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JAV Senatas raginamas paremti 
Lietuvos siekį tapti NATO nare 
V i l n i u s , kovo 27 d. (BNS) skir ta Lietuvai. Šį aktą pernai 

— Amerikos žydų komiteto, 
Amerikos lenkų kongreso bei 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Ohio valstijos skyriai kreipėsi 
į JAV Senatą su prašymu pa
remti „Laisvės sutvirtinimo 
aktą" (Freedom Consolidation 
Act), kur iame reiškiama para
m a NATO plėtrai . 

Balsavimas Senate dėl Akto 
turė tų įvykti šį pavasarį. 

„Laisvės sutvirt inimo akte" 
teigiama, jog NATO turėtų 
išsiplėsti j au Prahoje, taip pat 
numatoma kelių dešimčių mi
lijonų dolerių parama kandi
dačių gynybos stiprinimui, iš 
kurių 7.5 mln. dolerių būtų 

lapkritį didele balsų dauguma 
priėmė JAV Kongreso žemieji 
— Atstovų — rūmai. 

Pasak bendro Ohio valstijos 
žydų, lenkų ir lietuvių kreipi
mosi, Lietuvos narys tė NATO 
atitinka JAV ekonominius ir 
saugumo tikslus. Kreipimesi 
t a ip pat pažymima, jog Ohio 
buvo pirmoji JAV valstija, 
kur i ėmėsi veiksmų pripažinti 
1990 m. kovo 11 dieną pa
skelbtą Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą. 

Šį kreipimąsi bendruomenės 
Ohio valstijos skyrių vadovai 
išsiuntė visiems JAV senato
riams. 

Seimūnus papiktino JAV 
abejingumas tarptaut iniam 

renginiui 
V i l n i u s , kovo 27 d. (BNS) bėję tokio nedalyvavimo moty

vai yra trečiųjų pasaulio vals
tybių vyravimas TPS. 

A. Skardžius pabrėžė, jog 
JAV, norėdama supratimo ir 
pagalbos po praėjusių metų 
rugsėjo 11-osios išpuolių ypač 
suaktyvėjusioje kovoje prieš 
tarptautinį terorizmą, turėtų 
suprasti i r „trečiojo pasaulio" 
rūpesčius. 

„Man lankant is JAV, Čika
goje, spalio mėnesį matėsi, 
kaip JAV viso pasaulio visus 
gyventojus, visus parlamentus 
kvietė kovai pr ieš terorizmą 
palaikyti. Konferencija taip 
pa t kreipėsi į JAV, kad jos 
išreikštų solidarumą dėl visų 
aptariamų problemų", kalbėjo 
A. Skardžius. Pasak jo, „tre
čiojo pasaulio" valstybių atsto
vai konferencijos praneši
muose pabrėžė, jog terorizmas 
— vienintelė priemonė at
kreipti į save dėmesį dėl sun
kios tų valstybių padėties. 

— Tarppar lament inės sąjun
gos (TPS) konferencijoje šiau
rės vakarų Afrikos valstybėje 
Morocco prieš kelias dienas da
lyvavę Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Artūras 
Skardžius ir Seimo narė Dalia 
Kutra i tė piktinosi JAV at
stovų abejingumu šiam rengi
niui. 

„Tai yra kri t ikuotinas daly
kas . JAV negali ignoruoti šio 
proceso. Tikslinga, kad visų 
šalių par lamentai dalyvautų. 
Je i nedalyvauja JAV atstovai, 
kenčia TPS biudžetas ir balsų 
persvara", Seime pareiškė A. 
Skardžius. Pasak seimūno, 
kuris j a u trečią kartą dalyva
vo daugiausiai egzotiškose 
valstybėse organizuojamose 
pasaulio par lamentarų konfe
rencijose, JAV parlamentarai 
š iame renginyje nedalyvavo 
jau an t rą ka r t ą iš eilės. Jo tei
gimu, konferencijoje nuskam-

Arvydas Sabonis vėl atstovaus 
Kauno „Žalgiriui' ! » 

V i l n i u s , kovo 27 d. (BNS) 
— Buvęs geriausias Europos 
krepšininkas ir NBA vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis be
veik po metų pertraukos vėl 
grįžta į aikštelę, šįkart — gim
tojoje Lietuvoje. 

Penktadienį jis užsivilks 
Kauno „Žalgirio'*, kuriame 
prieš porą dešimtmečių pra
dėjo savo karjerą, marškinė
lius, pranešė „Respublika". 

Penktadienį Kaune „Žalgi
ris" žais Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) rungtynes su Vil
niaus „Sakalais". 

Vienas „Žalgirio" savininkų, 
37 metų 220 centimetrų ūgio 
A. Sabonis nerungtyniavo nuo 
praėjusio sezono pabaigos, kai 
baigė žaisti už NBA Portlando 
klubą „Trail Blazers". { krep
šinio aikštelę išbėgti anksčiau 
A. Saboniui sutrukdė sezono 
pradžioje lūžę du kojos pirštai. 
Šį sezoną „Žalgirio" klubas A. 
Sabonį įregistravo LKL ir Eu-
rolygos rungtynėms. 

