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Netesimi pažadai kursto 
įtampą visuomenėje 

pareiškimą „Dėl įtampos vi
suomenėje didėjimo". Pareiš
kime teigiama, kad „svarbiau
sia susidarančios padėties 
priežastis yra ta , kad žmonės 
nesulaukė per Seimo rinkimus 
žadėto ryškaus gyvenimo pa
gerinimo". 

Centro Sąjunga ragina imtis 
pačių ryžtingiausių veiksmų 
padėčiai Lietuvoje sparčiai pa
keisti, todėl siūlo įvesti griež
čiausią finansinę discipliną, 
baigti didžiausias turto grob-
stytojų bylas ir išieškoti, kas 
pavogta, sustiprinti savivaldy
bių finansinį pajėgumą, grą
žinti žemę savininkams, pa
dėti jaunoms šeimoms. 

Pareiškime pažymima, kad 
šie reikalavimai yra vienaip 
ar kitaip suformuluoti prezi
dento rinkiminėje programoje 
ir Centro sąjunga rems prezi
dento veiklą šiomis kryptimis. 

Kyla nesutarimai dėl Europos 
reikalų ministerijos likimo 

Vilnius, balandžio 7 d. vadovas Česlovas Juršėnas, 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas 
mano, jog Lietuvos vidinės 
problemos, kurios nepelnytai 
laikomos „antraeilėmis ar tre
čiaeilėmis", užkerta Lietuvai 
kelią į NATO ir Europos 
Sąjungą. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį par lamentaras R. 
Ozolas ragino „labai ryžtingai 
pasakyti, kad veikimas NATO 
ir ES linkme yra mūsų tarp
tautinės politikos alfa ir ome
ga". 

Pasak R. Ozolo, pastaruo
sius du mėnesius centristai 
daug važinėjo po Lietuvą ir 
pastebėjo, kad Seimo nariai 
nedrįsta pasirodyti savo rinki
minėse apygardose, nes „paža
dai yra netesėti". 

R. Ozolas spaudos konferen
cijoje dalino Centro sąjungos 

(BNS) — Antradienį Seimas 
toliau svarstė naujosios Lietu
vos vyriausybės įstatymo pro
jektą, nustatantį mažesnį mi
nisterijų skaičių ir įtvirtinantį 
naują — ministerijų valstybės 
sekretorių pareigybę. 

Iš įstatyme numatytų 15 
ministerijų, prezidentas Val
das Adamkus jau yra pasky
ręs 13-os vadovus. Kol kas ne
paskirti Europos reikalų ir 
ekonominės plėtros bei Švie
timo ir mokslo ministerijų va
dovai. Naujajame projekte 
nėra Statybos ir urbanistikos 
bei Ryšių ir informatikos mi-
nisterijų.kurių nu ta r ta atsisa
kyti po premjero Gedimino 
Vagnoriaus ir prezidento kon
sultacijų dėl naujosios vyriau
sybės sudarymo. 

Dar neaiškus ir buvusios 
Europos reikalų ministerijos, 
o pagal projektą — Europos 
reikalų ir ekonominės plėtros 
ministerijos — likimas. 

Antradienio diskusijose už 
jos panaikinimą pasisakė ne 
tik opozicinės LDDP frakcijos 

Š. Marčiulionis — 
specialusis 
diplomatas 
Amerikoje 

bet ir valdančiajai koalicijai 
priklausančios krikščionių de
mokratų frakcijos narys Alber
tas Šimėnas bei koalicijos ben
drininkai — Centro sąjungos 
frakcija. 

Svarstymo metu parlamen
tarai kritikavo projekto auto
rius dėl prezidento galių for
muojant vyriausybę ir kontro
liuojant jos darbą susiauri
nimą. „Aiškiai matomos dvi 
tendencijos — premjeras sti
prėja, prezidento galios silp
nėja, ir kita — prezidentas 
privalo pasirašyti viską, ką 
teikia premjeras", sakė social
demokratų atstovas Vytenis 
Andriukaitis. 

J is bei Č. Juršėnas pasisakė, 
kad nebūtų atsisakyta dabar
tiniame įstatyme esančios for
muluotės apie būtinybę iš 
naujo tvirtinti vyriausybės 
programą, jeigu pasikeičia 
daugiau nei pusė ministrų. 

Nuotr.: Lietuvos Seimo visuotiniame posėdyje kalba Bulgarijos parlamen
to vadovas Jordan Sokolov, aukščiau sėdi Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. (Elta) 

Bulgarijos parlamento 
pirmininkas kviečia dialogui 
Vilnius, balandžio 7 d. ryboms dėl narystės ES 

(BNS) — Lietuvoje viešintis 
Bulgarijos parlamento pirmi
ninkas Jordan Sokolov pabrė
žė esąs įsitikinęs, kad Europos 
Sąjungos ir NATO plėtimo 

ir ryboms 
NATO. 

„Sąjungos plėtimasis į Ry
tus mums atrodo natūralus 
dešimtmečiais padalinto Euro
pos žemyno vienijimasis", sa-

procesas yra negrįžtamas ir kė J. Sokolov, pastebėjęs, kad 
apima visas demokratijos bei integracijos siekiai nėra nu-
rinkos ekonomikos įtvirtinimo kreipti prieš kokią nors vals-
siekiančias Europos valstybes. 

Antradieni, kalbėdamas Lie
tuvos Seimo posėdyje, Bulgari
jos parlamento vadovas akcen
tavo, kad tiek Lietuva, tiek 
Bulgarija aktyviai rengiasi de-

Nuo nacių nukentėję Lietuvos 
žydai gaus kompensacijas 

Šarūnas Marčiulionis 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Lietuvos krepši
ninkas Šarūnas Marčiulionis 
paskirtas nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ministru specia
liems pavedimams Lietuvos 
ambasadoje Jungtinėse Valsti
jose. 

Užsienio reikalų ministro 
Algirdo Saudargo pavedimu, 
Š. Marčiulionis rūpinsis hu
manitarinių, verslo, kultūros 
ir sporto ryšių plėtojimu tarp 
Lietuvos ir Jungtinių Valstijų. 
Už šią veiklą buvusiam Lietu-

Vilnius, balandžio 4 d. 
(BNS) — Žydų materialinių 
pretenzijų Vokietijai konferen
cijos (Jewish Claims Confe-
rence) Lietuvos koordinavimo 
komiteto pirmininkas Simo
nas Alperavičius pranešė, kad 
nukentėjusiems nuo nacių 
vykdyto žydų genocido Lietu
vos piliečiams bus išmokėtos 
1,000 dolerių vienkartinės 
kompensacijos. 

Kompensacijas numatoma 
išmokėti buvusiems geto ar 
koncentracijos stovyklų kali
niams bei besislapsčiusiems 
nuo represinių struktūrų. 

Taip pat bus siekiama, kad 
materialinę paramą gautų ir 
tie asmenys, kurie nuo nacių 
teroro buvo priversti bėgti į 
užsienį. 

vos krepšininkui atlyginimas 
nenumatytas. 

S. Marčiulionis 8 sezonus 
žaidė JAV NBA lygoje ir šio
mis dienomis buvo išrinktas į 
simbolinę antrąją NBA žaidu
sių užsieniečių „Svajonių ko
mandą". 

Būdamas vienu iš pirmau
jančių Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjų, Š. Marčiu
lionis dukar t tapo Olimpinių 
žaidynių prizininku, Europos 
vicečempionu. 

35-erių buvęs krepšininkas 
dabar turi sėkmingą verslą 
Lietuvoje. 

tybę, o tėra noras užtikrinti 
savo gerovę ir saugumą. 

Antra diena Lietuvoje vie
šintis Bulgarijos parlamento 
pirmininkas taip pat ragino 
plėtoti valstybių ekonominį ir 
prekybinį bendradarbiavimą 
ir apgailestavo, kad iki šiol 
neišnaudotos „visos abiejų 
valstybių santykių vystymo 

Lietuvos žydų bendruomenė galimybės". 
yra įregistravusi 176 asmenis, T Sokolov taip pat tikisi 
nukentėjusius nuo nacių geno
cido. 

Nukentėjusiems nuo nacių 
žydams, kurie gyveno už bu
vusios Sovietų Sąjungos sienų, 
Vokietija j au yra išmokėjusi 
solidžias kompensacijas. Ta
čiau į sovietų Sąjungą atplau
kusios lėšos, iš kurių du mili
jonai Vokietijos markių buvo 
skirtos ir Lietuvos piliečiams, 

sėkmingo Bulgarijos ir Lietu
vos parlamentų bendradarbia
vimo. 

* Lietuvos ambasadorė 
Prancūzijoje Asta Skaisgiry
tė Liauškienė įteikė skiria
muosius raštus Prancūzijos 
prezidentui Jacąues Chirac, 
kuris susitikime pareiškė, kad 
Prancūzija remia ir rems Lie
tuvos stojimą į Europos Sąjun-

buvo panaudotos ne pagal pa- gą, pranešė Lietuvos URM. 
skirtį, sako S. Alperavičius. Prezidentas pažymėjo, kad 

Žydų organizacijoms pa- sprendimas pradėti derybas 
reiškus pretenzijas dėl netin- dėl stojimo į ES su pirmosio-
kamai panaudotų lėšų, anks- mis kandidatėmis dar nereiš-
čiau negavusiems kompensa- kia, kad vėliau pradėjusios de-
cįjų jas numatoma išmokėti iš rybas valstybės negalės jų 
Vokietijos biudžeto lėšų bei iš baigti anksčiau. Nėra jokios 
atgaunamo Šveicarijos ban- pirmos ar antros plėtimo ban
kuose nacių deponuoto žydų gos. Procesas pradėtas, ir rei-
turto. kia tęsti darbą, sakė preziden-

Be numatomos skirti kom- tas. Prancūzijos prezidentas 
pensacijos, „Jewish Claims Con- perdavė linkėjimus Lietuvos 
ference" bei pasaulinė žydų or- vadovui Valdui Adamkui. 
ganizacya JOINT nukentė- * Aštuoni Lietuvos kari-
jusiems bei socialiai remti- ninkai šiais metais vyks mo-
niems Lietuvos bendruomenės kytis į Šveicariją, o du iš jų 
nariams teikia humanitarinę netrukus dalyvaus kuopos va-
paramą. Kelis kartus per reli- d u 1 2 s a v a i č ių mokymuose. 

^ S A l e . n ^ ! ? d a l y t a d a U g i a u Spaudos konferencijoje daly-
maisto pro- Vavęs vyriausiasis kariuome

nės kapelionas Alfonsas Bulo
tas teigė, jog artimiausiu me
tu Lietuvos ir kitų Baltijos 

Seimas svarstys 
prezidento 

nepasirašytą 
įstatymą 

Vilnius , balandžio 7 d. 
(BNS) — Seimas antradienį 
nu ta rė iš naujo svarstyti pre
zidento Valdo Adamkaus ne
pasirašytas Teismų įstatymo 
pata isas bei jų įsigaliojimo įs
tatymą. 

Prezidento nuostatą parla
mentui pateikė referentas 
teisės klausimas Armanas Ab-
ramavičius. Seimas galutinai 
nuspręs , ar pr i tar t i prezidento 
papildymams, kurie, pasak A. 
Abramavičiaus, padidintų tei
sininkų skaičių, galinčių kan
didatuoti dirbti teisėjais. 

Kovo viduryje Seimo priim
tos pataisos numatė , kad tei
sėju kandidatuojantys dirbti 
asmenys privalo turėti aukš
tąjį teisinį bakalauro a r ma
gistro išsilavinimą. Tuo tarpu 
prezidentas pasiūlė šį reikala
vimą pakeisti aukštuoju uni
versitetiniu teisiniu išsilavini
mu. 

A. Abramavičius sakė, kad 
teisininkus dabar ruošia Vil
n iaus universi tetas, Teisės 
akademija bei Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetas. Studi
jos šiose aukštosiose mokyklo
se organizuojamos įvairiai, to
dėl, palikus galioti Seimo pa
taisas , Kauno VDU absolven
tai nebegalėtų kandidatuoti 
dirbti teisėjais. 

Buvęs ministras 
pasigenda 

konservatorių 
įtakos 

Vilnius , balandžio 3 d. 
(BNS) — Buvęs sveikatos ap
saugos minis t ras , Seimo narys 
Juozas Galdikas mano, kad 
konservatoriai turėtų akty
viau dalyvauti formuojant 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos vadovybę. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje J . Galdikas sakė, kad 
viceministrais turėtų būti 
konservatorių atstovai. 

J . Galdikas ypač sunerimęs, 
kad, jo žiniomis, viceministre 
kandidatuoja tapti Sveikatos 
reformos biuro vadove Dan
guolė Jankauskienė . J. Galdi
kas teigė, kad ji pa
garsėjusi „finansiniais pažei
dimais", kuriuos išaiškino Sei
mo sveikatos reikalų komite
t a s . 

J . Galdikas įsitikinęs, nauja
j a m ministrui , buvusiam Sei
mo LDDP frakcijos nariui 
Mindaugui Stankevičiui teks 
priimti nepopuliarius sprendi
mus , ir bus neaišku, kokia 
partija už juos bus atsakinga. 

nei tūkstantis 
dūktų paketų. 

Tai pat numatoma skirti 
lėšų nemokamiems pietums. 
sveikatos apsaugai, neįgalių valstybių kapelionai turės ga 
žmonių globai bei pagyvenu 
sių žmonių klubams. limybę mokytis Norvegijoje. 

(BNS! 

* Maže ik iu rajone pirma
d ien į praūžė v i e s u l a s ir ap
gadino kelis gyvenamuosius 
namus bei ūkinius pastatus . 
Žmonių aukų nėra. 5 minutes 
siautęs st iprus 2 kilometrų il
gio ir 50-100 metrų pločio oro 
sūkurys Tirkšlių kaime nuo 
vieno mūrinio namo nuplėšė 
stogą, deformavo ir apgadino 
vieną namą ir 7 ūkinius pasta
tus . Lietuvos hidrometeorolo
gijos tarnybos vyriausioji si
noptike Juzefą Pečiūrienė sa
kė, kad šį viesulą greičiausiai 
sukėlė didelis temperatūrų 
skir tumas. Pirmadienio pava
kare temperatūra tarp Šiaulių 
ir Telšių skyrėsi 6 laipsniais. 
Anot J. Pečiūrienės, dėl tokio 
temperatūrų skirtumo ir drėg
no oro susidaro auk^'1 ,et 10 
kilometrų siekiantys debesys, 
nuo kurių nusidriekia pra
retėjusio oro sūkuriai . <B\'S 

Rusai nori pradėti ekonominį 
spaudimą Latvijai 

Maskva-Vi ln ius , balandžio 
7 d. (BNS) — Maskvos meras 
Jurij Lužkov antradienį para
gino Rusijos prezidentą boi
kotuoti Latviją, prekių srau
tus nukreipiant į kaimyninių 
Rusijos sričių ir Lietuvos uos
tus. 

Meras siūlo šias sankcijas 
kaip atsaką į, jo vertinimu, 
nedraugišką rusams Latvijos 
politiką. 

J . Lužkov, kalbėdamas Rusi
jos vyriausybės posėdyje, pra
nešė, kad Maskvos vyriausybė 
rengia kreipimąsi į Rusijos 
prezidentą, kuriame paragins 
„atsisakyti palankiausio reži
mo ekonominiuose santykiuo
se su Latvija", „boikotuoti lat
viškas prekes", o „rusiškų pre
kių srautą nukreipti į Kalinin
grado (Karaliaučiaus - red.) ir 
Sankt Peterburgo sričių bei 

Lietuvos uostus". 
Pasak jo, kreipimasis ren

giamas po sprogimo pirmadie
nio naktį prie Rusijos ambasa
dos Rygoje. Anot J. Lužkov, 
„tai ne koks nors atsitiktinis 
nacionalistų ar ekstremistų 
surengtas incidentas, o Latvi
joje vykdomos valstybės politi
kos išdava". 

Dar vienas ekonominis po
veikio Latvijai svertas, J . Luž
kov nuomone, turi būti spren
dimas „smarkiai apriboti ener
gijos išteklių, metalo bei kitų 
prekių gabenimą per Latvijos 
teritoriją". 

