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Rusija pateikė ypatingus 
reikalavimus dėl Karaliaučiaus 

Vilnius, balandžio 4 d. 
(BNS) — Lietuvai integruo
jantis į Europos ekonominę ir 
saugumo šeimą, Maskva rei
kalauja nekliudomo tranzito 
per Lietuvą tarp Kara
liaučiaus srities ir likusios Ru
sijos bei neturinčių precedento 
vizų lengvatų savo piliečiams. 

Atsakydama į pluoštą Euro
pos Sąjungos ir Lietuvos bend
rų pasiūlymų dėl Kaliningra
do srities ateities, Rusija pa
teikė Briuseliui ir Vilniui 
pluoštą reikalavimų, kurie, 
Maskvos nuomone, apsaugos 
Karaliaučiaus sritį nuo išori
nės izoliacijos, Lietuvai atei
tyje tapus Europos Sąjungos 
ir NATO nare. Siekdama šio 
tikslo, Rusija siūlo keliolika 
priemonių transporto ir tran
zito, vizų politikos, energeti
kos, žuvininkystės ir kitose 
srityse. Be kita ko, Rusija 
reikalauja galimybės be patik
rinimo pasienio postuose ge
ležinkeliais ir automobilių ke
liais gabenti krovinius per 
Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos 
teritorijas, oro susisiekimo 
koridoriaus su galimybe ypa
tingais atvejais leistis Lietu
vos oro uostuose. 

Maskva reikalauja bevizio 
režimo tarp Rusijos ir Kara
liaučiaus srities, pervežant ke
leivius nustatytais maršru
tais geležinkeliu ir autobu
sais, ir pagal specialių lei
dimų sistemą, kai vykstama 
savo automobiliu. 

Maskva taip pat pageidauja, 

kad Kaliningrado srities nuo
latiniai gyventojai gautų me
tines Šengeno vizas lankytis 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvi
joje. 

Rusija reikalauja teisės per 
Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos 
teritoriją į Karaliaučių tiesti 
naftotiekius, dujotiekius ir 
elektros tiekimo liniją. Be to, 
reikalaujama leidimų Kalinin
grado srities žvejams vesti 
žūklę ES plotuose Baltijos 
jūroje. 

Maskva reikalauja, kad visi 
iki šiol sudaryti Karaliaučiaus 
srities ūkio subjektų sandoriai 
su ES ir šalimis kandidatėmis 
galiotų numatytą laiką, net 
jeigu tai prieštarauja ES teisy
nui. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
patvirtino gavęs pasiūlymų 
pluoštą kovo mėnesį iš Rusijos 
UR ministro Igor Ivanov, 
tačiau pabrėžė nelinkęs jų ko
mentuoti. 

Mes buvome paprašyti Euro
pos Sąjungos įvertinti tuos 
pasiūlymus. Mes atsakėme 
gana abstrakčiai, kad mes no
rime, kad viskas būtų ES tei
sės rėmuose", — sakė A. Va
lionis. 

A. Valionis pabrėžė, kad 
Maskva, kalbėdama apie Ru
sijos karinį tranzitą per Lie
tuvą, privalo kalbėti su Lietu
va „kaip su būsimąja NATO, 
nare, įvertinant Lietuvos na
rystės šioje organizacijoje įsi
pareigojimus". 

* Vyriausybė n u t a r ė 
įsteigti Lietuvos kultūros 
atašė pareigybes diplomati
nėse atstovybėse Rusijoje ir 
Lenkijoje. Šios pareigybės pa
tvirtintos siekiant suaktyvinti 
bendradarbiavimą ir kultūri
nius mainus su strategiškai 
svarbiomis Lietuvai šalimis. 

(BNS) 
* Seimo Teisės ir teisė

tvarkos komitetas (TTK) 
žada taisant šių metų biu
džetą skirti daugiau lėšų Ge
neralinei prokuratūrai. Parla
mentarai pripažino, jog dabar 
prokuratūrai skiriamų lėšų 
nepakanka jai priskirtoms 
funkcijoms tinkamai atlikti. 
Dar sausio mėnesį Generali
nis prokuroras Antanas Kli
mavičius kreipėsi į Seimo pir
mininką, prašydamas šiais 
metais paprastosioms išlai
doms papildomai skirti 4,8 
mln. litų. A. Klimavičius teigė, 
jog prokuratūra neturi lėšų 
pašto išlaidoms, transporto, 
patalpų nuomai, ekspertizei, 
kanceliarinėms prekėms ir 
kompiuterinei technikai įsi
gyti. (BNS) 

* Valdančiosios koalicijos 
partnerė Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjunga 
(MKDS) trečiadienį pareiškė 
sveikinanti Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko iniciatyvą 
konsultuotis su opozicinėmis 
partijomis, tačiau pareiškė, 
jog tokios idėjos pirmiausia 
turėtų būti aptartos pačioje 
valdančiojoje koalicijoje. Mo
dernieji krikščionys demokra
tai pareiškė, jog tokiu atveju 
netektų prasmės Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS), Naujo
sios sąjungos (NS sociallibe
ralų), Centro sąjungos (CS) ir 
MKDS koalicinė sutartis. Pa
reiškime primenama, jog pa
gal šią sutartį „ministrus pa
siskirsto NS ir LLS pagal 
rinkimų metu gautų mandatų 
skaičių Seime". (BNS) 

* Muzikos grupė „Endiche 
vis. sat" naujausią savo kon
certą, skirtą S. Kubriko filmui 
„2001 m. kosminė odisėja", ro
dys Kaune, šokio teatro „Au
ra" studijoje. Organizatoriai 
perspėjo, jog nuo 10 valandos 
vakaro dėl kriminogeninės si
tuacijos Kaune durys bus už
rakintos. Žiūrovai, norintys 
stebėti renginį iki pabaigos, 
galės nakvoti salėje, todėl or
ganizatoriai siūlo atsinešti 
miegmaišius. (Elta) 

* Lietuvos muziku rėmi
mo fondas balandžio 5 d. pra
deda trečiąjį ..Sugrįžimų" fes
tivalį. J gimtinę trumpam su
grįš užsienio šalyse studijuo
jantys arba dirbantys jaunieji 
Lietuvos muzikai. Pasak Mu
zikų rėmimo fondo direktorės 
Liucijos Stulgienės, šįmet 
.,Sugrįžimuose" koncertuos 
dvylika „išeivių" muzikų -
instrumentininkų ir vokalistų 
- iš septynių pasaulio šalių. 
Jiems talkins trys užsienio ko
legos ir šeši Lietuvos atlikėjai. 
..Sugrįžimų" koncertai iki ge
gužės 25 dienos vyks Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje ir Visa
gine. Balandžio 20 dieną Sta
sio Vainiūno name rengiamas 
JAV gyvenančios dainininkės 
ir poetės Juozės Krištolaity-
tės-Daugėlienės kūrybos vaka
ras. (Eluo 

* Lietuvos generalinė 
prokuratūra paprašė Simon 
VViesental centro Jeruzalės 
skyriaus vadovo Efraim Zuroff 
pateikti jo turimus duomenis 
apie Venesueloje ir JAV gyve
nančius įtariamuosius žydų 
genocidu lietuvius. Specialiųjų 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Rimvydas Valen-
tukevičius užtikrino, kad ga
vus prašomus duomenis, bus 
nedelsiant pradėtas tyrimas, o 
įtarimams pasitvirtinus ir 
esant pagrindo - minėtiesiems 
asmenims bus iškeltos bau
džiamosios bylos, imsi 
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Su darlx> vizitu Lietuvoje viešinti Austrijos Respublikom užsienio reikalų 
ministrė Benita Ferrero-Waldner susitiko su užsienio re: kalų ministru An
tanu V'alioniu. Gedimino Žilinsko (Elta; nuotr. 

Ragina Lietuvą apsispręsti dėl 
antrojo IAE bloko uždarymo 

Vilnius, balandžio 4 d. 
(BNS) — Austrijos užsienio 
reikalų ministrė Benita Ferre-
ro-Waldner paragino Lietuvą 
greičiau apsispręsti dėl Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
2-ojo bloko uždarymo datos. 
Tai ji pareiškė po susitikimo 
su užsienio reikalu ministru 
Antanu Valioniu, kuriame 
daugiausia dėmesio buvo skir
ta Lietuvos integracijos į Eu
ropos Sąjungą klausimams. 

„Mes sveikiname Lietuvos 
planus pirmąjį IAE reaktorių 
uždaryti jau 2005 metais, 
tačiau tikimės, jog sprendimą 
dėl antrojo reaktoriaus už
darymo vyriausybė priims 
anksčiau nei 2004", žurnalis
tams sakė B. Ferrero-VVald-
ner. 

Tokį raginimą Lietuva jau 
keletą kartų gavo iš ES insti
tucijų Briuselyje. Kol kas Lie
tuva planuoja dėl antrojo IAE 
bloko likimo apsispręsti 2004 
metais — manoma, kad vi
siško jėgainės uždarymo data 
galėtų būti 2010-ieji. Tačiau, 
ES nuomone, Lietuva tai tu
rėtų padaryti anksčiau. IAE, 
kurioje veikia du sovietų ga
mybos RBMK modelio reakto
riai, pagamina daugiau nei 70 
proc. Lietuvos elektros energi
jos. Nepaisant gausių Ignali
nos AE įdiegtų patobulinimų, 
Vakarai šiuos reaktorius laiko 
iš esmės nesaugiais. 

A Valionis taip pat atkreipė 

dėmesį į Lietuvos ir Austrijos 
skirtingas pozicijas dėl laisvo 
darbo jėgos judėjimo ES erd
vėje, kai į ją įsilies naujos ša
lys. 

Austrija pageidauja 7-erių 
metų pereinamojo laikotarpio 
laisvam darbf jėgos judėjimui 
na toms ES parems. ^Austri
ja yra apsupta 4 šalių-kan
didačių, tad, siekiant apsisau
goti nuo galimos imigracijos 
bangos, pereinamasis laiko
tarpis mums yra būtinas", — 
teigė Austrijos užsienio rei
kalų ministrė. 

Pasak A. Valionio, vienas iš 
fundamentaliausių ES prin
cipų — laisvas darbo jėgos 
judėjimas — turėtų būti taiko
mas Lietuvai iškart, kai ji 
taps ES nare. 

Austrijos užsienio reikalų 
ministrė patikino, kad nepai
sant kai kurių nesutarimų, 
Austrija remia Lietuvos na
rystę ES. „Mes laikomės pozi
cijos, jog antrosios bangos 
kandidatės gali pasivyti pir
mosios bangos valstybes", — 
sakė B. Ferrero-VValdner. Jos 
teigimu, viskas priklauso nuo 
konkrečiosios valstybės pa
žangos. 

B. Ferrero-VValdner taip pat 
susitiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi. Pokalbyje Lietu
vos vadovas pakartojo savo 
kvietimą Austrijos prezidentui 
Thom Klestil apsilankyti Lie
tuvoje. 

* Londone pasirašyta 
Lietuvos ir Europos rekons
trukcijos ir plėtros banko 
(ERPB) sutartis dėl tarptauti
nio Ignalinos atominės elekt
rinės (AE) eksploatavimo nu
traukimo tarptautinio rėmimo 
fondo veiklos. Didžiosios Bri
tanijos sostinėje vyksiančioje 
pirmojoje Donorų asamblėjo
je Lietuvos ir ERPB atstovai 
pristatė pirmąjį bendrąjį pro
jektą, pagal kurį artimiausiu 
metu turėtų būti paskelbtas 
tarptautinis konkursas kon
sultantams parinkti, kurie 
kartu su atomines jėgainės 
specialistų grupe prižiūrėtų 
jėgainės uždarymo projektų 
įgyvendinimą. ES ir šalys do
norės per pernai Vilniuje vy
kusią donorų konferenciją 
pažadėjo elektrinės uždary
mui skirti daugiau kaip 200 
mln. eurų. (BNS) 

* Dar vieną veikėją iš Lie
tuvos užsienyje klampina ne
teisėtai gau:i milijonai - Vo
kietijos tei-ėsauga areštavo 
271 tūkstantį Didžiosios Bri
tanijos svaru sterlingų. Mano
ma, kad šiuos pinigus kontra
bandos būdu uždirbo žinomas 
Lietuvos šešėlinio pasaulio 
veikėjas Arūnai Pūkelis, pra
varde „Svirnus". Jis laikomas 
vienu didžiausių kontrabandi
ninkų, kontroliuojančių nele
galių cigarečių srautus iš Lie
tuvos į Didžiąją Britaniją. 

Bh»U 
* Molėtu rajono Bijūnų 

kaime rastas nužudytas už
darosios akcinės bendroves 
..Tomija" direktoriaus pava
duotojas gamybai Rimantas 
Gaidamavičius. 36 metų R. 
Gaidamavičius buvo užmuštas 
metaliniu strypu ar kitu pa
našiu daiktu. (Elta) 

V. Adamkaus ir R. 
Pakso susitikimas 
Vilnius, balandžio 4 d. 

(Elta) - Bet koks nestabilu
mas Lietuvos politikoje būtų 
pražūtingas strateginiams 
Lietuvos siekiams. Tokią pozi
ciją po įvykusio susitikimo su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi išsakė ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas. 

R. Paksas patvirtino kalbė
jęsis su Seimo pirmininku Ar
tūru Paulausku apie galimybę 
užleisti socialliberalų lyderiui 
šalies vadovo postą ir likti 
dirbti ministrų kabinete. Ta
čiau R. Paksas teigė, jog jokios 
derybos šiuo klausimu su A. 
Paulausku nevyksta. 

R. Paksas taip pat informa
vo prezidentą apie savo vizitą 
į Švediją ir derybų su Europos 
Sąjunga padėtį. R. Paksas ti
kisi, jog Lietuvai pavyks baig
ti derybas dėl dar 10-12 sky
rių per šį pusmetį. Jis taip pat 
pareiškė, kad Lietuva derybų 
skyrių dėl energetikos turėtų 
pradėti pakankamai pasiruo
šusi. Pagal vyriausybės pa
tvirtintus kalendorinius pri
vatizavimo grafikus, „Lietu
vos energija" turėtų būti pri
vatizuota iki kitų metų vasa
rio, o „Lietuvos dujos" - iki 
šių metų spalio. 

Susitikime su V. Adamkumi 
taip pat buvo aptarta susida
riusi padėtis dėl žemdirbių bei 
„Linavos" protestų akcijų ir 
biudžeto pajamų. R. Paksas 
pažymėjo, kad palyginti su 
praėjusiais metais biudžeto 
surinkimas padidėjo ketvirčiu. 

Patvirtintas naujas 
„Sodros" vadovas 
Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) 

— Vyriausybė trečiadienį 
Valstybinio socialinio draudi
mo fondo („Sodros") direkto
riumi patvirtino Dalių Prevelį. 
„Sodrai" jis pradės vadovauti 
nuo balandžio 12 dienos. 

D. Prevelio kandidatūrai 
praėjusią savaitę pritarė ir 
„Sodros" taryba. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Vilija Blinkevičiūtė 
teigė, kad jos pasirinkimą nu
lėmė tai, jog D. Prevelis turi 
administravimo ir darbo drau
dimo srityje patirtį. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
taip pat tikisi, jog naujas 
„Sodros" vadovas pateiks pa
siūlymus, kaip padidinti ap
draustųjų skaičių. 

D. Prevelis žurnalistams 
sakė, kad pirmiausia atliks 
dabartinės padėties „Sodroje" 
analizę, o tuomet sudarys 
priemonių planą jos padėčiai 
pagerinti. „Sodrą" reikia iš
gelbėti — kitokios situacijos 
aš neįsivaizduoju", — sakė 
būsimasis fondo vadovas. 

39 metų D. Prevelis, 1985 
metais Vilniaus universitete 
baigęs Matematikos fakultetą, 
šiuo metu yra draudimo bend
rovės „Preventa" Asmens 
draudimo biuro direktoriaus 
pavaduotojas. 

Prieš teikiant kandidatūrą į 
„Sodros" vadovus, buvo kreip
tasi į Specialiųjų tyrimų tar
nybą (STT), kuri pareiškė, jog 
neturi jokios neigiamos infor
macijos apie D. Prevelį. 