Iš Eurolygos turnyro Kauno 
komanda j a u pasitraukė. No
rėdamas žaisti LKL atkrin
tamosiose varžybose ar finale, 
A. Sabonis tur i „Žalgiriui" at
stovauti bent penkerias regu
liariojo sezono rungtynes. Bū
tent tiek rungtynių žaisti re
guliariajame sezone ir liko 
Kauno komandai. 

Šiuo metu „Žalgiris" LKL 
čempionate yra antras . 

Nuo 1995 metų Portlando 
„Trail Blazers" komandoje 
rungtyniavusiam A. Saboniui 
pernai baigėsi sutart is su šiuo 

NBA klubu. A. Sabonis nu
sprendė negrįžti į N B A taip 
pat atsisakė garsių klubų — 
„Panathinaikos" (Graikija), 
„Barcelona" (Ispanija), Mala
gos „Unicaja" (Ispanija) pa
siūlymų. 

A. Sabonis ne vieną kartą 
yra sakęs, jog karjerą nori 
baigti Kauno „Žalgiryje", kur 
pradėjo savo karjerą. 

* L ie tuvos ž y d u b e n d r u o 
menę p a p i k t i n o antisemiti
niai šūkiai per Vilniuje vyku
sias krepšinio rungtynes tarp 
Lietuvos ir Izraelio komandų, 
kai grupė jaunuolių skandavo 
„Juden, raus!" (Žydai, lauk). 
Dėl šio įvykio bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alpera-
vičius išsiuntė pareiškimą Lie
tuvos krepšinio federacijai. 
Pasak S. Alperavičiaus, tai, 
kad susitikimo metu buvo mo
sikuojama Palestinos arabų 
vėliava, o kai kurie žiūrovai 
savo apranga imitavo palesti
niečių vadą Yasser Arafat, — 
asmeninis kiekvieno reikalas. 
„Kas k i t a — antisemitiniai iš
puoliai", pažymėjo j is . (BNS) 

* „ G r y n a n e s ą m o n ė , kad 
J u n g t i n i u o s e Arabų Emy
r a t u o s e mokiau šeicho sūnų 
šaudyti, žiniasklaidos infor
maciją paneigė Sydney vasa
ros olimpinių žaidynių aukso 
medalio laimėtoja Diana Gu-
dzinevičiūtė. — Šeichas pats 
pasižymi taiklia akimi, šalta
kraujiškumu ugnies limjoje, 
todėl mano pa ta r imai jam ne
reikalingi. Aš galėjau intensy
viai treniruotis". (KD.BU) 

Apie 100 kauniečių Centro sąjungos (CS/ narių trečiadienį surangė mitingą prie Kauno savivaldybes, kuriuo buvo sie
kiama atkreipti vyriausybes dėmesį į, centristų teigimu, ekon miškai ir socialiai nepagrįsta regionine politiką. Mitin
go dalyviai laikė plakatus su užrašais „Gerb. Brazauskai, išgirsk regionų nevilties šauksmą". „Valdant Kaunui, Lie
tuva klestėjo". Iškart po mitingo dalis žmonių išvyko j Vilnių. Kur panašų renginį ketina: la surengti prie vyriausybes 
rūmų. Premjerui Algirdui Brazauskui adresuotame rašte Ka.no centristai teigia, kad koi kas nėra vieningos ilgalai
kės regionų plėtros strategijos ir konkrečios jos įgyvendinim.'. programos, tokiu būdu yra sudaromos sąlygos klestėti 
tik Vilniaus ir Klaipėdos regionams, o kiti pasmerkti merdė-.: Vyriausybes ketinama prašyti skirti daugiau lėšų ki
tiems regionams, o ypač Kaunui. CS įsitikinimu, \ valstybines reikšmės objektų sąrašą turi būti įtraukia nemažai 
svarbių miestui objektų. Mitingą stebėjęs Kauno miesto vice-neras, centristas Arvydas Garbaravičius sutiko, kad iš 
dalies mitingo dalyviai kritikavo ir savivaldybes darbą. „Gai ,-.t mažai ir per tyliai mes beldžiamės \ vyriausybes du
ris", sakė A. Garbaravičius. Gedimino Žilinsko • Elta nuotr • Trumpai apie viską 

* P r a m o n i n i n k u konfe
d e r a c i j o s p r e z i d e n t a s Bro
nislovas Lubys pažymėjo, 
kad uždarius atominę jėgainę, 
elektros kainos Lietuvoje gali 
šoktelti iki 50 centų už kilo
vatvalandę. Energetikos insti
tuto direktoriaus Jurgio Vile
mo nuomone, uždarius elek
trinę, elektros gamybos kaina 
šokteltų labai nežymiai. Ta
čiau energetiko teiginiai ne
įtikino pramonininkų. <LŽ, EIU> 

