kad Didžiosios Britanijos politi
Prezidento patarėjas taip pat 1947 m. privertė karalių Mi
NATO ir Rusijos sutarties pro kai remia Lietuvos ir Baltijos pabrėžė būtinybę plėsti Lietu chaj atsisakyti sosto ir išvykti
jektas, kuriame nebus numaty valstybių stojimą į ES ir NATO. vos inciatyvas Briuselyje, nes iš tėvynės. Nuo to laiko jis gy
ta Rusijai galimybė dalyvauti tačiau, kalbant apie NATO plė įvaizdis apie Lietuvos ekonomi veno Šveicarijoje. Praėjusį mė
konsultacijose dėl Vašingtono timą, Didžiojoje Britanijoje mi nę padėtį yra mažiau palankus nesį k a r a l i u s tik antrą kartą
sutarties 5-ojo straipsnio, pagal nimos tik trys valstybės, kurios nei apie kitas Baltijos valstybes. apsilanko Rumunijoje po to,
kurį agresija prieš vieną sąjun galėtų įstoti pirmajame etape — Tai gali turėti labai didelę, jei kai naujoji centristų vyriau
gos valstybe laikoma agresija Lenkija, Čekija ir Vengrija. gu ne lemiamą įtaką, priimant sybė grąžino jam pilietybe.
prieš visas.
Kartais užsimenama dar apie sprendimus dėl derybų su kan
R y g a . Antradienį Amerika
didatėmis į ES pradžios.
Taip pat Rusija neturės teisės dvi — Slovėniją ir Rumuniją.
pirmoji iš užsienio valstybių
stabdyti NATO plėtimo. Tai pa
pripažino nuolatinių Latvijos
reiškė Lietuvos prezidento pata
gyventoju, neturinčių piliety
rėjas užsienio politikos klausi
bės, p a s u s , jos pavyzdžiu pa
mais Neris Germanas, šią savai
sekė Lietuva bei Estija. Latvi
tę grįžęs iš vizito Londone.
jos U R M išsiuntė į 200 užsie
Pirmadienį ir antradienį jis
Vėliau vyriausybė Seimui nio valstybių naujų pasų pa
V i l n i u s , kovo 26 d. (BNS) —
susitiko su Didžiosios Britanijos
vyzdžius ir kreipimąsi su pra
Užsienio reikalų bei Gynybos Visuomenės informavimo prie pasiūlė pataisas, kurios leistų
šymu
juos pripažinti. Kreipi
išvengti
teisinių
prieštaravi
ministerijų, Ministrų kabineto monių atstovai mano. jog alko
mesi
buvo
teigiama, kad Lat
Europos sekretoriato pareigū holio ir tabako kontrolės mų. Jei vyriausybės įstatymo
vijos
valstybė
įsipareigoja rū
nais, karališkojo Tarptautinių įstatymo pataisos turi nusta pataisos bus priimtos, bus su
pintis
šių
pasų
savininkais ir
santykių instituto NATO ir ES tyti minimalu ir griežtai griežtintos priemonės prieš al
juos
ginti.
koholio kontrabandą, naminė?
išplėtimo programų vadovais, apibrėžtą reklamos ribojimą.
Spaudos konferencijoje tre degtinės gamybą ir pardavi
J e r u z a l ė . JAV specialusis
konservatorių ir leiboristų parčiadienį UAB ..Mineraliniai mą. Alkoholio reklamai bus pasiuntinys Denni Ross turi
vandenys" valdybos narys Ta taikomos taisyklės, praktikuo priversti Izraelį nutraukti žy
Baltijos valstybės
das Karosas dabar Seime jamos Europos Sąjungos vals dų gyvenamojo rajono statybą
nesiveržia į
svarstomas alkoholio ir taba tybėse ir pripažintos tarptau Rytų Jeruzalėje, trečiadienį
pareiškė palestiniečių vyriau
ko kontrolės įstatymo pataisas tinių sporto institucijų.
ES ir NATO
Vyriausybė mano, jog atsi siasis derybininkas Saeb Erepavadino keistomis, o patį įs
Briuselis, kovo 26 d. (Reuter- tatymą — „negeru". „Šiuose žvelgiant į asmens sveikatą ir kat. „Mes norime, kad Ross
izraeliečiams —
BNS) — Rumunija iš visų Rytų įstatymuose įdėti visi įma jo pasirinkimo teise, reikėtų pasakytų
Europos šalių labiausiai nori nomi d r a u d i m a i , sake jis, ir ne visiškai uždrausti alkoholio 'liaukitės', kad lieptų jiems
įstoti j Europos Sąjungą (ES; bei teigė, jog priėmus pataisas, reklama, o taikyti protingas n u t r a u k t i naujakurių kurdiNATO, rodo antradienį paskelb būtų užkirstas kelias gauti pa ribojimo nuostatas.
nimą. B ū t e n t tai yra būtina",
tas Europos Komisijos tyrimas. j a m a s labdaros sporto ir pra
sake S. E r e k a t .
Konservatorių
Tuo tarpu Lietuvoje, Latvijo mogų renginiu- organizuo
M a s k v a . Didinant įtampą
pergalė rinkimuose Baltarusijoje
je ir Estijoje, kaip paaiškėjo, tik jančioms bendr-iėms.
siekiama sužlug
ketvirtadalis apklaustųjų laiko
Lietuvos radijo ir televizijos
sustiprino
Lietuvos
dyti balandžio 2 d Maskvoje
si teigiamos nuomonės apie ES. asociacijos prez: lentas Ginta
pastovumo įvaizdi n u m a t y t ą Boris Jelcin ir AlekPer vadinamąją „Eurobaro- ras Songaila piktinosi, kad
sandr Lukašenko susitikimą,
metro" apklausą 20-yje šalių bu Konstitucinis Teismas jokio
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) - trečiadienį pareiškė Rusijos
vo apklausta 20,000 gyventojų. konkretaus sprendinio Seimui Konservatorių vadovas Vytau
bendradarbiavimo su NVS ša
Paaiškėjo, kad Rumunijoje net nepasiūlė ir ik: grio alkoholio tas Landsbergis sako. kad Lie
limis ministras Aman Tulejev.
80 proc. gyventojų pritaria sto bei tabako reklamos draudimo tuvos savivaldybių rinkimai pa
Jo nuomone, ..tai — kryptinga
jimui i ES ir 76 proc. - į NATO. ginčo nei.ssprer.de. „Anksčiau rodė „pastarojo meto politinių
provokacija, kurios vienintelis
Iš apklausos aiškėja, kad pri buvo ginčijamasi, ar tokia re tendencijų stabilumą".
tikslas — neieisti sudaryti pil
sijungimui prie E S pritaria vi klama turi būt; ribojama, ar
Savaitgalį vykusius savival n a v e r t ė s abiejų šalių Sąjun
sos šalys, išskyrus Baltijos vals uždrausta.- Dabar nebeliko ki dybių rinkimus laimėjo konser
gos".
tybes. Tuo tarpu NATO narys tos išeities, tik a škiai nurody vatoriai, turintys dauguma Sei
tei pritaria tik Rumunija, Len ti, kas ir kaip ribojama", sakė me ir suformavę koalicinę vy
R y g a . Latvijos užsienio rei
kija ir Estija.
riausybe
su
krikščionimis
demo
kalų
ministerijos valstybės se
jis. tačiau pabrėžė, kad šie
„Nors absoliučios daugumos apribojimai turėtų būti mini kratais.
k r e t o r i a u s Mario Riekstinio
prieš NATO naryste nėra nė malūs.
..Savivaldybių rinkimų rezul vizitas į Baltarusiją atidėtas.
vienoje šalyje, didelis neapsiDaug diskusijų sukėlusį al- tatas įtvirtina Lietuvos, kaip nes Baltarusija nenori svar
sprendusiųjų skaičius sukuria kohol'o ir tabako kontrolės stabilios valstybės įvaizdį. Va styti žmogaus teisių klausimų,
netikrumo debesį dėl bet kokių įstatymus
Seimas
pnemė karuose tai bus įvertinta, kad trečiadienį pranešė agentūra
būsimu referendumų rezulta 1995 metais, Ta-iau Konstitu politine linija savivaldybėse, vy Interfax. cituodama aukštą
tų", sakoma ..Eurobarometro" cinis Teismas šiemet vasarį riausybėje. .Seime brėžia tos pat Baltarusijos URM pareigūną.
pranešime.
pripažino, jog kai kurie alko jėgos", spaudos konferencijoje
holio ir tabako kontroles įs antradienį sakė V Landsbergis. vimo prezidento rinkimuose šių
tomą negrįžtamai n u t r ū k u s tatymų straipsniai bei vyriau
.Seimo pirmininkas neskuba metų pabaigoje ..Laikotarpis po
žmogaus kraujotakai ir kvėpa sybės nutarime dėl alkoholio įvykdyti ankstesniojo pažado po savivaldybių rinkimų dar tik
vimui arba nustačius žmogaus reklamos kontn-lės nuostatos savivaldybių rinkimų paskelbti prasideda", pasakė V. Landssmegenų mirtį.
savo apsisprendimą del daly va- bergis.
prieštarauja Konstitucijai.

Rusija neturės teisės
sustabdyti NATO plėtimo

Žiniasklaidos atstovai kritikuoja
tabako ir alkoholio kontrolės
įstatymą

M a s k v a . Baltarusija trečia
dienį pranešė atšaukianti sa
vo naują ambasadorių JAV, po
to, kai antradienį Vašingtonas
pareiškė atšaukiąs savo am
basadorių
Minske.
Valerij
Cepkala, kuris ambasadoriu
mi JAV paskirtas tik prieš 2
dienas, buvo atšauktas kon
sultacijoms, kai vykdamas į
JAV buvo sustojęs Frankfurte.
Valstybių ginčas kilo, kai Bal
tarusija pirmadienį išprašė
JAV diplomatą Serge Alexandrov, tuomet Vašingtonas iš
Baltarusijos
konsultacijoms
atšaukė savo ambasadorių Kenneth Yalovvitz.
M i n s k a s . Apie 40 žurna
listų, atstovaujančių Baltaru
sijoje užsienio informavimo
priemonėms, antradienį su
rengė piketą prie Užsienio rei
kalų
ministerijos
pastato.
Daugiau kaip 10 valstybių
žurnalistai parodė savo vie
ningumą su Rusijos NTV ko
respondentų punkto Baltaru
sijoje vadovu Aleksandr Stupnikov. kuriam pirmadienį bu
vo panaikinti žurnalisto įga
liojimai už „sistemingą žur
nalistinės medžiagos apie vi
suomeninę ir politinę padėtį
respublikoje iškreipimą". Žur
nalistai priėmė nutarimą, ku
riame Baltarusijos ir Rusijos
prezidentai buvo raginami
„nutraukei žurnalistų teisių
pažeidimus Baltarusijoje".
K i s a n g a n i . Zairo sukilėlių
spaudos atstovas trečiadienį
atmetė galimybę pasidalyti
valdžią su sergančio preziden
to Mobutu Sese Seko partija.
Antradienį ši Liaudies revoliu
cinio sąjūdžio partija pasiūlė
iki rinkimų dalytis valdžia su
Kongo-Zairo išvadavimo de
mokratinių pajėgų sąjunga,
kuri yra užgrobusi ketvirta
dalį šalies.
M a s k v a . Naujoji Rusijos
vyriausybė, į kurią trečiadienį
paskirti nauji liberalių re
formų šalininkai, žada atgai
vinti šalies ekonomiką. Prem
jeras Viktor Čemomyrdin pa
prašė suteikti jam daugiau
laiko ir paragino laikytis rim
ties per streikus ir demonstra
cijas, kurie ketvirtadienį ren
giami visoje šalyje. Pasak jo,
svarbiausias ir neatidėliotinas
vyriausybės tikslas yra sukur
ti sąlygas ekonomikos augi
mui ir atgaivinti investicijas.
Premjeras pažadėjo, kad kovo
mėnesį valstybė ir privatūs
darbdaviai išmokės 2 mlrd.
dol. atlyginimų ir pensijų, ar
ba maždaug penktadalį visos
įsiskolinimo sumos.
M i n s k a s . Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ko trečiadienį,
kalbėdamas
tiesioginėje TV laidoje, apkal
tino savo kritikus, sakydamas,
kad .Jie pradėjo atvirai mus
dusinti, dusinti mus Vaka
ruose ir. nelaimei, šiek tiek
R% tuose, bet greitai mes nu
piešime kaukes keliems žmo
nėms" . Dėl šalies ekonomines
padėties A. Lukašenko sakė.
kad Baltarusija nebeturi kuo
pasikliauti.
KALENDORIUS
K o v o 27 d.: Nikodemas,
Rupertas, Lidija. Vinotas. Rūta.
Kovo 28 d.: Didysis penk
tadienis Petras, Valerija, Gundelmda. Rikontas. Oirmantė.
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DnAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. kovo mėn. 27 d.
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gyvenimo dienų. Laidotuves
tvarkė laidotuvių direktore
Yolanda Zaparackienė.

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
SVEIKINOM GRĮŽUSI
KLEBONĄ
Verbų sekmadienį Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, šv. Mišias
aukojo prieš dvejus metus į
pensiją pasitraukęs klebonas
kun. Viktoras Kriščiūnevičius,
kuris, prašomas
kardinolo
Adam Maida, sutiko priimti
administratoriaus
pareigas.
Mišių metu giedojo P r a n a s Zaranka, Edvardas Skiotys ir Li
nas Mikulionis. Prie altoriaus
patarnavo jaunimas. 20 moki
nių, nešdami verbas, žygiavo
procesijoje. Bažnyčia buvo pil
na žmonių. Aukų komiteto na
riai turėjo net pristatyti dau
giau kėdžių. Po Mišių jaunos
šeimos sveikino sugrįžusį kle
boną kun. Viktorą Kriščiūnevičių.
PARAPIJIEČIŲ
SUSIRINKIMAS
Kovo 18 d. įvykusiame Die
vo Apvaizdos tarybos susirin
kime buvo n u t a r t a šaukti vi
suotinį parapijiečių susirin
kimą, sekmadienį, balandžio
13 d., 12 vai. Kultūros centre.
Dienotvarkėje — praėjusių
metų apžvalga, komiteto na
rių rinkimai, ateities planai,
klausimai bei sumanymai.
PRISIKĖLIMO MIŠIOS
Liturgijos komitetas paruošė
Didžiosios savaitės bažnytines
apeigas. Pagrindinis dėmesys
skiriamas Prisikėlimo
Mi
šioms Velykų dieną, 7 vai. ry
to.