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas pripažįs
ta, kad Naujosios politikos vy
riausybę palaiko ne Seimo 
dauguma, o mažuma - koalici
ja ramstoma opozicijos pe
čiais. „Riba, ant kurios laikosi 
vyriausybe, labai sunkiai įžiū
rima - tai trys arba du bal
sai", sakė A. Paulauskas.Elta-R 

* Rusijos Federacijos Ta
ryba patvirtino Rusijos ir Lie
tuvos vyriausybių susitarimą 
dėl pensinio aprūpinimo. Susi- . 
tarimas numato garantijas 
pensinio aprūpinimo srityje 
asmenims, nuolat gyvenan
tiems Rusijos arba Lietuvos 
teritorijoje. Susitarimas netai
komas aprūpinant pensijomis 
kariškius ir jiems prilygintus 
asmenis, kurie yra Rusijos 
arba Lietuvos piliečiai. Lietu
vos ir Rusijos vyriausybių su
sitarimas grindžiamas terito
riniu principu, kurio esmė -
pensijas pagal savo įstatymus 
skiria ir moka valstybe, kurios 
teritorijoje asmuo gyvena. 

(BNSi 
* Savo veiklą pradeda pir

moji Lietuvoje akademinio 
jaunimo naujienų agentūra 
LIST. Informacinė studentų 
agentūra rinks ir platins ša
lies jaunimui aktualiausias ir 
įdomiausias žinias apie visas 
gyvenimo sritis — mokslą, 
studijas, politiką, sportą, me
ną, pramogas. Idėjos auto
riaus ir projekto koordinato
riaus Eriko Viršilo teigimu, 
tikimasi, jog LISTe skelbia
mos naujienos bus patogus in
formacijos šaltinis ne tik stu
dentų, bet ir nacionalinei bei 
regioninei žiniasklaidai, ra
šančiai apie jaunimą, o ilgai
niui galbūt taps rimtu konku
rentu dabar veikiančioms di
džiosioms naujienų agentū
roms. Agentūroje bendra
darbiauja daugelio Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, kolegijų 
studentai, jaunimo organi
zacijų atstovai, kurie teikia 
informaciją apie įvykius jų 
mokykloje, mieste, krašte. 
Šiuo metu agentūra turi 
per dvi dešimtis bendradar
bių. LISTo naujienos pasie
kiamos studentams ir žinia-
sklaidos atstovams prieina
miausiu keliu — internetu. 
Žinios kaupiamos ir sistemina
mos interneto puslapyje adresu 
http://list.studentas.lt. (Elta) 

* Daugiau kaip po dešim
ties metų pertraukos atgai
vinama tradicija Dailės mu
ziejuje rengti chorinės muzi
kos koncertus. Šios iniciatyvos 
ėmėsi Lietuvos dailės muzie
jaus direktorius Romualdas 
Budrys ir vyrų choro „Varpas" 
prezidentas Bronius Rėza. Ti
kimasi, kad atgaivinta kon
certų tradicija padės suakty
vinti chorų veiklą, kelti jų me
ninį lygį, taip pat skatins 
poetus rašyti dainų tekstus 
chorams, o kompozitorius — 
kurti jiems muziką. (Elta) 

* Lietuvos vyriausybė nu
sprendė iš savo rezervo fondo 
paskirti 100 tūks. litų nuken
tėjusiems nuo potvynio Ukrai
noje paremti. Lėšos iš vyriau
sybės rezervo fondo skiriamos 
Sveikatos apsaugos ministeri
jai, kuri už jas turės sufor
muoti medikamentų ir medici
nos priemonių siuntą. BNS/ 

* Lenkijoje baigėsi beveik 
dvi savaites trukusios Lietu
vos. Lenkijos ir Ukrainos ka
rių pratybos, kurias surengė 
Kanada. Pratybos, kurias ve
dė instruktoriai iš Kanados, 
buvo skirtos taikdarių paren
gimui. Kariai dalyvavo teori
niuose ir praktiniuose užsiė
mimuose. Pasak Lietuvos gy
nybos atašė Lenkijoje majoro 
Rimo Litvino, kanadiečiai pui
kiai įvertino Lietuvos karių 
pasirengimą, anglų kalbos ži
nias, džiaugėsi, kad bendrau
jant nereikia vertėjų. Lietu
viai buvo paskelbti geriausiais 
sporto varžybose ir pristatant 
savo šalį. (BNSl 

* Naujoji sąjunga (social
liberalai) kaltina bendrovę 
„Lietuvos telekomas" ignoruo
jant Vyriausybės nutarimus ir 
teigia, jog ji nesiskaito su gy
ventojais. Naujosios Sąjungos 
(NS) išplatintame pranešime 
spaudai teigiama, kad šių me
tų sausio 12 dieną baigėsi lai
kas, kai daugiabučių gyve
namųjų namų butų savininkų 
bendrijos turėjo teisę gauti 
kompensaciją už savo lėšo
mis įrengtus telekomunikacijų 
tinklus. NS Seimo frakcijos 
seniūno Gedimino Jakavonio 
teigimu, „praktika parodė, jog 
šis kompensavimas virto pasi
tyčiojimu iš visų miestų dau
giabučių namų savininkų ben
drijų". Pranešime teigiama, 
kad dideliam daugiabučių koo
peratinių namų kvartalui 
Klaipėdoje, kuriame gvvena 
apie 30 tūkst. gyventojų, 
„Lietuvos telekomas" atsisakė 
kompensuoti gyventojų išlai
das vien todėl, kad bendrijos 
neišsaugojo visų mokėjimo 
dokumentų. Tuo tarpu nesun
ku įsitikinti, jog Klaipėdos 
miesto kapitalinės statybos 
skyrius pinigus tikrai gavo. G. 
Jakavonio teigimu, šio mono
polininko („Lietuvos telekomo" 
— BNS) darbo stilius nekelia 
pasitikėjimo ir neprisideda 
prie Lietuvos valstybės bei te
lekomo, jo užsienio savininkų, 
bendradarbiavimo puoselėji
mo. (BNS) 

* Nusikaltimų skaičius 
Lietuvoje, palyginus su 1999 
m., registruotų nusikaitimu 
skaičiumi padidėjo 6,8 proc 
Daugiausia — 35 proc. pa
didėjo transporto vagysčių ir 
33 proc. nusikaltimų, susiju
sių su narkotikais. Tačiau ir 
toliau išlieka 1998 metais pra
sidėjusi sunkių nusikaltimų 
mažėjimo tendencija. Smar
kiausiai nusikalstamumas iš
augo Pakruojo rajone, Visagi
no mieste, Varėnos, Jurbarko, 
Radviliškio ir Pasvalio rajo
nuose. Pagal nusikaltimų skai
čių, tenkančių 10 tūkst. gy
ventojų, pirmauja Klaipėda, 
toliau eina Vilnius, Šiauliai, 
Panevėžio rajonas, Klaipėdos 
rajonas ir Mažeikių rajonas. 
(BNS) 

* Lietuvoje verda kova 
dėl valdžios: vos pusmetį 
valdžioje išbuvę socialliberalų 
ir liberalų vadovai panoro 
valdyti šalį kartu su opozicija 
ir net žada šiai siūlyti kelis 
ministrų portfelius. Seimo pir
mininkas neatmetė galimybės 
mainais į paramą Seime da
bartinei opozicijai perleisti 
sveikatos bei žemės ūkio mi
nistrų postus Elta-LŽ-I.A 

* Nuo šiol visa informaci
ją apie šalyje teikiamas pas
kolas, nuomą bei draudimo 
bendrovių siūlomas paslau
gas, išsimokėtinai įsigyjamą 
turtą bus galima rasti interne
to tinklalapyje tawn.paskola.ll 
Tinklalapį vartotojams prista
tė didžiausia Baltijos naujie
nų agentūra BNS. Naujajame 
puslapyje bus atskirai patei
kiama informacija apie Lietu
vos banku teikiamas paskolas 
būstui, vartojimo paskolas, 
paskolos gavimo būdus, bus 
publikuojamos specialistų pa
rengtos apžvalgos bei komen
tarai. Skaitytojų patogumui 
bus pateikiami valiutų kursai 
bei skaičiuokles. v BNS) 

KALENDORIUS^ 
Balandžio ." d Vincentas. Kres»-

concya. Zycino. Rimvydas. 
Balandžio (i d. Sikstas. CYipsti-

nas. Daupnitiv fcntaotA 
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LIETUVIU TELKINIAI 
LOS A N G E L E S , CA 

VERBŲ SEKMADIENIO 
KONCERTAS 

Verbų sekmadienio koncer
tas Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Los Angeles, CA, 
šiais metais tuo ypatingas, 
kad atvyksta jauni nauji ta
lentai iš Lietuvos — Danutė 
Mileika, mezzo-sopranas; Vai
das Vyšniauskas, tenoras; 
Liudas Norvaiša, bosas; Vir-
ginius Barkauskas, pasiekęs 
didelį vargonų meistriškumą, 
akompanuotojas; losangeliš-
kiams gerai pažįstama iš 
anksčiau, Amerikos lietuvė 
Rasa Bobelytė-Brittain, sopra
nas. 

Šie pajėgūs solistai, parapi
jos chorui dalyvaujant, atlieka 
G. Rossini oratoriją „Stabat 
Mater" lotynų kalba š.m. ba
landžio 16 d., 2 vai. p.p. 

Pasibaigus rekolekcijoms, 
kurias šiais metais vesti at
vyksta Kryžių Kalno vienuoly
no viršininkas tėvas Paulius 
Dainius Vaineikis, losange-
liečiai turės progą išgirsti šį 
nuostabų religinį kūrinį, atlie
kamą Lietuvos-Amerikos dai
nininkų. Parapijos vargoni
ninkas ir choro dirigentas 
muz. Viktoras Ralys tokią 
staigmeną paruošė choro val
dybos (pirm. dr. D. Giedrai
tienės) pritarimu, visų esamų 
ir buvusių parapijiečių garbei, 
minint šiais metais keturias
dešimt septintąją sukaktį Ver
bų sekmadienio koncertų Šv. 
Kazimiero parapijoje. Visi esa
te kviečiami balandžio mėn. 
16 dieną, sekmadienį, atsilan
kyti ir dalyvauti pamaldose, 
rekolekcijų uždaryme, didin
gos muzikos koncerte. 

Stasė V. Paut ienienė 

jungdamas visus savo maldoje 
į Šiluvos Mariją, Aušros Vartų 
Mariją ir į šventą Kazimierą. 
Lietuvių namų pirmininkas 
Jurgis Karalius pasveikino su
sirinkusius, dėkodamas už 
gausų dalyvavimą ir kviesda
mas ateityje taip pat gausiai 
dalyvauti ir kituose Lietuvių 
namų renginiuose. Minėjimą 
pradėjo LB Philadelphijos 
apylinkės pirmininkas Vytau
tas Bagdonavičius, pabrėžda
mas, kad: „Viso pasaulio lietu
vių kilmės žmonės neturi būti 
pamiršti ir jie patys neturi pa
miršti, kad yra lietuviai". 

Philadelphijos miesto atsto
vė Bonnie Grant perskaitė 
mero Street proklamaciją, 
kviečiančią visus remti Lie
tuvą, siekiant jos įsijungimo į 
NATO. 

PHELADELPHIA, P A 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 18 dieną, Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas prasidėjo šv. Mi-
šiomis Švento Andriejaus baž
nyčioje. Vasario 16-ąją ir Kovo 
11-ąją apjungiančių Mišių me
tu Vinco Krėvės lituanistinės 
mokyklos mokiniai ant alto
riaus padėjo 14 žvakelių, pa
gerbdami žuvusius Sausio 13-
ąją. Kartu su aukomis buvo 
aukojami: Rūpintojėlis, drobi
nis rankšluostis, kepalėlis 
duonos ir gintaras. Stipri buvo 
malda gausiai susirinkusių 
lietuvių Į šias Padėkos Mišias, 
aukojamas kun. Burkausko. 

V y t a u t a s Bagdonavičius. LB Phila
delphijos apylinkes p i rmin inkas , 
ka lba Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventėje 

Šventė tesėsi Philadelphijos 
Lietuvių namuose iškilmingu 
minėjimu, surengtu lietuvių 
Bendruomenes Philadelphijos 
apylinkes valdybos ir Lietuvių 
namu. Programos eigai vado
vavo Lisa Blanco ir Dainius 
Didžbalis Invnkaciją sukal
bėjo Šv Andriejaus ir Šv. Ka
zimiero parapijų administra-
t ,->.-;,, ̂  i— ~ -̂. n.„u„cVoc 

Alg iman ta s Gečys, J A V LB Krašto 
valdybos p i r m i n i n k a s , ka lba Lietu
vos N e p r i k l a u s o m y b e s šventėje, 
Philadelphijoje. 

Pagrindinis kalbėtojas, JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kas Algimantas Gečys, iškėlė 
Vasario 16-osios reikšmę, kaip 
vieną svarbiausių posūkių 
Lietuvos valstybės istorijoje, 
sakydamas „Drįstu teigti, jei 
ne Vasario 16-liktoji, nebūtu
me turėję kūrėjų savanorių, 
sovietinei okupacijai besiprie
šinančių partizanų, Vingio 
parke šimtatūkstantinių mi
nių, reikalaujančių Lietuvai 
laisvės, prie Vilniaus televizi
jos bokšto skanduojančių 'Lie
tuva, Lietuva', tankų nepabū
gusių Sausio 13-osios aukų, 
Baltijos kelio, tada suvieniju
sio visą Lietuvą. Neturėtume 
ir Kovo 11-osios, po 50 metų, 
atstačiusios Lietuvos valstybę 
nepriklausomam gyvenimui". 
A. Gečys kvietė visus lietuvius 
jungtis bendram Lietuvos 
siekiui įsijungti į Šiaurės At
lanto sąjungą. Išsamiai nag
rinėdamas šį klausimą, iš
dėstydamas dabartinę Lietu
vos padėtį šiuo klausimu ir 
konkrečiai nurodydamas, kaip 
užsienio lietuviai prie šio sie
kio gali prisidėti. Kalbėtojas 
apibūdino, ką konkrečiai daro 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kad Lietuva būtų pakviesta į 
NATO. 

Yra sudaryta LB Visuomeni
nių reikalų taryba, kuriai va
dovauja buvęs JAV diploma
tinės tarybos narys Algirdas 
J. Rimas. 

Įeiname į Vašingtone vei
kiančią Rytų ir Centro Euro
pos koaliciją, kurioje lietuviai 
vadovauja grupei, siekiančiai 
Vilniaus konferencijoje į 
NATO sudėtį pareiškusių no
rą įsijungti valstybių atsto
vams. 

Atnaujinome santykius su 
Amerikos Lietuvių taryba ir 
glaudžiai deriname veiklą su 
ja. 

Darbuojamės JAV Kongrese 
pakelti Baltijos valstybes re
miančių atstovų bei senatorių 
skaičių. 

Būtina išvystyti plačią 
veiklą, kad politikai jaustų, 
jog Lietuvos visuomenė prita
ria NATO plėtrai. 

Baigdamas A. Gečys paragi
no klausytojus: „...kad mūsų 
visų rankos būtų tiesiamos į 
nimri l f lausnma T.iAtuva tnVin 

Lietuvos Nepriklausomybes šventėje. Phi ladelph. oje. da inuo ja Vinco Krėves l i t u a n i s t i n ė s mokyk los mokin ia i 

priesaika: „Esu garbingos tau
tos narys, noriu būti ir išlikti 
lietuviu". Karštais plojimais 
visi dėkojo A. Gečiui už pras
mingą ir jaudinančią kalbą ir 
už tai, kad nors ir kviestas į 
kitas apylinkes garbės svečiu 
A. Gečys pasirinko pasilikti 
Philadelphijoje ir pažymėti šią 
svarbią Lietuvos valstybės da
tą savųjų tarpe. 

Po pagrindinės kalbos buvo 
parodytas įdomus fotomonta
žas „Ilgas ir vingiuotas kelias 
į nepriklausomybę", atspin
dėjęs Lietuvos valstybės vys
tymosi raidą. Po to Lietuvių 
fondo atstovė Philadelphijoje 
Dalia Jakienė papasakojo apie 
Lietuvių fondo dovaną Phila
delphijos Lietuvių namams ir 
įteikė 3.5 tūkstančio dolerių 
auką Vinco Krėvės lituanisti
nei mokyklai. Minėjimą ve
dantieji perskaitė Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko sveikinimą. 
Oficialiosios minėjimo dalies 
pabaigoje buvo priimta rezo
liucija dėl Lietuvos valstybės 
priėmimo į NATO. 

Meninėje programos dalyje 
kompozitoriaus Juozo Kasins-
ko muzikinis montažas „Lietu
viškų sapnų dainos". Šiame 
kūrinyje, kaip margaspalvėje 
juostoje, pynėsi muzika, tauti
niai šokiai, dainos, poezija. 
Juozo Kasinsko sukurta muzi
ka aiškiai remiasi lietuvių 
tautiniais motyvais, tačiau 
yra šiuolaikiškai stilizuota. 