J . Lužkov priminė, kad 
Maskvos vyriausybė jau per
davė laikinajam premjerui 
Sergej Kirijenko savo siūly
mus, kaip galima „priversti 
Latviją laikytis žmogaus tei
sių". 

Kodėl Lenkijos lietuviai gyvena 
geriau už lenkus Lietuvoje? 

V a r š u v a , balandžio 7 d. 
(BNS) — Mėnesinis lenkų žur
nalas „Kontrasty", kurį leidžia 
draugija „Lenkija-Rytai" (Pols-
ka-VVschod), rašo, esą Lenki
jos lietuviai turi „beveik viską, 
ko širdis geidžia". 

Lietuvių tankiai apgyven
dintas Punskas , pasak mėn
raščio, yra „bene vienintelis 
kaimas Lenkijoje, kuris turi 
tiesioginį telefono ryšį su kai
myninės valstybės sostine". 

Kelis kar tus per savaitę iš 
Punsko važiuoja autobusas su 
užrašu „Punskas-Vilnius". O 
atvykę iš Lietuvos žmonės, be 
kraštovaizdžio, Punske gali 
pasigrožėti, kaip atrodo tur
tingas lietuviškas kaimas. „Nė 
vienas kaimas Lenkijoje nega
li lygintis su Punsku gerbūviu 
ir civilizacijos pasiekimais. 
Čia galima pasimokyti meilės 
gimtajai kalbai, pagarbos sa
vai kultūrai ir katalikų religi
jai", rašo „Kontrasty". 

Lenkijos lietuviai, pasak 
mėnraščio, ,.drąsiai gali žengti 
į XXI amžių, tuo tarpu Vilni
jos lenkai dar tebegyvena XIX 
amžiaus rezervate". 

Žurnalo nuomone, skirtumų 
tarp Suvalkų lietuvių ir Vilni
jos lenkų nederėtų aiškinti 
vien lietuvių darbštumu bei 
solidarumu ir ienkų tingumu 
bei rietenomis. 

Žurnalo nuomone, po 1989 
metais prasidėjusių demokra
tinių permainų Lenkijoje iš 
esmės pasikeitė vietos lietuvių 
padėtis. 

„Vilnijos lenkai taip pat per
gyveno savo atgimimą, tačiau, 
palyginti su Lenkijos lietu
viais, j is buvo visai kitoks. 
Savivaldybes lenkų rajonuose 
buvo paleistos, kolūkiai iš
ardyti, o žemės grąžinimo pro-

* L i e t u v o s užs i en io re i 
k a l u m i n i s t e r i j a pareiškė 
susirūpinimą del situacijos 
Latvijoje ir pareiškė paramą 
kaimyninės valstybes pastan
goms išaiškinti teroristinių 
išpuolių organizatorius ir vyk
dytojus. Lietuvos URM pa
žymi, kad pastarojo meto 
įvykiai Latvijoje gali būti ver
tinami kaip bandymą? sukelti 
vidinę politinę įtampa ir dis
kredituoti Latviją tarptauti
niu mastu. Pareiškime smer
kiami bet kokie teroristiniai 
veiksmai ir reiškiama parama 
Latvijos teisei <titu-
cijų pastangoms operatyviai 
išaiškinti jų vykdytojus bei or
ganizatorius. BNS> 

cesas sustabdytas. Lenkų or
ganizacijos Lietuvoje negauna 
jokios piniginės paramos, o 
valdžia daro viską, kad jas 
atskir tų nuo savivaldybių", 
teigia žurnalas. 

Žurnalas taip pat prie
kaištauja Lenkijos lietuviams 
už „nedėkingumą", ypač gyve
nantiems Punske, kurie „nori 
izoliuotis nuo Lenkijos val
stybės". 

Vis dėlto, kaip apibendrina 
žurnalas, abi mažumos pa
našios ir abi panašiai veikia. 
Tai, be kita ko, liudija iki šiol 
neįgyvendinti jų reikalavimai 
leisti Suvalkuose ir Vilnijoje 
mažumų kalbas vartoti įstai
gose, pastebi „Konrasty". 

Žolės degintojai bus 
griežtai baudžiami 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Lietuvos Civilinės 
saugos departamentas (CSD) 
nusprendė keisti pasenusią 
gyventojų perspėjimo apie ne
laimes sistemą naujoviškesne 
ir sugriežtinti bausmes žolės 
degintojams. 

Sausos žolės deginimu ypač 
susirūpinę ugniagesiai ir miš
kininkai, nes nuo tokių pade
gimų dažniausiai įsiliepsnoja 
miškai ir durpynai. 

Be baudų degintojams, Ci
vilinės saugos departamentas 
mano esant tikslinga „be išly
gų griežtai bausti nudegintos 
žemės savininkus". Tikimasi, 
kad tai bus gera priemonė, pa
skatinsianti žemės savininkus 
pasirūpinti priešgaisrinėmis 
priemonėmis, pranešė CSD. 

Gaisrininkai mano, kad 
taip būtų galima ištrūkti iš 
„užburto rato", kai padegėją 
nubausti sunku, nes jis teigia 
gesinęs degančią žolę. 

Valstybinio Ekstremalių si
tuacijų valdymo centro po
sėdyje pirmadienį taip pat nu
tar ta gyventojų perspėjimo ir 
informavimo sistemą keisti 
vakarietiška modernia ryšių ir 
perspėjimo aparatūra bei sire
nomis, kurios galėtų perduoti 
ir perspėjimo signalus, ir žo
dinius pranešimus. 

KALENDORIU8 ' 
Balandžio 8 d.: Didysis 

trečiadienis. Valteris. Diony
zas, Julė. Girtautas. Matą. 

Ba landž io 9 d.: Didysis 
ketvirtadienis. Marija Kleo-
pienė, Akacijus, Kleopas. Au
rimas, Dalia. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SUSKAMBO VELYKŲ VARPAI 
SIDABRINIAI 

Mielosios Sesės ir Mieli Broliai, 
Pavasario žiedai jau skleidžiasi ir stiebdamiesi į saulę savo 

grožiu skatina mus pradėti mąstyti apie skautiškus užsiėmimus 
Sutvėrėjo puikioje gamtoje. Velykų šventės veda mus visus 
panašia kryptimi ir primena gamtos svarbą mūsų gyvenime, 
mūsų skautiškame žaidime. Gamtos atgimimas ir Kristaus Pri
sikėlimas savotiškai siejasi. Naujai atgimusi gamta skatina 
ryžtą veikti, bendradarbiauti, stiprintis tiek protiniai, kiek dva
siškai, siekti aukštesnės gyvenimo prasmės. 

Lietuvių Skautų sąjungos Pirmija ir Taryba linki visiems 
skautiškos šeimos nariams — nuo mažiausio iki vyriausio, 
gražiai sutikti šventas Velykas, prasmingai praleisti šią ypa
tingą Linksmą Dieną artimųjų tarpe, kad visi turėtų progos 
pasidžiaugti gražiausia mums Dievo duota dovana — mūsų 
aplinka, mūsų pavasario žydinčia gamta. 

Linksmų Velykų! 
v.s. Birutė Banait ienė 

L.S.S. Tarybos Pirmijos Pirmininkė 
v.s. fil. Rita P e n č y l i e n ė 

L.S.S. Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. fil. Albinas Sekas 

L.S.S. Brolijos Vyriausias Skautininkas 
s. fil. Rimantas Griškelis 

Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkas 

Malonu pasveikinti visus Vydūno fondo rėmėjus, taip pat 
studijuojančius ir baigusius studijas, kurie pasinaudojo fondo 
paskolomis ir stipendijomis. Sveikiname visą lietuvių visuome
nę, visus brolius ir seses su šv. Velykomis ir linkime linksmo Al
eliuja! 

Vydūno fondas 

Linksmų Velykų linkime visiems broliams ir sesėms, vado
vams, vadovėms, tėveliams ir visiems skautijos rėmėjams. 

„Aušros Vartųw/„Kernavės" skaučių tuntas 
„Li tuanicos" skautų tuntas 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
Čikagos skautininkių draugovė 

Čikagos jūros skautininkų,-ių „Grandis" 
„Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 

... 

„ S k a u t ų aido" 75 m. sukak tuv inė je šventėje, Čikagoje, buvo pagerbt i joje dalyvavę dalis buvusių ir dabar t in ių 
r e d a k t o r i ų i r admin is t ra to r ių . Iš k.: buv. a d m . s. Augustinas Oren tas , techn. redaktor ius v.s Vladas Vijeikis, 
d a b a r t i n ė red. „Pelėdų" skil t is — j .v . s . Dal ia Sruogaite, v.s. fil. Ha l ina Plaušinait ienė, v.s. J an ina Mikutai t ienė ir 
v.s . Nijole Užubal ienė , buv. red. v.s. Sofija Jelionienė, adm. v.s. Albina Ramanauskienė, buv. red. Juozas Toliušis. 

Nuotr . J ū r a t ė s V a r i a k o j i e n ė s 

Kristus kėlės! Aleliuja! Aleliuja! 

Velykų džiaugsmas tepaliečia kiekvieną! Teprisipildo širdis 
troškimu skleisti gėrį ir grožį aplinkoje, įprasminant meilę Die
vui, Tėvynei ir Artimui, Gerasis Darbelis tetampa kiekvieno 
kasdienos neatskiriama dalimi. 

Dėkokime Viešpačiui už gyvenimą ir laisvę, už grąžintą 
Tėvynei nepriklausomybę, už lietuviškos skautybės 80-metį, už 
„Skautų aido" sukaktuvinius metus. Melskime, kad visus - Lie
tuvoje ir plačiame pasaulyje gyvenančius brolius ir seses jungtų 
vienon didelėn skautiškon šeimon. 

Linksmų Velykų visiems! 
Džiaukimės, dirbkime ir budėkime kartu! 

j .v .s . Irena Regienė 
„Skautvbės kelio" redaktorė 

„SKAUTŲ AIDO" 75 METŲ 
SUKAKTUVIŲ ŠVENTĖ 

„Skautų aido" administratoriai Čikagoje IS k : buv adm. a.a. v.s Malvi
n a Jon ik iene . 1997 m. vasarą Amžinybėn išėjusi, buv. adm s August inas 
O r e n t a s ir dabar t ine adm. v.s. Albina Ramanauskienė. 

Nuotr J o n o T a m u l a i č i o 

Lietuvių Skautų sąjungos 
leidžiamam „Skautų aidui" 
j au 75 metai! 1923 m. kovo 15 
d. Šiauliuose pradėtas leisti 
„Skautų aidas" (pirmasis nr. 
išspausdintas Biržuose), red. 
V. Baniulio ir Ig. Tamašaus
ko). Nuo 1923 m. balandžio 
mėn. tapo visos LSA organu, 
buvo perkeltas į Kauną, kur 
ilgiausiai jį redagavo Antanas 
Saulai t is , sr. 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, 
k a r t u su L. Skautų organizaci
j a buvo uždarytas ir „Skautų 
aidas". Karui pasibaigus, 1946 
m. buvo a tkur tas Vokietijoje, 
Detmolde. 1950 m. žurnalas 
vėl buvo a tkur tas Kanadoje — 
Toronte, kur iki 1950 m. buvo 
redaguojamas Č. Senkevi
čiaus. 1964 m. perkeltas į 
JAV. Čia buvo redaguojamas 
Ant. Saulaičio, sr., o 1970 m. 
perkel tas į Čikagą ilgesni lai
ką red. Juozo Toliušio, trum
piau kelių kitų asmenų; pas
kutinį dešimtmetį žurnalą re
daguoja kun. Antanas Saulai
tis, j r . , su redakcine „Pelėdų" 
skiltimi ir techn. redaktorium 
Vladu Vijeikiu, kurio spaus
tuvėje žurnalas spausdinamas 
savikaina. Žurnalas honorarų 
niekam nemoka, taip pat re
daktoriai ir administratoriai 
dirba savanoriškai be jokio at
lyginimo. Žurnalas turėjo ir 
eilę administratorių. Čia pa
minėsiu tik per pastaruosius 
28 m. Čikagoje žurnalą lei
džiant , administratoriais bu
vo: Augustinas Orentas ir 
Malvina Jonikienė. O šiuo 
me tu — Albina Ramanauskie
nė. 

„Skautų aido" 75-tas gimta
dienis š.m. kovo 15 d. Čikagoje 
buvo iškilmingai paminėtas 
J aun imo centre vykusioje po
pietėje. Šventę ruošė tam rei
kalui sudarytas komitetas iš 
redakcijos, administracijos ir 
„Sietuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovės narių, va
dovaujant v.s. fil. Jolandai Ke-
relienei. Prisidėjo ir kiti talki
ninkai . Salę skoningai papuo
šė Rena ta Ramanauskaitė-Bo-
rucki. Puikiai vakarienę paga
mino Juozo ir Birutės Kapa-
činskų „Racine" delikatesų 
parduotuve. Svečius, kurių 
buvo art i 200, sukvietė Rengi
mo komiteto narės. Šventes 
garsinimui talkino ir „Drau
gas*. 

Sukaktuvinio renginio ren
gėjams smagu buvo matyti 
gausiai susirinkusius svečius. 
jų tarpe iš Bostono atvykusi;} 
LSS Tarybos ir Pirmijos pirm. 
v.s. Birute Banaitienę. LSS 
ev. liuteronų dvasios vadovą 
vysk. Hansą Dumpį. LS Sese
rijos Vyriausią skautininke 
v.s. fil. Rita Pencyliene. ASS 
vadijos pirm pavaduotoją fil. 
Giną Mačiulienę. LSS Kata
likų dvasios vadovą v.s. fil. 
kun. Juozą Vaišnį, Lietuvos 
Respublikos konsulą Čikagoje 
dr. Giedrių Apuoką ir garbės 
konsulą Vaclovą Kleizą, Vidu
rio rajono vadą v.s. Gediminą 

Deveikį, Čikagos skautiškų 
vienetų vadovus ir vadoves, 
dabartinius ir buv. „Skautų 
aido" redaktorius, administra
torius, Vydūno fondo vadovy
bę ir kt. 

Trumpu įvadiniu žodžiu pas
veikinusi susirinkusius, šven
tę 3 vai. p.p. pradėjo Rengimo 
k-to pirm. v.s. fil. Jolanda Ke-
relienė. Programai vadovauti 
pakviesta s. fil. Svajonė Kere-
lytė. Ja i pavestą pareigą pra
dėjo populiariuoju šūkiu: „Kas 
neskaito,.'Skautų aido', tuojau 
matosi iš veido". Aptarusi 
„Skautų'aido" jubiliejų, supa
žindino su šventėje dalyvau
jančiais žurnalo redaktoriais 
ir garbės svečiais. Savo žodį 
pakartojo ir anglų kalba. 

Šventę, apibūdinti pakvies
tas ilgametis „Skautų aido" 
techn. redaktorius v.s. Vladas 
Vijeikis humoristiškai papasa
kojo savo ryšius su šiuo žur
nalu, siekiančius 1931 metus. 
Prisiminimas nuotykio, kaip 
jis ir kiti vilkiukai anais me
tais Kaune talkino „Skauto ai
do" paruošimą ekspedicijai, vi
siems sukėlė gardų juoką, 

„Skautų aidą" garbingo jubi
liejaus proga žodžiu sveikino 
vysk. Hansas Dumpys, Lietu
vos Respublikos konsulas Či
kagoje dr: G. Apuokas ir gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 
Raštu sveikino — „Skautų 
aido" redaktorius, dabar Lie
tuvos ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
v.s. fil. kun. Antanas Saulai
tis, Išeivijos Ateitininkų Sen
draugių centro valdyba, buvęs 
„S .A." redaktorius Česlovas 
Senkevičius, ir kt. Dalį sveiki
nimų perskaitė programai va
dovavusi sesė Svajonė. 

„Skautų aido" 75 metų isto
rinę apžvalgą puikiai atliko 
v.s. Nįjoiė Užubalienė, viena 
iš dabartinės redakcinės „Pe
lėdų" skilties narė. Trumpai ir 
išsamiai. 