* K a u n o m i e s t o t a r y b a 
ž a d a į s t e i g t i 10 sen iūn i jų . 
Suskirstyti savivaldybės teri
toriją į seniūnijas nuspręsta 
dar 2000-ųjų vasario 24-ąją. 
Tuomet buvo patvirtintos ir jų 
ribos, tačiau, biudžete trūks
t an t pinigų, kai kuriuos su
manymus teko koreguoti. Iš 
viso seniūnijos sujungs 32 
miesto dalis. Savivaldybės ad
ministratoriaus Roberto Sta-
nionio įsitikinimu, įkūrus se
niūnijas, valdžia bus priartin
ta prie žmonių. Dėl menkiau
sios smulkmenos gyventojams 
nereikės belstis į miesto 
centrą, varstyti įvairių valdi
ninkų kabinetų duris. 

* V i l n i a u s Ž i r m ū n ų ga t 
vė je į r e n g t a s p i r m a s auto
matinis greičio matavimo prie
taisas, kurį bandomajam 2-3 
mėnesių laikotarpiui nemoka
mai suteikė Čekijos bendrovė 
„Geozondas". Prietaisas ma
tuos pravažiuojančių automo
bilių greitį bei registruos kiek
vieno leistiną greitį viršijusio 
automobilio numerį ir vairuo
tojo veidą. Numatoma, kad iš 
pradžių duomenis kartą per 
dieną peržiūrės kelių policijos 
pareigūnai, tačiau projektui 
pasiteisinus, greičio matavimo 
prietaiso informacija bus nuo
latos tiesiogiai perduodama 
kelių policijos budėtojams.iBNS) 
* Vė lyvą p i r m a d i e n i o va-

karą V i l n i a u s G e d i m i n o 
p r o s p e k t e buvo nukirsta 20 
liepų. Medkirčiai dirbo sute
mus, tačiau ne dėl to, kad 
reikėtų slėptis. Tik vėlai va
kare iš pagrindinės miesto 
gatvės išvažiuoja automobi
liai, sumažėja praeivių. Ben
drovės „Stebulė" darbininkai 
kirviais ir pjūklais ruošia Ge
dimino prospekto pertvarką. 
J iems teks nupjauti iš viso 
130 medžių. (LR,EIU> 

* P r i e V i ln i aus p a r d u o 
t u v ė s „Kometa"5 p r a d ė j u s 
t v a r k y t i aplinką buvo išrauti 
du ąžuoliukai, kuriuos užper
nai rudenį. Sei.TiO rinkimų 
kampanijos me"u, pasodino 
Vilniaus socialliberalai ir da
bartinis Seimo vadovas Artū
ras Paulauskas. „Kai buvo 
pasodinti ąžuoliukai, aš pas
paudžiau A. Paulauskui ranką 
i r pasakiau: prigis ąžuolai. 
prigis ir jūsų partija", prisi
minė parduotuvės „Kometa" 
direktorius Romualdas Paukš
tė. „Pasielgta pagal visas pri
vatizavimo tai?ykles — ąžuo
lai pirma buv. nustekenti, po 
to — likviduot:", išgirdęs apie 
įvykį Karolimškėse. juokavo 
A. Paulauskas (LR.Eita> 

* P i rmos io se L ie tuvos 
į žymybių a s m e n i n i u daik
t ų varžytinėse ouvo nupirktos 
visos politik; krepšininku, 
dainininkų i' kitų žymių 
žmonių labdarai paaukotos re
likvijos. Per tr.s labdaros ren
ginio „Garažo išpardavimas", 
vykusio preky os centre „Hy-
per Maxima r . diena? '•engė
jams pavyko surinkti 10 tūkst. 
400 litų. Šiuo? pinigus rengia
masi skirti Ši.-ulių vaikų glo
bos namams remontuoti. 

* K a u n o med ic inos uni
v e r s i t e t o Neonato logi jos 
klinikų naujag mių reanimaci-
jos skyriui VV mto Landsber
gio fondas pač >vanojo moder
nų kraujo du 4 analizatorių, 
kainavusį 48. '00 litų. Turė
dami šią įrang. 1 gydytojas, už
dėję daviklį a r : kūdikio odos. 
gali nepertraukiamai stebėti 
deguonies ir nglies dvidegi
nio kiekį krau: je. BNS 

* B ū t i n g ė s na f tos t e rmi
n a l e t r e č i a d i e n į p r a d ė t a s 
pildyti nafta pirmasis šiemet 
tanklaivis. I 96,000 tonų tal
pos tanklaivį „Ross Sea". 
plaukiojantį su Panamos vė
liava, per parr. bus pripildyta 
86,000 tonų Rusijos naftos su
sivienijimo ..Jukos" naftos 
Būtingės terminalas neveikė A 
mėnesius — nuo 2001 m. lap
kričio, kai į jurą išsiliejo be
veik 60 tonų naftos. ..Mažei
kių naftos" Komunikacijos tar
nybos viršininkas Tndas Au-
gustauskas teigė, kad moder
nizuota ir atnaujinta sistema 
veikia tvarkingai. RNS> 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutere AP. lnterfax. ITAR-TASS BNS 