Valdyba, jai paskirtais sek
madieniais Dievo Apvaizdos
parapijoje verda kavą. Dvi val
dybos narės, mokytojauja ž i 
burio" mokykloje.
Valdybą sudarė: Nijole Zelvvinder — uirmininkė, Algis
Rugienius — vicepirmininkas,
Vytautas
Rauckis — iž
dininkas, Vida Pekorienė —
sekretorė, Virga Šimaitytė —
narė kultūriniams reikalams,
Valentina Rauckienė — narė
švietimo
reikalams,
Dalia
Gaškaitė
ir Lillian Petra
vičius — narės socialiniams
reikalams. Sigitas Viskantas
ir Vilija Idzelytė — nariai.
Ateinantiems metams valdy
boje pasiliko visi, išskyrus Vy
tautą ir Valentiną Rauckius
bei Dalią Gaškaitę. Susirinki
mas išrinko Vytautą Petrulį ir
Juozą Orentą į Kontrolės ko
misiją. Dalyviai galėjo užsi
registruoti dalyvauti Apygar
dos suvažiavime.
Michigano apygardos pirm.
Liuda Rugienienė papasakojo
apie Grand Rapids ir Lansingo apylinkių veiklą. Kruopš
čiai papasakojo įspūdžius iš
Lietuvos Seimo ir LB Tarybos
narių posėdžių Vilniuje. Pak
lausta
kas kandidatuoja iš
apygardos į XV Tarybą, atsi
sakė pasakyti. Kovo 24 d., te
lefonu pranešė, kad į Tarybą
kandidatuoja Gražina ir Vy
tautas Kamantai, Algis ir
Liuda Rugieniai, Janina Udrienė ir Vytas Petrulis. J PLB
Seimą iš apygardos yra iš
rinkti Vytautas Kutkus, Gra
žina ir Vytautas Kamantai,
Algis ir Liuda Rugieniai ir Jo
nas Urbonas. Negirdėjau, kad
kas nors būtų užsiminęs apie
artėjantį J a u n i m o kongresą.

Susirinkimo dalyvių skaičiui
vis mažėjant, ir šis korespon
dentas išvyko į Šv. Antano
parapiją, k u r vyko „Švyturio"
Visais Dievo Apvaizdos pa jūros šaulių kuopos ir Stasio
rapijos
reikalais
prašoma Butkaus šaulių kuopos meti
kreiptis į kunigą Viktorą Kriš- niai susirinkimai.
čiūnevičių ar parapijos tary
bos pirmininką Kęstutį Gied
A J L TERESĖ
raitį.
RIBINSKIENĖ
LB DETROITO
Kovo 24 d. Holy Sepulchre
APYLINKĖS METINIS
kapinėse,
po gedulingų šv.
SUSIRINKIMAS
Mišių Dievo Apvaizdos baž
Lietuvių Bendruomenės De nyčioje buvo palaidota a.a.
troito
apylinkės
valdybos Teresė Ribinskienė -Kava
šauktas metinis susirinkimas liauskienė. 80 m. amžiaus. Ve
nesusilaukė visuomenės dė lionė š.m. kovo 20 d. mirė
mesio, nes dauguma Mišiose Westland Convalescent Cendalyvavusiųjų asmenų, atvyko ter. Priklausė Lietuvos Dukte
į susirinkimą, nenorėdami bū rims. Giliam nuliūdime paliko
ti įtraukti valdybon. Daugiau vyrą Jurgį Ribinską, sūnų
30 asmenų susirinko išklau Joną, marčią Teresę, vai
syti apylinkės pirmininkės, kaičius Joną ir Andrių, sūnų
Nijolės Zelwinder. iždininko Arvydą ir marčią Deborah,
Stanifer,
Vytauto Rauckio ir apygardos vaikaitę Kristiną
pirm. Liudos Rugienienes pra sesutę Kunigundą ir svainį
nešimų. Valdyba yra 10-ties Keistutį Kodačius.
narių, bet tik penki jų susirin
Po rožinio, kurį sukalbėjo
kime dalyvavo. Kontrolės ko kun. Viktoras Kriščiūnevičius,
misijos narių susirinkime ne vyko viešas atsisveikinimas
simatė. Susirinkimui pirminin anglų ir lietuvių kalbomis. At
kavęs Algis Rugienius pra sisveikinimą pravedė laidotunešė, kad apylinkės sąrašuose rių direktore Yolanda Zapayra net 2.000 asmenų. 1996 rackiene.
metais solidarumo mokesčio
A.a. Teresė
Ribinskienėsurinkta 534 dol. '53 asmen Kavaliauskienė gimė 1916 m.
ys), o 1997 m. 380 dol. r38 as rugpjūčio 12 d.. Virbalyje
menys). Iždo stovis 'su CD Augo 4 vaikų šeimoje. Gimna
taupymo kasa* sudaro 10.000 ziją ir buhalterijos kursu>
dol. apyvartą. Valdybos prane baigė Naumiestyje. Ištekėjo už
šime: užprašytos šv. Mišios a.a. Jono Kavaliausko, jiems
Vasario 16-osios proga; Sausio Lietuvoje gimė sūnūs Jonas ir
13 dienos įvykių Vilniuje pen Arvydas. Antrojo pasaulinio
kerių metų sukakties minė karo audroje.
Kavaliausku
jimas; politinė popietė su sve šeima apleido savo gimtinę ir
čiais iš Lietuvos ir vietiniu siekė prieglobsčio vakaruose.
kongreso nariu; paskaita su 1950 m. atvyko į Detroitą.
politiniu mokslininku; išei
1990 metais liepos 18 d su
vijos rašytojo pagerbimas; da situokė su Jurgiu Ribinsku.
lyvavimas apygardos suvažia Neilgai džiaugėsi savo nauju
vimuose; susitikimas su jauni šeimos židiniu. Netikėtos ligos
mu; rekolekcijas, LB Krašto priepuoliui ištikus, velione
valdybos pirmininkes ir JAV buvo suparaližuota. Visa li
LB Tarybos narių susitikimas gonės priežiūra teko jos vyrui,
prieš jiems išvykstant į Vilnių kuris ją rūpestingai prižiūrėjo
posėdžiams Lietuvos Seime.
ir globojo iki p a s k u t i n i u jos
KUR KREIPTIS
PARAPIJOS REIKALAIS

mm^^^mmmmimm
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„KOVO" KREPŠININKAI
— REDFFORD LYGOS
ČEMPIONAI

Detroito sporto klubo JSovo" krepšininkai, antri metai
iš eilės laimėjo Redford miesto
lygos čempionatą. Komandą
sudarė: Vikis Memenąs, My
kolas Abarius, Paulius Butkūnas, Hank Bodiya, Aleksas
Mitrius, Saulius Polteraitis,
Linas Polteraitis, Rimas Polte
raitis, Vitas Zubrickas, Rimas
Gilvydis, Cris Zambor, Dan
Vokietijos LB valdybos ruoštame Nepriklausomybes šventes rąinėjimą
Kennedy ir Antanas Racka.
Hiutenfelde paskaitą skaito Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras prof.
Zigmas Zinkevičius.
. N u o t r M a r y t ė s Šmitienės

ĮDOMIOS LIETUVIŠKU
MELODIJŲ
TRANSLIACIJOS
Kovo 22 d. „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės laidoje
buvo perduotas Antano Zaparacko pasikalbėjimas su Flori
doje viešėjusiu Lietuvos Svei
katos Apsaugos ministru dr.
Juozu Galdiku. Kovo 25 d.,
pasikalbėjimas su LB Washingtono
įstaigos
vedėja,
Asta Banionyte. Asta paaiš
kino Lietuvos susirūpinimą
dėl krašto apsaugos ir apie LB
įstaigos darbus.
Asta Banionytė š.m. ba
landžio 6 d. bus pagerbta De
troito Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre, 12 vai. vidur
dienį. Meninę pokylio pro
gramą atliks sol. Virginija
Muliolienė ir aktorius Vitalis
Žukauskas. Bilietai gaunami
pas Vytautą Rauckį.
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlės balandžio 1 d.
laidą perduos Edvardas Skio
tys. Balandžio 8 d. — Algis
Lapšys. Programos transliuo
jamos antradieniais nuo 3 iki
4 vai. p.p. ir šeštadienio rytais
nuo 8 iki 9 vai. iš WPON sto
ties, AM banga 1460.

DAYTON, OH
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ
Paskutinį dešimtmetį Daytono lietuvių telkinys gerokai
sumažėjo. Po II Pasaulinio
karo čia įsikūrė tik nedaugelis
lietuvių, kurių dalis, atėjus
pensijos amžiui, išvyko į šil
tesnes vietoves, o ankstyves
nieji lietuviai imigrantai be
veik visi išmirė. Liko tik jų
vaikai ir vaikaičiai. Nepaisant
visko, telkinys dar laikosi, dar
nepasiduoda. Turi nedidelę la
bai gražią, lietuviškais moty
vais papuoštą Šv. Kryžiaus
bažnyčią bei veiklią Vyčių
kuopą, kuri šiemet ruošia me
tinį visos Amerikos Vyčių
seimą. Prieš dvejus metus ši
bažnyčia buvo pavojuje: mirus
parapijos klebonui kun. Vaclo
vui Katarskiui, nebuvo rasta
kito lietuvio kunigo, todėl vie
tinis vyskupas (ekonominiais
sumetimais) norėjo šią ma
žesnę parapiją prijungti prie
kiek didesnės gretimos lenkų
parapijos, uždarant lietuviš
kąją bažnyčią. Lietuviams pa-

duoti šiai šokių grupei „Vėje
liai", Holy Cross Ch'urch. 1922
Leo Street, Dayton.
OH
45404). Paskubėkit! Per šį
minėjimą iš ponios Sluzas jie
gavo 500 dolerių čekį!
Po reguliarios šokių progra
mos, „Noriu miego" ir „Klum
pakojį " šoko ne tik šokėjai,
bet ir minėjimo dalyviai. Šoko

vyko savo bažnyčią apginti,
suradus išeitį: vyskupas pas
kyrė j a u n ą kunigą Michael
Holloran ir vienos, ir kitos
parapijos klebonu. Jis apsigy
veno naujesnėje lietuvių para
pijos klebonijoje ir dabar jau
moka vieną kitą žodį lietu
viškai.
Šioje parapijoje yra gal gana
retas atvejis lietuviškoje išei
vijoje: kai vyskupas uždarė
kitą
kaimynystėje
esančią
bažnytėlę, lankomą daugumo
je juodosios rasės katalikų,
viena šios rasės šeima pano
rėjo prisijungti prie lietu
viškos parapijos. Dabar ji eina
ne tik į lietuviškas pamaldas,
bet yra aktyvi ir parapijos
veikloje.
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$55.00

$35.00
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$60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$55.00

$5500

$500.00
$160.00

$250.00
$85.00

(US.)

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 00, šeštadieniais nedirba.
• Redakci]a už skelbimų turini neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ka. nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

ne tik klebonas, bet su dideliu žia Vyčių veikla ir pažadėjo
entuziazmu ir parapijai prik jiems savo paramą. Taipgi
lausantis juodas berniukas. iškėlė reikalą susirūpinti šios
Reikėtų priminti, kad daugu apylinkės pastovumu ir sau
ma „Vejelių" šokėjų nėra lietu gumu. Po jo buvo visų kitų
viškos kilmės. Todėl gal dar valdybos narių pranešimai. Be
yra vilčių: jei, neduok Dieve, to, pirm. įteikė dovanas sekre
lietuviškoji išeivija Amerikoje torei J. Chaplin ir II vicepir
išmirtų, lietuviškieji tautiniai mininkei Eleonorai Kasputis
šokiai gal išliks nelietuvių už jų įdėtą darbą, ruošiant ita
tarpe. Gal tokiu keliu jie liškus pietus, kurie buvo labai
greičiau pateks į JAV televi sėkmingi. Juose atsilankė 150
dalyvių.
zijąDvasios vadas savo žodyje
Pagrindine kalbėtoja buvo
kalbėjo
— ką reiškia Adventas
Lietuvos garbės konsule Cleir
Gavėnia,
kuri baigiasi Kris
velande Ingrida Bublienė. Ji
taus
prisikėlimu.
Prašė visus
t r u m p a i peržvelgė dabartinę
būti
susitelkusiais
dvasioje ir
padėtį Lietuvoje, nurodydama,
pasidalyti
Velykų
džiaugsmu.
kad Lietuvai dar reikalinga
JAV lietuvių pagalba, ne tik Priminė ir Lietuvos sunkius ir
humanitarinėje, be ir poli ilgus vergijos metus bei jo pri
tinėje srityje, ypač jos kelyje į sikėlimą laisvam gyvenimui.
NATO..Paminėjo ir Lietuvoje „Kristus prisikėlė ir mes prisi
vykstančią ekonominę pažan keikime".
Buvo dar ir kitų pranešimų.
gą. Kaip pavyzdžius paminėjo
Seselė
Papšis pasidalino savo
gerai besiverčiančias Lithuaįspūdžiaus
iš sėkmingos Vyčių
nian Airlines ir „Litexpo~ ben
šventės
Kenoshoje.
Pirminin
droves. Minėjime dalyvavo ke
kė
pranešė
apie
Vidurio
Va
letas svečių lietuvių iš Columbus. Clevelando, Chillico- karų suvažiavimą, kuris gegu
žės 30-31 d. birželio 1 d.
the ir kt.
vyks Kansas City. Bus pasam
Z.P.
dytas autobusas iš Čikagos
(dalyvavimas — 50 dol.).
Lietuvos Vyčių veikla Kvietė visus jau dabar regis
truotis p a s ' j ą . Seselė
Bal
čiūnaitė kvietė dalyvauti šv.
LIET. VYČIU 112-OSIOS
Mišiose balandžio 19 d., 9:30
KUOPOS VEIKLA
vai., vienuolyno koplyčioje,
prašant
Dievą, kad Marija
Kovo 18 d. L. Vyčių 112Kaupaitė būtų greičiau pas
osios
kuopos
susirinkimas
kelbta palaimintąja.
vyko Švč. Mergelės Marijos
Po to visi stiprinosi gausiais
Gimimo parapijos salėje. Pir
mininkė Julija Zakarka, pra užkandžiais ir kavute. Pabai
dėdama programą sveikino vi gai kun. Ant. Saulaitis, SJ,
sus su vakarykšte Šv. Patriko parodė skaidres iš Australijos
ir rytojaus dienos Šv. Juozapo lietuvių gyvenimo, pateikda
šventėmis, o maldai sukalbėti mas plačius paaiškinimus. Su
pakvietė kan. Vaclovą Zaka
rauską, kuopos dvasios vadą.
DR. ALGIS PAULIUS
Po to sekretorė Jerry Chaplin
O R T O P E D I N E S LIGOS
perskaitė buvusio susirinkimo
CHIRURGIJA
protokolą, vicepirm. Al Moc
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL6012O
kus trumpai pranešė, ką buvo
TH. (708)7420255
atlikęs.
Valandos pagal susitarimą
Tada, pakviestas naujasis
DR. A. B. GLEVECKA9
klebonas. Mykolas Yakaitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savo kalboje pasidžiaugė graSPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