Po to LSS Tarybos pirmi
ninkė v.s. Birutė Banaitienė 
džiaugsmingai pasveikino nie
kad nesenstantį „Skautų ai

dą", nepaisant kiek jubiliejų 
jau atžymėjusį. Sveikino ir dė
kojo ryžtingiems redakto
riams, administratoriams ir 
bendradarbiams bei rėmė
jams, kurių darbo ir ryžto dė
ka žurnalas gyvuoja. Nors is
torinių aplinkybių veikiamas 
jo gyvavimas buvo keletą kar
tų sustabdytas, skautiško 
idealizmo ir ryžtingų darbuo
tojų pastangomis jis buvo at
gaivintas ir ištikimai lanko 
savo skaitytojus. Linkėdama 
dar daug jubiliejų ateityje 
švęsti, v.s. B. Banaitienė iš
kvietė buvusius ir dabartinius 
redaktorius ir administrato
rius, dalyvavusius šioje šven
tėje. Salės priekyje išsirikia
vus dabartinei redakcinei „Pe
lėdų" skilčiai — v.s. fil. Hali
nai Plaušinaitienei, v.s. Nijo
lei Užubalienei, v.s. Janinai 
Mikutaitienei, j.v.s. Daliai 
Sruogaitei ir techn. redakto
riui „apuokui" v.s. Vladui Vi-
jeikiui, buvusiems redakto
riams — v.s. Juozui Toliušiui, 
v.s. Alei Namikienei, v.s. Sofi
jai Jelionienei, adm. v.s. Albi
nai Ramanauskienei ir buv. 
adm. s. Augustinui Orentui,-
kiekvienai ir kiekvienam as
meniškai padėkojusi, atmini
mo dovanėles ir rožės žiedą 
įteikė v.s. B. Banaitienė. La
bai pasigesta — šventėje ne
galėjusių dalyvauti redaktorių 
v.s. fil. Antano Saulaičio, s. 
Česlovo Senkevičiaus ir per
nai Amžinybėn išėjusios buv. 
adm. v.s. Malvinos Jonikienės. 

Po to vyko puiki koncertinė 
programa. Visi buvo maloniai 
nustebinti pirmą kartą dai
nuojančią išgirdę v.s. fil. dr. 
Viliją Kerelytę. Akompanuo
jant Algimantui Barniškiui, 
sesė Vilija entuziastingai pa
dainavo daugiau pustuzinio 
estradinių dainų, vieną jų — 
„Dainuokim", skirdama tą die
ną gimtadienį šventusiam 
buv. redaktoriui v.s. Juozui 
Toliušiui. Lietuvišką širdį glo
stančias elegiškas liaudies 
dainas atliko solistė ps. fil. 
Dalia Eidukaitė-Fanelli, akom
panuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. 

Dainininkės susilaukė daug 
katučių ir buvo apdovanotos 
gėlių puokštėmis, o akompa-
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niatoriams prie atlapo priseg
tas gėlės žiedas. Gėlių puokš
tės buvo įteiktos ir LSS Tary
bos pirm. v.s. B. Banaitienei 
bei salę puošusiai s. fil. Rena
tai Borucki. 

Po koncertinės programos 
pakviestas LSS dvasios vado
vas v.s. fil. kun. Juozas Vaiš-
nys maldoje padėkojęs Kristui 
— mūsų Aukščiausiam Vado
vui, kad iki šiol globojo žur
nalą, skatinusį jaunimą tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Prašė, kad žurnalui atei
tyje netrūktų redaktorių, 
bendradarbių ir skaitytojų. 
Meldė palaimos LS sąjungos 
nariams, „S.A." redaktoriams 
ir talkininkams, taip pat šion 
šventėn susirinkusiems ir 
vaišėms, kurias maisto tiekė
jai jau išnešiojo ant stalų. 

Šventė praėjo malonia šven
tiška nuotaika, nes viskas bu
vo gerai suplanuota, gražiai 
pravesta, programa įdomi ir 
vaišės skanios. Padėka prik
lauso darbščioms Rengimo 
komiteto narėms: vyr. si. Leo
nidai Kazėnienei, v.sl. Irenai 
Kirkuvienei, s. fil. Svajonei 
Kerelytei, v.s. fil. Halinai 
Plaušinaitienei, v.s. Albinai 
Ramanauskienei, j . s . fil. Biru
tei Vindašienei ir š iam komi
tetui vadovavusiai v.s. fil. Jo
landai Kerelienei bei talki
ninkėms „Sietuvos" skautinin
kių ir vyr. skaučių draugovei. 
Meninę programą atlikusioms 
s. fil. Vilijai Kerelytei, ps. fil. 
Daliai Eidukaitei Fanelli bei 
joms akompanavusiems Alg. 
Barniškiui ir Manigirdui Mote
kaičiui. Už jaukiai salę ir sko
ningai sceną papuošusiai s. fil. 
Renatai Borucki. 

Ačiū ir visiems dalyvavu
siems! Tikėkime, kad 100-jį 
„Skautų aido" jubiliejų Čika
goje švęsdami susirinksime 
nemažesniu būriu. 

IR 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D.. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą • 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630441-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 70S-834-1120 

ARASZUOBA HLDT 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Sutte 310 

Napervilte IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Higniana Ave.. 
Tower l.Suit«3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

T5TL PhlHklKll 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.H ickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Jei. C708)SHW055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLj GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htekory HHs, L 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St. Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tol. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr 12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šestad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

NUČLE ŠtANKEVlčlUTEM.5. 
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Hory CroM ProtoMional PsvSon 

• a — 
Uttiuanian Pteza C t «t Caitomia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

.Skautų aido" 75 metų sukaktuv ių Čikagoje rengimo komitetas I* k I eil. — vyr si. Irena K i rkuv iene. v.s. f i l . Jo landa 
Kereliene,-. s. Albina Ramanauskienė, v.s. f i l Ha l ina PlauAinaitiene I I eil —j.a fil Birute Vmdasienė. v y r si Leonidą 
Kazėnienr ir s. fil Svajone Kerelytę Nuotr B. V i n d a * i e n * i i 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY.MJD. 

Barmky DermatotogtcaJ i 
Dermatologuos ligų, odos vėžio 

specialybė 
Kosmetinė chirurgija 

* Raukšles * Saulės dėmės 

120 Oak Bcook Centar Mafl #318 
Oak Brook.IL 60623 
Te). 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai 
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„DRAUGO" VALDYBOS 
PRANEŠIMAS 

Greitai švęsime šv. Velykas 
— Kristaus Prisikėlimo šven
te, kurios prasmėje randame 
dvasinę jungtį, viltį ir meilę. 
Tad „Draugo" vadovybės — di
rektorių tarybos, valdybos, re
daktorių ir administracijos 
vardu sveikiname ir linkime 
visiems dienraščio skaityto
jams gražių bei prasmingų 
švenčių. 

Šia proga „Draugo" valdybos 
vardu norime pasidalinti mū
sų dienraščio sėkmėmis, pa
sidžiaugti ir su viltimi toliau 
tęsti „Draugo" įkūrėjų užsi
brėžtą tikslą: turėti ir išlaikyti 
katalikišką laikraštį, kuris 
apimtų visas išeivijos lietuvių 
gyvenimo bei veiklos sritis. 

Laikams keičiantis, „Drau
gas" išgyveno klestėjimo ir 
vargo laikotarpius. Keitėsi re
daktoriai, administratoriai, 
keitėsi skaitytojai ir jų porei
kiai. Laikraščiui išsilaikyti 
reikia ne tik redaktorių, lei
dėjų ir rėmėjų, bet ir gerų ad
ministratorių. 

1997 m. gegužės 1 d. sukaks 
metai, kai „Draugą" administ
ruoja Valentinas Krumplis. 
Beveik po metų darbo, prity
rusio ir gabaus administrato
riaus pasiaukojimo, kiekvie
nas skaitytojas mato dienraš
čio puslapiuose gražias nuo
traukas. Praėjusį rudenį visi 
„Draugo" skaitytojai gavo gra
žų spalvotą kalendorių ir spal
votas kalėdines atvirutes. Visi 
darbai buvo atlikti „Drauge" 
tomis pačiomis senomis maši
nomis. Pasitaiko problemų, 
mašinos „sustreikuoja", bet 
administratorius greit moka 
jas pataisyti. Dabar „Draugas" 
priima užsakymus ir spausdi
na spalvotus plakatus, brošiū
ras, sveikinimo korteles. Ad
ministratorius suranda naujų 
spausdinimo darbų, kas prisi

deda prie išlaidų mažinimo. 
Darbai atliekami laiku ir tau
piai. Valdyba, kaip vykdoma
sis organas, rūpestingai pri
žiūri administracijos darbą ir 
dalijasi visais rūpimais reika
lais, kaip tarnautojų samdy
mas ir algų normavimas. 

Kovo 29 d. „Draugo" valdy
bos pastangomis buvo suruoš
tas Toronto vyrų choro „Aras" 
koncertas. Atsikviesti didesnį 
vienetą, kaip chorą, pareika
lauja didelių finansinių išlai
dų ir sumanumo. Ta proga bu
vo išleista koncerto programa 
ir įvairių organizacyų, versli
ninkų, profesionalų ir atskirų 
asmenų sveikinimai „Drau
gui". Didelis rūpestis atiteko 
administratoriui Valentinui 
Krumpliui, kurio pastangomis 
buvo surinkta 9,000 dol. Už jo 
įdėtą darbą, neskaičiuotus 
viršvalandžius, priklauso nuo
širdi padėka. Taip pat valdy
bos vardu tariame ačiū vi
siems aukotojams, kurie atsi
liepė į administratoriaus pra
šymą, atsiuntė savo aukas. 
„Aro" koncertas visapusiškai 
pavyko. Koncerto klausytojai 
reiškė pasitenkinimą geru 
koncertu. Visų aukotojų ir da
lyvių dėka „Draugas" susi
laukė nemažos pajamų sumos. 

1999 metais „Draugo" dien
raštis švęs savo 90 metų gim
tadienį. Šiai sukakčiai atžy
mėti jau daromi konkretūs 
planai. „Draugas" yra pasie
kęs tokio amžiaus, kad gali 
žvelgti su pasididžiavimu pra
eitin ir su viltimi į ateitį. 

Vyr. redaktorės Danutės 
Bindokienės vadovaujama re
dakcija dirba laikrodžio tikslu
mu. Ar lietus lyja, ar audros 
siaučia, ar kas serga, ar tik 
sloguoja, laikraštis atiduoda
mas į spaustuvę visada laiku. 
Vyr. redaktorė neša didelę 

naštą, bet visada linksma ir 
su šypsena, surasdama laiko 
parašyti vedamuosius kiekvie
ną dieną, priimti svečius, iš
klausyti įvairias nuomones. 
Ačiū vyriausiai redaktorei ir 
jos štabui. 

Ta pačia proga tenka pasi
džiaugti „Draugo" fondu, kuris 
yra tvarkomas vieno asmens 
— Broniaus Juodelio. Tenka 
tik pastebėti, kad tokie fondai 
turi bent vieną apmokamą 
sekretorę, investavimo korpo
raciją ir įvairių kitų sričių 
talkininkų. Tuo tarpu Draugo 
fonde visą naštą, atsakomybę 
ir darbą atlieka vienintelis as
muo Bronius Juodelis — be at
lyginimo. Kitas didelis įnašas 
yra investavimas, kuris rūpes
tingai ir sumaniai be atlygini
mo yra atliekamas Jono Vaz-
nelio. Jį mes visi pažįstame, 
kaip žymų dainininką, bet jis 
turi ypatingų gabumų inves
tavimams. Draugo fondas, šių 
dviejų asmenų dėka, o taip 
pat ir aukotojų — narių, pui
kiai auga ir greitu laiku bus 
pasiekęs vieną milijoną dole
rių. Draugo fondas yra geras 
užnugaris dienraščiui, kuris 
tokiu būdu galės pats išsilai
kyti. Ilgamečiai „Draugo" glo
bėjai tėvai marijonai ateityje 
negalės ir jiems nebereikės 
„Draugo" remti. Draugo fon
das bus pastovus šaltinis toli
mesniam dienraščio egzistavi
mui. Fondas nepriklauso nei 
tėvams marijonams, nei ko
kiai kitai institucijai; jis vei
kia savarankiškai ir tik fondo 
nariai, paaukoję bent 200 dol. 
įnašą, turi balsavimo teisę di
rektorių tarybos rinkimuose. 
Apie „Draugo" dienraščio lik
vidavimą netenka galvoti. 
„Draugas" gyvuos dar daug 
metų ir pragyvens ne vieną iš 
mūsų. Atvyksta nauji lietuviai 
emigrantai. Ir toliau „Drau
gas" sieks vienyti visus išei
vijoje esančius lietuvius tarpu-

Lietuvos Respublikos Prezidento 
sveikinimas 

Brangūs Tėvynainiai! 
Lietuvos valstybingumo kelias mūsų tautos is

torijoje vingiuoja jau kone tūkstantmetį — nuo 
karaliaus Mindaugo laikų. Mūsų darbai, rūpes
čiai ir viltys yra tik trumpa to kelio atkarpa, ta
čiau, kur begyventume, esame viena tauta, dir
banti Lietuvos gerovei. 

Kristaus Prisikėlimo šventėje — Velykose — 
sveikindamas Jus visus, linkiu, kad lūkesčiai, 
sukaupti į šviesų tėvynės rytojų, išsipildytų. 

Kaip Kristus prisikėlė iš tamsios kapo olos, 
kaip mūsų Lietuva prisikėlė laisvei, kaip atbun
danti pavasario gamta, palikusi užmarštyje žie
mos speigus, taip ir mūsų tikėjimas gražia tė
vynės Lietuvos ateitimi tegul keliasi iš praeities 
beviltiškumo, o visų lietuvių tarpe lai pražysta 
vienybė ir bendradarbiavimas! 

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos prezidentas 

Vilnius 
1998 m. Velykos 

„Draugo* leidėjų valdybos pirmininke Marija Remienė dėkoja Toronto vyrų chorui „Aras" ir visiems susirinku
siems jo pasiklausyti po „Draugo" koncerto kovo 29 d. Jaunimo centro scenoje. Nuotr. Jono Kuprio 

savyje, o taip pat su tautos ka
mienu tėvynėje, kad nenu-
tautėtų ir neatsiliktų nuo vi
sos tautos rūpesčių bei kul
tūros. 

Marija Reinienė 
„Draugo" valdybos 

pirmininkė 

PRISIDĖKIME VISI 
Amerikos Baltų laisvės 

lygos pirmininko įpareigo
ta, Angelė Nelsienė pradėjo 
Amerikos Atstovų rūmuose 
(Kongrese) organizuoti „Baltic 
Caucus" t.y., grupę Atstovų 
rūmų narių, kurie aktyviai 
rūpintųsi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos problemomis bei reika
lais, būtų šių valstybių užnu
garis ir rėmėjai, stiprinant jų 
demokratinį vystymąsi, gynė
jai pavojaus atveju. 

Šio vieneto kopirmininkais 
sutiko būti šie atstovai: John 
Shimkus — respublikonas iš 
IL ir Dennis Kcinich — de
mokratas iš Cleveland, Ohio. 

Abu yra žinomi kaip lietuvių 
ypatingi bičiuliai, Baltijos val
stybių rėmėjai. 

Visos organizacijos, visi lie
tuviai ir jų bičiuliai yra kvie
čiami ir prašomi prisidėti prie 
šio projekto įgyvendinimo, nes 
jis svarbus Lietuvai, jos sau
gumui ir yra tęsinys tos dva
sios bei veiklos, apie kurią 
kalbama Amerikos-Baltijos 
kraštų chartijoje. 

Skambinkite, rašykite ar 
prašykite savo Kongreso atsto
vo, kad jis ar ji taptų „Baltic 
Caucus" nariu/e, pranešdami 
apie tai Congr. Shimkus — te-
lef. (202) 225-5271; Fax (202) 
225-5880; Congr. Dennis Kuci-
nich — telef. (202) 225-5871; 
Fax(202)225-5745. 

A. Nelsienė 

JAV LIETUVIAI 
ATGAUNA TURTĄ 

Alytaus miesto savivaldybė 
yra gavusi 6 Lietuvos piliečių, 
šiuo metu gyvenančių Kana
doje, JAV ir Vokietijoje, pa
reiškimus dėl pastatų grąži
nimo, bet nė vienas preten
dentas dar nėra pateikęs visų 
nuosavybės teisę įrodančių do
kumentų. 