žtmų agOTOrų pranešimais) 

* J A V Lie tuvių Bendruo
m e n ė s a ts tovai pa la iko 
idėją atstatyti Valdovų rū
mus bei pabrėžia jų svarbą 
jaunosios kartos auklėjimui. 
„Kuo daugiau įsigilinu, matau 
prasmę, kodėl Valdovų rūmai 
turi būti atstatyti. Jie yra re
ikalingi Lietuvos jaunimui", 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje Seime pareiškė bendros 
Seimo ir JAV LB pirmininkė 1 
Liuda Rugienienė. „Negalima Į 
viską daryti tik norint pasiro- Į 
dyti svetimiems. Dauguma 
krašto jaunimo niekur neišva
žiuos, nieko nematys. Jiems 
Vilnius yra ta vieta, kur jie 
a t randa save, savo istoriją", 
sakė ji. (BNS) 

* L i e t u v a i t a r p t a u t i n i a m e 
„Euroviz i jos" d a i n ų kon
k u r s e atstovaus valstybinio 
atrankos rato antrosios vietos 
laimėtojas Aivaras Stepukonis 
su daina „Happy You". Tai 
paaiškėjo konkurso komisijai 
a tmetus Lietuvos radijo ir te
levizijos apeliaciją dėl grupės 
„B'Avarija" diskvalifikavime ir 
A. Stepukoniui galutinai ap
sisprendus dalyvauti kon
kurse. (Elta) 

R u k l o s mokomojo pu lko 
v a d a s n u b a u d ė iš tarnybos 
pasišalinusius karius — jiems 
>kirtas įvairios trukmės areš
tas . 21 karys iš pulko savava
liškai pasitraukė šeštadienį 
vakare, tą pačią dieną kariai 
buvo surasti ir grąžinti į Ruk
lą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, 
kad kariai iš tarnybos pasiša
lino po eilinio kario Kęstučio 
Prunskaus konflikto su kuo
pos vadu Liutauru Paužuoliu. 
Buvo nustatyta, kad pastara
sis konfliktą ir išprovokavo. 
Medžiaga del L. Paužuolio 
veiksmų perduota Karo polici
jai, kuri turėtų priimti spren
dimą a r kelti baudžiamąją by
lą kuopos vadui. .BNS> 

* Lie tuvoje įsigaliojo Ad
m i n i s t r a c i n i ų te i sės pažei
d i m u kodekso (ATPK) pakei
timai ir papildymai, kurie leis 
daug griežčiau bausti asme
nis, savavališkai kertančius 
miškus. Nuo šiol už savava
lišką miško kirtimą, naiki-
namą arba žalojimą, kai išker
tama daugiau kaip 50- kiet-
metrių medžių, tokion - pa
žeidėjams gresia baudos iki 
30.000 litų vietoje iki šiol bu
vusių 20.000 litų, o pilu čiams, 
jau baustiems už tok; pažei
dimą — iki 60,000 litu. m 

Bei ru tas . Saudi Arabijos sosto įpėdinis trečiadienį Beirute pra
sidėjusiame arabų valstybių viršūnių susit ikime pasiūlė Izraeliui 
1 megzti „normalius santykius", jei jis išves kariuomenę iš visu 
p estiniečių teritorijų, kurios buvo okupuotos per 1967 metų Ar
ti Ū ujų Rytų karą, ir leis įkurti Palestinos valstybę. Saudi .Arabiją 
valdantis princas Abdullah bin Abdul Aziz ta ip pat pasiūlė pa-
re -rti konkretų pianą del taikos Artimuosiuose Rytuose ir pateik
ti j Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai. Pasak jo, šio pasiūlymo 
pa^ indu turėtų tapti ..normalūs santykiai su Izraeliu ir jo saugu
mo užtikrinimas) mainais į visišką izraeliečių pajėgų atsitrauki
mą iš visų okupuotų teritorijų, nepriklausomos Palestinos valsty
bės u sostine AI Kuds ai Shanfe (Rytų Jeruzalėje,) pripažinimą ir 
'pak--.imečių) pabėgėlių sugrįžimą". 

Pa; stiniečių ir Jungtinių Arabų Emyratų ' J AE i delegacijos de
monstratyviai išėjo iš sales, protestuodamos prieš jo rengėjų 
sprendimą neleisti rodyti palestiniečių prezidento Yasser Arafat 
kreipinosi į arabų vadovus. Kiek vėliau vienas iš delegatų prane
šė, kac po šio įvykio Y. Arafat nurodė savo delegacijai grįžti na
mo. 