Šių metų vasario 16 d.
minėjimas vasario 23 dieną
buvo pradėtas lietuviškomis
pamaldomis Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Mišias aukojo klebo
nas Holloran. Po Mišių visi
persikėlė į parapijos salė, kur
laukė šeimininkių paruošti
skanūs priešpiečiai. Po to ofi
cialiąją dalį pradėjo gerai
žinoma Vyčių veikėja Aldona
Ryan, pakviesdama Eleanor
Sluzas pravesti programą. E.
Sluzas atkreipė dalyvių dė
mesį į didelį skirtumą Vasario
16 minėjimų prieš 7 metus ir
dabartinių. Anksčiau jie buvo
gedulingi
paminėjimai,
da
bar, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jie jau
šven
čiami. Todėl šiandieninė šven
tė buvo pradėta ne su paskai
ta, o menine programa: tau
tiniais šokiais, kuriuos atliko
vietinė „Vėjelių" tautinių šo
kių šokėjų grupė, vadovauja
ma Molly Geiger. Labai gra
žiai pašoko „Ragučius", _Šustą". „Lenciūgėlį". ..Našlį. „Vo
veraitę" ir „Suktutę". Cia ver
ta paminėti porą aspektų. Vie
na ši šokėjų grupė veikia jau
daugelį metų. Kai kituose lie
tuviškuose telkiniuose tauti
nių šokių grupės dažnai, laiko
slinktyje, silpnėja,
„Vėjelių"
grupė k a s m e t daro pažangą
šokėjų skaičiumi ir meniniu
atlikimu. Ji galėtų būti dar di
desne, jei turėtų daugiau tau
tinių drabužių mergaitėms ir
vyrukams. J ų įsigijimui ve
damas vajus. Dėmesio kitoms
šokių grupėms: jei turite ne
benaudojamų tautinių dra
bužių, gal galėtumėte juos pa
dovanoti, paskolinti ar par

3*00 W »5 St. Tai. (7M) 4234101
Valandos pagal susitarimą
Pimd 3v pp -7v v . antr 12:30-3v p p
•reta uždaryta ketvd 1 • 3 v p.p.
tynktd .• Všid 9 v • 12 v p p

DR. JOVITA KERBUS
Dantų OydytoJJa
Kab Chicagoie uždarytas
9525 S 79th Ave.. Hickory Hilte. IL
Tai. ( 7 M ) S M - 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. PECKER, DOS, P.C.
44)47 W. 103 l t . , Oafc l a w n , IL
Pirmas apyl su Nor1hwestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą Kainą Pacientai pmmami
absoliučiai punktualiai t m t t r i m u l
(kalbėt angliškai) tat. 704-422-4250

sirinkimas praėjo gyvai ir
įdomiai ir visus gerai nuteikė.
Apol. P. B a g d o n a s
SĖKMINGAS
112 KUOPOS RENGINYS
Šeštadienį, kovo 1 d., Švč.
Mergelės
Marijos
Gimimo
parapijos salėje įvyko kuopos
puota (Itališkas festivalis).
Gerri Chapman, kuopos sekre
torė, pirmininkavo šiam rengi
niui, puikiai paruošdama šią
puotą.
Mickey Petrošius pagamino
skanių valgių, visi galėjo vai
šintis kiek norėjo. Al Mockus
malšino visų troškulį įvairiais
gėrimais. Ellie Kasputis rūpi
nosi laimėjimais ir premijomis
laimėjimui. Vyčių jaunamečių
skyrius dalyvavo su savo va
dove Maria Deksnis. J a u n a mečiai irgi turėjo savo lai
mėjimus. Jono Jason muzika
kėlė malonią nuotaiką. Daly
vavo parapijos kunigai, kun.
Mykolas Yakaitis, naujasis
klebonas, kunigai V. Mikolaitis ir P. Kelpšas. Kun. J. Kuzinskas buvo trumpai atsilan
kęs. Dalyvių buvo pilna salė.
Visi buvo patenkinti skaniais
valgiais, įvairiais gėrimais,
gražia muzika. Vakaras pra
ėjo labai gera nuotaika.
Vyčių 112 kuopa nuoširdžiai
dėkoja rengėjams, dalyvavu
siems ir visiems prisidėju
siems premijomis ar pini
ginėmis aukomis, kad šis vy
čių vakaras būtų sėkmingas.
Visiems vytiškas ačiū! Dieve
laimink jus!
Vytė
• 1 3 2 S. KMtato Ave.
Chicago, IL M M

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 8. Robarts M . , Hlcfcofy M M * IL
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave.
Tai. ( 7 M ) 5M-40SS
Valandos pagal susitarimą

UNAS SIDRY8, M.D.
Ophtalmoiogas/Akių Chirurgas
M 3 0 S. R l d f l a n d A v a .
Chicago Mtfge, IL M 4 1 5

708-536-M22
4145 W. «3rd t t .

773-735-7709
EDMUNDAS VIŽ1NA*. M.O., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydyto|as
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austln)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) M 5 - 7 7 5 S
A R A S Ž U O B A , M . D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
A K I Ų LIGOS -

CHIRURGIJA

1020 E Ogden A v e . Suite 310
Kab. tat.
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VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS
ŠlOOltSLIGOS
7722 S. Kadzt* Ava..
Chicago, IL 60552

Naperville. IL 60563
( 6 3 0 ) S 2 7 00SO
3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C
Oownpr<; Grovo
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(630)4350120

EL HOMBRL DE DIOS

Danutė

Bindokienė

VYTAUTAS A. DAMBRAVA
Pranas Gaida, J H Ilonibn:
de Dios" (Dievo Žmogus") —
Arkivyskupas Teofilius Matu
lionis. 216 pusi.. 21 fotografi
ja, įžangos žodis kardinolo
Jose Ali Lebrun. Ispaniška
laida parengė Vytautas A.
Dambrava, vertė Danutė Rosales, viršelis Kosto Jezersko.
Ediciones Paulinas. Caracas.
Venezuela, Pirmoji laida 1987 m., antroji — 1996 m.
3,000 egz.
Tik ką išėjo iš spaudos an
troji ispaniškoji laida mons.
dr. Prano Gaidos knjgo* api •
arkivyskupą Teofilių Matu
lionį. Garsas apie jo šventumą
pradeda plačiai sklisti Lotynų
Amerikoje. Prieš mėnesį ga
vau iš knygos autoriaus malo
nią žinią apie jo gautąjį laišką
iš Kaišiadorių vyskupo Juoza
po Matulaičio, kuriame jis
praneša, kad arkiv. T. Matu
lionio beatifikacijos byla juda
— jau sutelkta dokumentacija
(trys tomai) ir dabar verčiama
italų kalbon.
Tai gera žinia, lygiai kaip ir
mons. dr. Pr. Gaidos nusista
tymas kiek galima greičiau at
spausdinti jau paruoštą mono
grafiją anglų kalba, o taip pat
paruošti itališką knygos re
dakciją ir pagerintą laidą por
tugalų
kalboje.
Sutraukta
knygos versija jau yra išleista
vokiečių kalba.
Visi
šie
žingsniai
yra
svarbūs, jei mes norime savo
šventąjį arkivyskupą išvysti
altorių garbėje. Lietuva, kurią
mes iš vaikystės žinome kaip
Marijos
žemę, turi daug
šventųjų ir kankinių, bet ne
daug kas ryžtasi milžiniško
darbo — surinkti reikiamą
dokumentaciją, reikalingą už
vesti beatifikacijos bylai. To
darbo neturime atidėti; jį at
likti yra mūsų pareiga.
Knygai apžvelgti noriu grįžti
prie minčių, kurias išdėsčiau
įvade į ispaniškąją Prano Gai
dos knygos redakciją.
1981 m. Lietuvos Katalikų
mokslų aka' mijai išleidus
mons. dr. P n . o Gaidos knygą
„Nemarus mirtingasis'' apie
šventąjį arkivyskupą, po kelių
metų jis kvietė mane parengti
ispaniškąją knygos laidą. Au
torius norėjo, kad ir ispa-

Prel Pranas Gaida.

••: • k c i
kalbą
kraštai
jį
t,-azi:itų. <> tauri TVofiliaus
Matulionio asmenybe taptų
pavyzdžiu viso pasaulio dvasiškijai ir tikintiesiems. Priim
damas šį mons. Gaidos pave'iimą, džiaugiausi galimybe
pagerbti šią kilnią ir šventą
Katalikų Bažnyčios asmenybe.
Monografija lietuvių kalboje
turi 346 pusi., pilnus vertin
gos dokumentinės medžiagos.
Salia
išsamios arkivyskupo
biografijos, didelė knygos dalis
paskirta jį pažinusių asmenų
liudijimams, spaudos atsiliepi
mams ir arkivyskupo r a n k a
rašytiems laiškams pažvelgti.
Autoriaus pageidavimu, ispa
niškoji knygos versija buvo
kiek sutrumpinta, išleidžiant
užsienio skaitytojui mažiau Vasario 16-sios gimnazijos choras, vadovaujamas mokyt Ai-vvdo Rikino. dainuoja Nepriklausomybes šventos
minėjimo programoje Hiutenfelde, Vokietijoje.
dominančius vietinio pobūdžio
N'uotr. Marytės Šmitienės
epizodus, nepažeidžiant veika
t a i p , k a d iš visų laikų pasida metams po bolševikų revoliu bolševikų kalėjimuose, many
lo vienalytiškumo.
rytų šventi laikai. Viešpaties cijos, aš ten gimiau, ir netru damas, kad arkivyskupas Ma
Ruošdamas ispaniškąją lai p a š a u k t a s būti sielų ganytoju, kus pavyko šeimai grįžti į Lie tulionis jau yra žuvęs, dar ar
dą, neišleidau iš akių pagrin jis nenukrypo nuo savo misi tuvą. Mane krikštijęs kle kivyskupui gyvam tebesant,
dinio autoriaus tikslo: pilnai ir jos. Dėl K r i s t a u s j i s išsižadėjo bonas Kazimieras J u r š ė n a s , kreipėsi į Vatikaną, liudyda
patraukliai pristatyti skaityto s a v ę s , nes jo ištikimybė buvo suimtas ir kentėjęs Solov mas apie jo šventumą ir
jui didingą, altorių garbės nu Kristuje.
kuose k a r t u su vyskupu, irgi prašydamas jo beatifikicijos.
sipelniusią lietuvių arkivysku
Yra d a r vienas asmeninis buvo drauge iškeistas ir pa
1935 m. su vyskupu Teofipo — kunigo, kalinio ir m o t y v a s , kodėl t a i p noriai leistas, o jo sesuo Grasilda, lium susipažinęs kardinolas
kankinio — šventą asmenybę. ryžausi t a l k i n i n k a u t i mons. taip pat bolševikų pasmerkta A. G. Cicognani, sakė pasiju
Kitas motyvas, paskatinęs Gaidai. Tai n e u ž m i r š t a m a s švento
gyvenimo
moteris, tęs „šventojo akivaizdoje".
mane entuziastiškai imtis šio s u s i t i k i m a s su j u o m a n o vai buvo mano Krikšto motina. Iš
Antroji monografijos laida
darbo: tai
gilus
asmeni kystėje. Tai įvyko 1934 me čia ir mūsų dvasinė giminystė. ispanų kalboje ir kalba apie
nis įsitikinimas arkivyskupo t a i s , d a r nė m e t a m s nepraėjus
Nors m a n vėliau neteko ar heroiškąjį arkivyskupo gyve
šventumu. Baisiausias
šių n u o jo grįžimo iš Sovietų kivyskupo matyti — jo niekad nimo kelią, kurį Viešpaties
laikų nepriteklius yra stoka Sąjungos į Lietuvą, kai po ilgų neužmiršau. Iš tikro, tai buvo malonė padarė šventu. Esu
šventųjų. Prancūzų fdosofas J. Lietuvos vyriausybės derybų, kitokia
asmenybė.
Metus giliausiai įsitikinęs, kad jo
Maritain yra pasakęs: JPirma j i s , k i t i dešimt kunigų ir trys pirmąjį žvilgsnį, buvo galima šventumą oficialiai pripažins
negu šauksime į šventą revo pasauliečiai buvo iškeisti ir justi to žmogaus dvasingumą. Katalikų Bažnyčia. Taip pat
liuciją, turime šaukti žmoniją išlaisvinti už paleidimą 24 Iš jo spinduliavo tylus papras neturiu jokios abejonės, kad
prie šventumo ir meilės, bolševikų,
kurių
d a u g u m a t u m a s ir r a m u s didingumas. arkivyskupo
širdis,
pilna
šaukti prie Kristaus. Štai ko buvo n e t ne lietuviai, įkalinti Kiekvienas su juo kalbėjęsis meilės ir atlaidumo, palies ne
reikalauja mūsų laikai. Pa Lietuvoje už kriminalinę — j u t o jo beribį pasitikėjimą vieną tikintįjį, kuris per jo
sauliui reikia šventųjų!"
subversyvinę veiklą. 1930 m. Viešpaties apvaizda, o vysku užtarimą šauksis Dievo ligoje,
Arkivyskupas Teofilius Ma arkivyskupas Teofilius buvo po širdį — pilną meilės ir gai nelaimėje ar varge.
tulionis yra Bažnyčios šven be teismo p a s m e r k t a s dešim lestingumo. Šis heroiškasis
Tegul „Dievo Žmogaus" Teo
tumo simbolis. Arkivyskupo čiai m e t ų priverčiamojo darbo Kristaus apaštalas atsisakė filius iš dangaus aukštybių
gyvenimu patvirtinta krikš ir i š t r e m t a s į koncentracijos savęs ir kiekvieną asmenį laimina kiekvieną šios knygos
čioniškoji moralė ir meilė, pil stovyklą Solovkuose prie Bal savo meile vedė artyn prie skaitytoją ir parodo j a m kelią
na pasiaukojimo, rodo, k a i p tosios jūros. 1933 m. jį palei J ė z a u s , skelbdamas Evange į Kristų ir galutinį tikslą,
vertingas jam buvo kiekvienas d u s , peržengus Latvijos sieną liją. Savo pašaukime jis padėdamas surasti tikrąją gy
žmogus, ypačiai atgailaująs koks buvo visų n u s t e b i m a s , baimės nepažino ir kentėjimų venimo prasmę.
nusidėjėlis. Jo pastoracinės k a i j a m a n t galvos buvo nepabūgo. Gyvenime jis nepri
ALPINISTO
k e p u r a i t ė kaišiojo tiems, kurie jį perse
veiklos alfa ir omega buvo ar u ž d ė t a vyskupo
PERGALĖS
—
kiojo
ir
kankino,
lyg
būtų
kar
timo meilė, kurią nuostabiai (solideo), ir visi sužinojo, kad
PAŠTO
RINKINYJE
tojęs
Kalvarijoje
tartus
nusako šv. Povilas savo pir Teofilius Matulionis nebuvo
Garsiojo keliautojo ir alpi
majame laiške korintiečiams. p a p r a s t a s kalinys, o 1929 m. Kristaus žodžius: „Tėve, at
nisto
Vlado Vitkausko pasieki
leisk
jiems,
nes
jie
nežino,
ką
Ilgas arkivyskupo gyvenimas L e n i n g r a d e slaptai konsekruo
mai įamžinti pašto rinkinyje
daro".
t
a
s
vyskupas.
spindėjo gailestingumo dar
„Lietuvos vėliava visų žemynų
bais ir pagalba visiems, k u r i e
Teofilius, naudojant jo pa aukščiausiose viršukalnėse".
1934 m. išsilaisvintasis vys
kentė nelaimes ar vargą. Sek k u p a s Teofilius a p l a n k ė gim ties mėgstamą išsireiškimą,
„Lietuvos paštas" šį rinkinį
damas Kristų, savo kančios tąją parapiją Alantoje, Rytų buvo „Homo Dei" — Dievo
išleidžia siekdamas paminėti
kelyje šis arkivyskupas savo Lietuvoje, k u r aš jį pamačiau. Žmogus. Dėl to ir ispaniškai
pirmąsias metines nuo tos die
gyvenimu įrodė, kad Dievo
Vyskupas vilkėjo juoda ku mons. Pr. Gaidos knygos re nos, kai V. Vitkauskas įgy
malonė yra prieinama kiekvie nigo s u t a n a , buvo a u k š t a s , dakcijai buvo duotas šis pava
vendino savo sumanytą planą
nam žmogui, kad šventumas lieknas, tylus ir susikaupęs. dinimas — „EI Hombre de
— aukščiausiose visų žemynų
gali tapti gyvenimo realybe, Alantoje jis laikė šventas Dios".
viršukalnėse iškelti tą pačią
kurioje atsisk'eidžia Viešpa Mišias, o a š j a m p a t a r n a v a u .
1934 m. popiežius Pijus pri lietuvišką trispalvę. Įkopda
ties vizija ir mūsų artėjimas Atsimenu, Mišių pradžioje vie vačioje audiencijoje kreipėsi į
mas į Pietų Amerikoje esančią
prie Jo.
ton įprastojo JDominus vobis- jį, vadindamas kankiniu, ir at Akonkagvą, savo žygį alpinis
Arkivyskupo atliktas d a r b a s eum" jis p a s a k ė „Pax Vobis". siklaupęs prašė jo palaimini tas baigė 1996-ųjų vasario 25
išgirdęs
šiuos mo. 1960 m. vyskupui Teofi dieną.
Lietuvoje, Latvijoje ir Rusi N u s t e b a u
joje, net ir pasibaisėtinose žodžius, o a t s a k ę s įprastiniu liui buvo suteiktas titulas:
Pašto rinkinyje vaizduojama
koncentracijos stovyklose ir JEt e u m spiritu tuo", pagalvo „Episcopi Pontificio Solio ad- aukščiausia pasaulio viršu
kalėjimuose,
liudija,
kad j a u , kad vienas iš m ū s ų tik stantis", 1962 m., pusmetis kalnė — Everestas — su joje
žmogų daro šventu ne vieta, riausiai buvome apsirikę.
prieš mirtį, šventasis Tėvas įsmeigta Lietuvos vėliava bei
kur jis gyvena ar dirba, o kokį
šešerių aplink tvyrančiu rūku. J a m e
Tą dieną vyskupas aplankė aštuoniasdešimties
gyvenimą jis veda. Arkivysku mūsų šeimą. J i s gerai pa metų Teofilių Matulionį pa taip pat pavaizduotuose šešių
pas visuomet vykdė šv. Augus žinojo tėvelius, kurie vienu kėlė arkivyskupu.
žemynų kontūruose taškais
tino skelbtąjį principą: kovoti metu gyveno Babinavičiuose,
Latvių vyskupas Boleslovas pažymėtos aukščiausių viršu
su laiko dvasia ir formuoti ją netoli Vitebsko. Praėjus trims
Sloskans, taip pat kalintas kalnių vietos.
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Kai Kuprys atvežė glėbiu ne
apglėbiamą drebulės gabalą geldoms, ir tą jis padėjo
Baltramiejui perplėšti. Senis sakydavo, kad medį rei
kia pažinti geriau, negu savo paties penkis pirštus.
Bežiūrėdamas į jį. ir Severiukas pramoko iš kurios
pusės prie medžio prieiti, kad jis nepasišiauštų. O, iŠ
Baltramiejaus jis daug išmoko. Išmoko ir su kaišena
pakaišti. ir su striugu padrožti, ir su skaptuku
šaukštą ar klumpe pagremžti, net ir su vedega leisda
vo pakapinėti. Aną dieną pamatė Kazį skaldantį
grėbliadančius. Jis pylė iš peties, šakaliukai lėkė į
šalis. Visokie: stori, ploni, keturkampiai, plokšti,
lygūs, vienu storu galu, kitu nuvirbusiu. „Daug reikės
drožti", pasakė Severiukas, vieną rankoje pavartęs. „O
ką veiksi paskui karves sekiodamas", išsišiepė Kazys.
„Jeigu kuris nepatiks, galėsi numesti. Pagalys — ne
auksas".
Kol Kazys baigė savąjį, Severiukas paėmė kitą ka
ladėle, pavartė, pažiūrėjo. „Kas čia? Kriaušė?" pak