Lazdijų ir Alytaus rajonų 
sandūroje, palei Obelijos eže
rą, Jurgio ir Anelės Krasnickų 
valdytus 104 ha žemės ir dar 
išlikusias arklides norėtų at
gauti iš JAV atvykę jų sūnus 
Jurgis Krasnickas-Krosniūnas 
ir vaikaitė Saulė Palubinskas, 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Felikso Palubinsko žmona. 

Tik 6 užsienyje gyvenantys 
Lietuvos piliečiai nori atgauti 
teisę į žemę Alytaus rajone. Į 
didžiausią nuosavybę preten
duoja Virginija Vasiliauskaitė 
iš JAV. Jos tėvams Rodžios 
dvare priklausė 160 ha žemės. 

Jurgita Konstancija Gvidas 
iš Illinois valstijos parašė pa
reiškimą, prašydama grąžinti 
jos tėvų Konstanto ir Elenos 
Zimavičių turėtą turtą Aly
tuje: mieste — du namus, o ra
jone, buvusiame Jurgiškių 
dvare, 104 hektarus žemės ir 
namą. 

Ne vienas iš prašančiųjų at
kurti nuosavybės teises į ne
kilnojamąjį turtą Lietuvoje 
savo pareiškimuose skundžia
si, kad jiems skirti trys mė
nesiai buvo per trumpas laiko
tarpis susitvarkyti dokumen
tus Lietuvos pilietybei atgauti 
ir dar spėti surinkti visą infor
maciją atitinkamam pareiš
kimui parašytis. 

R. Jakutytė 

Danutė Bindokienė 

Lietuvos prezidentas 
ir spauda 

Nors po prez. Valdo Adam
kaus inauguracijos vasario 26 
d. didžioji Lietuvos spauda 
buvo pasižadėjusi jo darbų 
nekritikuoti, o galbūt net per 
aštriai neanalizuoti pirmųjų 
100 dienų prezidentavimo lai
kotarpio, tačiau tai pasirodė 
lengviau pasakyti, kaip pada
ryti. 

Vos praėjus mėnesiui, jau, 
ypač ..Respublika" ir „Lietu
vos rytas" gan plačiai redakci
jos skiltyse pasisakė apie 
pirmąjį prez. V. Adamkaus va
dovavimo mėnesį. Įdomu, kad 
visai panašiai šį laikotarpį 
apibūdino ir prof. dr. Julius 
Šmulkštys, kalbėdamas lietu
vių publikai Lemonte (kovo 27 
d. „Lietuva ir užsienio lietu
viai"). 

Tad kaip vertinamas prez. 
Valdo Adamkaus darbas tą 
pirmąjį, galima sakyti, kri
tišką mėnesį prezidento parei
gose, kai buvo būtina susi
pažinti su darbo eiga, ne
atidėliojamais reikalais ir 
„užspausti savo pirmenybių 
bei veiklos atspaudą"? Visais 
trim minėtais atvejais pri
pažinta, kad Valdas Adamkus 
toli gražu ne „popierinis prezi
dentas", kad jis jau keletą 
kartų tvirtai pareiškė savo 
nuomonę svarbiais valstybės 
reikalais. Kaip „Lietuvos ry
tas" savo skiltyse „Laiko 
ženklai" (04.03 d. laidoje) rašo: 
„Du vetuoti įstatymai, du — 
nepasirašyti, vienam svarsty
mo metu pateiktos argumen
tuotos pataisos, tvirta pozicija, 
formuojant naująją šalies Vy
riausybę bei laimėtas mūšis 
prieš Seimo pirmininką V. 
Landsbergį Seime dėl naujų 
ministrų priesaikos. Tai — 
šalies prezidento V. Adam
kaus pirmojo veiklos mėnesio 
rezultatai". 

„Respublika" („Piliečiai pri
pažįsta prezidentą", 04.03 d.) 
kalba dar palankiau, skelbda
ma naujausius „Baltijos ty
rimų" apklausų rezultatus, 
kur už Valdą Adamkų pasisa
ko 77 nuošimčiai apklaustųjų 
piliečių, o „valstybės vadovo 
tarnyba pasitiki 59 nuošimčiai 
Lietuvos gyventojų". Įdomi ir 
ši pastaba: ,priminsime, jog 
jau kelerius metus nebuvo, 
kad bent viena valstybės 
valdžios institucija pasitikėtų 
nors pusė šalies piliečių. Gi 
pats prezidentas populiariau
sių politikos veikėjų būryje įsi
tvirtino pirmoje vietoje, pra
lenkdamas kadenciją baigusį 
A. Brazauską" Tai reikš
tų, jog santūri, tačiau tuo pat 
metu griežta valstybės vadovo 
pozicija valdančiosios koalici
jos atžvilgiu, formuojant at
naujintą ministrų kabinetą, 

susilaukė deramo visuomenės 
pritarimo". 

Straipsnyje pažymima, kad 
prez. Adamkus dabar vertina
mas už savo pareigų atlikimą, 
bet ne — kaip prieš rinkimus 
daugelis jį vadino — „legen
diniu tėvynės gelbėtoju". Su
prantama, kad „medaus 
mėnuo" labai jp-eitai praeina ir 
galbūt jau rytoj Lietuvos 
žiniasklaida vanos prezidentą 
už tai, ką jis padarė, ar ko 
nepadarė, tačiau tuo tarpu pa
lankūs atsiliepimai teikia vil
ties, kad senosios nomen
klatūros valdymo gadynė jau 
praėjusi, juo labiau, kai naujo
jo prezidento ryžtinga veikla 
lyginama su A. Brazausko 
panašiose situacijose. Pvz., dėl 
tų dviejų V. Adamkaus nepa
sirašytų įstatymų (Muitų tari
fų bei Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje): „...du kartus pasi
naudota teise, kuria labai re
tai naudodavosi A. Brazaus
kas — nepasirašyti Seimo pri
imtų, tačiau prezidentui ne
priimtinų, įstatymų"; „...toks 
žingsnis yra naujas ir prez. A. 
Brazausko, atrodo, visiškai 
netaikytas veiksmas įstatymų 
leidybos procese. Buvęs prezi
dentas tik siūlydavo savo 
įstatymų projektus arba ve
tuodavo jau Seimo priimtus". 

Verta atkreipti dėmesį ne 
vien į „populiariausią poli
tiką", bet ir į kitus 9, sto
vinčius populiarumo viršūnė
je. Jie yra: A. Brazauskas — 
74%, K. Bobelis — 61%, V. An
driukaitis — 59%, A. Paulaus
kas — 50% (jis vienintelis, ku
rio populiarumas nukrito 2%, 
kitų padidėjo, o R. Ozolo liko 
nepakitęs), R. Ozolas — 47%; 
Gediminas Vagnorius — 46% 
ir kt. Kaip galima šiuo metu 
numanyti, populiariausia par
tija yra Centro sąjunga, gavu
si 16,8%. 

Ne vien Lietuvos žinias
klaida stebi ir analizuoja prez. 
V. Adamkaus darbą. Amerika 
jį vis dar laiko „savu žmo
gumi" ir skiria dėmesio. Pra
ėjusio sekmadienio „Chicago 
Tribūne Magazine" išspaus
dino platų, gausiai iliustruotą 
ir gan palankų straipsnį (ta
čiau neapsieita be klaidų ar 
tendenciškų pasisakymų) apie 
V. Adamkų, pavadintą „A 
Double Life". Autorius — Co-
lin McMahon, šio dienraščio, 
korespondentas Maskvoje. 
Prie paties straipsnio yra dar 
papildoma antraštė: V. Adam
kus pavadintas „Palaidūnu 
prezidentu (Prodigal Presi-
dent), kuris prieš 50 metų pa
liko savo širdį Lietuvoje, o da
bar sugrįžo atgal jos atsiimti". 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach" žurnalo vyriausias redaktorius Audrius Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. IS ten beveik kasdien 
elektroniniu paštu rasė savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
mytė, tai žmona Rose. Ištraukos: 
6 (Tęsinys) 

Pirmadienį lietuviai sportininkai švęs Lietuvos ne
priklausomybės 80-tąją sukaktį. Pakvietė ir mane, tad 
eisiu į minėjimą. Turėtų būti labai smagu. (Vėliau su
žinota: deja, buvo užrašyta, jog šventė įvyks šešta
dienį, vasario 16 d. Žinodamas, kas yra Vasario 16-ta, 
maniau, kad jie susimaišė savaitės dienose, nes še
šiolikta, iš tikro, buvo pirmadienį. Kai tada nuėjau, 
nieko neradau. Pasirodė, kažkodėl minėjimas įvyko 
šeštadienį.) 

Aptikau nedidelę budistų šventovę, pro kurią kas 
rytą prabėgu. Ten sustoju ir pagalvoju apie Tave ir 
mamytę. Viduje visada meldžiasi keli senyvi japonai. 
Budistai labai nesektantiški ir, atrodo, neturi nieko 
prieš, kad milžinas amerikietis pas juos apsilanko. 

Spėju, kad Amerikoj televizija rodo labai daug dai
liojo čiuožimo. Tai sportas (užsiėmimas?), kurio visi 
kiti sportininkai labiausiai nemėgsta. Gal iš pavydo. 
Pasisveikinau su Liz ir Jerod, geriausiais Amerikos 

ledo šokių čiuožejais. Jie jau ilgisi Colorado, kai kitą 
kartą ten lankysis, mums paskambins, galėsime kartu 
pavakarieniauti. 

Olimpiniam kaimely vaikščioja gandai, kad visi 
snieglenčių slidinėtojai buvo rasti Juokingas žoleles" 
rūkę. Todėl ir grąžino tam kanadiečiui jo aukso me
dalį, nes būtų buvęs tikras fiasco, jei jie visi būtų buvę 
diskvalifikuoti. Iš tikro ir atridė, kad tie snieglentyni-
ninkai iš visų sportininkų geriausiai nusiteikę ir visa
da linksmiausi buvo. 

Tiek šiuo kartu. Myliu Tave ir jūsų abiejų labai pa
siilgau. 

• vasario 15 
Moterys moka žaisti ledo ritulį! Ir dar ne bet kaip! 

Vakar mačiau Amerikos - Kanados rungtynes. Turiu 
prisipažinti, kad moterų ledo ritulio atžvilgiu buvau 
šiek tiek abejingas. Juk tai labai greitas, žiaurus ir 
šaltas žaidimas. Bet, pasirodo, klydau. Moterys žai
džia puikiai: labai gerai čiuožia, tvirtai kerta į vartus 
ir, apskritai, techniškai viską teisingai atlieka. Tai ge
ras sportas, kurį Tau reikės pabandyti. 

Visi labai juokėsi, kada žiūrovai, užuot „Kanada, 
Kanada" pradėjo skanduoti „kanabis", „kanabis". Mat, 
prisiminė rūkorius snieglentyninkus. 

Namo važiuoju už dešimties dienų. Negaliu įsi
vaizduoti, kaip kareiviai ar ašigalių tyrinėtojai taip il
gai nuo savo šeimų atskirti išgyvena. Sau pasižadėjau, 
kad daugiau niekad taip ilgai nebūsiu iš namų iš

važiavęs. Gal ateity olimpinės žaidynės turės apsieiti 
be manęs. 

Gerai bent tiek, kad kasdien sportuoju. Nuėjau į 
kaimelio svorių kilnojimo patalpas. Pakilnojęs svorius, 
nuėjau į suomišką pirtį (sauną). Vos tik atsisėdau, į 
sauną sugarmėjo apie trisdešimt suomių. Tad štai, sė
džiu nuogas su trisdešimt pasaulinės klasės saunos 
naudotojų. Nenorėjau pasirodyti esąs silpnas, tad nu
tariau sėdėti tol, kol bent vienas suomis iš pirties 
išeis. Sėdėjom gal pusę valandos, kol pagaliau vienas 
senesnio amžiaus treneris iššlepseno lauk ir aš jį išse
kiau. Vos neapalpau, kai vėl patekau į šaltą orą. 

Japonai nepaprastai mėgsta tuos, kurie nepasiduo
da. Jie beveik labiau ploja tiems, kurie pargriūva, vėl 
atsikelia ir pabaigia lenktynes, nei tiems, kurie laimi. 
Šige aiškina, jog japonai ypač gerbia tuos, kurie nugali 
visus sunkumus. Amerikiečiai irgi turėtų pradėti taip 
galvoti. 

Mačiau vieną Amerikos CBS televizijos tinklo pa
gamintą šių žaidynių vaizdajuostę. Pranešėjas klausė 
Rintje Rintsma, kuris, nors buvo laikomas nenugali
mu favoritu, gavo greitojo čiuožimo 1,500 metrų rung
ties sidabro medalį, ką jis mano apie savo pralai
mėjimą. Jis atsakė: „Sporte kartais laimima ir kartais 
pralaimima, bet visada stengiamasi pasiekti, kiek ga
lima geriausia. Šiandien stengiausi, kiek galėjau, bet 
nelaimėjau. Taip sporte pasitaiko". Geras atsakymas! 
• vasario 16 

Amerikos komanda iš mokinukų Amerikoje Šv. 

Valentino dienos proga gavo per 10,000 pasveikinimo 
laiškučių. Štai keli, kurie man ypač patiko: 

„Mielas olimpieti! Linkiu Tau sėkmės. Jei ir ne
laimėsi, esi tarp pačių geriausių ir tai yra svarbiausia. 
Lauksiu, kada televizijoj galėsiu pamatyti Amerikos 
sportininkus. Jei ir nelaimėsi, vis tiek man būsi pir
moje vietoje. Stephanie Doak. 5 sk." 

„Mieli JAV ledo ritulininkai! Labas, sėkmės, jūs 
esate patys geriausi. Ledo ritulį žaisti labai smagu. Aš 
žaidžiu, kada tik galiu. Kaip sekasi Japonijoj? Pas 
mus šalta. Na, dar kartą sėkmės ir sudiev. Mike J. 
Hauger, 6 sk." 

„Tikiu, kad laimėsit. Tim Drier, 1 sk." 
„Mieli Cindy, Chris ir Billy! Norėčiau pats pamaty

ti, kaip jūs laimite aukso medalius, bet Japonija yra 
kitoj pusėj vandenyno. Sėkmės! Su daug meilės, Wes-
ley, 2 sk." (Niekas čia nepažįsta Cindy, Chris ir Billy.) 

„Miela snieglenčių komanda! Sveikinu Valentino 
dienos proga. Tikiu, kad laimėsite aukso medalį. Man 
irgi patinka snieglente važinėti. Plosiu už jus. Ban
džiau padaryti „tail grab". Sėkmės. Jūsų draugas Sean 
Hoffrnan, 3 sk." 

„Žinau, kad jums pavyks. Chelsy, 1 sk." 
„Tikiuosi, kad olimpiada jums bus sėkminga. Daug 

laimės. Tikiu.kad nesusižeisite. Linksmos Valentino 
dienos Manau, kad jūs kitiems apspardysite pastur
galius. Mark Evans, 6 sk." 

„Jus mylime. Zach, 1 sk." 
(Bus daugiau'; 
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KRISTAUS KANČIA 
IR MIRTIS 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Keturi kareiviai išvedė Jėzų 
1 kiemą. J ie išrengė Jį iki apa
tines trumpos tunikos. Ran
kas pririšo prie kabančio ge
ležinio žiedo. Jėzus pakibo 
ore, vos siekdamas pirštų ga
lais žemę. Du budeliai pradėjo 
čaižyti Jėzaus kūną. Ant šikš
ninių juostų pririšti švino ašt
rūs gabalai tuojau baisiai su
žalojo Jėzaus kūną. Visas kū
nas paplūdo kraujais. Karei
viai nerūpestingai žaidė kau
liukais. 

N u p l a k t a s Jėzus e r škėč ių 
v a i n i k u apva in ikuotas 

Budeliai piake Jėzų iki pa
vargo. J ie paprašė už darbą 
apmokėjimo. Kai kareiviai at
rišo Jėzų nuo geležinio žiedo, 
atrodė, kad Jis jau negyvas. 
Jis sukrito ant žemės kaip ne
gyvas. Kareiviai paspardė Jo 
sudribusj kūną. Vienas iš jų 
nubėgo atnešti šalto vandens. 
Kai kareivis užpylė šalto van
dens ant Jėzaus galvos ir viso 
kūno. tada Jėzus atsigavo. Jis 
bandė apsirengti. Šiaip taip 
pasiekė baltą tuniką ir rau
doną apsiaustą, kuris vakar 
buvo toks gražus. Dabar jis 
buvo pilnas sukrešėjusių 
kraujo lašų dar nuo vakar, kai 
krauju prakaitavo. Kareiviai 
nutarė su Jėzumi pažaisti 
kaip su žydų karalium. 