Minėjimo pabaigoje skam
biai dainavo Vinco Krėvės li
tuanistinės mokyklos moki
niai — mūsų ateitis, užsienio 
lietuvių ir Lietuvos vaikai. 

Po minėjimo dar ilgai nesis-
kirstėme. Vaišindamiesi ska
niais užkandžiais dalinomės 
įspūdžiais, dėkojome organiza
toriams už gražiai suruoštą 
minėjimą, kalbėjome apie atei
ties planus, apie Lietuvos gy
venimą, džiaugėmės, kad esa
me įvardinta ir reikalinga lie
tuvių tautos dalis. 

Raimonda Rukšienė 

B R O C K T O N , MA 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
Prieš 83 metus išaušo Vasa

rio šešioliktosios rytas. Per 
Dzūkijos miškus, Suvalkijos 
laukus, Aukštaitijos kalvas ir 
Žemaitijos klonius nuskam
bėjo aidas, sukviesdamas Lie
tuvos Tarybos narius pa
skelbti Lietuvą Nepriklauso
ma valstybe. 

Šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo ir atstaty
mo minėjimą Brocktone pra
dėjome švęsti vasario 11 d., po 
šv. Mišių nuvykę į miesto 
rotušės aikštę. Ten pakėlėme 
Lietuvos vėliavą, kuri plevė
savo visą savaitę. Vasario 16 
d. miesto meras Mr. John Yu-
nits įteikė Vasario 16-osios 
proklamaciją ir vasario 18 d., 
kartu su savo žmona, dalyva
vo minėjime. Po Mišių susto
jome prie paminklo — kry
žiaus, kuris kasdien pasitinka 
Šv. Kazimiero parapijiečius. 
Pagerbėme žuvusius už Lie-
t»w« laisve 1918 m., prie tele

vizijos bokšto Vilniuje ir Medi
ninkuose. Pagrindinis kalbė
tojas visiems gerai žinomas, 
ilgametis, daugiau nei de
šimtmetį 'berods 16 metų) bu
vęs JAV Lietuvių Bendruo
menės Brocktono apylinkės 
pirmininkas — Stasys Eiva. 
Jis papasakojo apie Brocktono 
apylinkes veiklą, kuri pra
sidėjo 1949 m. birželio 22 die
ną. V. Tamošaičio iniciatyva 
buvo suorganizuotas naujai 
atvykusių ^„Displace Per-
sons") susirinkimas lietuvių 
„Sandaros" klube. 1955 m. ko
vo 12 d. buvo įkurta JAV LB 
Brocktono apylinkė ir išrink
ta pirmoji valdyba: pirminin
kas — prof. B. Vitkus, vicepir
mininkas — A. Dilba, sekreto
rius — J. Ludonis, iždininkas 
— E. Bliudnikas, kartotekos 
vedėjas — J. Činčys. 

Šeštadieninė mokykla Bro
cktone veikė 1951-1987 m. Šie 
pedagogai — J. Danusevičius, 
A. Sužiedelienė, O. Danusevi-
čienė, I. Eivienė, A. Padagas, 
K. Keblinskienė, N. Kucinaitė, 
O. Keturakienė, R. Plonytė-
Bacon, 14 Viščinis, V. Skobei-
kienė, L. Senutienė ir E. Ribo-
kienė - skiepijo vaikams meilę 
gimtajai kalbai, supažindino 
su Lietuvos istorija ir kt. 

Pirmasis Brocktono lietuvių 
tremtinių choras buvo įkur
tas 1949 m., vadovaujamas J. 
Strazdo. Nuo 1970 m. Šv. Ka
zimiero chorui vadovavo kom
pozitorius J. Gaidelis. Per try
lika gyvavimo metų šis cho
ras giedojo ne tik šv. Mišiose, 
bet ir koncertavo Naujojoje 
Anglijoje: Boston (MA), Ken-
nebunkport (ME), Hartford 
(CT), Providence (RI), Auries-
ville (NY). 1975-1976 m. vie
nos didžiausių ir populiariau
sių Bostono televizijos stočių 
kvietimu, choras giedojo Ber
nelių Mišiose. Nuo 1990 m. 
chorui vadovauja vargoninin
kė iš Lietuvos — Jūratė La-
lienė. Dabartinis choras ne
koncertuoja, tačiau kiekvieną 
sekmadienį gieda Mišiose. 

Daugiau nei 50 metų Brock
tone virte virė lietuviškas gy
venimas. Be anksčiau minėtos 
veiklos, dar vyko Kruvinojo 
birželio įvykių minėjimai; su
rengtos dailės parodos — C. 
Januso, V. Rastonytės ir Rute-
nio; organizuojamos įvairios 
rinkliavos ar rengiami pobū
viai, paremti LB veiklą Ameri

koje. Kasmet finansiškai rė
mė lietuvių radijo programą 
„Laisvės varpą", įvairius 
spaudinius: „Draugą", „Dar
bininką", „Eglutę", „Pasaulio 
lietuvį", „Bridges", „Litua-
nus". Verta paminėti ilgame
tį valdybos narį A. Šeduikį — 
lietuviškų knygų platintoją, 
broktoniškių dar vadinamą 
„knygnešiu". Jis yra surinkęs 
1,104 dol. pelno vien už kny
gas. 

Prelegentas pabaigoje palin
kėjo 2000 m. gegužės 21 d. 
išrinktai naujai Brocktono lie
tuvių valdybai ( pirmininkui 
— A. Žukauskui, vicepirmi
ninkei — D. Dabregienei, sek
retorei — D. Jaudegytei, iždi
ninkei — B. Silvia, protokolų 
sekretorei — L. Šukienei) sėk
mingo darbo. Kalba buvo pa
lydėta gausiais dalyvių ploji
mais. Mums, naujai atvyku
siems — tai buvo tarsi istori
jos pamoka apie Brocktono lie
tuvių padėtį; atvertos durys į 
tą laikmetį, kai brocktoniškiai 
kūrė savo gerbūvį šiame kraš
te, organizavo įvairius lietu
viškus renginius, mokė savo 
vaikus kalbėti lietuviškai, 
gerbti protėvių papročius ir 
tradicijas; o tie, kurie atvyko 
po II Pasaulinio karo, ar čia 
gimę, mintimis nukeliavo į 
jaunystės dienas. 

Šiemetiniame minėjime me
ninę dalį atliko Bostono jau
nimo tautinių šokių šokėjų 
grupė „Sambūris" (vadovė N. 
Šnipaitė), gyvuojantis jau ne 
vieną dešimtmtį. Jaunieji šo
kėjai pasirodo ne tik Bostone 
ir jo apylinkėse, bet yra daly
vavę Pasaulio lietuvių šokių 
ir dainų šventėse. Žaismingi ir 
linksmi šokiai mus tarsi nu
kėlė į kaimo vakarėlius, kur 
jaunimas susirinkdavo pa
trepsėti, paišdykauti, pasiaus
ti. 

Neseniai atvykęs iš Lietu
vos ir naujai išrinktas Brock
tono apylinkės pirmininkas 
A. Žukauskas padėkojo vi
siems susirinkusiems, ypač 
tiems, kurie buvo pilni ener
gijos, entuziazmo ir ne vieną 
dešimtmetį palaikė lietuvišką 
dvasią Brocktone. Minėjime 
dalyvavo arti 100 lietuvių, ne
mažas būrys neseniai atvy
kusių („trečiosios bangos"). 

Surinkta 1,540 dol aukų, 
kurios skiriamos JAV Lietu
vių Bendruomenei, Amerikos 
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lietuvių tarybai, Vaikų globai 
ir Tautos fondui. 

Vyresnioji karta tikriausiai 
prisimena, kaip prieš 83 me
tus daužėsi iš džiaugsmo jų 
širdys. O mes, jaunesnioji kar
ta, buvome antrojo stebuklo 
— Lietuvos valstybės atsta
tymo liudininkais. 

Daiva Jaudegytė 

S U N N Y H I L L S , F L 

PAMINĖJOM 
ANTANO JANONIO 
MIRTIES METINES 

2001 m. vasario 4 d., sekma
dienį, į Šv. Teresės bažnytėlę 
gausiai rinkosi žmonės, atėję 
pasimelsti už velionį. 

Julija ir Antanas Janoniai iš 
Čikagos gyventi į Sunny Hills 
atvyko 1994 metais. Jų nuo
širdumas ir paprastas žmogiš
kas gerumas greitai buvo visų 
pastebėtas. Antanas, ilgus me
tus kūrybiškai dirbęs Inde-
pendence Tube Corporation, ir 
čia nesėdėjo sudėjęs rankų. 
Namus ir jų aplinką jiedu pa
vertė gražiausia sodyba: kiek
vienas augalėlis pasodintas 
ten, kur labiausiai pritiko, na
mai įrengti pagal paskutinį 
technikos žodį, su skoniu ir 
meile. 

Ši šeima — pavyzdys dauge
liui. Jie daug kuo galėjo di
džiuotis, tiek garbinga praeiti
mi, tiek turtinga dabartimi, 
bet jie visada buvo kuklūs ir 
visiems draugiški. Tik liga vi
sai netikėtai pakirto Antano 
jėgas. Kiek daug sunkių dienų 
ir valandų teko iškęsti Julijai 
prie savo vyro ligos patalo — 
žino tik ji viena. Jau metai, 
kaip šio mielo žmogaus nėra 
su mumis. 

Šv. Mišias už velionį aukojo 
mons. F. Scikutovičius ir kun. 
L. Musteikis. Choras, vado
vaujamas G. Beleckienės, gie
dojo Mišių giesmes, E. Žeber-
tavičienė solo atliko „Sudie", o 

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
katoėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL .Oak .Uwn. IL 
Te i 708-422-6280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. HfcfcOfY rUks, IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T«l. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. ACD., S.C. 
Specialybė - Vidaus igų gydytojas 

Kataras setuvUkai 
6918 W. Archer Ava. Sta. 5 Ir 6 

CNcąop, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

ARASŽUOBA.M.D. 
AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
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A. Strazdis „Agnus Dei". Po 
pamaldų kapinėse vyko pa
minklo šventinimo apeigos. 
Visus nustebino neeilinio gro
žio skulptoriaus Ramojaus 
Mozoliausko sukurtas pa
minklas, savo subtilumu ryš
kiai išsiskiriantis iš kitų ap
linkui esančių. Julijos baltos 
rožės juodoje vazoje be žodžių 
bylojo, kiek skausmo buvo 
iškentėta ir su kokia didele 
meile bei pagarba viskas pa
daryta šio brangaus žmogaus 
atminimui. 

Kunigams pašventinus pa
minklą sugiedota „Viešpaties 
Angelas" ir „Marija, Marija". 
Stabtelėję prie savų ir pažįs
tamų kapų, visi nuvyko pas 
Juliją į namus, kuriuose pa
ruoštos vaišės kvietė prie sta
lų. Kun. Leonardui sukalbėjus 
maldą, Julytė padėkojo kuni
gams, chorui, solistams bei vi
siems susirinkusiems į šį pa
minėjimą. Ta proga buvo at
vykusi ir dukrelė Inga iš Či
kagos — likęs vienintelis Ju
lytės džiaugsmas ir paguoda. 

Anelė Peckaitienė 

* Vilniaus bankas pir
masis Lietuvos paskolų-rin
koje pasiūlė naujovę — gali
mybę imti būsto kreditą litais 
mokant fiksuotas palūkanas 5 
metus. Būsto statybos ir at
naujinimo finansavimas siūlo
mas dėl to, kad pakankamai 
sparčiai auga individualių na
mų paklausa. e*k 
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APIE ŠVENTES IR 
KASDIENYBĘ 
IRENA VITKAUSKIENĖ 

Su malonumu perskaičiau Po karo toje troboje buvo 
„Drauge" žurnalistės Audro- įrengta slaptavietė ir slepiami 
nes Viktorijos Škiudaitės ra- partizanai. Kai grįžome iš Si-
šinį apie tai , kaip Vasario 16- biro, buvo didžiulė laimė, kad 
ąją šventė Vilniaus ir jo apy- leido savojoje sodyboje apsigy-
linkių žmonės. Apskritai sma
gu skaityti apie ką nors gera 
ir šviesaus, nes bjaurasties ir 
taip netrūksta, o spauda Lie
tuvoje ta bjaurastimi dažnai 
dar ir mėgaujasi, tarsi nebūtų 
mūsų gyvenime jokių pragied
rulių. Todėl kolegės Audronės 
rašiniai vertingi dar ir tuo, 
kad pabrėžia pozityvųjį pradą. 
Tačiau, kita vertus, nereikia 
nusigręžti ir nuo to, kas yra 
negera, tikrovė yra tokia, ko
kia ji yra, ir tenka ją pri
pažinti. Taigi Audronė šiltai ir 
betarpiškai aprašė savo įspū
džius, o aš norėčiau aprašyti 
savuosius. Galbūt tuomet 
„Draugo" skaitytojai susidarys 
tikslų visos Lietuvos, ne vien 
sostinės, vaizdą. Beje, Audro
nė yra sostinės žurnalistė, o 
šių eilučių autorė — užkietė
jusi provinciale, daugelį metų 
gyvenanti ir dirbanti tarp pa
prastų kaimo ir miestelių 
žmonių, ir jų gyvenimą labai 
gerai pažįstanti. 

Vasario 16-ąją aplankiau 
Radviliškio rajone, Sidabravo 
seniūnijoje, Dapšionių kaime 
gyvenančius savo senus tėve
lius Eugeniją ir Edvardą Ra
manauskus, buvusius Sibiro 
tremtinius. Stengiuosi tokią 
dieną būti su jais, nes ši šven
tė ypatingai brangi, juk dėl 
laisvos Lietuvos nemažai iš
kentėta. Anksčiau važiuodavo
me jų lankyti visa šeima — aš, 
vyras ir t rys mūsų vaikai, ta
čiau jau kuris laikas tokios ke
lionės mums ne pagal kišenę: 
savo automobiliu kainuotų 

" apiėlOO Lt, o traukiniu ar au
tobusu — trigubai brangiau 
(atlyginimai Lietuvoje, deja, 
mažėja, o kainos kyla), tad vy
kau aplankyti senolių tik aš 
viena. Bežingsniuodama ke
liukų, vedančiu į mūsų vien
kiemį, kaip visada, pamačiau 
prie namo iškeltą trispalvę 
vėliavą. Vienkiemių gyvento
j a m s neprivalu tai daryti, bet 
mano seneliukai vėliavą kelia, 
širdies liepiami. Nors sunkiai 
bevaikštantys, skaudančiais, 
sunkių darbų išsukiotais są
nariais, jie, kol dviese, pasi
ryžę gyventi savojoje sodyboje, 
kur viskas jų rankomis dau
gelį metų tvarkyta, glostyte 
nuglostinėta. Sodyba statyta 
mano senelio, darbštaus ūki
ninko, kuris, stojus 1918 metų 
nepriklausomybei, gavo žemės 
ir, augindamas pulką vaikų, 
vis dėlto sugebėjo vidury savo 
lauko, an t aukštumėlės, išsta
tyti puikų ūkį, gražią dviejų 
galų trobą ir ūkinius pastatus. 

venti. Tik ji buvo jau nebe ta: 
visokie perėjūnai ir stribai per 
tą laiką sukūreno dalį ūkinių 
pastatų, prakiurdė trobos sto
gą. O baisiausias vaikystės at
siminimas — tai buvusių gy
ventojų palikimas — ištisos 
ordos blusų, kurios aplipdavo 
kojas, it juodas amaras. Ilgai 
vargo mamytė su močiute, kol 
j as išnaikino. 

Tądien suvalgėme skanų 
šventinį pyragą, pasišnekučia
vome, pažiūrėjome televizorių 
ir dar „papolitikavome". Pabu
vau pas tėvelius visas tris 
šventės dienas: penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį. Pir
madienį iš ryto susiruošiau 
išvykti. Man betvarkant ke
lioninį krepšį, atėjo kaimynė, 
septyniasdešimtmetė Modesta 
Šlamienė. Tuo metu radijas 
pradėjo transliuoti laidą apie 
eismo, kriminalinius ir kitus 
įvykius. Senukai nutraukė 
savo pokalbį ir sukluso. Dikto
rius pranešė, kad per praėju
sias tr is švenčių dienas buvo 
įvykdyta 480 vagysčių, rasta 
19 lavonų. 8 jų — savižudžiai, 
3 žuvę autoavarijose, o 8 nu
žudyti. Tie nužudytieji — 
vienkiemių senukai Joniškio 
ir Ukmergės rajonuose. Visi 
jie buvo kankinami, deginami 
lygintuvu, badomi. Taip nusi
kalstamas pasaulis „šventė" 
Valstybės dieną. 