lausė. „Kriaušė". „Aną žiemą iššalo, tai tėvukas ir susi
galvojo pasidėti grėbliadančiams. Bet matai, kaip
bjauriai skyla. P u s ę turėsi išmesti".
Severiukas d a r kartą pavardė kaladėlę. Paskum
kitą, trečią. „Pavelyk m a n kirvį", ištiesė ranką.
Kazys pakėlė akis, vieną primerkė ir išsišiepė.
„Nebijok, pirštų nenusikirsiu. Mane Baltramiejus
d a u g ko išmokė".
Su Kaziu juodu s u t a r ė iš pirmos dienos. Ir tą sykį
jis.^iieko nesakęs ištiesė kirvį. Severiukas pasistatė
kaladėlę, pasukiojo, p e r b r a u k ė per galą su nagu,
u ž s t a t ė kirvį, „Užduok", pasake.Kazys paėmęs pagalį
taukštelėjo per pentį ir kaladėlė persiskyrė. Paskum
t a i p p a t suketvirčiavo, t a d a dailiomis lentutėmis
suplėšė. Taip sudorojo d a r kelias kaladėles, pasiėmė
mažesnį kirvuką ir lenteles ėmė skaldyti tokiais tri
k a m p i a i s pagaliukais. „Kokie d a b a r čia bus tavo dan
tys?" suabejojo Kazys, bet Severiukas, lyg to telaukęs,
i š s i t r a u k ė iš kišenės peilį, įpjovė į vieną trikampio
b r i a u n ą statų rantelį, kitus nudrožė apvalai, palikda
mas, k u r buvo rantelis, tik mažą snapiuką, kad dantis
tik ligi jo tegalėtų lįsti į grėblio galvą. „Tokie ir dailes
ni ir daugiau galima padaryti", — pasakė. Kazys
p a ė m ę s dantį pavartė. „Dailus. Tik kažin ką tėvukas

m

m

Tik žmonės

Jeigu prieš beveik du tūks šventiškai nusiteikusios, išti
tančius metų būtų išrasti tele sas savaites žygiavo Belgrado
vizijos filmavimo aparatai ir gatvėmis ir reikalavo teisybes.
padangių satelitai, kurie įvy
Antra vertus, minios žiau
kius bematant
paskleidžia
rumą bei siautėjimą kone tuo
nuo vieno planetos krašto iki
pačiu metu matėme Afrikoje,
kito. maždaug šiuo laiku ži
Palestinoje, Indijoje ir kitur.
nių laidose matytume šiur
Nepaisant, kokios spalvos, ra
piausio žmonijos
istorijoje
sės, tikėjimo ar tautinės su
teismo vaizdus: Dievo Sūnų,
dėties yra minia, jos elgesys
apkaltintą nebūtais nusikalti
priklauso nuo kelių vadovau
mais, nuteistą mirti ant kry
jančių
individų sugebančių
žiaus, o vėliau — mirties
įaudrinti
susirinkusius žmo
bausmės įvykdymą.
nes, paskatinti juos atlikti
Šią savaitę Kristaus kančią tokius veiksnius, kurie kitu
jau 1,997-tąjį kartą prisime atveju sukeltų tik pasibai
name Didžiosios
savaitės, sėjimą. Minia tampa jų įran
ypač Velykų tridienio — pas kiu, kurį naudoja ne tik ben
kutiniųjų trijų tos savaitės d r a m tikslui, bet neretai ir as
dienų — apeigose bažnyčioje, meniškiems siekiams. Taip at
o, skaitydami Šv. Raštą, išgy
sitiko ir Jeruzalėje prieš du
vename tuometinius įvykius
tūkstančius metų.
ir stengiamės kuo tiksliau su
Palestina, o ypač J e r u z a l ė ,
vokti jų pasekmes. Ar gali
būti baisesni veiksmai, atlikti šiuo metų laiku y r a visai
žmonių, kaip vykę anuomet krikščionijai švenčiausia iš
Žemės
vietų.
Jeruzalėje? J u k pats Dievas švenčiausių
buvo išniekintas, kankintas, Daugelis labai norėtų ten pra
išjuoktas, apleistas artimųjų, leisti Velykų laikotarpį, su
paliktas žiaurios, įniršusios nusižeminimu, malda ir gai
minios malonei ir pagaliau lesčiu keliauti tomis pačiomis
visų akivaizdoje prikaltas prie gatvėmis, ant kurių grindinio
kryžiaus?
anuomet krito Dievo Sūnaus
Rodos, kaip galėjo Jėzus, kraujo ir prakaito lašai pake
kurio mokymas buvo pagrįs liui į Golgotos kalną. Kadangi
tas meile ir gerais darbais, su Jeruzalė nemažiau šventa ir
kelti tokią neapykantą ir žydams, ir musulmonams, at
kerštą, kad Jo kankinimui ne rodo, būtų logiška visiems su
turėta ribų? Kodėl šio Naza sitarti ir paskirti ją tarptau
riečio ir grupelės jo pasekėjų tine žeme, kur ramybę ir savo
taip bijojo vyriausieji žydų ku tikėjimo šaknis galėtų rasti
nigai, fariziejai, rašto aiškin kiekvienas. Deja, šiandien ten
tojai, sadukiejai ir net kara keroja nemažesnė neapykan
liškieji Jeruzalės rūmai, kad ta, kerštas ir tautinis bei re
ilgainiui jų baimė pasidarė di liginis šovinizmas, k a i p anais
desnė už neapykantą krašto laikais ar dar seniau, o žiokupantams romėnams ir Jė niasklaidės aparatai visa tai
zui teismo bausmės ieškojo perduoda pasauliui, k a r t u su
pas nekenčiamos Romos at aštriais vienų kitiems kaltini
mais, nuolatiniais pažadais
stovą Pilotą?
siekti taikos, besiruošiant dar
Paprasčiausias atsakymas:
didesniam smurtui ir agresi
jie bijojo prarasti savo įtaką,
jai.
savo šiltas vietas, savo tautos
Mes matome pykčio bei nea
pagarbą ir gausias aukas, ku
rios pagal tuometinius pa pykantos iškreiptus minios
pročius jiems priklausė. Kris veidus, kai į opoziciją lekia
taus mokslas grasino su akmenų kruša, kai zvimbia
griauti patogų pasaulį, kurį kulkos, sprogsta bombos ir lie
jie buvo apie save sukūrę, tad jasi nekaltųjų kraujas. Nela
atrasta tik viena išeitis: Jė bai sunku įsivaizduoti, kad
zus turėjo būti sunaikintas.
panašios išvaizdos
žmonės
prieš
2,000
metų
lydėjo
ne
Jeruzalės karaliaus dvaro,
žydų dvasininkijos ir Romos šantį kryžių Jėzų ir džiūgavo,
imperijos tuolaikinė politika kai jis klupo po savo našta.
buvo paini, ne visiems Šian Jeigu žmonės nesidrovėjo pa
dien suprantama be išsamių kelti ranką prieš Dievo Sūnų,
studijų, tačiau minios menta kaip galime tikėti, kad ji ne
litetą suprasti nesunku, nes pakils prieš kitą žmogų?
Didžioji savaitė yra ne tik
jis iš tikrųjų nepasikeitė per
du tūkstančius metų. Jis, be kančios, bet ir Dievo malonių
abejo, buvo labai panašus ir laikas, nes už tas malones
prieš Kristaus laikus. Nors didžiausią kainą
užmokėjo
minia susideda iš daug indi Dievo Sūnus. Ar gali būti di
vidų, ji veikia — tarytum vie desnė dovana žmonijai, kaip
netas. Ta veikla gali būti pa taika, su kuria ranka rankon
kreipta labai teigiama krypti eina susiklausymas, artimo
mi, kaip matėme Vilniuje meilė, atlaidumas ir pakantu
1989, 1990, 1991 metais, kai mas kitaip mąstančiam? Prisi
Lietuva vieningai siekė ne mindami Jėzaus kančią Di
priklausomybės, kaip neseniai džiąją savaitę, prisiminkime
regėjome ir Serbijoje, kur šias intencijas ir žmonijos la
tūkstantinės minios, kone bui.

pasakys. Jis vis drožia iš keturkampių". „Žinau. Jau
apžiūrėjau. Kai pamatys, kad tokie dailesni, ir jam pa
tiks". Ir tikrai patiko. Ir šeimininkui patiko, tik Mar
celė viskam buvo atžagari. Net ir grėbliadančiai
užkliuvo. Girdi čia ne grėbliadančiai, o varlės pirštai.
Iš karto Severiukas mėgino ir šiaip ir taip jai įtikti,
bet dabar visiškai numojo ranka. Kai vakar užsipuolė,
kad vakarienei nepakankamai priskuto bulvių, jis at
sistojo vidury trobos ir visiškai rimtai pasakė; „Ko čia
taip šokinėji, kaip varlė prieš dalgį? Ar nežinai, kad
merga esi — merga ir paliksi", o tada jau griebė kepu
rę ir nėrė pro duris, nes toji, kaip žarija iš krosnies,
šoko artyn. Jeigu būtų spėjusi nutverti, tai ausys tik
riausia kraujais būtų patekėjusios. Ką jau ką, bet
liežuvį ir nagus Marcė turėjo, kad oj, oj, oj. Net ir man
tekdavo.
Bet dabar troboj visiškai ramu. Tėvas, pasidėjęs kai
linius, prisėdo arčiau prie balanos ir ėmė rentinėti jau
prieš kelis vakarus pradėtą kultuvę. Severiukas metinėjo akį į iš po aštraus peilio galo gelsvam klevo
medy gimstančius vis naujus ratilus, su išrangytais
stipinėliais, tarp jų dygstančias gėlytes ir sprog
stančius lapiukus. Jie visiškai nepanašūs į tuos, kur
auga miške ir laukuose; visiškai iš kito pasaulio, bet
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nesikeičia

vis tiek ratukai, gėlytės ir lapiukai. Iš kur jiems kito
nišką vardą ištrauksi. Kada nors, kai pabaigs
grėbliadančius ir jis pamėgins ką padaryti. Iš tėvuko
išprašys kokią dailią lentelę ir išpjaustinės šei
mininkei verpstę. Tik jau ne Marcelei. Ne tai, amžinai
paleidusiai kakarinę. Kai atsiveria, tai kaip trijų
daržinių durys: pats Baisogalos Komaras su visu ket
vertu galėtų įlėkti.
Kazys pasiėmęs kamuolį liuntų suka juos į kabliu
kus, susuktą pabrauko pirštais, pakraipo galvą ir vėl
suka. Sėdžiu ant salikrosnės ir dingteli, kad ko jau
ko, bet virvių vyti Severiukas tai tikrai nemoka. Nebu
vo kaip išmokti. Galvoju, kad pirmiausia jam reikėtų
išmokti nusivyti botagą, tokį su papliauška a n t galo.
Gintų gyvulius ir pyškintų, kaip Burokas kiškį pama
tęs. Paskum turėtų išmokti nusivyti palaidynę.
Įsukęs, įsukęs kad paleistų akmenį, tik bim-m-m.
Kažin kur nulėktų. Valandėlei ir Severiuko užmiršta
pliauska ir žiūri į Kazį, kaip tas užkabina susuktą
liuntą ant vagio ir pradeda vyti. Kabliukai tik eina pro
vienas kitą, tik mirga, tarpais vienas į kitą tarkšteli,
lyg pasišnekėti norėdami, bet nėra kada net vienas
kitam į akis žvilgterėti.
_
(Bus daugiau)
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CLASSIFIED G U I D E