Vienas kareivių nubėgo prie 
erškėčių krūmo. Jis iš erškė
čių nupynė vainiką. Kareiviai 
tą vainiką užspaudė Jėzui ant 
galvos. Jėzų pasodino ant ap
versto kibiro, kuriuo arkliai 
buvo girdomi, ir \ surištas ran
kas įkišo nendrę. Šūkaudami 
ir visaip išjuokdami, Jį sveiki
mo kaip žydų karalių. 

P i lo to ginčas su žydais 

Pilotas dar kartą išėjo lau
kan ir kalbėjo žydams, kad 
Jėzuje jis neranda jokios kal
tės. Jėzus išėjo laukan su erš
kėčių vainiku ir purpurine 
skraiste. Pilotas tarė: „Štai 
žmogus!" Žydų minia pradėjo 
šaukti: „Ant kryžiaus Jį, ant 
kryžiaus'."' Pilotas jiems atsa
kė: „Jūs patys Jį nukryžiuo
kite. Aš Jame nerandu kaltės. 
Žvdai dar labiau šaukė: „Mes 

tunme įstatymą ir pagal įsta
tymą J is turi mirti, nes Jis sa
ke, kad Jis yra Dievo Sūnus". 
Pilotui pranešė Kliaudija, jo 
žmona, kad ji del Jėzaus naktį 
daug kentėjo ir prašė Jį pa
leisti. Pilotas dar labiau su
mišo. Sugrįžęs į pretoriumą, 
jis pradėjo Jėzų apklausinėti, 
iš kur J i s kilęs ir kas Jis yra. 
Jėzus nieko nesakė. Pilotas 
tada tarė: „Tu su manimi ne
kalbi. Ar Tu nežinai, kad aš 
turiu galią Tave nukryžiuoti ir 
Tave paleisti? Jėzus atsakė: 
„Tu neturėtum jokios galios 
prieš mane, jei tau ji nebūtų 
duota iš aukščiau". 

Po to pokalbio Pilotas buvo 
pasiryžęs Jėzų paleisti. Bet 
žydų minia šaukė: „Jeigu tu Jį 
paleisi, tai tu nesi ciesoriaus 
draugas. Žmogus, kuris sako, 
jog jis karalius, tai jis cieso
riaus priešas". Minios akivaiz
doje Pilotas paprašė vandens. 
Plaudamasis rankas, jis gar
siai neramiai miniai kalbėjo: 
„Aš atsisakau atsakomybės 
dėl šito nekalto žmogaus mir
ties. J ū s už tai atsakote". Mi
nia pradėjo dar labiau šaukti: 
„Jo kraujas tegul krenta ant 
mūsų ir mūsų vaikų". 

Pilotas, labai susirūpinęs, 
atidavė Jėzų nukryžiuoti, o 
Barabą paleido laisvą. Ant 
lentelės, kuri turėjo būti pri
kalta prie kryžiaus, jis parašė: 
„Jėzus Nazarietis žydų kara
lius". Žydai protestavo, saky
dami, kad Jis nėra žydų kara
lius, bet tik Jis taip kalbėjo, 
kad J i s yra karalius. Pilotas 
jiems piktai atsakė: „Ką para
šiau, parašiau". 

Ke l ionė \ mir t į su 
k r y ž i u m 

Procesija į Kalvarijos kalną 
prasidėjo nuo pretoriumo. Jai 
vadovavo šimtininkas Longi
nas, sėdėdamas ant žirgo. Jė
zus sekė žirgą. Paskui Jį nešė 
savo kryžius du pasmerktieji 
plėšikai. Longinas bandė kelią 
sutrumpinti, bet žydų minia 
pradėjo šaukti, kad pasmerk
tieji, pagal įstatymą, turi nešti 
savo kryžius per Jeruzalės 
gatves. Judas lakstė kaip pa
mišęs per Jeruzalę ir už Jeru-

Jėzaus apnuoginimas prieš nukryžiavimą. Bernhard Strigel 

žalės. J is pamatė ir tris pas
merktuosius artinantis prie 
Golgotos kalno. Jis girdėjo mi
nios šauksmą ir jų baisius 
keiksmus. Girdėjo verkiančių 
moterų aimanas. Jis susitiko 
ir su Jėzaus Motina Marija 
dar prieš procesijos pajudė
jimą. Marija skausmingai, bet 
švelniai, prabilo, bet jis nesu
stojo. J i s ieškojo medžio. Už 
miesto radęs alyvų aukštą me
dį, jis pasikorė. 

Nešdamas kryžių, Jėzus vis 
suklupdavo. Lauke darėsi vis 
karščiau ir karščiau. Netoli 
Golgotos Jėzus sustojo. J au 
Jis eiti toliau negalėjo. Čia J i s 
pamatė moterų būrelį. Tai bu
vo Joana, Veronika, Sara, 
Marcelė, Eliza, kelios romietės 
— Plautina, Lydija. Valerija ir 
kitos Viešpaties mokinės. Jis į 
jas prabilo: „Jeruzalės dukros! 
Verkite ne manęs, bet verčiau 
savęs ir savo vaiku! Ateis die

nos, kai sakys: 'laimingos ne
vaisingos!'.. Tada sakys kal
nams: Gnūkite ant mūsų!' ir 
kalvoms: 'Pridenkite mus!'" 

„Jeigu šitaip daro žaliam 
medžiui, tai kas gi laukia sau
suolio''" Jėzus jau visai ne
pajėgė nešti kryžiaus. Šim
tininkas Longinas privertė Si
moną Kirenetį Jėzaus kryžių 
užnešti ant Golgotos viršūnės. 

Šimtininkas pasigailėjo Jė
zaus Motinos. Jis Ją ir Joną 
leido eiti iki pat Golgotos vir
šūnes. J is manė, kad Jonas 
yra Marijos sūnus. Mariją ir 
Joną pasekė Marija su Morta, 
Lozoriaus seserys. Kiek ato
kiau užėjo ir Marija Salome, 
Marija Cleope, Zusana ir Pas
kutines vakarienės namo šei
mininkė. Jos stovėjo netoli ka
reivių. Visus kitus kareiviai 
pavarė nuo plokštumos, kur 
jau buvo paguldyti trys kry
žiai. Atvedė kareiviai ir Jėzų 
su dviem piktadariais. Šimti
ninkas Jėzui pasiūlė vyno, su
maišyto su myra. Jėzus atsi
sakė gerti, bet du piktadariai 
šiek tiek gėrė. Atėjo keturi bu
deliai. Jie įsakė visiems trims 
nubaustiesiems nusirengti. 
Piktadariai be jokio kuklumo 
nusirengė, keikdami vyriau
sius kunigus. Jiem ir Jėzui ka
reiviai numetė strėnas persi-
juosti nešvarius, sudėvėtus 
skudurus. Viešpats Jėzus lai
kėsi kukliai. Jis nusisuko nuo 
minios, kuri užgaulingai šau
kė an t pasmerktųjų. Marija, 
Jėzaus Motina, greitai nusi
ėmė savo baltą švelnų veliumą 
ir padavė Longinui, kad Jėzus 
apsirištų strėnas. 

Trys kryžiai buvo jau pa
ruošti. Ant jų buvo iškaltos 
trys skylės. Jėzus paklusniai 
atsigulė ant kryžiaus, kai tie 
du piktadariai rėkė, šaukė ir 
keikėsi. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Nukryžiuotasis. VeUzquez 

Mieli Broliai, Sesės Kristuje, 

Ramybė Jums! Šiais žodžiais prisikėlęs iš numirusiųjų. 
Išganytojas sveikino apaštalus. Jo linkėjimu sveikinu ir Jus šį 
šventą Velykų rytą. 

Taika ir ramybe yra charakterizuotas visas Jėzaus gyveni
mas, o 

Jau šimtus metų prieš jo gimimą pranašas Izaijas jį vadino 
taikos kunigaikščiu, kuris turi galios suteikti vidinės ramybės 
ir gyvenimo džiaugsmo dovaną atskiram žmogui ir pasaulio 
tautoms. Jėzui gimus Betliejuje angelai giedojo: „Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė jo mylintiems žmonėms". Paskutinės va
karienės metu savo testamentinėje maldoje Jėzus prašo Tėvo, 
kad į jį įtikėję galėtų gyventi taikoje ir džiaugtis ramybe. 

Gyvenimas liudija, kad ne turtai, ne garbė ir net ne fizinė 
sveikata yra brangiausias mūsų turtas, o vidinė sielos ramybė. 

Kaip kūnas nyksta nuo fizinės ligos, taip mes dvasiškai-
psichiškai merdime, praradę sielos ramybę. 

Mūsų ramybę sudrumsčia skaudūs išgyvenimai; nesantaika 
šeimoje; neišsipildžiusios viltys ir ypač kaltės jausmas, kurio 
negalime visiškai nuslopinti nei vaistais, nei alkoholiu, nei 
psichologų-psichiatrų pagalba. 

Velykų išvakarėse apaštalai buvo nuliūdę ir pasimetę, pra
radę vidinę ramybę. Jie mylėjo Jėzų ir, palikę viską, sekė jį. 
Jame matė tautos vilčių išsipildymą — tūkstančiais metų 
lauktąjį Mesiją — Išganytoją. Tad suprantamas buvo jų apsi
vylimas, kai, tik praslinkus kelioms dienoms po Jėzaus 
iškilmingo Įžengimo į Jeruzalę Palmių sekmadieni, tauta parei
kalavo iš pavergėjų romėnų jam gėdingiausios mirties ant 
kryžiaus. Šalia to, ir skaudžiausia, kad vienas jų, Judas, 
išdavė Jėzų, kitas jų vadovas, Petras, po priesaika išsigynė 
nepažįstąs Jėzaus, o visi likusieji, išskyrus Joną, bailiai jį pali
ko. 

Prisikėlusio iš numirusiųjų Išganytojo pirmasis linkėjimas 
apaštalams ir mums visiems, kurie gyvenime neišvengiamai dėl 
vienų ar kitų priežasčių prarandame vidinę ramybę, ir buvo ra
mybės dovana. 

Prieš grįždamas į dangų, Jėzus įsteigė susitaikinimo sakra
mentą, kad apaštalai ir jų įpėdiniai vyskupai bei kunigai jo 
vardu galėtų žmonėms grąžinti sielos ramybę. „Kaip mane 
siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. [...] Imkite Šventąją Dvasią, 
kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos". (Jn 20, 21-23). 

Ko šiandien modernus, nuo Dievo nusigręžęs, žmogus ypač 
pasigenda, tai tos Kristaus teikiamos vidinės ramybės, ^.teis
tinis materializmas ir sekuliaristinis humanizmas žemėje 
sukūrė ne žadėtą rojų, bet pragarą". („Newsweek", 1992.01.06) 

Bažnyčia, vykdydama jai pavesta misiją, nuo sausio 1 iki 
gruodžio 31, per visus metus, kiekvienoje šv. Mišių aukoje per
teikia Jėzaus linkėjimą — „Viešpaties ramybė telydi jus"; o ku
nigas, švenčiant susitaikinimo sakramentą, mus palydi 
užtikrinimu: „Viešpats atleido tau nuodėmes. Eik ramybėje". 

Džiugių šv. Velykų ir Išganytojo taikos bei ramybes linkiu 
Jums visiems, mieli Broliai, Sesės Kristuje. 
1998 m. Velykos Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
WaBhjngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
.auko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

^ f RE/MAX 
^REALTORS 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

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

AuTOS5BCoTinsr^BKATS5^ 
IR GYVYBES DRAUDAMAS. 

Agentas Frante Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Watt 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONS1RUC TIOISI 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetis. tel. 630-241-1921.. 
Ieškome vedusių porų arba 

pavienių asmenų, turinčių darbo 
leidimą, varyti parduotuves Illinois, 
Mtchigan, Indiana ir lowa valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Cathy, tel. 773-737-0032. 

alls to LITHUANIA 
$0.47 per/min 

no muntMy ctuvpoo, no nood to nriten your cunotit phono oompony, tny ooy, 
ony wno; Qftot ralM to InofMt of tnovjond 

For Information call AOF International: 
1-800-449-0445 

P r i k a l i m a s p r i e k r y ž i a u s 
i r m i r t i s 

Budelis, užlipęs Jėzui ant 
krūtinės, pritaikė Jo dešinę 
ranką prie skylės ir su kūju 
trenkė į storą vinį. Jėzus iš 
skausmo baisiai suriko. Alps
tančią Mariją Jonas ir mote
rys prilaikė, kad J i nesukristų 
ant žemės. Kalamas Jėzus pa
juto Motinos skausmą. Toliau 
Jis nešaukė, tik dejavo negar
siai. Golgotos kalnas greitai 
pasipuošė trimis kryžiais. 

Vyriausieji kunigai prieš nu
kryžiuotą Jėzų ir Jo Motiną 
žiauriai piktžodžiavo. Marija į 
piktus įžeidimus nekreipė dė
mesio. Ji tik stengėsi ken
čiantį Jėzų paguosti. Jėzus 
t rumpai prabilo, kreipdamasis 
į dangų: „Atleisk jiems, Tėve. 
J ie nežino ką daro". Kairėje, 
kabodamas ant kryžiaus, pik-
tadar is taip pat prisijungė 
prie įžeidinėjančių fariziejų ir 
vyriausiųjų kunigų. Jis pri
kaišiojo Jėzui: „Jei Tu esi Me
sijas, tai gelbėk save ir mus". 

Iš dešinės piktadaris su
draudė jį: „Ir Dievo tu nebijai. 
Mudu teisingai gavome, ko 
mūsų darbai verti, o šitas nie
ko blogo nėra padaręs". J is ta
rė Jėzui: „Jėzau, prisimink 
mane, kai ateisi į savo kara
lystę!" Jėzus jam atsakė: „15 
tiesų tau sakau, šiandien su 
manimi būsi rojuje". 

Šiaurus vėjas pradėjo siaus
ti vis labiau ir labiau. Juodi 
debesys ant dangaus grėsmin
gai kaip kalnai būriavosi. Die
nos šviesa prigeso. Jėzus tarė 
savo Motinai: „Moterie, tai ta
vo sūnus". Paskui tarė moki
niui: „Štai tavo Motina!" Mir
ties agonijoje Jėzus šaukėsi 
Motinos: „Mama!" Marija atsi
liepė. „Aš čia, Mieliausias. Aš 
Tavęs neapleidžiu". „Viskas 
atlikta, — tarė Jėzus ir galin
gu balsu sušuko: — Tėve, į Ta
vo rankas atiduodu savo dva
sią". Su tais žodžiais Viešpats 
Jėzus mirė. 

Su žemės drebėjimu Jeru
zalėje kilo panika, žmonės 

persigando, išgirdę, kad iš ka
pų kėlėsi mirusieji. I r j ie 
vaikšto po Jeruzalės gatves. 
J au mirusiam Jėzui Longinas 
su ietimi pervėrė kairįjį šoną. 
Todėl budeliai J a m nelaužė 
blauzdų. Nikodemas i r Juoza
pas Arimatietis gavo iš Piloto 
leidimą nuimti . Jėzų nuo kry
žiaus ir Jį palaidoti. J i e nu
valė Jėzaus Kūną ir suvyniojo 
į drobules su kvepalais. Prie 
kapo buvo Jėzaus mokinės iš 
Galilėjos, kurios Viešpatį at
lydėjo į Jeruzalę . Su jomis te
nai buvo ir Marija, Dievo Mo
tina. 

Čia Ja i išsipildė Simeono 
pranašystė: „Ir Tavo pačios 
sielą pervers kalavijas". J i tik 
viena suprato savo Sūnaus 
kančios ir mirties prasmę. J i 
žinojo, kad j ie laidoja Dievo 
mirusį Kūną. Tas įvyko ba
landžio 5 d., da r prieš saulės 
nusileidimą. 

E U R O P O S S A U G U M O 
A K T A S 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
praneša, kad kovo 26 d. JAV 
Kongresas didele balsų per
svara priėmė Valstybės depar
tamento Įgaliojimų aktą 1998, 
H.R. 1757, kur is apima ir Eu
ropos saugumą. 