Kaimynė Modesta, geraširdė 
našlė, besirūpinanti visais 
kaimo vienišaisiais ir ligo
niais, susijaudinusi ėmė pasa
koti vietinę „kroniką" — visai 
neseniai du kaukėti vyrai vėl 
įlindo pas Kazimierą Kulbec-
ką, kaimo gale, sukrypusioje 
grytelėje gyvenantį senuką. 
Senasis Kazimieras, labai 
švelnus ir taikus žmogus, kai
me visad buvo šaukiamas Ka
ziuku, kol buvo jaunesnis, pa
dėdavo vienišoms senutėms 
nudirbti ūkio darbus. Jo bio
grafija taip pat tragiška — 
šešiolikmetį enkavedistai pa
čiupo ir, įvardinę liaudies 
priešu, išsiuntė į lagerį. Ka
syklų šachtose, beveik nema
tydamas dienos šviesos, Kazi
mieras kentėjo 18 metų — 
gražiausią savo gyvenimo lai
ką. Tiesa, dabar jis gauna šiek 
tiek didesnę pensiją, bet užtat 
yra „masalu" visokio plauko 
plėšikėliams. Kai tik pensijų 
diena, taip kitą dieną Kazi
mieras jau apiplėštas. Prisi
klausęs siaubingų istorijų apie 
nužudymus, džiaugiasi žmo
gus, kad jį bent gyvą palieka. 

Prieš ketverius metus vieną 
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LB Rytinės Connecticuto apylinkės dabartinė valdyb; 
sekr., Vytautas Alksninis — pirm., Regina Tauniene -
Balys Kondratas — sočiai, reik., Marija Noreikienė --
ratienė ir Birutė Ignienė — abi kontr. kom. 

. Iš k. sėdi: Juozas Bružas — ižd., Romas Drazdauskas — 
- visuom. reik.; stovi: Marija Drazdauskienė — spec. reik., 
kontrol. komis.. Juozas Rygelis — vicepirm., Elena Kond-

naktį ir į mano tėvelių namus 
buvo įsiveržę vagys. J ie išlupo 
lango stiklą ir, įlindę kamba
rin, tyliai ramiai apkraus tė 
seną komodą ir spintą — pa
sisavino tėvuko naują s t r iukę, 
šeimos relikviją — seną pa
auksuotą smetoninį laikrodį, 
radijo imtuvą, net seserų ir 
mano vaikų i šaugtus rūbelius. 
Tėvai miegojo k i tame trobos 
gale, laimė, jų nelietė. Tą pa
čią naktį jie dar įsiveržė ir pas 
kitą senutę — buvusioje kle
bonijoje gyvenusią devynias
dešimtmetę Kotryną Šneigytę. 
Užsitempę an t galvų juodas 
kojines, prižadino moterį ir, 
įrėmę peilį į k rū t inę , reikalavo 
pinigų. Kreipiausi tuomet dėl 
to įvykio į Radviliškio policijos 
viršininką, bandžiau j a m aiš
kinti, jog į tar iame vietinius 
gyventojus (iš tikrųjų j ų nela
bai ir pavadinsi vietiniais, nes 
yra atsibastę nežinia iš kur) , 
neseniai sugrįžusius iš kalėji
mo, niekur nedirbančius, gir
tuokliaujančius. Viršininkas 
metė repliką, kur i man , ka ip 
nukentėjusių žmonių dukrai , 
pasirodė labai keista: „Ir j iems 
gyventi reikia". Išt ies gyventi 
reikia, tačiau galbūt ja is tu
rėtų rūpintis ne mano seni tė
vai, ne devyniasdešimtmetė 
Kotryna. Tą nuoskaudą, beje, 
užglaistė malonūs ir pareigin
gi tuometiniai Šeduvos nuova
dos policininkai, po to įvykio 
vos ne kasdien patrul iavę mū
sų kaime. Tačiau šiandien to 
daryti jie j a u nebegalėtų — 
nėra pinigų benzinui . Todėl 
pas senąjį Kazimierą vagys 
gali ateiti kada nori, be to, 
žino, kad švelnusis žmogelis 
nelabai turi , kas jį apgintų, 
vienišas, be vaikų. Mes savie
siems nupirkom dujinį pisto
letą ir visam kaimui paskel
bėm, jog Ramanauska i ap
ginkluoti. Kol kas džiaugia
mės, kad jie gyvena ramiai . 

Tačiau kaime j au plinta ir 
kitas vienišų senukų engimo 
būdas. Kaimynė Modesta pa
sakojo, jog, vos gavusią pen
siją, ją aplanko stiklelį mėgs
tantys kaimynai (o tokių kai
me vis daugiau) ir prašo pa

skolinti. Kaimynė žino, kad jie 
skolos neatiduos, bet skolina. 
„Kam skolinate tokiems?" — 
pasipikt inusi paklaus iau . 
„Vaikeli, jei neskolinsiu, tai 
ateis nak t į kaip p a s Kazimie
rą ir ne t ik atims, bet ir pri
gąsdins", — ramia i išdėstė 
kantrioji moteriškė. 

Skaitytojas galbūt pagalvos, 
kad t ik manajame ka ime tokie 
dalykai dedasi, na, da r atsit ik
t inai tuose , kur senelius nu
žudė. Deja, tai visuotinis reiš
kinys Lietuvos kaimuose. Ne
seniai teko šnekučiuotis su 
Mažeikių rajono, Viekšnių se
n iūnu Antanu Kuodžiu. „Kai
mas ginkluojasi — kas kokį 
seną surūdijusį dvivamzdį 
šveičia, kas naują perka. O 
žinau, k a d tai ne visada lega
lu, t ač iau žiūriu į šį reiškinį 
pro pirštus", — aiškino se
n iūnas . Tiesa, miestelyje yra 
policijos nuovada ir joje dirba 
du policininkai. Tačiau telefo
nas j i ems atjungtas — nėra pi
nigų. J i e turi mašiną — seną 
„Moskvičių", kar ta i s jį da r 
įmanoma užvesti, bet vis tiek 
nenaudoja — nėra pinigų ben
zinui. Kai žmonės papriekaiš
tauja, kam apskri tai t ada jie 
čia sėdi, jei niekuo negali pa
dėti , policininkai a t šauna , kad 
gali ir nesėdėti — panaikins 
nuovadą ir išvažiuos į Mažei
kius . 

Valstybė biedna, pinigų yra 
t iek, kiek yra , ir daugiau jų 
nebus — moko kant rybės sa
vąją tautą valstybės vadovai. 
Tačiau ar t ikrai t a ip j a u nė ra 
pinigų bent svarbiausioms 
re ikmėms: piliečių saugumui 
užt ikrint i? Neseniai vienoje 
televizijos laidoje rodė Vidaus 
reikalų ministerijos mokymo 
eentrą Vilniuje. J o kapi ta l inis 
r emontas baigtas 1999 me
tais . Operator iaus kamera pri
t raukdavo gražius vaizdelius 
— prabangūs gyvenamieji 
kambar ia i ku r san tams polici
n inkams , dušai ir tua le ta i , 
įrengti pagal naujausius civi
lizuoto pasaulio re ikalavimus. 
Visas remontas kainavęs 5 
mln. litų. Viskas lyg ir gerai 

— įstaiga tarnauja iš periferi
jos atvykstančių policininkų 
tobulinimuisi. Tačiau, pasiro
do, negerai — sugalvojo va
dai, jog reiktų dar tą pastatą 
patobulinti. Vėl kurpiamos 
stambias sumas kainuojančios 
statybinės sąmatos, mat, tai, 
kas padaryta, ardys, dar pri-
lipdys pastatui papildomą 
aukštą, va, tada, j au polici
ninkus mokys. Kam visa tai? 
Be to, a r reikalingi tokie pra
bangūs mokymo centrai Vil
niuje, kai dar ir komandiruo
tės šitiek brangiai kainuoja. 
Gal geriau ponai tobulintojai 
atvyktų pagal nusta tytą tvar
ką ir vietoje, rajonų centruose, 
pravestų mokymo kursus vie
tiniams policininkams, ar ne
būtų pigiau? 

Netiesa, kad nėra pinigų ir 
patiems policininkams, jų dar
bo materialiniam aprūpini
mui. Pinigų yra, t ik jie ne 
taip, kaip reikėtų, yra pa
skirstomi, didžioji dalis, kaip 
visada, nusėda sostinėje, mi
nisterijos biurokratijos išlai
kymui. Jei iš eilinio gatvėse 
patruliuojančio policininko 
(gaunančio per mėnesį 600 Lt 
atlyginimą) dar gali paklausti, 
ką konkrečiai j is padarė vienu 
ar kitu ekstremaliu atveju, tai 
iš Vidaus reikalų ministerijos 
valdininkų (jų algos įvairuoja 
nuo 2 iki 7 tūkst . ir daugiau 
litų) to, mažas žmogau, nepa
reikalausi. Ir jų telefonai neat
jungti, automobiliai praban
gūs, kabinetai tviska moder
numu. Nėra ko nė kalbėti, kad 
policijos finansavimas pras
tas, prastas tik pinigų pa
skirstymas. O kas turėtų tai 
kontroliuoti? Aišku, ne devy
niasdešimtmetė Kotryna Šei-
gytė ar Modesta Šlamienė su 
Kazimieru Kulbecku iš Dap
šionių kaimo. Ir ne aš, provin
cijos žurnalistė. Gal į tai at
kreiptų dėmesį prezidentas, 
kuris neseniai savo interviu 
„Drauge" tvirtino, kad „Lietu
voje vilties ir entuziazmo nie
kas neprarado". Mums, Lietu
vos provincijoje gyvenantiems, 
taip neatrodo. 
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Pasivaikščiojimas 
suaižėjusiu ledu 

Nors JAV prez. George W. 
Bush dar tik apie tris mėne
sius stovi prie valstybės vairo, 
atrodo, kad atėjo metas jam 
laikyti pirmuosiuos egzami
nus iš tarptautinių santykių 
— anksčiau, negu jis ar kas 
kitas Vašingtone tikėjosi. Nuo 
to, kokį pažymį iš šių egza
minų gaus, priklausys George 
W. Bush tolimesne tikimybe 
užsienio politikoje. Jeigu kas 
prieš rinkimus abejojo George 
W. Bush užsienio politikos pa
tirtimi a r supratimu, po šio in
cidento su Kinija daug abejo
nių turbūt bus išsisklaidyta. 

Bepigu buvo, kai ..kaktų 
surėmimas" neseniai įvyko su 
Iranu — viena kita bomba ar 
raketa, i r viskas užsibaigė be 
didesnių problemų. Jau pa
saulis įpratęs girdėti Saddam 
Hussein kaltinimus Amerikai, 
tad ir naujausia jų tirada va
kariečių nuomonės apie JAV 
politikos kryptį, naujam prezi
dentui įsitvirtinus Vašingto
ne, nepakeitė. Tiesa, toji nuo
monė dažniausiai pagrįsta įsi
tikinimu, kad .,naudingiau 
bendradarbiauti su Amerika, 
negu būti jos priešu"', bet ir 
tas padeda išlaikyti tam tikrą 
pusiausvyrą pasaulio politikos 
svarstyklėse. 

Susiremti su komunistine 
Kinija — jau visai kita meda
lio pusė. Tai pasivaikščiojimas 
suaižėjusiu ledu, pro kurio 
plyšius galima įsmukti į van
denį ir nebeiškilti, arba bent 
gerokai sušlapti. Tad nenuo
stabu, kad prez. George W. 
Bush, po pirmųjų aštrių pasi
sakymų Beidžingo adresu, to
ną pakeitė kur kas ramesniu. 
Antra vertus, ir Kinija ne taip 
garsiai šūkauja, kaip. pavyz
džiui, Jugoslavijos bombarda
vimo metu. kai amerikiečių 
bombos per klaidą pataikė ir 
sugriovė jos ambasadą. Tuo
met visos kinų tautos — ir, ži
noma, vyriausybės — pasipik
tinimas buvo labai tr iukš
mingas, pasireiškęs kaltini
mais, grasinimais, Amerikos 
vėliavos deginimu ir kitais 
pykčio ženklais. Dabar tiek 
Beidžinge, tiek ir kituose di
džiuosiuose Kinijos miestuose 
palyginti ramu, nes vyriau
sybė, tvirtai savo kontrolėje 
laikanti visą žiniasklaidą. 
vengia įaudrinti tautą, šykš
čiai pateikdama žinių apie 
Amerikos lėktuvo „nusodini
mą" ir jo lakūnų internavimą. 
Kaip tik daugiausia iš to JAV 
politikos analitikai sprendžia, 
kad galbūt visas „nuotykis" 
pasibaigs be skaudesnių pa
sekmių. 

Vis tik šiuo metu įtampa 
dar neatslūgusi. Vašingtonas 

reikalauja, kad nedelsiant bu
tų sugrąžintas JAV iektuvas 
ir visa jo įgula. Kinija reika
lauja Amerikos ats iprašymo, 
nes žvalgybinis lėktuvas pa
žeidęs jos pakrančių erdvę; 
JAV karinė vadovybė laikosi 
nuomones, kad lėktuvas skrai
dęs tarptautinėje erdvėje. Ta
čiau neneigiama, kokiais t iks
lais tas lėktuvas ten skraidęs: 
nepaisant taikos laikotarpio, 
kiekvienos didesnės valstybės 
žvalgybos tinklas yra plačiai 
išplėtotas po visą planetą, t ad 
nieko nenustebina, kai į vie
šumą iškyla viena ar kita to 
„tinklo akutė". Visgi valsty
bei, kuri svetimame krašte su
gaunama, kaip sakoma, „įki
šusi pirštą į uogienę", tas di
delės garbės nedaro. O Ameri
kai šiemet tai pasitaikė j au 
antrą kartą (prisiminkime 
žvalgybos agentą Hanssen, 
kuris kone porą dešimtmečių 
opiausias \ alstybės paslaptis 
išdavinėjo Sovietų Sąjungai-
Rusijai). 

Kadangi prez. Bush vyriau
sybėje tiek viceprezidentas, 
tiek Valstybės sekretorius turi 
nemažą karinę patirtį, rodos, 
nebūtų per sunku „suvaržyti 
gerokai ats ipalaidavusius ka
rinių pajėgų disciplinos varž
tus". Reikia sutikti , kad dar 
nedaug laiko praėjo, kai šias 
svarbias pareigas perėmė nau
ji žmonės, bet būtina pirmiau
sia atlikti tai, kas valstybės 
saugumui svarbiausia. Gerai, 
kuomet garsiai kalbama apie 
priešraketinę krašto apsaugą, 
bet vis tiek pavojaus atveju 
reikėtų ilgainiui remtis ir ka
rinėmis pajėgomis.... 

Prieš r inkimus George W. 
Bush žadėjo kreipti ypatingą 
dėmesį į karinių pajėgų su
stiprinimą, skirti joms dau
giau lėšų ir dėmesio. Kol kas 
tie pažadai tebekabo ore. O, 
atrodo, pats laikas kažką da
ryti, ypač laivyno atžvilgiu. 
Juk ir lėktuvas, susidūręs su 
Kinijos pakrančių apsaugos 
naikintuvu, priklausė laivy
nui. Taip pat prisimintinas 
nesenas įvykis, kai vienas 
JAV povandeninis laivas neto
li Havajų salų iškilo iš vande
nyno dugno tiesiai — į japonų 
žvejų laivelį... Ko gero, abu in
cidentai įvyko per eilinį ne
atidumą, aplaidumą, netinka
mą požiūrį į savo pareigas ir 
atsakomybės jausmo stoką. 
(Panašiai galima pasakyti ir 
apie kitą JAV povandeninį 
laivą „staiga išlindusį į pa
viršių prie Japonijos krantų", 
nors, pagal abišalį susitarimą, 
Japonijai tai turėjo būti iš 
anksto pranešta) . 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA I VILNIŲ 

Balandžio pirmoji d iena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Nr.6 

— Tai pas kunigaikštį! 
— Kunigaikštis pasislėpė po žeme prieš 500 metų. 
Don Kichotas jau buvo besmeigiąs ietį, bet vienas iš 

sargų sulaikė ir nukreipė į viršų. 
— Kas yra jūsų suverenas, — nerimo Don Kichotas. 

— Jei esate riteris, atsakykite. Su aviganiais aš netu
riu kalbos. 

— Prezidentas, — vyr. komisaras kantriai žaidė po
kalbį, gerai nesuvokdamas, ką su tokiu pamišėliu da
ryti. — Mus valdo prezidentas visos tautos išrinktas 
viešu balsavimu. 

— Ar jis riteris, ar kilęs iš kaimiečių? — neatleido 
Don Kichotas, neprisileisdamas arčiau sargų. 