Ramala , V a k a r u K r a n t a s . ..Palestiniečių vadovybe sveikina ir 
visiška; priima pasiūlymą, kurį princas Abdullah pateikė arabų 
viršūnių susitikimui, ir teigia, jog šis pasiūlymas yra išmintingas 
pagrindas teisingam ir visapusiškam sprendimui bei teisingai tai
kai tarp arabų valstybių ir Izraelio pasiekti", pareiškė aukštas pa
lestiniečių prezidento Yasser Arafat padėjėjas Khaled Salam. 
„Mes rag;name Izraelio vyriausybę pasinaudoti istorine galimybe 
ir priimti šį pasiūlymą kaip pagrindą susi tar imui pasiekti", sakė 
jis. 

Ka i r a s . Egipte prezidentas Hosni Mubarak, nusprendęs nedaly
vauti trečiadienį prasidėjusiame arabu valstybių viršūnių susitiki
me, pareiškė, kad jo patarimas Yasser Arafat nevykti į Beirutą 
apsaugojo palestiniečių vadą nuo Izraelio ketinimų neleisti j am 
sugrįžti. Paklaustas, ar sprendimą boikotuoti susitikimą Beirute 
priėmė solidarizuodamasis su Y. Arafat, Egipto prezidentas iš
vengė tiesaus atsakymo tepasakęs: „Nevykdamas ir pataręs Ara
fat padaryti tą patį, aš išgelbėjau susitikimą". 

Nahr in , Afgan i s t anas . Afganistaniečiai trečiadienį plikomis 
rankomis rausė sugriauto Nahrin miesto griuvėsius, tikėdamiesi 
rasti likusių gyvų žmonių po kelių žemes drebėjimų, kurie nusine
šė gerokai d •••«iau negu 2.000 žmonių gyvybių. Laikinasis valsty
bės vadovas Hamid Karzai apsilankė žemes drebėjimo rajone ir 
pareiškė, jog valdžia daro viską, kad j iems padėtų. Tačiau pagal
bai suteikti gali prireikti milžiniškų pastangų, nes pirmadienį va
kare ir antradienį rytą įvykusių žemes drebėjimų sukeltos žemės 
nuošliaužos atkirto du iš trijų miestelio apylinkėse esančių kelių. 
Be to, trečiadienį apylinkes sudrebino pakartotiniai požeminiai 
smūgiai, per kuriuos žuvo daugiau žmonių ir buvo padaryta naujų 
nuostolių. 

Maskva. Rusijos prezidento Vladimir Putin pavedimu, Nepa
prastųjų situacijų ministerija į nukentėjusi nuo žemės drebėjimo 
Afganistaną išskraidino didelę Krupę įvairių specialybių medikų 
su savo kilnojamąja ligonine, gelbėtojų, kinologų ir išminuotojų. 
Lėktuvu taip pat bus nugabenta vaistų, antklodžių, maisto pro
duktu. Antradienio vakarą iš Maskvos į Kabulą išskrido lėktuvas 
su 21 tona humanitarinių krovinių Afganistanui. 

Vašingtonas . JAV prezidentas George W. Bush paprašė Kong
reso skirti 50 mln. dol. padėti finansuoti naują Afganistano ka
riuomenę, kuri turėtų išlaisvinti valstybę iš daugybės karo vadų 
savivalės. Gynybos sekretorius Donald Rumsfeld atsisakė tiksliai 
pranešti, kiek pinigų Vašingtonas suteiks centrinėms Afganistano 
pajėgoms. Tačiau Valstybės departamentas pareiškė, kad admi
nistracija pateikė prašymą suteikti įvairiems Afganistano projek
tams 250 mln. dolerių. 

Nanter , P r a n c ū z i j a . Anksti trečiadieni Paryžiaus N'anter prie
miesčio rotušės posėdžiu salėje vienas vyras, tikriausia; nepaten
kintas vietos tarybos politika, surengė t ikras skerdynes — nušovė 
8 ;:mones ir sužeidė 20 kitų. Vyras i? automatinio pistoleto pradėjo 
šaudyti pasibaigus tarybos posėdžiui. -Jis tikslingai šaudė 1 tary
bas narius ir kelis ka r tus iš naujo užtaise ginklą, kol buvo par
griautas ir sulaikytas. Pranešama, kad žudikas yra 33 metų Ri-
hard Durn. kuris kar tu su savo motina gyvena N'anter'e. jis — 
luvęs šaudymo sporto entuziastas, ginklus laikė teisėtai ir anks

čiau reikalų su teisėsaugos institucijomis neturėjo. Išpuolio moty
vai ne visai aiškūs, bet liudininkai pasakojo, kad R. Durn tarybos 
nariai pažinojo kaip aplinkosaugos aktyvistą ir kad jis turėjo psi
chologinių problemų. 