„Europos Saugumo aktas 
pripažįsta NATO praplėtimą, 
nes tai papildo JAV-jų intere
sus Europoje. Šis ak tas pažy
mi, kad Estija, Latvija, Lietu
va, Rumunija ir Bulgarija tur i 
teisę gauti paramą pagal 
NATO narių nus ta ty tą pro
gramą [padalinys 203(a)]. 

Jau 1994 m. Kongresas iš
reiškė nuomonę, kad Baltijos 
valstybės, Rumunija ir Bulga
rija pagirtinai progresuoja po
litinėje bei ekonominėje lais
vėje, ir jau yra pasiekusios 
NATO reikalaujamų standar
tų, todėl jos turi būti art i
miausiu laiku pakviestos tapti 
lygiateisėmis NATO narėmis . 

1997 m. balandžio 24 d. 
Kongreso tarptaut in ių reikalų 
komiteto pirm. Benjamin Gil-
ma (R-NY) su šiais rėmėjais 
— Kongreso nariais: Richard 
Armey (R-TX), Gerald Solo-
mon (R-NY), Porter Goss (R-
FL), Curt Weldon (R-PA) ir 
Christopher Cox (R-CA), pris

tatė Europos Saugumo aktą, 
kuris 1997 m. birželio 11 d. 
buvo įjungtas į Valstybės De
par tamento Įgaliojimų aktą. 

Algis Rimas, JBANC pirmi
ninkas mano, kad Europos 
Saugumo Akto pr iėmimas 
Kongrese, teikia daug vilties 
Baltijos valstybėms ""tapti 
NATO narėmis . Baltijos jūros 
rajono saugumas padidina vi
sos Europos žemyno saugumą, 
kuris y ra JAV-jų saugumo rū
pestis. 

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba ragina vi
suomenę šv. Velykų proga pa
sveikinti savo atstovus Kong
rese ir senatorius, kad j ie ži
notų, kas už juos balsavo, 
seka jų darbą, ir, kai reikės, 
atkreiptų dėmesį ir į mūsų 
reikalus. Štai jų adresai: 

S e n . R i c h a r d J . D u r b i n , 
230 So. Dearborn St. suite 
3892, Chicago, IL 60604. 

S e n . C a r o l Mose ley -
B r a u n , Kluczynsky Federal 
Building, suite 3900. 230 So. 
Dearborn St., Chicago, IL 
60604-1690. 

K o n g r . H. J . H y d e , 50 Eas t 
Oak St., Addison, IL 60101. 

K o n g r . B o b b y R u s h , 3361 
So. King Drive, Chicago, IL 
60616. 

K o n g r . J o h n S h i m k u s , 
513 Cannon Building, Wa-
shington, DC 20510. 

K o n g r . H a r r i s W. F a w e l l , 
2368 Rayburn Building, Wa-
shington, DC 20515-1313. 

Nepagailėkime kelių minu
čių laiko! 

B i r u t ė A, V i n d a s i e n ė 

Voro pi n k los 



LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

MINĖSIME 
B. JANUŠKIENĖS 

MIRTIES METINES 

Birutės Januškienės mirties 
metinių proga šv. Mišios kle
bono Alfonso Babono bus au
kojamos Detroito Šv. Antano 
šventovėje sekmadieni, gegu
žės 17 d., 10:30 vai. ryto. Gie
dos muziko Stasio Sližio vado
vaujamas parapijos choras. Po 
pamaldų užkandžiai parapijos 
salėje. Visus kviečia atsilan
kyti dukros Birutė, Rūta, sū
nus Arūnas su šeimomis ir 
Antanas Diškėnas. 

S a u l i u s Šimol iūnas 
PALAIDOTAS 
A-A. JUOZAS 
MATEKŪNAS 

Š.m. balandžio 6 dieną Hen
ry Ford ligoninėje, Detroite, 
mirė a.a. inž. Juozas Mate-
kūnas, sulaukęs 94 metų am
žiaus. 

Detroite išgyveno 39 metus. 
Prieš tai gyveno Philadelphi-
joje. Nuliūdę liko: dukra Alė ir 
žentas Andrius Butkūnai; vai
kaitis Andrius Butkūnas; vai
kaitis Paulius su žmona Alma 
Butkūnai ir jų vaikai Aras ir 
Liana; vaikaitė Regina su vy
ru Gintaru Puškoriai ir jų vai
kai Karina ir Viktoras; vai
kaitė Kristina ir Vitas Zub-
rickai ir jų vaikai Daria ir 
Juozukas. 

Velionis buvo veiklus LB na
rys: — ilgametis LB Detroito 
telkinio vajaus talkininkas. 
Rožini sukalbėjo kun. Aloyzas 
Volskis. Viešą atsisveikinimą 
pravedė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė Harris 
laidotuvių namuose, Livonia, 
Michigan. Balandžio 8 dieną 
gedulingas šv. Mišias Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje aukojo ir 
pamokslą pasakė kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. Po Mišių 
velionis buvo nulydėtas ir pa
laidotas Holy Sepulchre ka
pinėse. 

„LIETUVIŠKŲ 
M E L O D I J Ų " RADIJO 

VALANDĖLĖJE 

Balandžio 4 dienos „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlės programoje buvo perduo
tas pasikalbėjimas su Wa-
shington viešėjusiu Lietuvos 
Seimo daugumos vicepirm. 
Andrium Kubilių, vadovavu
siu 7 Seimo narių delegacijai 
Washingtone. Kubilius supa
žindino klausytojus su Seimo 
delegacijos atliktais darbais, 
pranešė apie susitikimus su 
Kongreso nariais ir jų štabo 
atstovais, įtakojant juos apie 
Lietuvos norus jungtis i 
NATO organizacijos gynybos 
sistemą. Papasakojo įspūdžius 
iš susitikimo su išeivijos orga
nizacijų atstovais, kuriuos su
kvietė Lietuvos ambasadorius 
Stasys Sakalauskas. Pareiškė 
savo nuomonę, kad patenkin
tas nauju Lietuvos prezidentu 
ir vyriausybe. 

Programoje buvo perduotas 
ir pasikalbėjimas su Clevelan-
do „Cavaliers" krepšinio ko
mandos centru Žydrūnu II-
gausku, kurio komanda š.m. 
kovo 31 d. dviejų taškų pers
vara nugalėjo Detroito „Pis-
tons". Žydrūnas pelnė 16 taš
kų šiose rungtynėse. 

. l ietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės Gavėnios metu an
tradienio laidose buvo perduo
damos Gavėnios mintys, pa
ruoštos ir perduotos Šv. An
tano parapijos klebono kun. 
Alfonso Babono. 

Balandžio 21 dienos laidą 
redaguos ir praves Edvardas 
Skiotys. Dalis šios programos 
bus perduodama žemaičių tar
me. 

Balandžio 28 dienos laidą 

praves Algis Lapšys. 
Valandėlės yra transliuoja

mos antradieniais nuo 3 iki 4 
vai. p.p. ir šeštadienių rytais 
nuo 8 vai. iš radijo stoties 
WPON AM banga 1450. 

. l ietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės stotis įsijungė į in-
ternetą www.wpon.com šių 
metų pabaigoje, stotis planuo
ja įsijungti ir su garsu, l i e 
tuviškų melodijų" radijo va
landėlė Detroite girdima nuo 
1951 m. kovo 4 d. Valandėlės 
įkūrėjas — a.a. Ralph Valat
ka. Dabartinis vedėjas yra Al
gis Zaparackas. Programų De
troito telkinio žinios yra 
spausdinamos ir „Draugo" 
dienraščio telkinių skyriuje, 
kiekvieno ketvirtadienio lai
doje. 

MICfflGANO 
SENATORIAI 

SUSILAIKYS NUO 
NEPALANKAUS 

BALSAVIMO 

Kovo 28 d. l i e t u v i š k ų melo
dijų" radijo valandėlės progra
moje dalyvavusi Asta Banio
nytė pranešė, kad praėjusios 
savaitės laiškai ir telefono 
skambinimai Michigano sena
toriams Levinui ir Abrahamui 
buvo sėkmingi, ypač senato
riui Levin, kurio štabas pra
nešė, kad Senatorius susilai
kys nuo balsavimo už sen. 
Warner NATO protokolų su
tarties pataisas, siūlančias 
atidėti naujų kraštų priėmimą 
trejiems metams. Asta Banio
nytė taip pat komentavo apie 
naujos Lietuvos vyriausybės 
sudėtį, pabrėždama, kad pre
zidentas Adamkus susilauks 
išeivijos kritikos dėl LDDP at
stovo priėmimo į vyriausybę ir 
Švietimo bei Europos ministrų 
pakeitimų. 

A A . BRONĖ 
VASILIAUSKIENĖ 

Š.m. kovo 28 d., po sunkios 
ir ilgos ligos, savo namuose 
Berlin, Michigan, mirė a.a. 
Bronė Miliukevičiūtė-Vasi-
liauskienė, sulaukusi 77 m. 
amžiaus. Buvo gailestinga se
selė. Antro pasaulinio karo 
audrų priversta apleido gim
tąjį kraštą. Prisiglaudusi Vo
kietijoje, iš ten emigravo į 
Braziliją, o 1959 m. atvyko į 
Detroitą. Gyveno Šv. Antano 
parapijos rajone iki 1987 m. 
Vyrui Eduardui mirus, persi
kėlė gyventi arčiau savo sūnų 
į Berlin, Michigan. Velionė bu
vo pašarvota Vai S. Baužos 
laidotuvių namuose. Kovo 30 
dieną, po rožinio, kurį sukal
bėjo kun. Alfonsas Babonas, 
viešą atsisveikinimą pravedė 
laidotuvių direktorė Yolanda 
M. Zaparackienė. Kovo 31 die
ną, po gedulingų šv. Mišių Šv. 
Antano bažnyčioje, velionė bu
vo palaidota Our Lady of Hope 
kapinėse, Wyandotte, Michi
gan. Giliam nuliūdime liko sū
nus Edvardas ir marti Dawn, 
anūkai Ethan, Tatiana ir Fal-
lon Vasiliauskai; sūnus Petras 
ir marti Melissa, anūkai Kay-
la ir Alexa Vasiliauskai; sū
nėnai Algis ir Vitas Macioniai 
su šeimomis, dukterėčia Lai
mė Urbanowicz su šeima ir 
kiti giminės. 

lm 

įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Choras giedojo: 
„Veni Creator", — muz. Franz 
Witt, visos liturginės dalys 
muz. St. Sližio, „Maria Mater 
gratiae", — muz. Guido, finale 
— „Plurimos Annos", — muz. 
Franz Witt, ir vargonų solo 
Tokata — Atlaidų finalas, — 
muz. S. Sližio. 

Po šv. Mišių pilna salė žmo
nių susirinko pagerbti ir kartu 
švęsti kun. Babono 35 metų 
kunigystės šventę. Salę puošė 
Mykolo Abariaus specialiai 
šiai progai sukur tas plakatas 
su užrašu: s v e i k i n a m e kun. 
Alfonsą Baboną — 1962-1997 
m. tarnaujantį Dievui ir žmo
gui". 

nas, „Švyturio" jūrų ir Stasio 
Butkaus šaulių kuopų kapelio
nas, Lietuvos Vyčių 102 kuo
pos ir Dainavos jaunimo sto
vyklos dvasios vadas. 

Prel. Jonas Staškus buvo 
pakviestas tarti žodį. Jis svei
kino kleboną jo garbingos 
šventės proga. Abu buvo kartu 
įšventinti. Jaunystėje kun. 
Babonas buvo jo draugas va
dinamas „kapitonu". Džiaugė
si, kad gražiai veda savo para
pijėlę. 

Meninę dalį atliko Šv. Anta
no parapijos vokalinis moterų 
vienetas vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Vienetą sudaro: 
Stasė Bitlerienė, Bronė Čiun-
kienė, Stefanija Kaunelienė, 
Elenora Laurus, Antanina Le-

Buvo paruošti gražūs prog- parskienė, Genovaitė Norienė, 
ramėlės lankstinukai su už- Česlovą Pliurienė ir Natalija 
rašų: „Didžiai gerbiamas kle- Sližienė. Gražiai padainavo 
bone, Aukščiausias tesuteikia 
Jums jėgų ir laimina Jūsų 
ateities kelius". Stalai apdeng
ti baltomis staltiesėmis ir pa
puošti pavasarinių gėlių žie
dais. Dalyvavo daugiau negu 
135 asmenys iš Detroito, jo 
apylinkių, Kanados ir net iš 
Lietuvos. 

tr is dainas, o po to, „Valio, il
giausių metų, valio". 

Prelatas Juozas Antanavi
čius padėkojo visiems, kad ga
lėjo atvykti į Ameriką pravesti 
Gavėnios atgailą — rekolekci
jas įvairiose bažnyčiose. Jis 
lankėsi mūsų parapijoje prieš 
penketą metų. Jis apibūdino 

Akademiją pravedė Lietuvos j 0 statytus senelių namus Pa
saulių sąjungos išeivijoje va- nevėžyje. Jis pastatė kryžių iš 

KUN. ALFONSO 
BABONO 35 METŲ 

KUNIGYSTĖS ŠVENTĖ 
Š.m. kovo 29 d., sekmadienį, 

Šv. Antano parapijos patalpo
se buvo švenčiamas klebono 
kun. Alfonso Babono garbin
gas 35 metų kunigystės jubi
liejus. Padėkos šv. Mišias kon-
celebravo sukaktuvininkas 
kun. Alfonsas Babonas, prel. 
Juozas Antanavičius iš Pa
nevėžio, prelatas Jonas Staš
kus iš Kanados, kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius ir kun. Walter 
Stanievich. Šv. Mišių metu 

das Mykolas Abarius. Maldą 
prieš vaišes sukalbėjo prelatas 
Juozas Antanavičius. 

Pasivaišinus, parapijos tary
bos pirmininkas Algis Zapa
rackas padėkojo šios puotos 
rengimo komitetui: Elenai Či-
žauskienei, dr. Birutei Girniu-
vienei, Stefanijai Juškienei, 
Stefanijai Kaunelienei, Onai 
Pusdešrienei, Leonui Petro-
niui, muz. Stasiui Sližiui, Va
ciui Slušniui, Juozui Suopiui 
ir Reginai Juškaitei-Švobie-
nei. 

A. Zaparackas apibūdino su
kaktuvininko šakotą gyveni
mo kelią ir jo pastoracijos dar
bus. Kun. Alfonsas Babonas 
gimė Lietuvoje, Raseinių 
mieste, 1927 m. rugsėjo 6 d. 
Augo ir mokėsi Raseiniuose. 
Kunigu įšventintas 1962 m. 
gruodžio 22 d. Romoje, Latera-
no bazilikoje. Įstojo į Šv. Kazi
miero Lietuvių Pontifikalinę 
kolegiją. Ją baigė 1963 metais 
įsigydamas teologijos ir filoso
fijos licenciato laipsnį. Primi
cijas laikė Muenchene. Kun. 
Alfonsas Babonas atvyko į 
JAV iškviestas Allentown vys
kupo Pennsylvanijoje. Toje 
vyskupijoje tada buvo 12 lietu
viškų parapijų. Jų dauguma 
įsteigtos pirmųjų lietuvių imi
grantų — angliakasių. Vysku
pas kun. A. Baboną paskyrė į 
New Philadelphia Šv. Jėzaus 
Širdies parapiją, vėliau per
kėlė į Easton ir pagaliau į Mi-
nersville. 