— Riteris kelis kartus, — šaipėsi vyr. komisaras ir 
ėmė abejoti — gal ne kvailas, o apsimetėlis, pasivadi
nęs tuo, kuo j is nėra. Tokių jo tarnyboje pasitaiko daž
nai. 

— Aš noriu matyti karalių prezidentą, jei iš tiesų jis 
yra riteris ir gerbia riterių luomą. 

Vyr. komisaras davė ženklą ir sargai griebė arklį už 
pavadžių, kilnųjį riterį už rankų ir kojų, ir visi pa

judėjo į vyr. komisaro rezidenciją, kurios gale buvo 
įruošta trumpalaikė daboklė. Don Kichotui išsilais
vinti nepavyko, bet žodžių negailėjo, kiek jo gerklė 
išnešė. 

— Mes patekome į laukinių žmonių kraštą , drauge 
Sančo, — kalbėjo Don Kichotas, nors nebuvo t ik ras a r 
Sančo jį girdi. — J ie nežino, kad riteris nepal iečiamas 
kiekvieno aviganio a r griovių kasėjo. Aš spėju, Sančo, 
kad šio krašto moterys nė ra gražios — jos lygiai stor
žieviškos, kaip ir šitie medžių kir t ikai . I r n ė r a švel
nios, kaip mano Dulcinėja. Bet mano la ikas da r ne
atėjo. Aš juos pamokysiu mandagumo taisyklių, kitą 
kartą jie. žinos kaip reikia elgtis su kilnios g iminės ri
teriais. 

— Aš daug negirdėjau apie laukinių k raš tų moteris , 
— atsiliepė Sančo Pansa , prijojęs arčiau. — Aš taip 
pat nežinau, ar kilnios damos, karal ienės ir princesės, 
yra gražesnės už karvių melžėjas. Aš tik savo žmoną 
gerai pažįstu, ji nė ra aukš tos kilmės, bet pagimdė 
man penketą gražių sūnų. Pasakysiu j ums a tv i ra i , kil
nusis riteri, kad moteris, mano nuomone, y ra gra
žiausia tą dieną, kada gimdo. 

— Šis grožis, drauge Sančo, nepriklauso poet iniams 
nuotykiams, kurių pergyventi mes čia atjojome. Gim
dymo grožį palikime mokslui ir menui, o mes galvo
kime, kaip ištrūkti iš šių pusiau neskustų barzdų ne
praustaburnių, kol mūsų neuždarė į pilies bokštą. 

— Aš nematau čia nė vienos pilies, ki lnusis pone. — 
pastebėjo Sančo Pansa. — Seni ir apšepę n a m u k a i . 

— O aš matau, — Don Kichotas tvirtino. — Vienos 

pilys, čia ir ten, senos, tiesa, bet karaliai senomis pili
mis didžiuojasi — juo pilis senesnė, tuo garbingesnė, 
giminė nenut rūks ta kar tų kar tas , skaičiuoja šimtais 
metų. 

Sančo Pansa sėdėjo an t savo asilo ir sekė savo poną, 
bijodamas pasimesti, nors j is nebuvo areštuotas. Jis 
laikėsi ramiai , nėjo į pagalbą savo riteriui, nebūdamas 
kilnus, o nekilnieji neturi teisės padėti kilniam rite
riui. 

Eiti nereikėjo toli. Pusvalandis. Ir garsusis nekaltų 
mergaičių gynėjas, ir jo ginklanešys buvo atvesti, ir 
uždaryti į arkliams laikyti pašiūrę: kampuose šienas 
i r š iaudai , pora kėdžių, dvi kareiviškos lovikės, staliu
kas prie durų — ant jo dažniausiai sargai lošia „ačko". 

— Ponai vežikai, nešvariausių kambarių valytojai, 
— Don Kichotas dar kartą kreipėsi į jį čia paliekan
čius sargybinius. — Aš matau, jūs nepriklausote 
aukš ta i klasei, jums yra tolimas pagarbos supratimas, 
j ū s nežinote, kaip reikia apsieiti su karališkomis as
menybėmis. Jūs neskaitėte knygų iš riterių avan
t iūristų, nuotykių ieškotojų gyvenimo, jūs nematėte 
gražiausios damos iš gražiausių — kilniosios Dul-
cinėjos iš Toboso. Jūsų elgesys prilygsta kiaulių Šėri
kams arba mėšlavežiams iš grafų, lordų, markizų ar 
princų arklidžių! Jūs esate žemiausio rango darbinin
kai, padieniai samdiniai, pigiausiai apmokami vynuo
gių raškytojai, dirba už duoną ir druską. Ateis valan
da! Aš jums apmokėsiu dvigubai! Aš jus išmokysiu 
ki lnaus žmoniškumo' Iš anksto jus įspėju, ponai gat
vių šlavikai, melskitės į šventą Barborą, prašydami 

užtarimo ir lengvos mirties. Nebent Šventoji dvasia 
pasigailės — aš jūsų nepasigailėsiu. 

Neįveikiamas riterių riteris kilnusis Don Kichotas 
pavargo kalbėdamas ir nukrito nuo Rosinanto, Sančo 
Pansa padėjo j am atsikelti ir paguldė vienoje lovikėje, 
kur jis greit užmigo. Sančo Pansa snaudė atsirėmęs 
savo asilo šiltos šlaunies. 

Juos saugojo du sargai. 

Šį rytą Lietuvos prezidentas buvo labai nesmagus. 
Nuo ankstyvos valandos siuva po kambarį , vis pa
žvelgdamas į ant stalo gulintį dokumentą — ir eina 
nuo vienos sienos prie kitos. Tokioje situacijoje j is nie
kada nėra buvęs. Tik dabar jis suprato, ką reiškia būti 
prezidentu ar pasirašinėti raštus, kurių j is, nebūda
mas prezidentu, nepasirašytų už didžiausią pinigų su
mą. 

Mirties bausmės panaikinimo įstatymas. 
Vakar seimas įstatymą priėmė vienbalsiai, tai yra 

penkiais balsais: posėdyje dalyvavo 125 seimo nar ia i , 
penki balsavo už, niekas prieš, o 120 susilaikė. Ryto
jaus dieną įstatymas jau buvo ant prezidento stalb. 
Pasirašyti, tai reiškia panaikinti mirties bausmę pa
tiems didžiausiems ir baisiausiems nusikal tė l iams, 
neatsižvelgiant į tai, ką jie butų padarę. 

Pasirašyti ar nepasirašyti' ' 
Tai klausimas. į kurį pats Šekspyras neatsakytų. 

Pavyzdžiui, svarstė prezidentas, žmogžudys nužudo 
šimtą ar daugiau žmonių'' Kalėjimas - ne daugiau. 

Bus daugiau 
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DVASINĖ MUSNINKŲ 
TERITORIJA 

Kaimo mokykla ir bažnyčia 
vėl natūra l ia i užėmė sau pri
deramą vietą provincijos lietu
vio gyvenime ir mąstyme 
Taip jau atsitiko, kad šių 
metų Vasario 16-ąja teko lan
kytis Musninkuose (.Širvintų 
raj.^ netoli Vilniaus. Kaip iš 
kalėdinio atviruko švietė at
nauj inta bažnyčia, o už kelių 
š imtų metrų - šventiškame 
šurmulyje mirguliavo vidurine 
mokykla, užimanti didžiulę (ir 
dvasine, ir fizine prasme) 
miestelio teritoriją. 

Visai sup ran t amas buvo da
lies visuomenės sujudimas, 
kai švietimu reformos organi
zatoriai paskelbė apie ketini
mus naikinti mažąsias mokyk
las. Tiesa, kad brangu iš
laikyti mokyklą, kur vaikų 
tė ra keliolika ar keli, nes mo
kytojų turi būti tiek. kiek rei
kia - kiekvienam dalykui. Ne
modernios mažosios mokyklos 
ir vaikams negali duoti daug 
naudos , nes nėra aprūpintos 
šiuolaikinėmis mokymo prie
monėmis, čia negali būti gerų 
specialistų. Bet ir šių pertvar
kymų priešininkų argumentas 
s u p r a n t a m a s - uždarius mo
kyklą, nustos veikti paskuti
n is , kad ir menkut is , kultūros 
židinėlis kaime. 

Mintis apie mokyklą, kaip 
kul tūros židinį, mane lydėjo 
ir vaikščiojant po Musninkų 
vidurine. Gražiai sutvarkyta 
teritorija, įdomiai prie senojo 
pas ta to pristatyti t rys nauji -
sujungti kampais ir sustatyti 
kvadra tu , sudaran t vidinį 
uždarą kiemą (tarsi Vilniaus 
senamiestyje), kuriame va
sarą vyksta šventiniai rengi
niai . Mokykla prisimena čia 
besimokiusius žymius kraštie
čius., p. mokyklą prisimena jos 
moksleiviai a r jų vaikai. Tėvo 
gimimo dieną mokyklą lanko 
rašytojo Igno Šeiniaus sūnus. 

Vaikų gynimo dieną čia sve
čiuojasi buvęs musninkietis. 
daba r Lietuvos kariuomenės 
vadas Jonas Kronkaitis kar tu 
su savo kariais . 

Musninkų vidurines mokyklos di
rektorius Vladas Trakimavičius. 
Algirdo Girininko nuotr 

Mokyklos direktorius Vladas 
Trakimavičius pasakoja, kad 
prieš ketverius metus į mo
kyklą atvažiavo buvęs moki
nys, dabar JAV gyvenantis Jo
nas J u r k ū n a s . Jis pasiūlė savo 
pagalbą besimokančiam aukš
tosiose mokyklose Musninkų 
jaunimui . Buvo sukur tas Jur 
kūnų šeimos paramos ir lab
daros fondas. Per metus iš

mokamos 4 stipendijos po 500 
dol. i dukart per metus - ru
denį ir vasario 16 d.). J. 
Jurkūnas padovanojo ir savo 
visą gyvenimą kauptą litua
nistinę biblioteką - apie 950 
vienetų knygų. Mirus žmonai 
Vincentai, surinktą dalį aukų 
- 1.700 dol. - J. Jurkūnas taip 
pat skyrė mokyklai. Pasibai
gus praėjusiems mokslo me
tams, 32 mokiniams, kurie 
mokslą baigė gerai ir labai ge
rai, buvo įteiktos premijos, o 
rugsėjo 1-ajai - nemokami va
dovėliai. Kiekvienas mokyto
jas taip pat gavo dovaną -
metodines literatūros po 
knygą (..Mokytojams juk nie
kas niekada dovanų neteikė", 
sako direktorius >. Šelpiami ir 
atskiri moksleiviai našlaičiai. 
0 ypatingais atvejais - ir ta
lentingi jaunuoliai ne musnin-
kiečiai. šiuo metu yra globoja
mas nepaprastai gabus stu
dentas iš Širvintų - Vidas 
Pažūsis. kurio tėvai be šios 
paramos negalėtų sūnaus leis
ti į mokslus. Tai nepaprastu 
talentu Dievo apdovanotas 
jaunuolis, tikras ..vunderkin
das", pasaulinėje fizikų olim
piadoje Kanadoje laimėjęs 3-čią 
vieta, stažavęsis Kembridge 
universitete. Musninkų vidu
rinės mokyklos direktorius V. 
Trakimavičius, kuris yra J . 
Jurkūno fondo pirmininkas, 
didžiuojasi, kad Vidas buvo 
gavęs puikių pasiūlymų moky
tis JAV ir Kanadoje, bet nesu
tiko: ..Būsiu Lietuvoje". 

- Valstybe remia paprastai 
tuos. kurie turi socialinių 
problemų, - sako V. Trakima
vičius, - išleidžiama daug lėšų 
padėti bėdoje atsidūrusiems, 
bet apie gabius vaikus ir jau
nuolius dar nepagalvojama. O 
štai mes privataus fondo dėka 
galim sudaryti sąlygas moky
tis. 

Daugelį metų savo tėvų -
Eleonoros ir Jono Bareikų at
minimui aukojusi parapijos 
bažnyčiai ir savo lėšomis ją at
naujinusi, prieš metus į Tau
tos fondo kvietimą įsidukrinti 

1 gimtąją mokykla atsiliepė 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė. Jos 
lėšomis nupirktos modernios -
plastikmės. su spyruokliuo
jančiais lankais krepšinio len
tos sporto salei. 

- Lietuvoje krepšinis j au 
tapo religija.- juokauja direk
torius. - Vaikams buvo tikra 
šventė. Nusiuntėme Ii . Re-
mienei mokyklos laikraštėlį 
..S%'ajoklis", kurį leidžia patys 
vaikai". Ji atsiuntė redakto
riams 50 dol. paramą. Vaikai 
žada už tuos pinigus aplanky
ti rašytojų tėviškes 'bus benzi
nui nupirkti). 

Musninkų vidurinė mokykla 
- didžiausia visoje apylinkėje 
- čia mokosi 308 vaikai, yra 
perėjusi prie profilinio moky
mo. Mokytojų kolektyvas jau
nas, amžiaus vidurkis - 39 
metai, ir pajėgus, todėl čia 
brandinama idėja tapti gimna
zija. Kai direktoriaus paklau-

S K E L B I M A I 

Musninkų vidurines mokyklos mokytojų kolektyvas Vasario 16-aja. Algirdo Girininko nuotr. 

Bibliotekininke ir mokytoja Valentina Br.rzaitiene prio M. Reinienės ir J. 
Jurkūno padovanotų knvpi Algirdo Girininko nuotr. 

siau, kas kaltas, kad Lietuvoje 
tiek daug nepatenkintų moky
tojų streikuoja, jis a tsake: 

Kieno kokia politika. 
Žiūrint kokius poreikius rajo
no valdžia tenkina pirmiausia: 
ar leidžia brangiai kainuojan
tiems parodomiesiems rengi
niams, ar būtiniausioms reik
mėms. Mes ir algas gauname, 
ir mūsų mokykla aprūpinta . 
Pernai iš valstybės lėšų nusi
pirkome 6 kompiuterius ir 
įsirengėme kompiuterių klasę, 
veikia internetas. Tur ime pa
kankamai naujų mokymo 
priemonių, vadovėlius. Tuos 
pačius pinigus galima ir vie
naip, ir kitaip išleisti. Kita 
vertus, mūsų rajonas dėkin
gas tuo. kad visi pinigai gau
nami iš biudžeto. O kur yra 
pramonė. priskaičiuojama, 
kiek lėšų turi ateiti į savival
dybes biudžetą per mokesčius 
:š pramonės. O jeigu įmones 
nedirba, mokesčiai neįplau
kia. 

Musninkų vidurinė, kaip ir 
dažna kaimo mokykla, yra ir 
viena nedaugelio darbą su
teikiančių bei bedarbių vaikus 
pamaitinančių įstaigų. Mus
ninkų mokykloje nemokamus 
priešpiečius gauna 160 vaikų, 
bendrabutyje valstybės visiš
kai išlaikomi gyvena 14. Di
rektoriaus nuomone, viduti
niškai (ne gerai) kaime gyve
nančių yra mažesnė pusė. Prie 
tokių jis priskaičiuotų tu
rinčius darbą. Tie, kurie netu
ri darbo, balansuoja ta diena. 
Darbo vietas Musninkuose su
teikia mokykla (apie 50 -
mokytojai, valytojos, virėjos), 
ambulatorija, 2 parduotuvės, 
seniūnija, iš viso apie 80. O 
pagal rinkėjų sąrašus pil
namečių žmonių čia yra apie 
700-800. Dar keliolika važinė
ja dirbti į Vilnių. Darbą turin
tys sudaro ne daugiau kaip 10 
nuošimčių. 

- Kur išeitis?- klausiu Vla
dą Trakimavičių. J i s atsakė: 

- Šalia Vilnius, ten žmonės 
visada .valgyti norės. Mieste
liuose galėjo likti maisto per
dirbimo įmonėlės. Ir maistas 
būtų pigesnis. Dabar į Mus
ninkus atvažiuoja pieną su
pirkti kombinatai iš už kelių 
šimtų kilometrų. Tai kelia pie
no kainą. 

- O ar ne per mažai ir patys 
žmonės turi iniciatyvos, juk, 
pvz., Musninkuose auginti 
smulkias daržoves ir parda
vinėti Vilniaus turguose dide
lių investicijų nereikia? 