Long Beach, Ca l i fo rn ia . Los Angeles kardinolas Roger Maho-
ny, vadovaujantis didžiausiai JAV Katalikų Bažnyčios arkivysku
pijai, padrąsino kunigų seksualinio išnaudojimo aukas apie tai 
prabilti ir sveikino diskusijas Bažnyčioje apie kunigų celibatą. 
Apie JAV Katalikų Bažnyčią sukrėtusį skandalą R Mahony viešai 
prakalbo pirmadienį sakydamas homilija ir per spaudos konferen
ciją. Per mišias jis atsiprašė už „nedaugelio kunigų nuodėmingus 
ir bjaurius veiksmus". Po mišių paklaustas apie kunigų vedybas, 
kurioms griežtai priešinasi popiežius Jonas Paulius II, R. Mahony 
atsakė: „Mano nuomone, visi šie klausimai yra atviri". R. Mahony 
praėjusį mėnesį nušalino iki 12 kunigų, kurie buvo įtariami sek
sualiniu mažamečių išnaudojimu. 

Varšuva. Visuomenės nuomones tyrimo biuro apklausos duo
menimis, populiariausiu Lenkijos politiku ir toliau išlieka prezi
dentas Aleksander Kwasniewski. Jo veikla patenkinti 79 proc. 
lenkų 

Maskva. Paskelbtas Rusijos ir Baltarusijos sąjungines valsty
bės himno žodžiu ir muzikos 
konkursas, kurio nugalėtojas 
gaus 300,000 rubliu, antrasis ir 
trečiasis laureatai — atitinka 
mai 150.000 ir 50.000 rublių. 

KALENDORIUS 
Kovo 28 d.: Petras. Valerija. Gun-

delinda. Rikontas, Girmante. 
Kovo 29 d Kotryna. Bertoldas. 

Almant*, Kernius. Manvydas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
ROCHESTER, N Y. 

VASARIO 16-TOJI 
Vasario 17 d. iškilmingai 

minėjome Lietuvos nepriklau
somybes šventę — Vasario 16-
tąją, kuri prasidėjo 9 vai. ryto 
radijo pusvalandžiu (WGMC 
90.1 bangomis' „Dainos ai
das". Radijo klubo pirm. Rai
mundas Kiršteinas darniai su
režisavo programą. Jam talki
ninkavo sūnus Raimundas, 
Laurynas Vismanas (.abu gy
vena New York mieste) ir duk
tė Rūta, kuri gyvena Connecti-
cut valstijoj. (.Kaip matote, 
kompiuterių amžiuje prie gerų 
norų dideli a ts tumai nebesu
daro kliūčių). Visi trys jo talki
ninkai gimę ir augę Rochester, 
NY. Savo pranešimus perdavė 
labai gražiai ir taisyklinga lie
tuvių kalba, nušviesdami sun
kų Lietuvos kelią į nepriklau
somybę. Šiai progai parinkta 
muzika ir dainos maloniai nu
teikė klausytojus. Pagal „Ar
moniką", „Lietuva — gilios va
gos arimų, vyturėlio daina po 
laukus, Lietuva — mažas že
mės kampelis, koks esi tu lie
tuviui brangus". 

10:30 vai. — iškilmingos Mi
šios Šv. Jurgio lietuvių bažny
čioje (taip, mes dar turime ir 
išlaikome savo bažnyčią). Ve
teranas Albert Baronas ir 
skautų atstovas Arūnas Gečas 
įneša Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas. Ramute Gečytė, pasi
puošusi tautiniais rūbais, pa
deda prie altoriaus vainiką 
(jos talentingų tėvelių — 
Rūtos ir Alekso Gečų — rankų 
darbas) laisvės gynėjų garbei. 
Gieda choras „Putinas", vado
vaujamas Raimundo Obalio. 

Sv. Mišioms patarnauja Jo
nas Liutkus ir Andrius Pie-
niezny. Skaitiniai angliškai — 
Prano Mockevičiaus, lietuviš
kai — Rūtos Monoenko (Ilgū-
naitės. Klebono D. Mockevi
čiaus pamokslas labai patriotiš
kas, perskaitytas su dideliu įsi
jautimu. Jis ragino parapi
jiečius įsivaizduoti, koks tai 
buvo didelis džiaugsmas, kai 
Lietuva paskelbė nepriklau
somybę 1918 m. vasario 16 d. 
„Manęs tada dar nebuvo šia
me pasaulyje, bet mano tėve
liai buvo! Jie džiaugėsi lais
ve!", sakė klebonas, o baigda
mas pamokslą pabrėžė, — 
„Mylėkime laisvę. Mylėkime 
Lietuvą". 

Toliau, Šv. Jurgio parapijos 
salėje Birutė Litvinienė ati
darė Nepriklausomybės šven
tės minėjimą. Buvo atlikti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Giedrė Liogminaitė uždegė 
žvakę, kuri buvo padėta ant 
medinio rūpintojėlio statulos. 
B. Litvinienė suglaustai papa
sakojo kelią į nepriklausomy
bę. Juk laisvės niekas nedavė. 
Reikėjo ją išsikovoti. Reikėjo 
tikrų didvyrių ir drąsuolių, 
kurie pasirašė Nepriklauso
mybės aktą. Perskaitė jų visų 
pavardes. 