VASARIO 16-OSIOS
RENGINIAI KAUNE
Po ilgos ir sunkios, 123 metus nę..." — sveikindamas apdova
besitęsusios, carinės priespau notuosius kalbėjo LŠS vado pa
dos 1918 metų vasario 16 dieną vaduotojas S. Ignatavičius.
Lietuvos Taryba paskelbė Aktą
Vasario 15 dieną Kauno Ka
apie Lietuvos valstybės atkūri rininkų ramovėje Kauno Vy
mą. Visus šiuos m e t u s lietuviai t a u t o Didžiojo Šaulių rinktinės
kovojo ir stengėsi nusimesti Ru iniciatyva buvo organizuotas
sijos carinį j u n g ą — ne kartą minėjimas, skirtas šiai didžiai
Lietuvoje liepsnojo sukilimų datai paminėti. \ rer.ginj buvo
laužai, steigėsi slaptos lietuviš pakviesti ir dalyvavo Kauno vi
kos organizacijos ar kitais bū cemerė V. Margevičienė. Kari
dais reiškė savo norą gyventi nių oro pajėgų ir Kauno įgulos
laisvai. Tūkstančiai lietuvių bu vadas pulkininkas Z. Vegelevo pažeminti, suimti, kalinti, vičius. Kauno apskrities karo
kankinti, ištremti, nužudyti.., kapelionas monsinjoras A. Sva
todėl ši diena tapo didi lietuvių rinskas, Kauno gen. S. Raštikio
tautos ir valstybes švente.
puskarininkių mokyklos virši
Šįmet Lietuvos t a u t a 79-tą ninkas pulkininkas B. Vizbaras.
k a r t ą žymi šią iškilmingą Kauno ATG rinktines vadas
švente. Metų raidoje įvairiai ji majoras P. Urbonavičius. Kau
buvo žymima ir švenčiama. Ne no Vytauto Didžiojo atskirojo jė
priklausomoje Lietuvoje iškil gerių bataliono vado pavaduoto
mingais renginiais, kariuome jas A. Branauskas, šių struktū
nės ir visuomenes paradais, iš rų karininkai, LŠS vado pava
kilmėmis, saliutais. Okupacijos duotojas S. Ignatavičius, LŠS
metais — savyje, slaptai artimų Centro valdybos nariai J. Pet
jų bičiulių ratelyje, partizanų rikas, L. L'žkurniene. V. Žiūra.
bunkeriuose, sovietiniuose kalė LAKS nariai, birutietes ir vi
jimuose ir lageriuose, toli nuo suomeninių organizacijų atsto
tėvynės. Atgimimo metu ir po vai.
1990 m. kovo 11-osios dienos
Minėjimą, kuris vyko pilnutė
Vasario 16-oji atgimė. Atgimė ir lėje Ramovės salėje, pradėjo
visos tradicijos su visomis savo rinktinės vadas A. Kobelskas,
iškilmėmis.
kuris, susirinkusiems sugiedo
jus
„Tautiška giesmę"', visus pa
Pirmieji renginiai, skirti Va
sario 16-ajai. K a u n e prasidėjo sveikino su artėjančia švente,
vasario 13 dieną, kuomet LŠS pasidžiaugė valstybės. Saulių
Centro valdybos būstinėje grupo- sąjungos ir rinktines nueitu ke
šaulių. pasižymėjusių atkuriant liu ir laimėjimais.
Šaulių sąjunga. 1991 m. sau
Kauno l i e a M R V. Margevi
sio-rugpjūčio mėnesio įvykių čienė pasidžiaugė, k a d vis
metu edt nuopelnus Šaulių sąjun daugiau ir daugiau mūsų yra
gai, buvo apdovanota valsty atgaivinant šventes ir tradici
biniais ir Šaulių sąjungos apdo jas, o Vasario 16-oji įgavo savo
vanojimais. Tuo pačiu, remian dienos svarbą. Ji Įteikė Kauno
tis Lietuvos Ginkluotųjų pajėgų savivaldybės Padėkos raštus
generalinio inspektoriaus pik. šauliams ir kariškiams, pasižy
C. Jazersko rekomendacija ir mėjusiems atgaivinant Kauno
LŠS Apdovanojimų tarybos miesto tradicijas.
sprendimu, buvo apdovanota ir
LŠS vado pavaduotojas pa
grupė kariškių. Šaulių Ženklo sveikino minėjimo dalyvius su
ordinu buvo apdovanotas KAM švente ir. vykdydamas LŠS Ap
K o m e n d a n t i n ė s kuopos sky dovanojimų tarybos sprendimą,
riaus viršininko pavaduotojas, apdovanojo Šaulių Žvaigždės
šaulys mjr. A. Sirtautas. LŠS medaliais Karinių oro pajėgų ir
Garbės ženklais ..Parlamento Kauno įgulos vadą pik. Z. Vegynėjas" apdovanoti — KAM gelevičių. KOP skyriaus virši
ryšių tarnybos viršininkas pik. ninką mjr. VI. Drupą ir Kauno
Itn -J Pivoriūnais. Ginkluotųjų V y t a u t o Didžiojo r i n k t i n ė s
pajėgu vyresnysis inspektorius kuopos vado pavaduotoją V.
pik. Itn. G. Veromėjus ir dim. Kreivi. Grupė šaulių buvo ap
mjr V Jazerskas.
dovanota LSS Garbes ženklais
..Parlamento gynėjas" ir LŠS
Staiga susirgus LSS vadui R
Mintautui.
a p d o v a n o j i m u s Centro valdybos Padėkos raš
įteikti buvo pavesta šių eilučių tais. Padėkos raštas už paramą
autoriui. LŠS štabo viršininkui Saulių sąjungai buvo įteiktas ir
ats. kpt B. Stukui ir Centro val KOP vado padėjėjui vyr. Itn. G.
dybos nariui J. Petrikui. ..Kai Deksniui.
kas nori mus užmiršti, nori už
Vėliau minėjime kalbėjo ir su
miršti pirmuosius gynėjus, sa sirinkusius sveikino Kauno ap
vanorius, šaulius, kariuomenės skrities karo kapelionas mon
atkūrėjus, nori užmiršti jų veik sinjoras pik. A. Svarinskas,
lą ir pasižymėjimus. Tačiau iš KOP ir Kauno įgulos vadas pik.
Lietuvos istorijos puslapiu tai iš Z Vegelevičius. Kauno ATG
braukti negalima. Šauliai visa rinktinės vadas mjr. P Urbo
da buvo ir b u s visų valstybes navičius ir kiti.
įvykiu sūkuriuose, todėl nega
Minėjimo meninę dali. kuriai
lime užmiršti savo narių ir tu. vadovavo žurnalo ..Trimitas'
su kuriais teko§toveti petvs pe- administratorė L. L'žkurniene.
tyn sunkiausiu valstybei įvykių savo eilėmis pradėjo KOP pus
metu. Jeigu užmiršime, tuomet k a r i n i n k i A. Bražinskiene.
nebus vienybės ir vargu, ar se Vėliau programą tęsė LŠS Kau
kantį kartą aoginsime tėvy

Brcker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinate
BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100
Fax 773-58S-39S7
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ELEKTROS
iVEDlMAI—PATAISYMAI
Puriu Chicagos miesto leidimą.
Oirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
K a u n o s e n a m i e s t i s nuo Aleksoto k a l n o

„Trimitas", kuriu repertuare
karinės, partizaninės ir patrio
tines dainos. Koncertą baigė
Lietuvoje žinomas Šauliu są
jungos Centrinis vyrų choras
„ P e r k ū n a s " , savo dainomis
įkvepės susirinkusiuosius. Rei
kia paminėti, kad prieš minė
jimą, renginio dalyviams grojo
Vytauto Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono pučiamųjų instru
mentų orkestras, o salėje veikė
Ariogalos būrio šaulio, politinio
kalinio J. Saurazcs tapybos dar
bų ir kauniečio šaulio P. Kyguolio asmeninės kolekcijos panxies.
Po minėjimo svečiai buvo pa
kviesti į Vytauto Didžiojo menę.
kur laukė sumuštiniai, kava,
gaivinantys gėrimai ir šampa
nas.
Vasario 16-osios o l a s prasidė
jo tradiciniu iškilmingu Vytau
to Didžiojo ir Vyčio Kryžiaus vė
liavų pakėlimu. Šaulių Garbės
būrys, kurį sudaro šauliai-veteranai ir partizanai, iškilminga
rikiuote atnešė Vyčio Kryžiaus
vėliavą ir įteikia Vyčio Kry
žiaus ordino kavalieriui Vytau
to Didžiojo atskirojo jėgerių ba
taliono vadui pik. Itn. S. Veprauskui, kuris netrukus vėliavą
iškėlė Garbes būrys ' r _gerbia
Lietuvos vėliavą ir Nežinomojo
kareivio paminklą Ant stiebo,
esančio ant Karo muziejaus sto
go, grojant maršui, suplevėsuoja
Vytauto Didžiojo vėliava.

i
S u t a r t i e s t a r p L i e t u v o s Saulių sąjungos
m e n t a s 1997 m. v a s a r i o 16 dieną
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Sutkaus

ŠIMTAS DIENU IKI LAISVĖS?
Simtas dienų iki abitūros
egzaminų, šimtas dienų iki
paskutinės dvyliktokų — kaip
pilnateisių mokyklos narių ir
šeimininkų — dienos mokyk
loje. Šimtas dienų iki laisvės?
J u k nemigo naktys, šūsnys
— knygų, nesibaigiantys mo
kytojų gąsdinimai bei pagrau
denimai, baisūs sapnai ir dau
gybė tokio paprasto devynių
raidžių žodžio, dieną — naktį
skambančio abiturientų au
syse nuo pat rugsėjo pirmo
sios: „egzaminai". Bet šian
dien, iki jų likus šimtui dienų,
į šalis skrieja knygos ir už
rašai, iš galvos iškrenta visos
ilgos formulės, taisyklės ir teo
remos, taip sunkiai ten grūs
tos. Galbūt rytoj reiks viską
susirinkti, viską prisiminti ir
vėl nugrimzti į slegiančią ru
tiną, bet šiandien tai niekam
nerūpi. Galima lengvai ir
siausti iki beprotybės — šim
tadienis.

ruošti. Rimtąją dalį su už
širdies stveriančiom kalbom,
eilėm, dainom (būtina, kad
abiturientai bent po porą aša
rėlių išspaustų) ir linksmąją,
su nuotaikingais žaidimais,
šauniem, netikėtom užduotim.
kuriose aktyviai dalyvautų
dvyliktokai
bei
mokytojai.
Turi ir tai progai skirtą mo
kyklos laikraščio numerį iš
leisti, kuriame įprasta pri
rašyti daugybe pokštų bei.
pašmaikštas imų iš .mokyklos
gyvenimo.
Vienuoliktokų darbas ir pa
sirūpinti tai progai skirtais
medaliais, šimtalapiais kalen
doriais, ir. žinoma, pusatestačiais. Tai — pats linksmiau
sias, iaukiamiausias, daugiau
sia juoko sukeliantis, šimta
dienio atributas. Iš nuotraukų
iškarpomos dvyliktokų galvos
ir pripiešiami ar priklijuojami
iš žurnalų iškirpti kūnai.
Stengiamasi taikliai pasišai
pyti iš kiekvieno įpročių bei
keistenybių. Be to. čia sura
šomi ir įvairių „mokykloje
mokomų" dalykų įvertinimai,
taip pat atsižvelgiant į kiek
vieno charakterį, pvz.: suflerologija. lankomanija, plepalizmas, snaudaiizrnas ir pan.
Kai kuriose mokyklose abitu
rientai paruošia trumpą pro
gramėlę, kai kur krikštijami
vienuoliktokai, jiems įteikia
mas testamentas. J u k kitais
metais jie bus
mokyklos
šeimininkai.