- Problema dar yra ir išsi
lavinimas. Tie, kurie turi bent 
šiokį tokį išsilavinimą, turi ir 
užsiėmimą, randa sau vietelę. 
Problemos su tais, kurie išsi
lavinimo neturi . J ie pasijuto 
staiga išmesti kaip į vandenį. 
Kai tave visą gyvenimą vedė. 
s tūmė, persiorientuoti labai 
sunku. Pradėti kokį nors rim
tesnį verslą reikia lėšų, o 
dažnam ir amžius j au nebe 
jaunystės. Mes mokykloje vien 
vaikų maitinimui išleidžiame 
17.000 Lt per 3 mėn., ne
skaičiuojant bendrabučio išlai
dų. Dar 8.000 Lt - bendra
bučio išlaikymui. Iš viso per 
metus susidaro 100,000 Lt. 
Tai tęsiasi metai iš metų. Ar 
nereikėtų duoti galimybe žmo
nėms tuos pinigus uždirbti? 

Mes nieko nepasieksim. pačios 
žmogaus ver tės nepakelsim, 
jeigu neduosim jam užsidirbt:. 
J is priprato eiti ištiesta ranka, 
kartais j a u netgi grasinda
mas: man priklauso. Kartais 
pateikia man vienokius doku
mentu*, o aš žinau, kad tik
rovė yra kitokia. Žmonės pri
prato meluoti. Sovietiniais 
laikais vogimas iš kolūkio ne
buvo laikomas nusikaltimu, 
sakydavo - sukombinavo. Ge
riausia auklėjamoji priemonė 
būtų - sudaryt i sąlygas sąži
ningai užsidirbti. 

Musninkų apylinkės labai 
gražios, netoliese - garsioji 
Kernavė, buvusi Lietuvos sos
t inė. Graži ir pati mokyklos 
aplinka - apsodinta medžiais, 
įprasminta skulptūromis, su
tvarkyta, švari . Galvoji, ne
paisant to, kad ekonomikos 
kilimas vis da r nepasiekė eili
nio žmogaus, ir provincijos 
gyvenime yra dalykų, kurie 
kompensuoja' nepriteklius. 
Musninkai jaunąją kartą au
gina dorą ir darbščią. Mokyk
loje vaikai mato gerus pa
vyzdžius, o čia juk praleidžia 
didesniąją dalį dienos. Stendai 
ant sienų, biblioteka, šventės 
rodo, kad čia skiepijamas pat
riotiškumas, taut iškumas, do
ra. Musninkiečiai pirmieji ra
jone pradėjo švęsti ir Vasario 
16-ąją. Mokykla gražiai bend

rauja su bažnyčia, kur šv. 
Mišiomis prasideda didžiųjų 
valstybės švenčių renginiai. 
Vaikų gynimo dieną - birželio 
1-ąją - Musninkų mokykla 
švenčia kartu su Lietuvos ka
riais. Tai rajoninio masto ren
ginys, į kurį susirenka mieste
lio ir plačių apylinkių gyvento
jai . Svečiai vaišinami karei
viška koše. klausosi karinių 
orkestrų. 

- Yra žmonių, kurie visus 
metus neišlenda iš purvinų 
drabužių. Jeigu jie neina į 
bažnyčią, daugiau ir neturi 
kur eiti. O į tokias šventes jie 
ateina pasi tempę.- sako V. 
Trakimavičius. 

Mokykla įkūrė netgi savo 
,,darželį", kur gražiame žaidi
mų kambaryje su daugybe 
žaislų po pamokų leidžia laiką 
ne tik dabartiniai, bet ir bū
simieji moksleiviukai - ma
žieji miestelio vaikai. 

Viso šio gražaus* darbo vado
vas yra mokyklos direktorius 
Vladas Trakimavičius, kilęs 
nuo Trakų, baigęs Vilniaus pe
dagoginį institutą, fizikos spe
cialybę ir gavęs paskyrimą į 
Musninkus. Čia užsibuvo 17-
ka metų, 14-ka iš jų - direkto
riumi. Žmona - taip pat moky
toja, augina du paauglius -
sūnų ir dukrą. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

VOKIETIJOS LAKŪNO 
PRISIMINIMAI 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Žinomiausiu Antrojo pasau
linio karo lalcūnu yra laiko
mas vokietis Hans-Ulrich Ru
dei, at l ikęs į užfrontę 2,500 
skrydžių. Savo prisiminimuo
se jis labai nuodugniai aprašo 
Sov. Sąjungos šarvuočių puo
limą bei Raudonosios armijos 
priešlėktuvinių patrankų 
veiksmus. Nuo 1941 m. birže
lio mėn. j i s sunaikino 519 
šarvuočių, prie Petrapilio nu
skandino kovos laivą „Marat" 
ir du ka ro laivus. Pavojingi 
buvę šarvuočių puolimai „Stu-
ka" lėktuvu. Nusileisti reikėjo 
iki 5 m nuo sovietinio šar
vuočio, kur i s visuomet buvo 
pr ikrautas šaudmenų. Tai bu
vęs sekundžių klausimas, nes, 
puolant šarvuoti , tuo pačiu 
metu galėjo įvykti ir lėktuvo 
sprogimas. Lakūnas tokį puo
limą priskiria prie karinio me
no. 

Gimė H. Rudei Silezijoje. 
Baigęs gimnaziją, tuoj pat 
įstojo į ka ro mokyklą, kurią 
baigė 1938 m. J a u vaikystėje 
domėjosi sportu, svajojo vieną 
dieną būti lakūnu. Šešiametis 
Hans, išgirdęs iš tėvų apie 
šuolius su parašiutu, pats iš
mėgino tokį šuolį su lietsar
giu, šokdamas nuo pirmo na
mo aukšto. Pasekmė — su
laužyta koja. Pradžioje galvojo 
studijuoti. Tačiau visiškai ne
tikėtai Vokietija įsteigė karo 
aviacijos mokyklą, ieškodama 
jai karininkų. Be jokių abejo
nių jis įsijungė į ją. Gabus jau
nuolis atkreipė viršininkų dė
mesį ir, ją baigęs, priskiria
mas prie „Stuka" eskadrilės. 

Galvojau, kad Vokietijos-
Sov. Sąjungos pirmą karo die
ną j a m teks bombarduoti Lie
tuvos geležinkelius, oro uos
tus. Tiesa, jo eskadrilė jau bu
vo Rytprūsiuose, tačiau jis 
pats iš Kretos atskrido į Jsru-
tę. Puolė jis šarvuočius ir besi
t raukiančius Raudonosios ar
mijos dalinius Minsko-Smo-
lensko ruože, ir prie Ilmenio 
ežero. Tačiau jis turėjęs skris
ti Lietuvos padange. 

Savo prisiminimuose jis gan 
daug vietos skiria Petrapiliui, 
jo gynybai. Paskandina jis ko
vos laivą „Marat" ir du karo 
laivus. Petrapilio įgula ir pa
tys gyventojai stipriai ginasi, 
gaudami paramą per Ladogos 
ežerą. Sunki kova prie Stalin
grado. Pavojinga pulti sovie
t inius tankus , nes trečdalis 
miesto dar vokiečių rankose. 
Pergyvena jis, matydamas bė
gančius Rumunijos armijos 
kar ius . Jie bėga, numetę gink
lus, mėgindami prasiveržti iš 
apsupimo. 

H. Rudei pavardė pasiekia 
Hitlerį. Jį keletą kartų kviečia 
„fiureris* į savo vyriausią būs
t inę, apdovanodamas aukš
čiausiais ordinais, gerdamas 
kar tu su lakūnu arbatą, 
klausdamas apie kovas, fronto 
padėtį. Įteikiant ordinus, taip 
pat dalyvauja feldm. Gioring, 
adm. Dionitz (jis pasirašė Vo
kietijos kapituliaciją — K.B.) 
pik. gen. Jodl (pakartas po 
Niurnbergo teismo) bei kiti vy
riausio štabo karininkai. Net 
paskutinėm balandžio mėn. 
dienom, pašauktas pas Hitle-

ELEKTROS 
ĮVEDIMA! - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBIJO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. Aukso 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Waet 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

\Vindow VYashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve vaiid driver's license and trans-
portation. Mušt be flucnt in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Atliekame visus stal iaus i r 
smulkaus remonto d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

OFFC. 773-229-8761 
NOK (70S) 42S - 71M 

rmtssttas 

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

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
Tel. 630-365-1066, 

Ed Moore. 

rį, jis mato jo ramų veidą, dar 
„fiureriui" galvojant apie per
galę. 

Užsiminęs Hitlerio būstinę 
Berlyne, norėčiau suminėti 
kelių karininkų skaitytus pri
siminimus, esą iki paskuti
niųjų dienų Hitlerio būst inę 
— bunkerį Berlyne saugoję 
latvių SS daliniai, vėl kit iems 
tvirtinant, kad tai buvę Skan
dinavijos „Viking" SS daliniai. 
Matydami raudonarmiečius, 
gynėjai nusišovė. 

Netekęs kojos, H. Rudei ka
ro pabaigos sulaukė Čekijos 
Sudetuose. Nenorėjo jis patek
ti į sovietinę nelaisvę, tad lėk
tuvu ir pavojingu skrydžiu 
(juk skraidė taip pat sovieti
niai lėktuvai) pasiekia netoli 
Viurcburgo, Kitzingen mies
telį, kuris j au buvo užimtas 
amerikiečių. Pradžioje J a n 
kiai" jo nepastebėjo, o H. Ru
dei tikėjosi priešlėktuvinės ar
tilerijos ugnies, nes juk an t 
sparnų buvo aiškiai matomi 
dideli juodi kryžiai. Laimingai 
nusileido, bandė lipti iš lėk
tuvo, kai tuoj pat pribėgo prie 
jo „neger", mėgindamas nu
traukti jo ordiną. Bet vokietis 
suduoda amerikiečiui ranka ir 
greitai uždaro lėktuvo dureles. 
Tuoj pat su „džipu" pasirodo 
amerikiečiai kariai. Pama tę 
kraujuotą, j ie H. Rudei nuveža 
į pirmą pagalbos būstinę. H. 
Rudei gerai moka angliškai, 
tačiau amerikiečiams atsako: 
„Esu vokiškoje žemėje ir kal
bėsiu tik vokiškai". Gimęs Si
lezijoje, jis bijo grąžinimo so
vietams. Amerikiečiai mato jo 
ordinus. J iems yra labai aiš
ku, kad tai didelė „žuvis", kad 
tai nepaprastas lakūnas. J i s 
gali būti labai reikalingas 
ateityje. Nuskraidinamas į 
Angliją, čia ilgai tardomas, 
klausinėjant jo bombarduotas 
vietoves, miestus, kiek tankų 
susprogdino ir t.t. Po kelių sa
vaičių perkeliamas į belaisvių 
stovyklą, kurią saugojo labai 
gerai vokiškai kalbantys ka
riai, daugiausia pasi traukę iš 
Vokietijos 1933 m. (žydai?). 
1946 m. jis Fiurtho (prie 
Niurnbergo) belaisvių stovyk
loje. Tardomas CIC ir dar tais 
pačiais metais balandžio mėn. 
iš jos paleidžiamas. Suranda 
žmoną Diuseldorfe, tėvus. Pri
siminimai gan sunkiai skaito
mi, kadangi juose randami 
techniški žodžiai. Be nuotrau
kų, pridėti du žemėlapiai. Vie
nas jų Baltijos valstybių ir va
karinis Sov. Sąjungos dalies. 

Šokime Swing! 
Kviečiame bet kokio amžiaus ir 
nereikia būtinai atvykti su pora! 
Balandžio 9 d.—gegužės 14 d, 

pirmadieniais. Ateitininkų 
namuose, nuo 8 v.v. iki 9:30 v.v. 

Kaina $30. Skambinkite: 
Erikui Mikaičiui, 773-778-3704 
arba Ramunei Barkauskaitei, 

630-985-1285. 
E-mail: cardk@botmaU.com 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Pr ie „Litauen" vardo įrašyti 
„Kovno", „Ponevjesh", „Schau-
len" miestai , Latvijoje „Win-
dau" (Ventspilis), „Libau" (Lie
poja), „Diunaburg" (Daugpi
lis), Estijoje „RevaP (Talinas), 
„Dorpat" (Tartu). Nenorėčiau 
t ikėt i , kad tai pirmojo karo 
žemėlapis, kuriuo naudojosi 
E. Rudei. Prisiminimai turi 
472 psl . 

Da r viena pastaba. Fiurth 
stovykloje buvo ta ip patLpatal-
p in ta 10,000 SS karių;? Trys 
Vilniaus žydai, norėdami ker
šyti už tėvų mirtį Auschwitze 
koncentracijos stovykloje, nu
t a r ė užnuodyti geriamą van
denį. Tačiau tas paliestų ne
k a l t u s miesto gyventojus! Ap
sistojo prie kepyklos, kurioje 
buvo kepama juoda duona be
laisviams. Vienas jų įsidar
bino ir pasislėpęs nakt ies me
t u įleido į kepyklą savo drau
gus . Vis t rys į duonos kepalus 
įleido nuodų. Daug karių su
sirgo viduriais . Tačiau nei vie
n a s nemirė , nes nuodai buvo 
silpni. Apie tai pereitais me
ta i s r ašė Miuncheno „Sued-
deutsche Zeitung" dienraštis , 
s u r a s d a m a s Vilniaus žydus Iz
raelyje. 

S U S T A B D Y T O S G A M T O S 
A K I M I R K O S 

Profesionalus programuoto
j a s Ignas Urbonas pristato 
pi rmą autorinę savo fotogra
fijų parodą „Tarp Dangaus ir 
Žemės" Kovo 20 d. paroda ati
da ry t a sostinės „Lietuvos ai
do" galerijoje. 

Trisdešimtmetis autorius 
Vi lniaus universitete studija
vo taikomąją matematiką, da
b a r dirba programuotoju-kon-
su l t an tu vienos Danijos firmos 
atstovybėje Lietuvoje. 

Palyginus neseniai — 1998 
meta i s — pradėjęs kur t i meni
n ę fotografiją, I. Urbonas yra 
labai reiklus vaizdo kokybei. 
Pe r keletą metų j is sukaupė 
didelį skaidrių rinkinį, tačiau 
savo darbus eksponuoja pirmą 
kar tą . 

Parodoje autorius rodo spal
votus peizažus, minimalisti
n ius gamtos vaizdus: dangaus 
lopinėlį, valtį jūroje, smėlio 
r a š tu s . Šios nuotraukos — ta
ry tum sustabdytos gamtos ju
dėjimo akimirkos, tikroviškos 
ir įspūdingos. Jos ypatingos 
savo gyvumu ir na tūra lumu, 
kadang i naujos fotografijos 
technologijos leidžia išgauti 
Svarias ir ty ras spalvas. (ELTA) 

file:///Vindow
mailto:cardk@botmaU.com


TARP MUŠU KALBANT 
KALBĖSIME, KOL GYVI 

Čikagą pasiekė Vilniuje Da
nieliaus leidyklos išleista kny
ga „kalbėsime, kol gyvi". Tai 
žurnalisto Antano Šimkūno 
aprašyti Lietuvos atgimimo 
(1988-1993 m.) įvykiai. 

Knygos įžangoje rašoma: 
„Dirbdami Lietuvos radijuje ir 
televizijoje, galėjome geriau
siai matyti, kaip į mūsų kraš
tą atėjo dainuojanti revoliuci
ja, kaip subyrėjo didžiausia, 
pavojingiausia XX amžiaus 
imperija. Užgriuvo informaci
jos ir įvykių lavina. Iš tėvelio 
Juozo Šimkūno paveldėjau 
įprotį kasdien užrašyti įspū
džius ir įvykius. Užrašinėjau 
viską: kaip būdome, kaip kėlė
mės, kokia svarbiausia infor
macija pasiekdavo mus, klau
sytojus ir žiūrovus, kaip at
kurtą Lietuvos nepriklauso
mybę vertino Rytai ir Vakarai, 
kaip Vilnius tapo dviejų sis
temų šaltojo karo posūkio taš
ku. Mes labiausiai jutome ser
gančios imperijos silpstantį 
pulsą ir matėme, kaip žlugimą 
pagreitino drąsus Lietuvos el
gesys. 

Tačiau imperija bandė kaip 
įmanydama gelbėtis, lyg šiau
do pirmiausiai griebdamasi 
radijo ir televizijos, — kad iš 
jos neištrūktų svarbiausia in
formacijos priemonė. Ir ji iš
trūko. Ir tai buvo vienas iš 
didžiausių paradoksų — siste
mos sukurtas ruporas atsisu
ko prieš ją pačią". 