Pagrindinė kalbėtoja — 

viešnia iš Niujorko, konsule 
dr. Irena Skardžiuvienė, užau
gusi okupuotoje Lietuvoje, pa
teikė labai įdomių minčių, 
kaip slapta ir su baime jie 
minėdavo Vasario 16-tąją. 
(Čia prisiminiau, kad ir mano 
brolis buvo iškėlęs trispalvę 
didžiuliame kaimyno ąžuole 
Vasario 16-tosios proga. Ne
paisant, kad stribai nėrėsi iš 
kailio norėdami sužinoti, kas 
tai padarė, bet niekas jo ne
išdavė. Ne tik, kad nesurado 
kaltininko, bet dar turėjo 
daug darbo ir buvo daug 
keiksmų tą vėliavą nuimant, 
nes ji buvo pačioje ąžuolo 
viršūnėje ir labai gerai pritvir
tinta. Mano brolis buvo kal
vis.) Po paskaitos konsule no
rintiems aiškino, kaip įgyti 
Lietuvos pilietybę, atstatyti 
turėtą, gauti pasus, juos pa
keisti ir t.t. Pažymėjo, kad 
visa tai yra atl iekama Lietu
voje, o ji esanti t ik tarpininkė, 
padedanti teisingai paruošti 
reikiamus dokumentus. 

Meninėje dalyje Izabelė 
Žmuidzinienė savo meniniu 
žodžiu tiesiog užbūrė klausy
tojus. Mat Izabelė, nesvarbu, 
ar eilės, ar proza, niekada ne
skaito, bet viską „beria iš ke
puraitės". Kartais susidaro 
įspūdis, kad ji galėtų visą en
ciklopediją išpyškinti minti
nai. 

Pertraukos metu. prie kavu
tės, žmonės vaišinosi užkan
džiais, kuriuos paruošė Dan
guolė Klimienė su pagalbi
ninkėmis. Rimas Liutkus dali
no paruoštus laiškų tekstus ir 
ragino žmones rašyti senato
riams ir Kongreso nariams, 
kad palaikytų Lietuvos sto
jimą į NATO. 

Pabaigai parodytas labai 
įdomus Lietuvos televizijos fil
mas „Lietuvių Charta". Verta 
visiems pamatyti. Visas Ne
priklausomybės šventės minė
jimas, užsitęsė gana ilgai, bet 
buvo taip gerai suplanuotas, 
kad niekam nenusibodo. Ačiū 
Rochester, N Y., Lietuvių 
Bendruomenės valdybai: Dan
guolei Klimienei, Rimui Liut
kui ir Geniui Vidmantui. 

Kos t a s Mač iu l i s 

B A L T I M O R E , M D 

VASARIO 16-0 J I 
BALTIMORĖJE 

LB Baltimorės apylinkės 
rengiamas Vasario 16-tos mi
nėjimas vyko š. m. vasario 17-
tą d. Šią didžią šventę pradė
jom šv. Mišiomis Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Dalyvavo lietuviai 
legionieriai. Mergaites, pasi
puošusios tautiniais rūbais, 
nešė gėles. ..Dainos'' choras 
pagiedojo šventei pritaikytas 
giesmes. Esame laimingi turė
dami iš Lietuvos net du kuni
gus, kurie ir toliau siekia 
mokslus Baltimorėje. su 
džiaugsmu klausomės jų pui
kios lietuviškos kalbos, stebi
mės ių entuziastiškumu. »v. 

Vasar io 16-tos m i n ė j i m e Balt imorėje. Iš k.: J a u n . t . s Burbulis. Kęs tu t i s Česonis. miesto a t s tovas Israe! Petoka. 
LR a m b a s a d o s J A V a t s tovas Rena t a s Norkus , vargoniainkė Liudvika Frejiene. Juozas Gai la ir LB apylinkes 
valdybos p i rm . V y t a u t a s Ėr ingis . 

Viešnia iš N'iujorko — konsu le dr. I rena Skardžiuvienė su Rochester, NY, 
Šv. Jurgio l ietuvių parapijos klebonu Domininku Mockevičium. 

Mišias aukojo kun . Žydrūnas 
Kulpys. Iš Lietuvos čia apsi
gyvenę Frejai mielai prisijun
gė prie mūsų. Talent inga Liud
vika Frejiene vargonuoja mū
sų chorui. 