Kurį laiką gyveno pas tėvus 
New Yorke. Šv. Mišias laiky
davo lietuviškose parapijose. 
Dievo Apvaizdos kleb. kun. M. 
Kundrat, tuo metu ieškojo ku
nigo, gerai mokančio lietuvių 
kalbą. Jo kviečiamas kun. Alf. 
Babonas atvyko į Detroitą ir 
buvo paskirtas Dievo Apvaiz
dos parapijos vikaru. 1968 m. 
kelių departmentas nupirko 
parapijos žemę su bažnyčios 
pastatu ir toje vietoje pravedė 
greitkelį. Naujoje vietoje pas
tačius bažnyčią ir Kultūros 
centrą, kun. M. Kundrat buvo 
iškeltas į kitą parapiją. Kun. 
Alf. Babonas pasiliko laikinu 
administratorium. Atkėlus 
naują kunigą, už kelių mėne
sių kun. Alf. Babonas buvo 
perkeltas į Royal Oak St. Ma-
ry's parapiją ir po kelių metų į 
Nortthville Our Lady of Victo-
ry parapiją. Šioje parapijoje 
trumpai padirbėjo; 1979 m. jis 
gavo paskyrimą į Šv. Antano 
parapiją administratorium ir 
netrukus paskirtas klebonu. 
Jis gražiai sugyvena su para
pijiečiais, palaiko religines ir 
tautines tradicijas, puoselėja 
visuomeninę veiklą. Kun. Alf. 
Babonas yra BALFo 76-to sky
riaus pirmininkas, Lietuvos 
Šaulių išeivijoje vyr. kapelio-

Amerikos aukotojų gautomis 
lėšomis. Prel. Antanavičius 
linkėjo kun. A. Babonui Dievo 
palaimos ir dar daug metų va
dovauti savo parapijai. 

Sveikinimas telefonu gautas 
iš Lietuvos Šaulių sąjungos 
dabartinio vado, buvusio vado 
ir vado pavaduotojo. BALFo 
76-to skyriaus sekretorius/iž
dininkas ir direktorius Vladas 
Staškus perskaitė Centro val
dybos pirmininkės Marijos 
Rudienės sveikinimą ir 76-to 
skyriaus vardu, pasveikino 
76-to skyriaus pirmininką 
kun. Baboną. 

Buvo perskaityti „Švyturio" 
jūrų ir Stasio Butkaus šaulių 
kuopos, ir aukų rinkėjų sveiki
nimai ALRKF Dainavos jauni
mo stovyklos tarybos vardu 
savo kapelioną sveikino tary
bos pirmininkas Vytas Petru
lis. 

Pasibaigus Dievo Apvaizdos 
parapijos parapijiečių meti
niam susirinkimui, į pager
bimą įsijungė ir Dievo Apvaiz
dos parapijos administrato
rius kun. Aloyzas Volskis. 
Kun. Kazimieras Butkus, kun. 
Stasiui Maziliauskui susirgus, 
pavadavo kunigą Maziliauską, 
Windsoro lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčioje. (Šeštadienį, 
kovo 28 d., l i e tuv i škų melo
dijų" radijo programos redak
torius Algis Zaparackas ir visi 
pranešėjai sveikino kun. A. 
Baboną. Sekmadienį, kovo 29 
d. „Lietuviško balso" — radijo 
programos vedėjas Kazys Go
gelis ir visi pranešėjai sveiki
no kun. Baboną oro bango
mis). 

Rengėjų ir dalyvių vardu 
Mykolas Abarius įteikė sukak
tuvininkui adresą su visų šios 
puotos svečių parašais, o Regi
na Juškaitė-Svobienė įteikė 
piniginę dovaną — šios šven
tės pelną. 

Kun. Babonas savo kalboje 
reiškė padėką visiems pri
sidėjusiems prie Šio gražaus 
jam suruošto pagerbimo. Jau 
19 metų dirba Šv. Antano pa
rapijoje. Tas laikas labai greit 
praėjo. Džiaugėsi savo parapi
ja ir parapijiečiais. Visi gra
žiai sugyvename kaip viena 
šeima. Dėkojo visiems už 
gausų dalyvavimą jo pager
bime. 

Užbaigiant pagerbimą, My
kolas Abarius padėkojo vi
siems už gausų dalyvavimą 
kun. Alfonso Babono 35 metų 
kunigystes šventėje. Buvo su
giedota l i e t u v a brangi". 

Pagerbimą ruošė Šv. Antano 
parapija. 

PRIESVELYKINIS 
RENGINYS 

Šv. Antano parapijos mote

rys balandžio 5 d. Verbų sek
madienį suruošė pyragų, tor
tų, pyragaičių ir namuose ga
mintų sūrių pardavimą. Ren
ginys buvo labai sėkmingas ir 
pelningas, nes parapijai buvo 
suaukota 350 dol. Turėjome 
arti 20 pyragų, tortų ir pyra
gaičių ir net 6 rūšių sūrius. 
Daug lankytojų pasinaudojo 
šia gera proga nusipirkti ska
nių ir įvairių kepsnių bei sū
rių. Viskas buvo parduota per 
vieną valandą! 

Vyko iš 50/50 lošimas. Buvo 
surinkta 114 dol. ir trys apdo
vanojimai — 10 dol., 15 dol. ir 
25 dol. Pelnas 64 dol. skir tas 
parapijos reikalams. Šio rengi
nio pelnas — 414 dol. paskirti 
parapijos paramai . Atsilankiu
sieji svečiai ir parapijiečiai 
smagiai praleido sekmadienio 
popietę, džiaugėsi savo pirki
niais ir apdovanojimais. Dėko
jame visiems už gausų atsi
lankymą, pinigines aukas, py
ragus, tortus, sūrius ir nuola
tinę paramą Šv. Antano para
pijai: 

R e g i n a J u š k a i t ė -
Š v o b i e n ė 

P O P I E T Ė SU 
KUN. DR. K Ę S T U Č I U 

TRIMAKU 
Balandžio 19 d. (sekmadie

nį) 12 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėje kun. Kęs
tutis Trimakas kalbės ir su
pažindins su savo nauja kny
ga „Asmenybės raida gyve
nime" — egzistencinio apsi
sprendimo psichologija. 

Kęstutis Trimakas yra pla
čiai išsišakojusi asmenybė. 
Keletą metų buvo „Laiškų lie
tuviams" vyriausiu redakto
riumi, 10 metų redagavo 
„Ateities" žurnalą, taip pat ir 
„Aidų" žurnalo vienas redakto
rių. Dirbo kaip klinikinis psi
chologas Veteranų ligoninėje 
ir buvo profesorius psichiatri
jos departamente, Loyolos uni
versitete, Čikagoje. 

Šiuo metu jis rašo penkių 
knygų religinės psichologijos 
seriją. Kasmet vyksta į Lie
tuvą, kur, kaip vizituojantis 
profesorius. Dėsto Vytauto 
Did. u-te. Kauno kunigų semi
narijoje, Religijos institute, 
Kretingoje ir Lietuvos kate
chetikos centre teologiją ir re
ligijos psichologiją. 

D e t r o i t o L i e t u v o s 
D u k t e r y s 

I r e n a A l a n t i e n ė 

DRAUGAS, trečiadenis, 1998 m. balandžio 8 d. 

A.tA. 
JUOZAS MATEKŪNAS 

Ir nei vienas medis nenori mirti, 
Ir nei vienas žolės stiebelis nenori mirti, 
Ir nei vienas visoj šioj žemėj nenori mirti. 
Ir kai krinta pirmieji lapai nuo medžių, žemėn, 
Ir pirmieji stiebeliai. 
Paragavę šalnos, užlūžta, 
O! Kaip tuščia širdy ir kaip liūdna, brangieji mano, 
Atsisveikint ir skirtis. 

(V. Šlaitas) 

Gyveno F a r m i n g t o n Hil ls , MI. 
Mi rė 1998 m. b a l a n d ž i o 6 d., su l aukęs 94 metų. 
G i m ė Estijoje, gyveno Kaune i r Philadelphijoje. 
Dide l iame nu l iūd ime liko: dukra Alė ir ž en ta s Andrius 

B u t k ū n a i ; a n ū k a i - Andr iu s , Paul ius s u žmona Alma 
ir v a i k a i s ; a n ū k ė s K r i s t i n a Zubrickienė s u vy ru Vitu ir 
v a i k a i s ; a n ū k ė Reg ina Puškor ienė su v y r u Gin ta ru i r 
v a i k a i s . 

Vel ionis bus p a š a r v o t a s Harr i s laidojimo namuose , 
Livonia , MI. 

La ido tuvėmis r ū p i n a s i laidotuvių d i rek torė J o l a n t a į 
Z a p a r a c k i e n ė . 

Nu l iūdus i : š e i m a i r g i m i n ė s . 

A.tA. 
VALERIA AUDICKAS 

ADOMAITIS 
Mirė 1998 m. kovo 30 d., Naples, FL, sulaukusi 89 metų. 
N u l i ū d ę liko: d u k t ė J u l i a (Micholas) Rapanos , anūkės 

L y n n e t t e i r M a r y B e t h Audickas. 
Vel ionė buvo ž m o n a a.a . Anthony Audicko ir mot ina 

a .a . Danie l (Joyce) Audicko . 
P r i v a č i o s l a i d o t u v ė s įvyks L i e t u v i ų t a u t i n ė s e 

k a p i n ė s e ba landž io 8 d. 

N u l i ū d ę : d u k t ė i r a n ū k ė s . 

A.tA. 
JUOZUI MATEKUNUI 

m i r u s , j o d u k r a i A L Y T E I B U T K Ū N I E N E I , ž e n t u i 
A N D R I U I i r v i sa i š e ima i re išk iame užuojautą . 

Alfonsas ir Dana Arlauskai 
Algis ir Gana Čekauskai 
Alfonsas ir Bronė Nakai 
Juozas ir Ona Peleckiač 

S u n n y Hil ls , F L 

Jonas ir Kazė Ratnikai 
Alfonsas ir Danutė Velavičiai 
Jonas ir Albina Vyšniauskai 

Neribotos paslaugos su 
55+ČEKIŲSĄSKAITA 

55+ 
čekių 

sąskaita 

( "ok ia i v e l t u i 
• I n d e l i a i n e š a 

n u o š i m č i u s 
• N ė r a m ė n e s i n i u 

m o k e s č i u 

I n d ė l i a i 
FDIC a p d r a u s t i 

$100,000 

G v v e n i m o k e -
J 

l iai p i l n i i š l a i d ų 
ir m o k e s č i ų . Be t 

jei jau pasiekėte 
55-ris metus, jūs 

užsipelnėte sąskaitą, 
kuri jums nieko ne

kainuos - tai nemo
kama 55+ čekių sąskaita 
TCF National banke. 

Nereikės mokėti nei už 
mėnesinį patarnavimą, 

nei už čekių išrašymą. Be 
to, visi čekių užsakymai -

veltui. Taip pat veltui 
galėsite gauti American 

Express keleivio čekius, 
„fax" ir „Xerox" paslaugas, 

notaro patvirtinimus, ATM 
kortelę. Atidarę sąskaitą gausite 

ir dovaną. Tad atvykite į TCF 
National Bank, kur'kelias į 55+ 

sąskaitą nemokamas! 
Susikalbėsite lietuviškai! 

T 

T C F R A N K Tel. 1-773-847-1140 

i 

http://www.wpon.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Didžiosios savaitės apei
gos ir pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke. Didysis 
ketvirtadienis, balandžio 9 
d., 7 vai. vak. Mišios lietu
viškai su procesija ir Švč. Sak
ramento garbinimas (iki 10 
vai. vak.); Didysis penkta
dienis: 3 vai. p.p. Kristaus 
kančios apeigos anglų kalba 
— Kryžiaus pagarbinimas ir 
Komunija; 7 vai. vak. pamal
dos lietuviškai; Didysis šeš
tadienis, bal. 11 d., 12:30 vai. 
p.p. velykinių valgių palaimi
nimas, 5 vai. p.p. ugnies ir van
dens palaiminimas, Vigilijos 
Mišios lietuvių kalba; Velykų 
sekmadienis, bal. 12 d., Pri
sikėlimo Mišios 6 vai. r. lietu
viškai. Visos kitos Mišios sek
madienine tvarka. Išpažin
tys: ketivrtadienį nuo 8:30 iki 
9 vai. r., 5:45-6:45 vai. vak.; 
penktadienį nuo 9-9:30 vai. r., 
5:45-6:45 vai. vak.; šeštadienį 
nuo 9-9:30 vai. r., 3-4:30 vai. 
p.p. Sekmadienį, Velykų die
ną, išpažinčių nebus klauso
ma. 

Zarasiškių klubo Čikago
je narių metinis susirinki
mas su svarbiais nutarimas ir 
dviejų kadencijų valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimais, 
šaukiamas balandžio 16 d., 1 
vai. p.p., Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose, 
2417 W 43rd. Str., Chicago. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

Apolonija Vitkuvienė, 
West Hartford, CT, Draugo 
fondo garbės narė, pavasario 
vajaus proga atsiuntė 1,000 
dol. prie ankstesnių 2,000 dol. 
įnašų ir tapo antrojo laip
snio garbės nare. Už taip 
didelę paramą DF nuoširdžiai 
dėkoja. 

Paįvairinkite Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 19 d., 2 
vai. popiet, puikios fortepijo
ninės muzikos koncertu, kurį 
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 
6641-45 S. Troy Str., Chicago, 
atliks pasižymėję ir visiems 
jau žinomi pianistai Sonata 
Deveikytė-Zubovienė ir Rokas 
Zubovas. 

Kas pernai ar dar anks
čiau dalyvavo po operos 
premjeros ruoštame koncerte, 
kur programą atlieka operoje 
dalyvavę solistai ir net choras, 
žino. kad tai ypatingas įvykis. 
Toks koncertas bus ir šiemet 
gegužės 3 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p.: Jaunimo centre. Bi
lietai jau gaunami „Sekly
čioje". 

Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte. 
Didįjį ketvirtadienį: 6 vai. 
vak. išpažintys, 7 vai. vak. šv. 
Mišios, Švč. Sakramento iš
statymas; adoracija iki 10 vai. 
vak.; Didįjį penktadienį: 
adoracija bažnyčioje nuo 8 vai. 
r. iki 2 vai.; 2:30 vai. p.p. 
Kryžiaus keliai, o 3 vai. litur
ginės apeigos ir Komunija, po 
apeigų — išpažintys; Didįjį 
šeštadienį: 3-4:30 vai. p.p. 
išpažintys, 8 vai. vak. Velykų 
vigilija; Velykų sekmadienį 
7 vai. r. Prisikėlimo Mišios, po 
to dar bus Mišios 9 ir 11 vai. r. 

„Tėviškės" ev. liuteronų 
parapija švęs Kristaus Pri
sikėlimo šventę sekmadienį, 
balandžio 12 d., 10:30 vai. r. 
šventiškomis pamaldomis su 
šventa vakariene. Parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko, giedos Maž
vydo velykines giesmes. Prieš 
pamaldas Velykų rytą parapi
jos jaunos šeimos ir jaunimas 
nuo 8:30 iki 10 vai. ruošia ve
lykinius pusryčius. Visi daly
vaukime. 

Eikime „pasiklumpinėti", 
t.y. dalyvaukime „Klumpės" 
koncertuose: Pasaulio lietuvių 
centre penktadienį po Velykų, 
balandžio 17 d., 7 vai. vak., o 
sekmadienį per Atvelykį, ba
landžio 19 d., 3 vai. p.p., Jau
nimo centre. Kas planuoja pa
sivaišinti prie Velykų stalo 
PLC didžiojoje salėje per Atve
lykį, lengvai suspės ir į kon
certą Jaunimo centre (nebent 
taip „nusivaišins", kad ne
pajėgs atsikelti). Vietą į tas 
vaišes galima rezervuoti, 
skambinant 708-448-7436. 

Didįjį penktadienį, ba
landžio 10 d., „Draugo" redak
cija, administracija ir spaus
tuvė nedirbs. „Draugas" su 
šeštadieniniu priedu (šešta
dienio data) bus išleistas 
Didįjį ketvirtadienį. 

Pranešama, kad BALFo 
įstaiga, veikianti „Draugo" pa
talpose, bus uždaryta Didįjį 
penktadienį, balandžio 10 d. 
Pradės dirbti pirmadienį po 
Velykų, balandžio 13 d. 

Kokios Velykos būtų be 
margučių? O jeigu tie „mar
gučiai" magnetukai, papuošti 
gražiu lietuviškų margučių 
raštu, tai jais galima pasi
džiaugti kur kas ilgiau negu 
tik Velykų laikotarpiu. Tokių 
„margučių" galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje. 
Kaina — 3 dol. 