Savaitę prieš šią šventę vie
nuoliktokai beveik neina į pa
mokas, tik bėgioja susirūpi
nusiais, siaubingas menines ir
fizines kančias spinduliuo
jančias, paslaptingumo šydu
pridengtais, veidais. Ir ne
šiaip sau — juk šimtadienio
dvasios sukūrimas ir pačios
šventės suorganizavimas gula
ant jų pečių. Jie turi ir vakaro
Po pusvalandžio Karo muzie renginį iš dviejų dalių pajaus didžiojoje salėje įvyko iš
LŠS vado pavaduotojas S Ig
kilmės, skirtos Lietuvos Saulių
sąjungos ir Vytauto Didžiojo natavičius ir LŠS štabo viršinin
Karo muziejaus bendradarbiavi kas ats.'kpt. B. Stukas už Lie
Bet šimtadienis. — kaip ir
tuvos Respublikos karybos isto visos šventės pasaulyje. —
mo sutarties pasirašymui.
Sveikinimo žodį tarė Kauno rijos ir Šaulių sąjungos veiklos praeina, išlikdamas prisimi
apskrities viršininkas K. Star propagavimą muziejaus sky nimuose, nuotraukose, video
kevičius, kuris pasidžiaugė riaus vedėją J. Daujotą ir sek juostose, knibždėte knibždan
prasminga tradicija susirinkti toriaus vedėją J. Vaičenonį ap čiose linksmais, šypsinčiais.
šios iškilmingos šventes proga dovanojo Šaulių Žvaigždės me kvatojančiais veidais. O die
muziejuje, kuris šią dieną pažy daliais. 1941-ųjų birželio 22-28 nos tirpsta, bėga. mąžta šim
mi ir savo gimtadieni. Bendra d. sukilėlių sąjungos Kauno tadienio kalendoriai, artėja
darbiavimo sutarti pasirašė Ka apygardos įgaliotinis D. Riauka abitūros, stojamieji egzami
ro muziejaus direktorius J. Ju Vytauto Didžiojo karo muziejui nai. Vis mažiau lieka iki tos
revičius ir LŠS vado pavaduo įteikė Birželio sukilimo atmini dienos, kai gyvenimo kelias
mo ir Sąjungos narystės ženk išsišakos į daug mažų keliukų.
tojas
S Ignatavičius.
iin.-arn;).
lus. Sukilėlių sąjungos naujiems Kųr pasukti 0 Kurį pasirink
nariams buvo įteikti pažymėji ti?..
Galva plyš nuo įvai
mai. Vėliau muziejui buvo per
riausių abejonių ir dvejonių.
*
duoti valstybės reikšmes ekspo Bet kol" as dar šimtas dienų...
natai.
Lina Jankevičiūtė
Vilniaus 64-os vid.mokyklos
Šv. Arkangelo Mykolo bažny
abiturientė
čioje aukotos šv Mišios ka
•
riams. Vidurdieni prie Nepri
klausomybės akto signataro J.
• D i d ž i a u s i a s m o n e t ų lo
Basanavičiaus paminklo buvo b i s aptiktas 1963 m. ba
padėto* gėlės. 15 vai. Vytauto landžio 12 d. Trakuose (Vy
Didžiojo Karo muziejaus sodely tauto g.) 3 m gylyje, kasant
A
?
je Į vyko Kauno įgulos kanų, sa duobe buitinio gyventoju pa
'i
Wi
1
vanorių, šaulių ir ramovėnu pa
kombinato pama
Į radą- šventinis saliutas Prie tarnavimo
tams. Iš viso rasta 9,000 vari
N'.v. T'mojo kareivio kapo ir nių monetų. Jos buvo supiltos
laisves paminklo buvo padėta į molinį puodą ir uždengtos
gelių, iškilminga; nuleistos vė plokščiu akmeniu. Tai 1619liavos Prezidentūros kiemelyje 1666 m. Lietuvos. Lenkijos,
įvyko koncertas ir fejerverkas. Prūsijos, Rygos ir Livonijos
v'isa Lietuva gyveno didžios šilingai bei keletas Lietuvos
šventes dvasia.
1
dvidenarių. Visas lobis radimo
S. I g n a t a v i č i u s , dieną buvo perduotas Trakų
u.to I)i
i\.ir
n.'.i/.i
;.- ĮI.I.- .ra.-;s mo nv>LSS vado pavaduotojas istorijos muziejui.
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Pager 773-308-0307
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GREIT
PARDUODA

REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago IL 60629
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REAL ESTATE

REAL ESTATE

I
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(773) 586-5959
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuterigir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

KMIEC1K REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer A v c

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kare kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 V2 WMt 95th Street
T«4. (708) 424-6654
7T* 581-8654

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jei nonte parduoti ar pirkti namus
Kreipkitės į Danute; Mayer. Ji professionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VlfiYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 773-585-6624

MISCELLANEOUS

Vaikinas iš Lietuvos norėtų
pnžiOreti seną žmogų,
tvarkyti aplinką. Supranta

angliškai, nerūko.

Tel. 773-925-0823
J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir H. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 630-969-2658

PIGIAI parduodu medžio
apdirbimui staliaus dirbtuvės
mašinas. Skambinti vakarais
773-778-4542.

. NAUJOS KNYGOS • G A U N A M O S

DRAUGE

Trumpas Anglų-Uetuvių
ir Uetuvlų-Anglų
katou ŽODYNAS
Sudarytoja L. Zabulienė
20,000 žodžių.

Kaina - $8.00
Kaina su persiuntimu - $10.00
HHnois valsuos gyv. prktoda $0.70 *S*l»s T«jr*

UITUVISKIANGLISKi

PASIKALBĖJIMAI
UTKU4NI4N £NG.:S"
»H!>»SE 8 0 0 *

LIETUVIŠKl-ANGUŠKl
PASIKALBĖJIMAI
B. SvecevkHus

Kaina - $8.00
Kaina su persiuntimu - $10.00
'Rinois valstijos gyv. pre»d» $0.70 "S«l«s Tax"

TRANSPAK

SPAUDA LIETUVAI:

Krngos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai j Lietuvą,
e.59 sv.. minimumas $25.00.
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai".
Siuntiniai i Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus
maisto už $98, šventinis $ 3 9 . - , v a i k a m s $ 4 5 . $98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakavg, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai.
$ 3 9 - šventinis - tirpi kava. malta kava, arbata, kakava.
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai.
aspirinas, vitaminai.
$ 4 5 - vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St, Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

DRAUGAS, ketvirtadienis! 1997 m. kovo mėn. 27 d.

Lietuvos kaimo naujienos
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
LIETUVIŠKAS G R Ū D Ų
KOMBAINAS
Iš žemės ūkio ministerijos ga
vusi 2 milijonus litų dotacijų,
Radviliškio mašinų gamykla
pernai pagamino pirmuosius
lietuviškus grūdų nuėmimo (do
rojimo) kombainus, pavadintus
Nemuno vardu.
Lietuviško kombaino „Nemu
n a s " gamybos pradžia — t a i
neeilinis įvykis Lietuvos kaime.
J u k gerų, nebrangių kombainų
ir traktorių ūkininkams ir ki
tiems žemdirbiams labai trūks
ta. Vienam grūdų kombainui
dabar tenka nukirsti po 100
hektarų javų — dvigubai dau
giau negu Danijoje i r keturis
kartus daugiau negu Suomijoje.
Per vasarą nukirsti po 100 ha
subrendusių rugių, miežių arba
kviečių praktiškai neįmanoma.
Todėl dėl kombainų stygiaus už
sitęsia javapjūtė, nubyra daug
pernokusių grūdų.
Tiesa, kombainus, traktorius
ir kitas mašinas Lietuvos žemės
ūkiui siūlo užsienio rinka. Bet
ūkininkams jų kaina neprieina
ma, nes kišenės pustuštės. Tuo
tarpu Radviliškyje gaminami
lietuviški kombainai „Nemu
n a s " kainuoja 35 tūkstančius
litų — dešimt kartų pigiau negu
vokiškas ir šešeriopai — negu
lenkiškas arba rusiškas. Nega
n a to! Lietuviškas kombainas
geresnis negu rusiškas a r daniš
kas, jis užgriebia 3 metrų pločio
pradalgę, o grūdų nuostoliai
kertant ir kuliant javus, dvigu
bai mažesni negu Rusijoje gami
namo kombaino „Nyva". Ka
dangi lietuviškas kombainas
yra prikabinamas prie ratinio
traktoriaus, tai jis g a n a ekono
miškas vidutinio dydžio ūkinin
ko ūkiui, auginančiam 40-50
hektarų javų. Nuėmus javus su
tuo pačiu traktorium galima ar
ti dirvas, nudirbti kitus darbus.

smulkių ūkių jėgas, atsispiriant
stambių pieninių, mėsos perdir
bimo ir kitų žemdirbių išaugin
tą produkciją superkančių įmo
nių monopoliui, bus visaip re
miamas žemės ūkis,kooperaty
vų kūrimasis ir veikla, o jei
reikės — keičiami šiai veiklai
kliudantys įstatymai, sudarytos
sąlygos kooperatyvams iš val
džios susilaukti kitokios para
mos, o iš bankų lengvatinių kre
ditų (paskolų su mažais prc
centais).

A.tA.
TEIS. SOFIJA DRAUGELIENĖ
Š.m. balandžio 6 d. sueina vieneri metai, kai Viešpats
pasišaukė pas save mūsų mielą ir brangią Mamą, Močiutę,
Uošve. Sesutę ir Tetą
Palikai mus, Mama, liūdesy, bet ir su neužmirštamu gy
venimo pavyzdžiu Dabar ilsėkis Dievo ramybėje.
Šv. Mišios už a.a. Sofiją bus atnašautos balandžio 6 d.
11 vai. ryto, Šv. Jurgio bažnyčioje. Rochester, N.Y. Prašome
gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Sofijos sielą,
savo maldose.
Nuliūdę: sūnus Vaidevutis, marti Nijolė, anūke
Ginta ir anūkas Gailius su žmona Daniela: Lietuvoje
seserys — Genė Syrusienė. Renė Marcinauskienė bei
Adormilių, Variakoju ir Marcinausku šeimos.