Tikrai, „sistemos sukurtas 
raportas atsisuko prieš ją pa
čią"! Ir tai ypatingai pasitvir
tino 1991 m. sausio 13 d. Tą 
dieną: „Praėjus porai valandų 
po vidurnakčio, Vilnių sudre
bina patrankų šūviai... Lietu
vos radijas. Nutrūksta muzi
ka... Radijo diktorius A Sa-
dukas: 

„Čia Lietuvos radijas. Kalba 
Lietuvos radijas. Lietuvos 
Respublikos piliečiai, atėjo 
išbandymo metas. Tėvynei ir 
mums, jos piliečiams, kilo 
grėsmingas pavojus. TSRS vi
sa savo jėga ir klasta vėl, kaip 
ir 40-aisiais metais, kėsinasi į 
Lietuvos suverenumą, trypia 
jos laisvę ir orumą. Į mūsų na

mus ateina okupantai, jie pud-
la valstybinius ir visuomeni
nius pastatus. Jie atėjo ir čia, 
prie mūsų radijo..." 

Toliau, praleidus keletą kny
gos sakinių: „Gerbiamieji Lie
tuvos Respublikos piliečiai! 
Mes dar gyvi! Mes kalbame iš 
Lietuvos Respublikos radijo 
studijos. Jūs tikriausiai gir
dite šūvius. Mes dar gyvi! Mes 
dar kalbame, mes iš studijos 
neišeisime, nors sužvėrėję ka
reiviai metėsi į ataką...". Tai 
radijo diktorės B. Lukošiūtės 
žodžiai. 

Beveik tuo pat metu televizi
jos žiūrovai klausėsi Lietuvos 
RTV valdybos pirmininko L. 
Tapino žodžių: „...Mes ginsi
mės. Mes ginsime savo radiją 
ir televiziją, gindami savo, vi
sos Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę... Sovietai oku
puoja Lietuvą! Lietuva gali
ma... galima žvėries jėga pra
lieti kraują... Tikiu, Dievas 
duos... Tranko duris. Kas lais
vės oro įkvėpė, tas nebegrįš... 
Visur tranko duris. Mes nuga-
lėsim. Tai įvyks, jei ne šian
dien, tai rytoj. Sudiev!" 

Vilniuje, grubios prievartos 
būdu nutrūkus transliacijai, 
prabilo Kauno (Sitkūnų) radi
jas: „Iš Vilniaus gauta žinia... 
108 žmonės sužeisti, 7 žuvę. 
Taip pat gavome informaciją, 
kad Vaižganto gatvėje 13, prie 
televizijos ir radijo perdavimo 
centro, labai prašo atvykti vi
sus netoliese esančius gyven
tojus. Ten pat juda okupantų 
tankai. Kreipiamės į visus Vil
niuje esančius Lietuvos žmo
nes, nepasiduokite jedinstve-
ninkų agitacijai ir nesiskirs-
tykite. Na, o žmones, esančius 
prie Sitkūnų, prašome apsupti 
stotį iš visų pusių... Kviečiame 
visus, kurie galite, važiuokite 
į Vilnių. Patikslintos žinios iš 
Vilniaus. Vienuolika žmonių 
žuvo, daugiau kaip šimtas 
sunkiai sužeista". 

Štai kas buvo žurnalisto An
tano Šimkūno užrašyta ir da
bar pakartota išleistoje kny
goje „kalbėsime, kol gyvi". 

Pet ras Petrutis 

NENUSTOJA LAPAI KRISTI 
Stasys Garliauskas. „Tylėti 

negaliu". 2000 metai. Minkš
tais viršeliais, 46 puslapių. 
Leidėjas ir kaina nepažymėta. 

Metrikiniame puslapyje sa
koma, kad tai yra grožinės 
literatūros leidinys. Leidinio 
redaktorė Regina Stundienė. 
Reikia spėti, kad leidinys 
spausdintas Lietuvoje, nes tu
ri redaktorę (tokie valdžios 
reikalavimai?) ir turinys pa
duodamas knygelės gale. 

Trumpame, dviejų sakinių 
autoriaus žodyje skaitome: 
„Šis leidinėlis, susidedantis iš 
dviejų dalių — nėra poezija, o 
tik eiliuotas dienoraštis, gi
męs ilgesy toli nuo tėvynės. 
Kad tam ilgesy nenuskęstų — 
griebtasi humoro ir satyros, 
pasišaipant ir iš savo, ir iš 
svetimųjų ydų". Kitoje cita
toje, paimtoje iš „Akiračių", 
primenama autoriaus laiškelis 
(spausdintas „Drauge"), kuk
liai atsisakant bet kokių poeti
nių pretenzijų. 

Tai bene trečioji Stasio Gar-
liausko eiliuota knygelė, kur 
vis dar purtomasi poezijos 
Žanro. Šiose semantinėse plo
nybėse pagalbos ieškau di
džiajame „Lietuvių kalbos žo
dyne" (Mokslas, Vilnius). Ten 
skaitau, kad „Poezija — eiliuo
ta meninė kūryba", kad „Poe
tas — poezijos rašytojas", kad 
„Eilėraštis — nedidelis eiliuo
tas kūrinys", kad JBilėraš-
tininkas — kas eilėraščius 
rašo. Poetas". Išvada: Stasys 
Garliauskas rašo eiles (eilė
raščius), taigi, yra „eilėrašti-

Urna su .Jono Hareiko.- palaikais. 

TĖVELIAI SULAUKĖ SŪNAUS 

ninkas" arba „poetas". 
Dienoraštyje, kad ir eiliuo

tame, tikimasi rasti rašymo 
datas ir vietoves. Šiame rinki
nyje to nėra. Šis „eiliuotas die
noraštis" yra dviejų dalių. 
„Lapams krintant" skyrelyje 
yra trylika eilėraščių. Pats 
pirmasis eilėraštis pavadintas 
tuo pačiu vardu, baigiamas 
šiuo posmeliu: 

Tyliai tolsta josios žingsnis 
Lengvas ir trapus, 
O sustingęs tavo žvilgsnis 
Seka krintančius lapus... 
Tai, be abejo, a.a. žmonos 

Emos atminimui. Autorius su 
ja užaugino ir išmokslino gau
sią šeimyną — šešis vaikus. 

Toliau skaitome apie įsimy
lėjusio sapnus, laimę, likimą, 
benamį aktorių, prarastą mo
terį, gimtąją žemę ir t.t. Sky
relis baigiamas su eiliuotu 
„Vietoj epilogo": 

Sudegink savo širdį ant 
laužo, 

Kad neviliotų oazės 
šaltiniai, 

Duonos kepalą sulaužyk: 
Padalink vagstančiai 

Tėvynei. 

Kai saulė atsisės už 
horizonto, 

O širdį glostys vakaro žara. 
Bus laikas išmesti už borto 
Svajonių tinklus į marias. 

Nuteisi galvą ant krūtinės, 
Tiesi rankas į žvaigždes. 
Tavo žvilgsnis, nūnai 

paskutinis 
Keliaus į tolimas erdves... 

Liūdnas tai buvo sugrįži
mas. Pokariu Vokietijoje, Ha-
nau stovykloje, Eleonora ir Jo
nas Bareikos, palaidoję sve
timšalių kapinėse savo pa
auglį sūnų Jonelį, visą likusį 
gyvenimą tikėjo, kad parsiveš 
jį namo - palaidos Musninkų 
kapinėse, kur ir patys atguls. 
Net jo palaikai buvo paruošti 
taip, kad būtų lengviau per
kelti. Deja, ėjo metai, kaip ir 
visų Vakarų tremtinių, Ba
reikų laukė emigracija dar 
toliau nuo namų. Apsistojo 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, Čikagoje. Nugyveno gra
žų amžių, kad ir svetimame 
krašte, bet sūnaus kapo jau 
nebepamatė. Atgulė abu Ka-
zimierinėse. Eleonora Barei
kienė dar sulaukė laisvos Lie
tuvos ir mirė 2000-aisiais. 

Palaidojusios abu tėvelius, 
dukros - Marija Bareikaitė 
Remienė ir ses. Margarita 
Bareikaitė nusprendė, kad 
svajonėms parvežti Jonelį į 
Lietuvą neišsipildžius, jį vis 
dėlto reikia grąžinti tėve
liams, palaikus palaidoti šalia 
- Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

10 mėnesių vyko susi
rašinėjimas su Vokietijos 
įstaigomis dėl palaikų perkė
limo. Ir pagaliau 2001 m. kovo 
29 d. tėvų marijonų koplyčioje 
buvo paaukotos šv. Mišios už 
Jono Bareikos vėlę. Šv. Mišias 
atnašavo kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, dalyvaujant šeimos 
draugams ir artimiesiems. Po 
to palaikai palaidoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse . 

Visi, kur bebūtume, susitik
sime Tenai ir atrasime tuos, 
kurie pasitraukė anksčiau, su-

Jonas Bareika. 

lauksime tų, kurie dar pasili
ko. Dievo meilė ir gerumas pa
liečia mus visus čia, žemėje, 
bet žmogiška meilė tėvams 
reikalavo iš dukterų atlikti 
savo pareigas iki galo. Jos 
įvykdė tėvų norą ir sugrąžino 
jiems sūnų, kurio mirtį trem
tyje jie sutiko taip pat 
skaudžiai, kaip ir pasitrau
kimą iš namų. A. V. Š. 

VELYKOS VINGIO 
PARKE 

Vilniaus savivaldybė iš anks
to ruošiasi Kristaus Prisikė
limo, gamtos pabudimo šven
tei. 

Kaip pernai, užpernai, taip 
ir šįmet, Vilniaus savivaldybė 
kartu švęsti Velykų visus vil
niečius ir sostinės svečius 
kviečia į Vingio parką. Ba
landžio 16 dieną čia skambės 
muzika ir juokas, skraidys oro 

balionai, vaikučius kalbins 
Velykė, jauni ir seni galės 
bandyti laimę margučių ride
nimo rungtynėse. 

Margučiai — prisikėlimo 
simbolis. Vilniečiai tikriausiai 
dar prisimena didžiausią mar
gučių piramidę, iškilusią Vin
gio parko aikštės centre, ku
riai sukurti prireikė net 
20,000 margučių. Šįmet visų 
džiaugsmui ketinama pastaty
ti dar didesnę — iš 25,000 
nuspalvintų, išmargintų kiau
šinių. 

UAB „Vilniaus parkai" ir 
Vilniaus miesto savivaldybės 
Kultūros ir meno skyrius pra
šo visų norinčių ir galinčių 
prisidėti prie šios gražios tra
dicijos paremti rekordinės pi
ramidės statybą. Besidžiaug
dami ir besilinksmindami pa
tys, suteiksime džiaugsmo ir 
kitiems — po šventės mar
gučiai bus išdalinti vaikų glo
bos įstaigoms ir senelių na
mams. (ELTA) 

NUBAUSTAS SEIMO 
PIRMININKAS 

Už neteisėtą sklypo išplėtimą 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas buvo nubaustas 
2,000 litų bauda ir ją jau su
mokėjo. 

Baudą Seimo pirmininkui 
paskyrė Vilniaus apskrities 
valstybinių teritorijų planavi
mo ir statybos inspekcijos tar
nyba. 

Žiniasklaidai pranešus, jog 
Seimo pirmininkas neteisėtai 
išplėtė savo namo sklypo Vil
niaus Tarandės rajone ribas 
7,7 aro, šį faktą tyrė apskri
ties viršininko sudaryta komi
sija. A. Paulauskas papildo
mus arus prisidūrė prie jau 
turėtų 30 arų. Iš pradžių jis 
įsigijo Tarandėje 15 arų, o 
vėliau dar nusipirko greta bu
vusį 15 arų sklypą. 

Seimo pirmininkas žurna
listams aiškino tapęs biuro
kratų auka, nes dėl sklypo 
išplėtimo jis kreipėsi į Vil
niaus savivaldybę praėjusiais 
metais net du kartus, tačiau 
iki šiol sprendimo priėmimas 
buvo atidedamas. A. Paulaus
kas teigė, jog savivaldybės at
stovai jam buvo davę žodinį 
patikinimą, jog problemų iš
duoti leidimą nekils. 

Jeigu toks sprendimas būtų 
duotas, A. Paulauskas turėtų 
išpirkti papildomą žemę. Ap
skrities viršininko sudaryta 
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komisija taip pat nustatė, jog * Lie tuva norėtų pratęst i 
pažeidimų dėl sklypų ribų bendradarbiavimą, su Tarp-
~,.„*->*„~~ „ J J tautiniu valiutos fondu — lie-
nustatymo yra padarę dau- . . . 

pos mėnesj ketinama pasira-
giau kaip pusė Tarandės rajo- g y t i n a u j ą l g m e n e s i ų t r u k m e s 
no gyventojų. ekonomines politikos susitari-(BNS) mą. Eita; 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 2001 m. 
balandžio 6 d. sueina 5 metai nuo mano Mamos 

A. t A. 
Advokatės 

SOFIJOS DRAUGELIENĖS 
mirties. Prašau prisiminti jos sielą Jūsų maldose. 

S ū n u s Vaidevut is Draugel i s su šeima. 

Nuoširdžiausiai užjaučiame netekus mylimos Sesers ir 
Tetos 

A. t A. 
VANDOS GINIOTIENĖS 

brolius TADĄ ir JUOZĄ KOJELIUS, dukterėčią 
DAINĄ KOJELYTĘ ir visus gimines bei artimuosius. 

Apolonija, Petras, Rokas, Justinas ir Matas 
Steponavičiai 

Brangiai Mamytei 

A. t A. 
ONUTEI SEDAITIENEI 

mirus , mielą tautinių šokių vadovę DALIĄ 
ADOMAITIENĘ, jos vyrą ANTANĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona Čėsna 

Dalia ir Joe Dainos 

Kleofa Gaižauskas 

Juozas Gečas 

Vilius Juška 

Aleksas Kaselis 

Loreta Kynas 

Jonas Labanauskas 

Dana ir Vytas Mažeikos 

Liuda ir Vacys Petkai 

Elytė ir Zigmas Radvilai 

Juozas Radvila 

Genė ir Rimas Rimkai 

Aurelija Robertson 

Vida Sabas 

Aldona Stasiukevičius 

Vanda ir Algis Ulbinai 

Jennie Valeika 

Elvyra ir Jurgis 
Vodopalai 

Valė ir Vilius Weinhofer 

„Audra" 

Skyrelis „Po stalu politikuo
ti dar galiu" turi aštuoniolika 
humoristinių bei satyrinių 
eilėraščių. Aptariama pozicija 
po stalu, perestroika, aprašo
mas tėvynės „laisvintojas", 
šaunusis veikėjas, sveikas 
maistas. „Filosofuojama" apie 
apvalią žemę, neišdainuotas 
dainas saliūne. Su nostalgija 
prisimenamos linksmos die
nos, baliai, vardinės. Keliose 
vietose vis minimi „Pilėnai". 
Tai jūros šaulių buveinė neto
li Manchester, MI, JAV. Leidi
nio redaktorė pastebi, kad 
„Autorius ilga laiką su žmona 
gyveno gražioje sodyboje ša
limais Dainavos ir Pilėnų 
vietovių..." (psl. 40) 

Aprašant pirmosios Stasio 

Dainavos stovyklavietės ženkliu
kas, suprojektuotas Tauros 40 
metu sukakties paminėjimui, su
kurtas pagal V. Veselkos pirmąją 
Dainavos koplytėle, kuri dar vis ten 
tebestovi. 

Garliausko knygelės („Poil
sis") pasirodymą, buvo paste
bėta, kad „žurnalistas Stasys 
Garliauskas yra daug repor
tažų rašęs Dainavos jaunimo 
stovyklos reikalu. Kai kurie 
reportažai, savo įvade, labai 
poetiškai skambėjo. Poetas 
Stasys Garliauskas, ilgametis 
Dainavos kaimynas, Dainavos 
adresu nė žodžio. Tai ne kal
tinimas, o nesitikėta staigme
na" („Draugas", 1988.09.23). 
Po „Tylėti negaliu" leidinio re
daktorės žodžio įdėta du jau 
anksčiau spausdinti eilėraš
čiai. Tai „Dainava" ir „Skautų 
himnas". Pabaigai porą ištrau
kų. Pirmi du posmeliai iš 
„Dainavos", likusieji du iš 
„Skautų himno". 

...Paminklas Kalantai 
Vakarais nušvinta. 
Jaunimas supranta 
Aukos prasmę šventą... 

Visą vasarėlę 
Jaunimas dainuoja, 
Vėliavas pakėlę, 
Ateitin žygiuoja. 

...Mokslas, darbas ir vienybė 
Skamba šūkiu Vis budžiu!' 
Gamtos meilė ir brolybė 
Žydi tarp jaunų širdžių. 

Broliai, sesės, ženkim 
drąsiai 

Po skautybės vėliava, 
Dieve, stiprink mūsų dvasią, 
Žygių laukia Lietuva! 