Po „Aro" koncerto susi
žavėję klausytojai teiravo
si, ar nepardavinėjamos choro 
įdainuotos kasetės, ir buvo nu
sivylę, gavę neigiamą atsa
kymą. Tačiau dabar „Draugo" 
administracijoje galite įsigyti 
viso koncerto vaizdajuostę, nu
filmuotą Aleksandro Plėnio. 
Kaina 25 dol. Pasinaudokite 
proga ir Velykų šventės metu, 
kai turėsite kiek daugiau lai
ko, galėsite pasigrožėti gra
žiomis, patriotiškomis ir taip 
pat nuotaikingomis dainomis. 

LB Lemonto apylinkės 
soc. reikalų skyrius pra
neša, kad skyriaus patalpose, 
PLC Lemonte, vyks: 

— kiekvieną pirmadienį 7 
v.v. — anglų kalbos kursai; 

— kiekvieną antradienį nuo 
2-3 v.p.p. — parašų notariza-
vimas; 

— kiekvieną antradienį 2:30 
v.p.p. rodomi filmai ir vėliau
sios santraukos iš Lietuvos 
„Panorama" programų; 

— kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį nuo 2-3 v.p.p. tik
rinamas kraujo spaudimas. 

Autobusas į Lietuvių fon
do metinį narių suvažia
vimą, kuris vyks šeštadienį, 
balandžio 18 d., keleivius nuo 
Marąuette Parko lietuvių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios, 69th ir Washtenaw, 
paims 8 vai. r., o iš Brighton 
Park, 44th ir California, 8:15 
vai. r. Lietuvių fondas kviečia, 
kam patogiau, pasinaudoti au
tobusu ir dalyvauti LF su
važiavime. 

Petras Eierskis , Cleve-
land, OH, su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
geriausios sėkmės linkėjimus 
ir dar pridėjo 105 dol. auką. 
Kartu jis užprenumeravo 
„Draugo" dienraštį misijonie-
rei-seselei Emilei Šakėnaitei, 
kuri jau daugiau 60 metų dir
ba kartu su kun. Bendoraičiu 
vietinių indėnų tarpe Ama
zonės džiunglėse. Už paramą 
„Draugui" ir įvertinimą lietu
viškos spaudos svarbą, esame 
labai dėkingi. 

Ar nenorite vairuoti ke
lias mylias iki Morton aukš
tesniosios mokyklos auditori
jos, o paskui dairytis, kur sau
giai palikti automobilį? Pasi
naudokite autobusu. Kaina į 
abi puses tik 4 dol. Bilietų yra 
„Seklyčioje". 

ALTo fondo valdyba 
džiaugiasi, kad Vasario Še
šioliktosios proga tautiečiai 
gausiai aukojo ALTo reika
lams. Ypač dėkinga už aukas 
A. Bildušui, P. Povilaičiui, A. 
Liepinaičiui, V. ir O. Ka
činskams ir kitiems. 

$^,JMkj.%Sw.;,,m 
• Nuomoja sezonui va

sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pu r MI Tel. 773-776-4755. m 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S PuUski Rd., Chicago, IL « W 9 

(1 /2 bl. Į taurę nuo Balzeko muziejus) 
Tel. 773-582-4500 

'.4325 S B*ll Rd.. Lockport, E. 60441 
Tel 70S-301-4M6 

Valandos pasai tuaitaruną 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Ked*ie Avenue 
Chicago, IL 60618 

TeL 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sefttad 9 v.r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

rSkernai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 77S-M4-O100 

Valandos pagal Ruaitarima 

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortele, vairavimo leidimą 
(driver's l icense) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai Velykoms TRAN8PAK, 
4545 W. 63rd Street, Chi
cago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Užsakykite maisto kom

plektus giminėms Lietuvoje. 
Skubus siuntinių pristatymas į 
namus. Skambučiai į Lietuvą už 
$0.48 į min. Atlantic Ezpress 
Corp., tel. 630-257-6822 arba 
888-615-2148. 

(sk.) 
• Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334 

(sk.) 

• Gediminas Pranskevi-
čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• Tik 46 centai už minutę, 

skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• Juozas Laukaitis, Bet-

hesda, MD, ir Edwardas ir 
Dolores Yepko, Vermilion. 
OH, jie visi globoja po našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami metinį 
našlaičių mokestį jie globo
tiniams atsiuntė po $150. Dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 

t&L ŽVAIGŽDUTĖ 
hB^ULr M ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Linksmų šv. Velykų visiems! 
Redaktorius 

MTNTYS GAVĖNIAI 
Šia proga vienas pasakoji

mas, kuris liečia ir šį kraštą. 
Kun. J. Kolesinskis buvo sa

vo žmonėms atsidavęs, nusi
statęs prieš rusų okupaciją 
Lietuvoje. Už dalyvavimą 
1863 m. sukilime jis buvo pa
imtas į kalėjimą ir nuteistas 
mirties bausme. 

Po teismo jis buvo uždarytas 
į vieną kamerą su kitu lietu
viu, kuris buvo nuteistas iš
tremti į Sibirą. Tam katalikui 
valstiečiui labai pagailo, kad 
mirtų nuteistas kunigas ir ji
sai pasisiūlė eiti mirti Kole-
sinskio vardu, o kunigas tegul 
keliauja į ištrėmimą, kur žmo
nėms galės daugiau naudos 
padaryti. 

Taip anas nežihomas lietu
vis, apsirengęs kunigo drabu
žiais, išėjo su budeliais į nu
žudymo vietą, o Kolesinskis jo 
vieton išvyko į Sibirą. Ištrėmi
me išbuvo 25 metus, gyvenda
mas daugiausia Jenisiejaus 
apylinkėse. Bausmę atlikęs 
grįžo Lietuvon, bet ir čia jam 
sąlygos rusų okupacijoje buvo 
neįmanomos, dėlto — išvyko į 
Ameriką. Įsikūrė Čikagoje. 
1892 m. kovo 2 d. vysku
pas jį paskyrė organizuoti pir
mąją lietuvių parapiją Šv. 
Jurgio vardu. 

Parapiją įkūrė, lietuviams 
gražiai talkino, ir tai dėka ne
paprastos vieno Lietuvos žmo
gaus aukos. Tą faktą pasakojo 
žmonės, artimi kun. Kolesins-
kiui. Nėra galimybių jį patik
rinti, bet nėra pagrindo ir juo 
abejoti. Kaip gi didelė auka 
buvo ano lietuvio, kuris ryžosi 
mirti, kad žmonių apaštalas 
liktų gyvas. 

Ir mažesnės aukos yra nau
dingos Dievui ir Tėvynei, tik 
reikia daugiau ryžto. 

Pagal kun. J. Prunskj 
Redaktorius 

SENOVĖS LIETUVIŲ 
TRADICIJOS 

Jau senais laikais Lietuvos 
žmonės visada šventė Vėlines. 
Mes švenčiame Vėlines lapk
ričio 2 d. Yra paprotys padėti 
ir uždegti žvakę ant kapo mi
rusio atminimui. Žmonės dė
davo žvakes ir bažnyčioje. 
Sakoma, kai uždegi žvakes ir 
sukalbi maldas, išlaisvini sie
las iš skaistyklos. Jeigu kas 
linksminasi per Vėlines, miru
sios vėlės gali žmogų padaryti 
nelaimingu. Ir šiomis dieno
mis žmonės meldžiasi ir eina į 
bažnyčią Vėlinių dieną. Taip 
pat eina į kapines ir uždega 
žvakes ant mirusių kapų. 

Justinas Trumpickas 
(Hamiltono Ateitininkų 

1997 m. laikraštėlis) 

Mūsų tėvų kovos ir aukos 
dėl lietuviškos knygos yra tes
tamentinis įpareigojimas vi
soms Lietuvių Tautos kar
toms. 

Lietuvis organizuoja ir re
mia spausdintą lietuvišką žo
dį. 

Lietuvių charta 

ŠILTOS ŽIEMOS 
ATOSTOGOS 

Savo žiemos atostogas su 
šeima praleidau Karibų saloje 
— Aruboje. Man labai patiko 
ten būti. Aš maniau, kad bus 
labai keista praleisti Kalėdas, 
kur nėra sniego kepurių ir ne
reikia pirštinių. Greitai pa
miršau žiemos orą. Aruboje 
buvo labai šilta, saulėta. Vie
toje sniego buvo smėlis. Vie
toje ledo buvo jūra. Vietoje 
pūkinių švarkų, buvo maudy
mosi kostiumai. Visą laiką 
praleidome lauke ir vandeny
je. Jūros vandens temperatūra 
buvo 80T. Baseino vandens 
temperatūra buvo irgi 90T. O 
jacuzzi" vandens temperatū
ra buvo 105T. 

Kai nusibosdavo plaukioti, 
žaisdavau tinklinį smėlyje. 
Mes matėme didžiulius laivus 
Arubos uoste. Visi kalbėjo is
paniškai, o pirkti buvo galima 
už dolerius, nors oficialus pini
gas buvo olandų florinas. 

Smagiausias ir įdomiausias 
įvykis „Snorkeling^ Kai mes 
nardėme po koralus, matėme 
daug labai gražių, mažų, dide
lių, ilgų, trumpų spalvingų 
tropikinių žuvų. Mes galėjome 
nardyti prie nuskendusio vo
kiečių laivo. Tik viena bėda, 
kad per daug nudegiau. 

Mano manymu yra daug ge
riau žiemos atostogas praleisti 
kur yra šilta ir saulėta. Aš 
norėčiau ir kitais metais pra
leisti žiemos atostogas, kur 
yra šilta ir saulėta. Aš norė
čiau ir kitais metais važiuoti 
kur nereikia didelio lagamino. 

Aleksas Hauser, 
Bostono lit. m-los 8 kl. 

mokinys 

— Ar tai jūsų šuo užkasinėja 
mano akinius? — klausia vy
riškis paplūdimyje. 

— Ne, mano tas šuo, kuris 
dabar graužia jūsų guminę 
valtį. 

KURPIUS GYDYTOJAS 
Netikęs kurpius, spaudžia

mas sunkių bėdų, svetur nu
vykęs, ėmė daktarauti gud
riai: žmonėms pardavinėjo 
naują priešnuodį neva ir pa
sipūtęs gyrėsi žodžiais prakil
niais. Karalius tos šalies, su
sirgęs nelengva liga, panoro 
išbandyti kurpiaus gydymą. 
Paprašęs indo, pila sklidiną 
(pilną) vandens ir kurpius 
vaistus maišo su nuodais 
jame, žadėdamas atlyginti 
kurpiui, jei jisai išgers. Bet 
tas, mirties pabūgęs (išsi
gandęs), tiesą atskleidė: ne 
gydymo menu pasiekęs jis 
garbės, o tuo, kad žmonės čia 
nemokšos ir kvailiai. Visus 
tada sukvietęs, ėmė taip 
kalbėti valdovas: „Kaip maty
ti, jūs išties kvaili, jei atiduo
da t gyvastį į to rankas, kam 
nesiryžo kojų niekas patikėti 
svetur". Sakyčiau aš, jog čia 
kalba apie tokius, kurie be
gėdžius remia savo kvailumu. 

Fedras 

IŠMINTYS 

Surinktos Philadelphijos lit. 
m-los rV ir V skyrių mokinių: 
1. Kuo daugiau išmokau, tuo 
daugiau sužinojau, kad labai 
daug nežinau. 2. Geriau turėti 
vieną gerą draugą, negu daug 
pažįstamų. 3. Reikia kalbėti 
lietuviškai. Kai vaikai tyli, yra 
ramu, o kai žmona tyli, yra 
baugu. 4. Nereikia per ilgai 
miegoti, nes pasidarysi storas 
41 metų asmuo. 5. Bulves nu
lupus reikia į vandenį pa
merkti (kad neparuduotų). 

DIDŽIOJI SAVAITĖ 
(Lietuvių tautosaka) 

Jeigu Didįjį Ketvirtadienį 
dar saulei netekėjus apsiprau
st, tai visus metus būsi švarus 
(Striūnaitis) 

Jei Didįjį Ketvirtadienį šu
kuosi galvą, tai vištos ežias iš
draskys (Daugėliškis) 

Didįjį Penktadienį neskalbia 
baltinių, kad ledai neišmuštų 
javų. Nemala rankinėmis gir
nomis, kad griausmas ne
trenktų (Liškiava). 

Didįjį Šeštadienį piemuo ei
na parnešti švęstos ugnies ir 
švęsto vandens. Jis stengiasi 
pats pirmas pasisemti van
dens, tada jo šeimininko bus 
riebūs gyvuliai ir piemuo vi
suomet pirmas išgins bandą, 
tai yra bus nemiegalis. Jei 
parneš degančią ugnį, tai jo 
šeimininko arkliai kaip ugnis 
degs, tai yra, bus riebūs ir 
greiti. (Dūkštas). 

Parsinešama švęsto van
dens, kad mirštant nuo nu
mirėlio piktas dvasias išvai
kytų, ir geriamas pirmą Ve
lykų dieną. (Girkalnis) 

GALVOSŪKIO NR. 98 
ATSAKYMAS 

1. Kapčiamiestis, 2. Šančiai, 
3. Gaustas. 

GALVOSŪKIO NR. 99 
ATSAKYMAI 

Garsus reiškiantieji žodžiai: 
Barkšti, girgždėti, bliauti, 
tarškėti, čiulbėti, dundėti. 
Dar galima priskirti — žaisti, 
jei žaidžiama triukšmingai, 
verkti —jei verkiama garsiai. 

GALVOSŪKIO NR. 100 
ATSAKYMAI 

1. Lietuvos karalius Gedimi
nas turėjo septynis sūnus: 
Manvydą, Narimantą, Algir
dą, Kęstutį, Karijotą, Liubartą 
ir Jaunutį. (V. Sruogienės 
J-ietuvos istorija" 114 psl., 
Chicago, 1956). 2. Vyskupo 
lazda — Pastoralas simboli
zuoja Ganytojo pareigas. Po
piežiai nenešioja pastoralo, 
nes, pasak seno pasakojimo, 
apaštalas Petras savo pasto-
ralą padovanojo šv. Aucheri-
jui. Vietoje pastoralo popiežius 
nešioja kryžių. 3. Prieš atsi
randant Austro-Vengrijai, Eu
ropoje gyveno nuo Bacho iki 
Šumano apie vienuolika pa
saulinio garso muzikų-kom-
pozitorių. 4. Austro-Vengrįjos 
laikais Europoje gyveno nuo 
Rossini iki Geršvvino viso apie 
33 pasaulinio garso kompozi
toriai (The American Peoples 
Enc. 14-206, Chicago, 1957). 
5. Austro-Vengrija gyvavo 51 
metus, nuo 1867 iki 1918 me
tų (L.E. 1-461, Boston, 1953). 

GALVOSŪKIS NR. 116 
(Žiūrėkite brėžinėlius) 

/ 3> 3 

Tarp šių penkių figūrų yra 
panašių. Jas suraskite ir pa
žymėkite. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 117 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Į tuščius langelius įrašykite 
raides, iš kurių, pagal duotus 
nurodymus, susidarys žodžiai: 
1. Skrendantis gyvis. 2. 
Paukščio laikini namai. 3. 
Paukščio galas. 4. Vanagas tu
ri labai aštrius... 5. Iš ko 
paukštis gimsta. 6. Su kuo 
paukštis lesa? (vard. 1:). 7: 
Gandras yra ūki
ninkams, nes sulesa vabalus. 
8. Su kuo paukštis mato? 
(vard. daug.). 

Sudarė Laura Seštokaitė 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 118 
Patikrinkite savo istorijos 

žinias: 1. Kada buvo priimta 
sugriežtinta antroji Lietuvos 
Konstitucija, tačiau tautinių 
mažumų ir žmogaus teisės es
mingai nebuvo paliestos. 2. 
Kada Vokietijoje paėmė val
džią Hitleris? 3. Kelintais me
tais Lietuvoje vyko klaipė
diečių hitlerininkų Neuma-
nn'o — Sass'o byla? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 119 
Atsakykite į šiuos klausi

mus: 1. Aukščiausias vyro bal
sas? 2. Paganini instrumen
tas? 3. Rokenrolo karalius? 4. 
Styginis labai jaunimo mėgs
tamas instrumentas? (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR 120 
(Žiūrėkite brėžinį su 
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Tuščiuose langeliuose sker
sai įrašykite raides, kad iš jų 
susidarytų žodžiai 

Atsiuntė 
Kun. dr. E. Gerulis 

(5 taškai) 
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