ŽEMĖS VERTYBINIAI
POPIERIAI

Kai Seime ir vyriausybėje
daugumą sudarė LDD partijos
atstovai, buvo priimami įstaty
mai ir nutarimai, trukdantys
Rumšiškės. Lietuvių liaudies buities muziejus po atviru dangumi.
žemę sugrąžinti teisėtiems savi
ninkams a r b a jų palikuonims.
Jei ir buvo atmatuojama jiems
mijos
narys. Liet.
Enci
priklausanti arba paveldėta
klopedijos teologijos skyriaus
žemė, tai delsiamas dokumentų
redaktorius. Daug metų, be
Minint palaimintojo Jurgio patarėju arba pavaduotoju.
išdavimas, juridinis tos žemės Matulaičio 70 metų mirties ir
veik
iki savo mirties, bendra
Vokiečių okupacijos metu jis
nuosavybės įteisinimas. Iki šių jo paskelbimo palaimintuoju
darbiavo
Vatikano radijo lie
buvo Marijampolės mokytojų
metų pradžios savininkams grą 10 metų sukaktį, pravartu
tuvių
kalba
transliacijose,
seminarijos bei berniukų gim
žinta tik trečdalis jiems priklau prisiminti ilgametį šios beati
skaitydamas
apybraižas.
Dėl
nazijos kapelionu ir Šv. Vin
sančios žemės. J ą sunku atgauti fikacijos bylos vedėją kun.
to
ir
nukentėjo,
kai
Lietuvos
ir Lietuvos pilietybę turintiems Juozą Vaišnorą, MIC, kuris cento bažnyčios rektorium.
komunistinė vyriausybė jam
JAV ir kitose šalyse gyvenan mirė 1987 m. kovo 18 d. Ro Artėjant karo frontui, pasi neleido net Vokietijoje susitik
tiems lietuviams.
moje. Tam darbui jis atsidėjo traukė į Vokietiją. Ten ėjo sie ti su savo seseria, kuri ten
Dabartinis Seimas ruošiasi apie 20 metų. Deja, šios lovados pareigas Regensburgo norėjo su juo pasimatyti.
priimti naujus agrarinę reformą iškilmės — birž. 28 d. nesu ir Landshuto lietuvių stovyk
lose. Vėliau taip pat buvo Lie
ir žemės grąžinimą pagreitinan laukė.
tuvių misijos kancleriu, įga
čius įstatymus. Prie žemės ir
Kun. J. Vaišnora gimė 1905
miškų ūkio ministerijos įkurta m. sausio 15 d. Puskelnių liotiniu prie Lietuvių Raudo
žemės tarnyba, kuriai pavesta kaime, dabar beveik Marijam nojo Kryžiaus, dirbo UNRRA
geriau vadovauti žemės tvarkai. polės priemiestyje. Dar vaiką ir IRO kultūrinių bei religinių
Žemės tarnybos direktorius Ed tėvai išvežė į Angliją. J i e ap reikalų skyriuje.
vardas Raugalas pasakė, kad sistojo Silvertovvn. Londono
1950 metų pradžioje išvyko į
jau ruošiamas projektas kaip priemiestyje, bet po dvejų Romą ir buvo paskirtas ekono
palengvinti žemės grąžinimą metų vėl grįžo Lietuvon ir ap mo pareigoms, taip pat proku
vertybinių popierių pagalba.
sigyveno tame pačiame kaime. ratoriaus ir vėliau postuliatoEdvardas Raugalas pasakė, Juozas, pradėjęs lankyti mo riaus pareigoms. J o uždavinys
kad iš tiesų blogai, kai žmogus kyklą Anglijoje, tęsė savo buvo vesti ark. Jurgio Matu
laičio beatifikacijos bylą. Nuo
metų metais neatgauna nei mokslą Lietuvoje.
savo žemės, nei gauna doku
1926 m. jis baigė Marijam 1963 m. jis buvo Šv. Sosto Vie
mentą, patvirtinantį, kad jis tą polės Rygiškių Jono gimnaziją nuolių kongregacijos naujų
žemę turi. O be oficialaus nuo ir tais pačiais metais įstojo į vienuolijų ir jų įstatų už
savybės dokumento jis negali Marijonų vienuoliją. Metais po tvirtinimo komisijos narys.
neįteisintos žemės nei parduoti, to jis išvyko į Romą kunigo
ŽEMĖS ŪKIO
Kun. J. Vaišnora mėgo vi
nei įkeisti į kitą t u r t ą ar studijoms,
KOOPERATYVAI
kurias
užbaigė suomeninį darbą. Dar jaunas
užstatyti. O j u k žemė — tai 1933 m., filosofijos ir teologijos gimnazistas organizavo savo
Įsigijęs Kupiškio pieninės — didelis t u r t a s , pati tvirčiausia daktaro laipsniu Angelicum gimtame kaime Darbo federa
Kun. J. Vaišnora.
akcinės bendrovės akcijų, ne tik valiuta. Metams bėgant, didė universitete. Kunigu įšven cijos skyrių, vadovavo pava
šio, bet ir Anykščių, Rokiškio, jant žemės paklausai, jos vertė tintas 1932 m.
sarininkams, skaitydavo pas
Kun. Vaišnora ypač mėgo
Radviliškio rajonų ūkininkai ir bus kelis k a r t u s didesnė negu
Užbaigęs studijas, pasiliko kaitas, ruošdavo kultūrinius
spaudą.
J i s pradėjo ben
dabar.
Savininkams
ją
patikėjus
kiti karves laikantys žemdirbiai
Romoje, kur ėjo studentų ir vakarus ir padėdavo kitoms
dradarbiauti,
dar būdamas
kaip
natūrinį
depozitą
bankui
ir
susibūrė į kooperatyvą, kurį pa
prefekto ir ekonomo pareigas draugijoms. Taip pat savo
moksleiviu gimnazijoje.
Jo
vadino .Aukštaitijos pienas". iš jo gavus vertybinius popierius tarptautinėje Marijonų kolegi
kaime suorganizavo Suaugu straipniai
spausdinti dien
Už superkamą pieną savo na jau būtų galima ją bet kada par joje Romoje.
sių
kursus,
vedė
Prieš- raščiuose, savaitraščiuose ir
riams mokėdamas geras kainas, duoti, pirkti, dovanoti, užstaty
1938 m. pradžioje jis buvo alkoholinį
biurą
Marijam žurnaluose. Atskiromis knygo
sudaręs platų, net tolimiausius ti. Valstybė, savininkui išdavusi
išrinktas Lietuvos marijonų polėje, vadovavo Marijampolės
mis yra išleidęs: „Katalikų or
kaimus bei rajonus apimantį su žemės vertybinius popierius, tą
provinciolu, bet kitais metais, ateitininkų rajonui, taip pat
ganizacijos
ir laikraščiai",
pirkimo punktų tinklą, nutaręs žemę pasiima savo žinion, o sa
po
visuotinio
Vienuolijos priklausė skautams. 1946„Pijus XII". ..Karo problemos"
visą pelną išmokėti savo na vininkas t ą žemę vertybinių
suvažiavimo (kapitulos), išrin 1959 m. jis buvo Lietuvių
'komunistai ją sunaikino dar
riams, kooperatyvas „Aukštai popierių pavidalu galėtų nešio
kus provinciolu kun. Pijų And- Skautų Sąjungos dvasios va
spaustuvėje 1940). ..Marijos
tijos pienas" patraukė n e tik tis savo kišenėje ir bet kada už
ziulį, žymų pamokslininką, das, BALFo įgaliotinis Itali
ūkininkų, sklypininkų, bet ir juos gauti pinigus, įsigyti kitą
garbinimas
Lietuvoje". „Pa
kun. Vaišnora liko pirmuoju joje, Lietuvių Mokslo akade
žemės ūkio bendrovių dėmesį. turtą, padovanoti, o jei nori —
galba mirusiems" 'maldak
Dabar kooperatyvas t u r i dau vėl gauti žemės.
nygei.
Jonas
Paulius
I.
giau kaip tūkstantį narių. Iš
„Mačiau
Dievo
tarną".
J.
Sava
Žemės tarnybos direktorius buvo išaiškinti 1996 metų ge ninkus. Vaikai dar maži, moko
savo karvių primelžtą pieną Edvardas Raugalas pasakė, kad riausi ūkininkai. Tai tokie, si. Neprašo finansinės ar kito sis slapyvardžiu jis paraše
parduodami tik kooperatinei tai ypač a k t u a l u miestuose kurie gerai tvarko savo ūkj, iš kios pagalbos iš valstybės, iš anglų kalba knygą: „The War
pieninei, jie ėmė sėkmingai gyvenantiems savininkams, ne hektaro išaugina po 40-50 paramos fondų, neima iš banko against God in Lithuania". Be
konkuruoti su kitomis, mažiau galintiems arba nenorintiems centnerių grūdų, gauna gerą paskolų — stengiasi viską pada to, parašė „Laisvos atostogos".
pieno superkančiomis pieninė dirbti žemę, o taip pat JAV, kitų kultūrų derlių, laiko pro ryti savo jėgomis.
Jis išvertė į lietuvių kalbą
mis. Dabar Kupiškio kooperati kitose užsienio šalyse gyvenan duktyvius gyvulius. Vasario
„Mąstymai apie Švč. Jėzaus
nės pieninės produkcija — pieno tiems ir Lietuvos pilietybę mėnesį daugiau kaip 130 ge Gerai įdirbęs ir patręšęs žemę, Širdį", „Ant amžinybės slenks
milteliai, sviestas turi paklausą turintiems savininkams ir jų riausių ūkininkų buvo pakviesti J. Jurgutis pernai iš hektaro čio", „Arso klebonas". „Karo
prikūlė daugiau kaip po 50 cent
ne tik Lietuvoje, b e t ir Danijo palikuonims.
priemonės ir jų moralumas".
į Kaune esantį Žemės ūkio
nerių grūdų. Tai dvigubai dides
je, Olandijoje, Rusijoje ir kitose
vyskupo P.P.
Kuo daugiau savininkų savo universitetą. Žemės ir miškų nis derlius negu 1996 metų Suredagavo
užsienio šalyse. Kooperatyvo žemę galės iškeisti į vertybinius ūkio ministras Vytautas Kna
Bučio atsiminimus.
valdybos pirmininkas Zigman popierius, tuo būtų lengviau šys jiems įteikė diplomus, kitus Lietuvos vidurkis. Be tarpinin
Kun. J . Vaišnora labai uoliai
tas Aleksandravičius tikisi, kad žeme aprūpinti kaime gyvenan apdovanojimus, paskelbė, kad kų, o pats turguose pardavęs tvarkė centrinę Marijonų bib
šiemet kooperatyvo pelnas sieks čius ir norinčius jos įsigyti po pavasario sėjos darbą pirmą kviečius, už jų toną gavo po 700 lioteką Romoje. įrišdavo žur
litų (maždaug po 170 JAV do
1,5 milijono litų.
žmones, sudaryti sąlygas ra sias vietas užėmę ūkininkai bus lerių). A t s k a i č i a v u s sėjos, nalus ir net kai kuriuos laik
Tiesa, kol kas kooperatyvas cionalesnei žemėtvarkai, stam pakviesti į Daniją pasimokyti, auginimo, javapjūtės išlaidas, raščius. Pvz., jo tvarkytoje bib
pieninės pastatą ir įrengimus besnių ūkių kūrimui. Belieka susipažinti su šios šalies ūki kviečių hektaras jam davė maž liotekoje galima rasti net
naudoja nuomos pagrindais. Bet laukti, k a d žemės vertybiniai ninkų veikla.
daug 1,000 litų pelno. Dar įrištus „Draugo" šeštadienio
sukaupęs didesnį kapitalą arba popieriai būtų įteisinti.
Kokie tie geriausieji, galima daugiau pelno susižėrė už linus, antrosios dalies, vadinamos
iš banko gavęs lengvatinių kre
įsivaizduoti iš aukščiausią už išaugintas ir parduotas kultūriniu priedu, komplek
ditų, tikisi iš akcinės bendrovės
G A U S Ė J A ŪKININKŲ
įvertinimą pelniusio Tauragės dobilų, kitų daugiamečių žolių tus.
nuomojamus įrengimus išsi
Daug kas teiraujasi, kodėl
rajono Gaurės Seniūnijos ūki sėklas. Kadangi didžiausią
pirkti.
Vis mažiau išlieka, nusigyve ninko Juozo Jurgučio pavyzdžio. pelną gauna iš lauko kultūrų, palaimintasis Jurgis Matulai
Lietuvos kaime d a r nedaug na, bankrutuoja kolūkių (kol Jis turi 20 hektarų savo žemės, tai nelaiko daug gyvulių — tik tis nepaskelbiamas šventuoju.
kooperatyvų — maždaug tik chozų) palikuonės — žemės ūkio dar 50 hektarų nomuoja iš kai tiek, kiek šeimai reikia mėsos Tam reikia tik vieno stebuklo
du šimtai. Smulkiems ūkiams bendrovės, savo pozicijas užleis- mynų Pernai augino 32 hekta- ir pieno.
pagyti staiga ligoniui iš bet
jungtis j kooperatyvus trukdo damos privatiems ūkiams. Da rus javų, 11 hektarų linų.
kokios ligos, prašant palai
Sukaupęs daugiau kapitalo, mintojo užtarimo. Reikia tad
palankių įstatymų stoka, spragos bar privatūs ūkiai jau gamina nemažai sėklinių daugiamečių
seniau Seimo priimtuose įsta du trečdalius Lietuvos žemės žolių. Turi pakankamai trakto ūkininkas žada nusipirkti dau ir mūsų maldų, kad greičiau
tymuose.
ūkio produkcijos, o ūkininkų rių, kitų mašinų, pasistatęs giau žemes, tapti dar stambes susilauktume šventojo garbes.
Dabartinio Seimo Kaimo rei skaičius pasiekė beveik 200 pastatus, ūkyje visus darbus nio ūkio savininku.
Tad tęskime kun. J Vaišnoros
nudirba kartu su žmona, tik
kalų komiteto pirmininkas Vac tūkstančių.
A l g i m a n t a s A n t a n a s darbą.
lovas Lapė sakė, kad jungiant
Ūkininkų sąjungos iniciatyva linams nuimti samdosi pagalbi
J . S a k e v i č i u s , MIC
Naujokaitis

KUN. JUOZAS VAIŠNORA, MIC

Mūsų mie am kolegai

A.tA.
JUOZUI GVILDŽIUI
mirus nuoširdžiai užjaučiame jo liūdinčią ŽMONĄ.
DUKRAS, BROLI bei gimines ir kartu liūdime.
Buvę Pabaltijo

universiteto studentai

A. t A.
BRONEI POCIENEI
iškeliavus į Amžinuosius N a m u s , sūnui LEONAR
DUI, d u k r o m s PRANUTEI ir GEMUTEI su
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Rejerių. šeima

LIETUVOJE MIRĖ MOKYT.
JUOZAS EIDUKEVIČIUS
Iš Lietuvos gauta žinia, kad
Prienuose mirė Juozas Eidu
kevičius, buvęs „Žiburio" gim
nazijos vokiečių kalbos moky
tojas ir inspektorius. Palai
dotas sausio 31 d. vietos kata
likų kapinėse.
Juozas Eidukevičius gimė
1904 m. liepos 17 d. Ožkasvilių kaime. Marijampolės ra
jone, skaitlingoje
ūkininko
šeimoje, kurios visi vaikai
sieke mokslo, vyresnieji pa
dėjo jaunesniesiems. 1927 m.
Juozas, baigęs Marijampolės
gimnaziją. įstojo į Lietuvos
universitetą Kaune. Studijavo
lietuvių kalbą ir germanis
tiką. 1923 m. buvo Širvintų
vidurinės mokyklos mokytoju.
1928 m. kun. F. Martišius
pakvietė jį į „Žiburio" gimna
zija Prienuose, kurioje jis
dėstė vokiečių kalbą, o nuo
1934 m. buvo ir gimnazijos in
spektorius. Vadovavo litera
tūros ir dramos būreliam^
Rašė pjeses. Vykdavo su pas
kaitomis i kaimus.
1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, iš gimnazijos
buvo atleistas kaip nepatiki
mas. Teko jam slapstytis, kad
nebūtų išvežtas į Sibirą. Vo
kiečiu okupacijos metais vėl
dirbo toje pat gimnazijoje. An
troje bolševikų okupacijoje,
mėtydamas pėdas. 1946-1947
m. Vilniaus miškų techni

kume dėstė lietuvių ir rus.:
kalbas.
1948-1954 m. dirbo
Kauno sodininkystės ir dar
žininkystes technikume. 19541956 m. dėstė lietuvių kalbą
Kauno VIII darbininkų vidu
rinėje mokykloje. Po to vėl
grįžo į Prienus ir buvo va
karinės darbininkų mokyklos
mokymo dalies vedėju. Die
ninėje mokykloje dėstė so
dininkystę, kartu tvarkė ir
direkt. kun. F. Martišiaus
užvestą
sodą, aprūpindamas
vaisiniais medeliais ne tik
apylinkes, bet ir tolimesnių
vietovių sodininkus. 1962 m.
išrinktas Prienų sodininku
draugijos pirmininku. 1964 m.
išėjo pensijon, rašė atsimini
mus apie dir. kan. F. Mar
tišių ir kitus Prienų žymes
nius asmenis. Prieš keletą
metų buvo paralyžuotas, bet
susirgęs sunkia liga nesis
kundė, buvo giedrios nuotai
kos. Liko duktė ir 4 sūnūs su
šeimomis.
JAV gyvena daug buvusių jo
mokiniu, kurie ji prisimena
kaip gerą mokytoją. Su vyres
niųjų klasių mokiniais jis
buvo kolegiškas, nes nedaug ir
amžiumi skyrėsi. Su kuriais
įis -usirašinejo. kai d a r buvo
sveikas, o, jiems nuvykus į
Lietuvą, susitikdavo.

N' Daugėliškio klebono kun Kęstu
9v. Kazimiero globos nan
džiaugia?
globos būrelio atsiųstomi; •:• •

•

Ig. M e d ž i u k a s

1 aiku*ių bdrelis
Saulutes", Lietuvos vaikų
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. kovo mėn. 27 d.

Didįjį p e n k t a d i e n į , k o v o
28 d., „ D r a u g o " r e d a k c i j a ,
a d m i n i s t r a c i j a ir s p a u s t u 
v ė n e d i r b s . Velykinis ,,Drau
go numeris" su šeštadieniniu
priedu bus išleistas Didįjį ket
virtadienį, kovo 27 d. Po Ve
lykų ..Draugo" įstaiga bus
atidarvta pirmadienį, kovo 31
d.

Č i k a g o s s t u d e n t a i ateiti
n i n k a i kviečia lietuvių jau
nimą atsilankyti į Velykų va
kare, kovo 30 d., Pasaulio
lietuvių
centre.
Lemonte.
ruošiamus velykinius jaunimo
šokius. Pradžia S vai. vak.
Kviečiamas jaunimas nuo 1P
m. amžiaus. Prie durų bus tik
rinami ID dokumentai ir jau
nesni neįleidžiami. Visi stu
dentai kviečiami maloniai ir
kultūringai praleisti vakarą
draugų ir draugių tarpe.