Romualdas Kriaučiūnas 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and tiore convenient than SAS. 
From Chicago. we offer darty service to Vilnius with a hass'e-free connection via 
Stockholm. When you>e ready to return. you'il enioy same-day t-avei back to 
Chicago through our Cooenhagen hub. Find out what a ooriU of d'fference SAS 
can make for your next tnp. Just cail your Travel Agent & SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Raimundas Algimantas 
Simutis po sunkios ligos mirė 
antradienį, balandžio 3 d.. 
Northwestern ligoninėje, su
laukęs 69 metų amžiaus. Jis 
buvp ilgamečio „Draugo" re
daktoriaus Leonardo Šimučio 
jauniausias sūnus. Liko žmo
na Linda ir trys sūnūs: Grego- , 
ry.-Chris. Thomas: penki vai
kaičiai, sesutė Rūta Kazlaus
kienė, broliai — Jonas Kazi
mieras ir Leonardas Juoza
pas; Pašarvotas La\vn Funeral 
Home, 7732 W. 159th Str., Or-
land Park. nuo 3 vai. ketvirta
dienį, balandžio 5d. Laidoja
mas penktadienį, balandžio 6 
d.. Mišios 10 vai. r. St. Julies 
bažnyčioje 7399 \V, 159 Str.. 
Orland Park. Bus palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos (ALRK) #3 kuopa 
kviečia nares dalyvauti adora
cijos valandėlėje Didįjį Penk
tadienį, balandžio 13 d., 9 vai. 
ryte, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke. 

Lijana Kopūstaitė-Pauletti 

Lijana Kopūstaitė-Pau-
lett i . lietuviams jau gerai 
CaSįštama — jos balsu daug 
;kariftf gėrėtas i koncertuose 
solo ir su chorais. Dainavusi 
•svarbias roles Čikagos Lietu
vių operų spektakliuose. Ji 
pažįstama ir amerikiečių pub

likai, su Chicago Symphony 
^atlikusi svarbias solo partijas. 
^Lijana gimusi Ukmergėje, stu
dijavusi Lietuvos Muzikos aka
demijoje pas prof. Vaclovą 
Daunorą, šiuo metu balsą la
vina pas DePaul universiteto 
prof. Norman Gulbrandsen. 
Džiugu, kad Lijana Kopūs-
taitę girdėsime balandžio 29 
d. Morton gimnazijos auditori
joje. Čikagos Lietuvių operos 
statomame ..Meilės eliksyro" 
spektaklyje. Bilietus galima 
įsigyti kasdien ..Seklyčioje" ir 
sekmadieniais Pasaulio lietu
vių centre (Pal. J. Matulaičio 
bažnyčios prieangyje). Būtų 
gražu, kad tolimesnių vietovių 
lietuviai organizuotų autobu-

. sus ir atvyktų į operą — juk 
tai viena svarbiausių mūsų 
kultūrinių apraiškų. 

Už a+a Emil i jos J u o d k a i -
tės Va lan t in i enės sielą šv. 
Mišios bus aukojamos ba
landžio 6 d., penktadienį, 7 
vai. r., tėvų marijonų koply
čioje. Kviečiami giminės, 
draugai ir pažįstami velionę 
prisiminti savo maldose. 

Korp! „Gaja" sus i r ink i 
mas įvyks balandžio 22 d., 
sekmadienį (per Atvelykį), 
10:30 vai. r.. Ateitininkų na
muose. Lemonte. Bus aktuali 
paskaita apie gyvulių ligas: 
kiek jos pavojingos žmogui. 
Paskaitininkas —jaunas vete
rinarijos gydytojas dr. Vincas 
Staniškis. Kviečiami nariai su 
šeimomis ir draugais. 

Lietuvos D u k t e r y s vėl 
kviečia visus ir visas į priešve-
lykinį pyragų ir margučių iš
pardavimą, kuris vyks balan
džio 12 d. nuo 8 vai.r. ..Name
liuose". 2735 W. 71st Str.: tel. 
773-925-3211. Visos draugijos 
narės prašomos atnešti pyra
gų ir margučių balandžio 11d. 
nuo 10 vai.r. iki 5 vai.p.p. La
bai lauksime! 

Irenos S a p a r n i e n ė s bati
kos darbai ir Algimanto Kezio 
fotografijos ..Kapinaitės" bus 
eksponuojamos balandžio 7-30 

* d. Lietuvių dailės muziejuje. 
Lemonte. Parodų atidarymas 
vyks balandžio 7 d. 7 val.v. 
Per parodų atidarymą bus 
angliškosios ..Kapinaičių"' lai
dos "Beyond This Horizon" su
tiktuvės. 

Panevėžiečių k l u b o pus
metinis n a r i ų susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, ba
landžio 8 d., 12 vai.. Jaunimo 
centre. Nariai ir norintys 
įstoti j klubą prašomi daly
vauti. Susirinkime prižadėjo 
pakalbėti buvęs partizanas, 
politinis kalinys Povilas Vai
cekauskas. 

TEGUL MŪSŲ AKYS KRYPSTA Į 
PAL. JURGĮ 

jeigu smunka piliečių dora ir 
moralė. 

Taigi, sunki šiandieninė Lie
tuvos padėtis verčia ieškoti 
išeities jau ne žemės jėgose, 
bet antgamtinėse. Taip savai
me mūsų akys krypsta į palai
mintąjį Jurgį Matulaitį, pir
mąjį Lietuvos sociologą, Dan
gaus mums duotą šventąjį. 

Šiais metais sukanka 130 me
tų nuo palaimintojo Jurgio gi
mimo (1871.04.13) ir 75 metai 
nuo jo lankymosi Amerikoje 
(1926), kada jis buvo atvykęs į 
Eucharistinį kongresą ir čia 
aplankė per 90 lietuvių para-

Ta proga mes, Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo vargdie
nių seserys, ryžomės pakviesti 
visus lietuvius giliau pamąs
tyti apie jį, kaip naujų laikų 
šventąjį, apie jo, kaip mūsų 
Tautos dvasios vado, aktua
lumą dabartinėmis sunkiomis 
Lietuvos sąlygomis ir apie rea
lias galimybes su jo pagalba 
tikrai laisvos tautos žmoniško 
gyvenimo. Tuo tikslu sesuo 
Marija Jurgė Albina Pajars
kaitė ir lankosi atskirose 
Amerikos lietuvių parapijose. 

Ses. Margarita 
Bareikaitė 

Ses. Albina Pajarskaitė. 

Per 11 atgautos Lietuvos ne
priklausomybės metų gerai 
įsitikinome, kad krašto mate
rialinio ir moralinio skurdo, 
kuris išaugo per ilgus ateizmo 
siautėjimo metus, negalima 
panaikinti, staiga išleidus se
nąją santvarką keičiančius 
įstatymus. Taip pat matome, 
kad krašto materialines ge
rovės kėlimas nepanaikina 
skaudžių socialinių problemų, 

Ats i lankyki te „Draugo" 
knygynėlyje, pasirinkite ve
lykinių dovanų — lietuvišką 
knygą, muzikos įrašą, gražų 
gintaro papuošalą, lietuvišką 
audinį. tradiciniais lietu
viškais raštais margintą mar
gutį (tiesa, jie mediniai, bet 
niekas iš pažiūros nepasa
kytų). Juk, pagal mūsų tautos 
paprotį, Velykoms reikia dova
noti margutį-velykaitį. 

Mažosios Lie tuvos Rezis
tenc in io sąjūdžio ir Maž. 
Lie tuvos fondo suvažiavi
m a s gegužės 19 ir 20 d., Či
kagoje.Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus patalpose. 

Į f . *v ^ .< ••:•.•::••• fKŠ 
E7 . . ' j . L - T^***- m-

•*«m»f''. 

Spalvoti margučiai, kuriuo? dailiais 
viu tautodailės meistre, parduodami 

Tradicinis Velykų s ta las 
ruošiamas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 22 d.. 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Reikia iš anksto užsi
sakyti stalus ar pavienes vie
tas. Rezervacijas priima Van
da Gvildienė tel. 630-271-
9136. Dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

lietuviškais raštais išmargino lietu-
.Draugo" krautuvėlėje. 

Pasau l io l ietuvių cen t ro 
renginių komitetas Verbų sek
madienį, balandžio 8 d., 12 
vai. centro didžiojoje salėje 
rengia žuvų pietus. Po pietų 
įdomų pranešimą skaitys kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Kvie
čiame nepraleisti progos pasi
vaišinti ir pabendrauti. 

A.P.P.L.E. bendrijos valdybos ir tarybos nariai, kovo 2:5-2." d susumkc,- ii įvairii) JAV vietovių Lemonte. aptarė 
š.m. vasaros kursu Lietuvos mokytojams planus bei tolimesne veikia Daag nok; tojq Lietuvoje norėtu šiuose 
vertinguose kursuose dalyvauti, lx>t labai trūksta lęšy. o tereikia m 30 dol ' -Jeigu kas galėtų ta suma arba di
desnę-paaukoti, čekius galima siųsti A.P.P.L.E., P.O. Box 617 Darbam, CT 06422 Nuotraukoje-- iš kaires— 
pirm. Gitą Kupčinskienė, Irena dednetie. >uva/.iavimo gloU-ja Ritone Kudaitienė. 

Pris iminsime a. a. kun. 
dr . Vytautą Bagdanavičių, 
MIC. Šeštadienį, balandžio 7 
d.. 10 vai. r. tėvų marijonų 
koplyčioje u i velionį bus auko
jamos šv. Mišios, kurias atna
šaus kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC. Po šv. Mišių rinksimės 
tėvų marijonų svetainėje, kur 
klausysimės prof. dr. Juozo 
Meškausko paskaitos apie ve
lionį, dalinsimės prisimini
mais ir sklaidysime jo kūrybos 
puslapius. Kviečiame dalyvau
ti šv. Mišiose ir paminėjime 
visus, kurių širdis palietė kun. 
V. Bagdanavičiaus, MIC. gi
lios mintys bei jo šiltas drau
giškumas. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ , ves gavėnios rekolekcijas 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, prie 
Jaunimo centro, penktadieni. 
balandžio 6-d., ir šeštadienį. 
balandžio 7 d., 7 v.v. Išpa
žintys bus klausomos rekolek
cijų metu nuo 6,30 v.v. Sek
madienį, balandžio 8 d., 10 
v.r. bus rekolekcijų baigiamo
sios Mišios. Po Mišių įvyks 
tradiciniai JC moterų klubo 
rengiami priešvelykiniai pus
ryčiai 

Maironio lituanistinė mo
kykla Lemonte pradeda regist
raciją 2001-2002 mokslo me
tams. Balandžio 7 ir 21 d. re
gistracija vyks jau besimokan
tiems mokykloje, o balandžio 
28 ir gegužės 5 dienomis bus 
registruojami nauji mokiniai. 
Registracijos laikas - 9-10 vai. 
iš ryto ir 12-1 vai.p.p. Smul
kesnę informaciją galite gauti 
mokyklos raštinėje tel. 630-
257-0888. 

GARBINGA VIEŠNIA 
BRIGHTON PARKE 

Nuo Verbų sekmadienio iki 
Velykų Brighton Parke, Švč. 
M. Marijos Nekalto prasidėji
mo .parapijoje, svečiuosis Dan
gaus Karalienė, Lietuvos glo
bėja „Madona" - didinga Ma
rijos statula, skirta dviejų 
tūkstančių metų jubiliejui pa
žymėti. 

Šį sekmadienį 10 vai.r. ją 
savo giesmėmis pagerbs Čika
goje viešintis Šiaulių universi
teto choras. Jis giedos ir per 
Mišias bažnyčioje. Ta pačia 
proga LB valdyba ruošia pie
tus po 10:30 vai. r. Mišių 
mokyklos salėje. Čia pietaus ir 
choras iš Lietuvos. Susipažin
sime, pabendrausime. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

Antradienį, t.y. balandžio 10 
d., 3 vai.p.p. visi Čikagos apy
linkių lietuviai kviečiami prie 
Lietuvos globėjos susirinkt 
lietuviškoms pamaldoms. 

S.m. vasario 4 d. Lietuvos Vyčių Vidurio vakaru apygarda ruošė tradicini „Lietuvos atsiminimų" pokylį Marti-
nique salėje, Čikagoje. Pokylio metu buvo pagerbta visuomenininke, rašytoja . ĮR-dagoge Stase Petersoniene. 
Nuotraukoje — pokylio ruošos komitetas su S. Petersoniene (I eil. ketvirta iš kairės). John Kilkaus nuotr. 

LIETUVOS VYČIŲ 
112-ta KUOPA 

112-ta Lietuvos Vyčių kuopa 
kas metai ruošia keletą visuo
meninių suėjimų veiklos pa
įvairinimui ir lėšų telkimui 
kuopos veiklai. Šiais metais 
88-tasis Lietuvos Vyčių sei
mas vyks Orlando meiste. 
Floridoje, į kurį vyks keli 112-
tos kuopos nariai. Šio Seimo 
metu yra išrenkama Centrine 
Lietuvos Vyčių valdyba. 

„Šampano" pietūs buvo kovo 
18-tą dieną Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Renginiui vadovavo Julia Za-
karka ir Mary Banky. sutelku
sios gausų padėjųjų būrį. Po
kylių salę gražiai papuošė 
Gerrie Chaplin, o Mickey Pet
rošius pasirūpino maistu. Ji 
yra kugelio gaminimo specia
listė. Anelė Pocienė parūpino 
kavą ir saldumynus. Dabščių 
narių dėka buvo gauta dau
giau nei 1,100 dolerių laimėji
mams. Algirdas Brazis ir Ellie 
Kasputis dovanojo šampano ir 
vyno kiekvienam stalui. Val
dyba jiems labai dėkinga. 
Laimėjimų vedimui vadovavo 
ir smagiu humoru linksmino 
Aleksandras Mockus. 

Ši Lietuvos Vyčių popiete 
sutraukė gausoką būrį daly
vių. Parapijos klebonas Mi-
chael Yakaitis sukalbėjo palai
minimo malda. Atsilankė ir 
buvę šios parapijos klebonai: 
kun. Antanas Zakarauskas, 
kun. Jonas Kuzinskas. Buvęs 
Švento Kryžiaus parapijos kle
bonas Vito Mikolaitis jau daug 
metų dirba Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijoje, be jo 
pagalbos būtų sunku atlikti 

Lietuvos Vyčių pokylyje š.m. vasario 4 d. Martinique salėje — Vyčių il
gamete veikėja. f=112 kuopos narė. Eleonor Kasputiene ir kun. Anthony 
Puchenski. buvęs Nekalto M. Marijos Prasidėjimo parapijos klebonas. 

John Kilkaus nuotrauka. 

visus dvasinius pa
tarnavimus. Pietuose dalyva
vo ir kun. Rimas Gudelis, jau
nas ir energingas asmuo; jis 
šalia parapijos darbo ruošiasi 
tikėjimo tiesų daktaro laips
niui. Jis vykdo ir klebono pa
vaduotojo pareigas. Dalyvavo 
ir parapijos diakonas Vytas 
Paškauskas su žmona ir L. 
Vyčių Centro valdybos pirmi
ninkas Robertas Martin. Šių 
pietų sėkmingam vedimui tal
kino keturios seselės kazimie-
rietės, Lietuvos Vyčių veiklios 
narės. 

Pietų metu susirinkusius ge
rai nuteikė Faustas ir Herku
lis Strolios Gavėniai pritaiky
ta muzika. „Šampano" pietūs 
praėjo pakilia nuotaika. Pusė 

gautų pajamų buvo paskirta 
parapijai, o kita pusė — 112-
tos kuopos veiklos pagyvini
mui. 

Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama įsijungti į Lietuvos 
Vyčių organizaciją, ypač lau
kiame naujai atvykusių lietu
vių būti parapijos nariais ir 
dalyvauti organizacijų veik
loje. Lietuvos Vyčių tikslas 
yra tarpusavinis bendradar
biavimas, pagalba Lietuvai, 
meilė savo protėvių kraštui. 
Puoselėti lietuvių kalbą, pa
pročius ir dalyvauti lietuviš
koje veikloje. 

Ateinantis 112-tos kuopos 
susirinkimas vyks balandžio 
17 dieną. 

A. Paužuolis 

Naujojo Tūkstantmečio Marijos statula Nuotr Algio Čepėno 

• Talman Delicatessen* 
2624 W. 69 S t , Chicago, IL, 
Velykų stalui priima užsa
kymus. Mėsos patiekalai: rula-
das (mėsos vyniotinis), kumpis, 
dešros, šaltiena, kugelis, miš
rainės. Tortai: napaleonas, rie
šutinis, bapkos, ežiukas ir t.t. 
f vairūs žuvies patiekalai. Užei
kite ar skambinkite, mielai ap
tarnausime. Tel. 773-434-9766. 

• Namams pirkti rasko-
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