L a b a i s v a r b u visu lietu
viškų organizacijų atstovams!
š.m. balandžio 6 d. Čikagoje
"lankysis Lietuvos Respublikos
Šv. A n t a n o p a r a p i j o j e . Ci
Seimo pirmininkas prof. Vy
t a u t a s L a n d s b e r g i s , t a pro cero. IL, šiandien. Didįjį ket
ga ruošiamas jam priėjimas. virtadienį, vienintelės Mišios
su juo pabendravimas jauni bus 7 vai. vakare. Jos bus tri
mo centre šeštadienio vakare. kalbes — lietuviškai, ang
ir
ispaniškai.
Tai
Kadangi prof. Landsbergis liškai
iškilmingos
Viešpaties
Vaka
Čikagoje bus tik vieną dieną,
kviečiami visų organizacijų at rienes Mišios. Didįjį penkta
lietuviškos
Kristaus
stovai atvykti į ..Seklyčią*' pir dienį
Kančios
paminėjimo
pamaldom
madienį, kovo 31 d., 6 vai.
yra 5 vai. p.p.; Didįjį šeš
vak.. pasikalbėti, pasitarti dėl
tadienį 3 vai. p.p. yra velyki
priėmimo. Atskiri kvietimai
nių valgių palaiminimas, 7
nebus siunčiami, todėl visi
vai. vak. Velykų vigilijos pa
prašomi atkreipti dėmesį į šį
maldos angliškai, o Velykų
pranešimą.
ryte, 6:30 vai. lietuviškos Pri
J u o z o K r e i v ė n o — muziko sikėlimo Mišios su procesija: 11
mokytojo bei visuomenininko, vai. r. taip pat lietuviškos Ve
apie kurį neseniai Chicago lykų Mišios. Visos kitos Mišios
Tribūne Magazine"
pusla vyks paprasta sekmadienių
piuose vaizdžiai rašė jo buvusi tvarka. Kviečiami visi apylin
mokinė Daiva Markelytė, de kių ir Cicero lietuviai gausiai
šimtmečio mirties sukaktis dalyvauti.
bus paminėta gegužes 23-24 d.
„ E x u l t a t e ! " — ar gali būti
Čikagoje. Gegužės 23 d. va prasmingesnis
pavadinimas
kare vyks akademija J a u n i m o chorui ypač Velykų metu? To
centro kavinėje, o rytojaus kiu vardu vadinasi Clevelando
ryte bus aukojamos šv. Mišios lietuvių Dievo Motinos parapi
už jo sielą Jėzuitų koplyčioje. jos choras, vadovaujamas jau
Po Mišių JC kavinėje bus ka nos, talentingos muzikes Ritos
vutė ir vėliau Žilevičiaus- Kliorienės. kuris atvyks į Či
Kreivėno muzikologijos archy kagą
ir
atliks
programą
vo lankymas. Minėjimą rengia ..Draugo" koncerte gegužės 3
Lituanistikos tyrimų ir stu d. Jaunimo centre. Pasirū
dijų centras bei komp. Vlado pinkite bilietais iš anksto.
Jakubėno draugija.
Juos jau galima įsigyti ..Drau
go" administracijoje ir ..Sek
Čikagoje ir k i t u o s e m i e s  lyčioje"
t u o s e labai domimasi ba
Švč. M. M a r i j o s Gimimo
landžio 6 d., sekmadienį, vyk
siančiu Nelės ir Arvydo Pal- parapijos bažnyčioje Prisikė
tinų bei Eugenijaus Ivanausko limo Mišios bus 6 vai. ryte.
koncertu. Yra gauta daug Velykų sekmadienį, kovo 30 d.
kvietimų
panašius
kon Mišių metu giedos parapijos
certus rengti, deja, šiuokart chorai, neseniai atlikęs labai
nėra galimybių pasinaudoti sėkmingą Verbų sekmadienio
kvietimais. Arvydas Paltinas. religinį koncertą. Taip pat
Vasario 16-sios gimnazijos mu girdėsime ir pamėgtuosius so
zikos mokytojas ir JO žmona listus, dažnai besimeldžiančių
Nelė yra pasižadėję nedelsiant mintis keliančių arčiau Dievo,
gr;žti į Vokietiją, o E. Ivanaus instrumentalistus, o visiems
sumaniai
vadovaus
ko laukia įsipareigojimai Lie jiems
muz.
Antanas
Linas.
Kvie
tuvoje.
Koncerto
rengėjai.
čiami
ne
tik
parapijiečiai,
bet
Amerikos lietuvių radijas (va
dovas Anatolijus Siutas), pri ir lietuviai iš tolimesnių vieto
mena. k:id balandžio 6 d. pro vių, kurie brangina lietu
grama prasidės punktualiai. viškas tradicijas ir neįsi
Pasibaigus koncertui J C ka vaizduotų Velykų ryto be
vinėje bus bendros vaišės, taip ..Linksma diena mums pra
pat bus galima įsigyti įdai švito", procesijos ir Mišių lie
tuvių kalba.
nuotų kasečių.

Šauliai žygiuoja j M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią Brighton Parke pneš Vasario 16-sios minėjimą, kurį
vasario 23 d. rengė apylinkės LB valdyba.
Nuotr. Zigmo Degučio

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI

Brighton Parko LB apylinkės rengtame Vasario 16-tosios paminėjime
žvakutes už lietuvių tautos didvyrius uždega: už žuvusius dėl Lietuvos
laisvės po 19IS m. nepriklausomybes paskelbimo (viršuje.' — šaulė Monika
Gudaitiene: už lietuvius kankinius Sibire (viduryje) JAV LB Krašto val
dybos pirm. Regina Narušienė: už 19-J91 m. sausio 13-tosios žuvusius
(apačioje! Lietuvos Vyčių pirm Evelina Oželienė.
Nuotr Zigmo Degučio

K r i s t a u s P r i s i k ė l i m o Mi
Daumanto-Dielininkaičio
šios Velykų sekmadienį, kovo jaunųjų ateitininkų
kuopos
30 d., Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje bus susirinkimas bus balandžio 6
7 vai. ryte. Velykų vigilijos d. Ateitininkų namuose, tuoj
po vaikams skirtų Mišių Pal.
apeigos — ugnies, velykinės
-Jurgio Matulaičio misijos baž
žvakės, vandens šventinimas,
nyčioje. Jaunučiai , darželio, 1.
o po to Mišių auka bus Didijį
2 ir 3 skyriaus vaikai, pra
šeštadieni, kovo 29 d.. 8 vai.
šomi atsinešti krepšelius ir
vak.
margučius ridenimui.
Skubiai
registruokitės
su savo prekystaliu dalyvauti
Jaunimo centro mugėje, kuri
vyks balandžio 5-6 d. žemu
tinėje Jaunimo centro salėjo.
Šiuo renginiu taip pat bus pa
minėtas JC 40 metų gyvavimo
jubiliejus Prekystalius užsi
sakyti galima pas JC adminis
tratorę iki kovo 30 d. Tei. 773778-7500. Nedelskite, nes gali
nelikti vietų, o tai puiki proga
pardavinėti savo gaminius bei
kitus daiktus.
Sol. Sabina M a r t i n a i t y t e
pernai sėkmingai dainavusi
Banaičio operoje ..Jūratė ir
Kastytis" Jūratės
partiją,
šiemet vėl grįžta dainuoti Flotowo „Martos" pagrindine so
prano partija

Nele Paltinienė ir Eugen;ju< Ivanauskas koncertuoja HiotenfcMe. Vokie
tijoje Balandžio 6 d . kartu oi Arvydu Paltimi, jie atliks koncerte Jauni
mo rentre
Nuotr M. Šmitienės

Nepalikime savo j a u n i m o
nuošalyje, padėkime jo pla
nams. Jaunimo kongresui pa
remti ruošiamas pokylis gegu
žės 10 d., šeštadienį. Pasaulio
lietuvių centre. Lemonte. Sta
lus galima rezervuoti, skambi
nant Nidai Bichnevjchrtei, tol.
630-852-0460.

. . D r a u g o " k o n c e r t a s , ku
rio programą atliks nuostabu
sis ,.Exultante" choras (vad.
Rita Kliorienė) iš Clevelando,
rengiamas gegužės 3 d. J a u n i 
mo centre. Visus kviečiame
dalyvauti.

Kiekvienais metais artėjant
vasario 16-tajai, spaudoje- kai
k a s paaimanuoja, k a d yra ren
giama p e r d a u g minėjimų, kad
turėtų būti tiktai vienas, did rnga:- Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjimas didesniuose
lietuviu telkiniuose, pvz. Či
kagoje. Ne tik spaudoje tenka
nugirsti panašių pasisakymų.
Tačiau tikrovėje kažin ar taip
manantieji pagalvoja, kad ne
visiems yra įmanoma į tą
„vieną, didingą" minėjimą nu
vykti. Tai suprasdami, mažes
niųjų telkinių vadovai stengia
si surengti, kad ir ne taip jau
..didingą", vietinę šventę savų
jų gyventojų tarpe.
Tokią šventę šventė Brigh
ton Parko apylinkės lietuviai
vasario 23 d. Ją ruošė LB val
dyba, įtraukdama ir kitas šio
telkinio organizacijas, šaulius,
Lietuvos Vyčius, Amerikos
Lietuvių R. Katalikių moterų
sąjungos 20-ąją kuopą, Brigh
ton P a r k o Lietuvių namų savi
ninkų d-ją, ir Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios chorą.
Tai vieningos ir darnios veik
los išraiška Brighton Parko
bendruomenėje.
Šia
proga
Brighton Parką aplankė daug
svečių ir iš aplinkinių vieto
vių.
Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis Mišiomis, kurias
aukojo
parapijos
klebonas
kun. Anthony Puchenski, kun.
Fabijonas Kireilis ir svečias
k u n . A n t a n a s Miciūnas, MIC .
P a s t a r a s i s pasakė ir šventei
pritaikytą pamokslą. Mišių
metu giedojo parapijos lietu
vių choras ir solo — pats choro
vadovas
Algimantas
Barniškis. Tos dienos šv. Mišias
ryškiai nuspalvino lietuvio
širdžiai brangūs
simboliai.
Čia, be duonos, vyno ir van
dens aukų, buvo nešama
kviečių varpos
(kasdieninė
mūsų
duona),
lietuviškas

kryžius ir Kristus Rūpintojėlis
(Lietuvos sodybų ir pakelių
laimintojas), tautinė juosta
(apjuosianti lietuvius visame
pasaulyje), Lietuvos Respubli
kos konstitucija (saistanti Lie
tuvos piliečius), ir Šv, Raštas
(Dievo žodis mums). Šioje
aukų procesijoje dalyvavo šau
lių ir kitų organizacijų atsto
vai.
Po Mišių visa bažnyčia gie
dojo Lietuvos himną ir tuoj
pat rinkosi į mokyklos salę.
Ten LB valdyba priiminėjo au
kas JAV LBKV vedamai veik
lai Lietuvos ir išeivijos reika
lams, o valdybos darbščiosios
talkininkės laukė svečių su
vaišėmis. Netrukus prasidėjo
oficialioji programa. Po trum
po pasveikinimo ir svečių pris
tatymo. Brighton Parko apy
linkės valdybos pirm. Salo
(""ikasos lit mokyklos istorijos moky- mėja Daulienė pakvietė Biru
'irlc Ivinskiene dainuoja mo- tę Biskienę vesti programą.
ragtame Vasario 16-tosios
Birute paprašė kun. Fabijoną
• !•• .l.Himmo centre.

Pik. Donatas Skučas kalba Vasario
16 šventėje Brighton Parke š.m.
vasario 23 d.

Kireilį sukalbėti maldą, o po
to pakvietė uždegti žvakutę už
Lietuvos laisvės gynėjus šau
lių atstovę Moniką Gudaitie
nę; už partizanų ir sausio 13os aukas — Vyčių pirmininkę
Eveliną Oželienę, už Sibiro
tremties kankinius — JAV
LBKV pirm. Reginą Narušienę. Visi dalyviai tylos mi
nute pagerbė šių tautos didvy
rių atminimą. Lietuvos Ne
priklausomybės
paskelbimo
aktą. įrašytai muzikai prita
riant, perskaitė Viktoras Kel
melis, o Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos aktą dėl
Lietuvos nepriklausomos val
stybes atstatymo skaitė Mari
jus Žiedas. Minėjimo dalyvius
ir rengėjus pasveikino JAV
LBKV pirm.
Regina Naru
šienė. Pagrindinę kalbą pa
sakė, 1996 metais ilgai gyve
nęs ir dirbęs Lietuvoje, pulk.
Donatas Skučas.
Jis labai
vaizdžiai papasakojo apie Lie
tuvos kariuomenės dabartines
sąlygas ir apskritai apie Lie
tuvos žmonių gyvenimą. Susi
rinkusieji dėmesingai klausėsi
ir savo nuoširdų įvertinimą
išreiškė ilgais plojimais.
Meninėje dalyje Alg. Barniškis solo padainavo J. Mar-

cinkevičiaus
„Tai
gražiai
mane augino", muz. V. Mika
lausko, o jo vadovaujamas Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos choras padainavo ke
turias daineles: V. Šimaičio
„Gimtinė", muz. Fausto Strolios;. V. Šimaičio „Aras", muz.
Petro Butkaus; „Žemė Lietu
vos" ir „Gražiausios spalvos",
abi K. Vasiliausko. Po dainų
B. Biskienė paskaitė Gie
drutės Rakauskaitės (Kaunas)
eilėraštį „Lietuvos išeiviui".
Antroje dalyje vyko tautiniai
šokiai, kuriuos atliko Rasos
Poskocimienės
vadovaujama
grupė „Spindulys" (šokių mo
kytoja Audra Lintakienė). Žmo
nes džiaugėsi kiekvienu šokiu,
žavėjosi jaunimo grakštumu ir
linksmais šypsniais. Minėji
mas baigėsi, visai publikai
dainuojant „Lietuva brangi".
Vėliau buvo daug laiko pa
bendravimui su svečiais ir
draugais, pasivaišinti rengėjų
paruoštais skanėstais bei Baltic kepyklos dovanotais pyra
gais. Dalyviai džiaugėsi atsi
lankę Brighton Parko šeimy
niškoj tautinėj šventėj. Ren
gėjai d a r kartą įsitikino, kad
Vasario 16-tos minėjimas ir
čia yra reikalingas.
D.S.
Velykų Prisikėlimo iškil
mingos Mišios Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje bus aukojamos kovo 30
d., Velykų sekmadienį, 6 vai.
ryte.
Velykų dienos iškilmingos
Š. Mišios—suma Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje bus
kaip ir kiekvieną sekmadienį,
10:30 vai. r., tačiau šį kartą
Mišių metu girdėsime smuiki
ninkę Lindą Valeckytę.

x Birutė A. Vindašienė
sveikina gimines, prietelius ir
pažįstamus šv. Velykų proga,
linkėdama Dievo palaimos,
sveikatos ir sėkmės visiems.
(sk)
x A-a. J o s e p h Simams at
minimą pagerbdami, Daiva ir
x NAMAMS PIRKTI PA
Arvydas Barzdukai, Falls
SKOLOS duodamos mažais mė
Church, VA, Lietuvos našlai
nesiniais įmokėjimais ir priei
čiams aukoja $25. Našlaičių
namais nuošimčiais. Kreipkitės
vardu dėkojame! „Lietuvos
į Mutual Federal Savings,
Našlaičių globos", komite
2212 West Cermak Road. Tel.
tas, 2711 W. 71 St., Chicago,
(312) 847-7747.
IL 60629.
(sk)
(sk)
x VELYKOS ČIA PAT! Ne
x TRANSPAK
praneša: delskit užsakayti maisto Ve
„Mažiausias naujagimis 850 lykų stalui iš Talman Deli.
gr. svorio 33 cm ūgio mer Skambinkite
773-434-9766
gaitė, gimusi
Druskininkų arba užeikite. 2624 W. 69
miesto ligoninėje 1990 m. gatvė. Tegul Talman Jums
gegužės 13 d. Kita tokio svorio paruošia įvairių rūšių silkių,
35 cm ūgio mergaitė gimė sumaišo įvairias mišraines;
1986 m. lapkričio 5 d. Pa prikemša lydekas, šviežias
nevėžio ligoninėje. Abi auga dešras, vištos kojytes; iškepa
sveikos". Pinigai, siuntiniai kumpius, anties ir kalakuto.
ir k o m e r c i n ė s siuntos į Lie Turime įvairių vyniotinių. Sal
tuvą.
Maisto
siuntiniai. dumynai: tortai, ežiukai, ąso
TRANSPAK, 4545 W. 71 St., čiai: net ir beržo šakos pa
Chicago, IL 60629. tel. 773- griaužti. Talman Deli jūsų pa
galba Velykoms'
838-1050.
(sk)
(sk)

Skelbimai