Minėjimas vyko 2 vai. p. p. 
Pirm. Vytautas Ėringis, atida
rydamas minėjimą, pasveikino 
Baltimorės, Vašingtono ir ki
tų apylinkių dalyvius, ypač 
naujai atvykusius iš Lietuvos. 
Baigdamas sveikinimą primi
nė, kad „Gyvendami užsienyje 
visuomet buvome, esame ir 
būsime nepriklausomos Lie
tuvos dalis". Lietuviai legio
nieriai įnešė vėliavas. Sugie
dojom JAV ir Lietuvos him
nus. Tylos minu te pagerbėm 
žuvusius didvyrius už Lietu
vos laisvę, terorizmo aukas 
Amerikoje. Kun. Žydrūnas 
Kulpys sukalbėjo maldą. J a u 
nutis Burbulis pr is ta tė į minė
jimą kviestus valdžios, valsti
jos ir miesto ats tovus ir per
skaitė jų sveikinimus. Kęstu
tis Česonis perska i tė LB Kraš
to valdybos parengtą rezoliu
ciją, kur i buvo vienbalsiai pa
tvir t inta. Ats tovas iš LR am
basados JAV-se Renatas Nor
kus pasveikino susir inkusius 
tautiečius. Ukra inos Kongreso 
komiteto a ts tovas mus pasvei
kino ir nustebo, kad mūsų 
žmonės ta ip puikiai gieda 
h imnus . Pirm. Vytautas Ėrin
gis pr is ta tė pagrindinį paskai
t ininką Juozą Gailą. Juozas 
Gaila ketver ius metus Lietu
voje dirbo visuomeninį darbą. 
Dažnai lankosi Lietuvoje ir 
puikiai s u p r a n t a padėtį Lie
tuvoje. J i s pasidalino savo 
įspūdžiais. Palygino gyvenimą 
Amerikoje su gyvenimu Lie
tuvoje. Meninę programą atli
ko taut inių šokių grupė „Ma
lūnas" ir kara l iaus Mindaugo 
šeštadieninės mokyklos moki
niai. 

Minėjimui pasibaigus visi 
sudainavom „Lietuva brangi". 
Gražus būrys vašingtoniečių 
ir baltimoriečių turėjo progą 
pasidžiaugti Punsko lietuvės, 
ir jos gausios šeimos, Emilijos 
Zajančkauskienės pagamin
tais cepelinais. Pabaigę šią 
šventę, pabendravę su drau
gais ir pažįs tamais grįžom 
kasdienybėn. 

O n a Ėr ing ienė 

LOS ANGELES, CA 

MOKYKLA PAGERBĖ 
KULTŪROS TARYBOS 

LAUREATUS 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
l i tuanist inė šeštadieninė mo
kykla nepasi tenkina išmokyti 
savo mokinius pagal nustaty
tą programą ir mokymo planą, 
bet stengiasi juos supažindin
ti, kas vyksta visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje už mokyk
los ribų. 

Vasario 9 d. mokyklos direk
torė Marytė Newsom pakvietė 
JAV Kultūros tarybos laurea
tus Igną Medžiuką, Viktorą 
Ralį ir Emą Dovydaitienę. 
Pertraukos metu mokiniai su
sirinko į žemutinę salę. Čia di
rektorė supažindino su asme
nimis, gavusiais sausio 5 d. 

premijas. Mokiniai Vytas Rei-
yydas, Liana Bandžiulytė ir 
Laure Mk'neljane pasveikino 
laureatus , įteikė jiems gėlių 
puokštes ir meniškai paruoš
tus sveikinimus, sukur tus 
karpymo meno specialistės, 
tautodailės mokytojos Erdvi-
jos Ginotier.es. Ji taip pat bu
vo iškepus: šiai progai pažy
mėti skanu tortą, o tėvų komi
tetas parūpino sausainių ir 
gėrimų. Laureatai už šį pager
bimą gražia: padėkojo. 

Kas gi t:e laureatai? Ignas 
Medžiukas, gavęs žurnalisti
kos premija, spaudoje reiškia
si politiniais ir kultūriniais 
straipsniais iš pat jaunystės , 
pradėjęs dar būdamas vidu
rinės mokyklos suole iki pas
kutinių dienų, Lietuvoje ir at
vykęs į JAV įvairiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose. Paskuti
niu metu daugiausia „Drauge" 
ir „Tėviškės žiburiuose". Mo
kyklai a r t inas tuo, kad buvo 
daugiau kaip dešimtį metų 
šios lituanistinės mokyklos ve
dėju. Daug apie mokyklą yra 

rašęs „Pasaulio lietuvyje" ir 
ki tur . 

Viktoras Ralys, gavęs muzi
kos premiją. Jo diriguojamas 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras reiškiasi nepaprastais niu
ansais , harmonija ir energija. 
Su choru yra dalyvavęs Čika
goje ir Lietuvoje dainų šven
tėse, kur dirigavo jungtiniams 
švenčių chorams. Daug metų 
dirba lituanistinėje mokykloje 
— dainavimo mokytojas ir 
jaunimo ansamblio „Spindu
lys" bendradarbis. J is taip pat 
daugelį mokinių yra išmokęs 
pianinu skambinti privačiose 
pamokose. 

E m a Dovydaitienė, gavusi 
teat ro premiją, daugelį metų 
pašventė savo energiją ir ta
lentą lietuviško teatro ugdy
mui Los Angeles Dramos sam
būryje. Ji yra ir šios mokyklos 
bendradarbė, dailaus žodžio 
konkursų vertintoja, „Spindu
lio" sukurtos video juostos 
„Mes dainuojame" aktorė. 

Mokyklos direktorei Marytei 
Newsom paklausus, kas atei
tyje užaugę užims šių lau
reatų vietas ir tęs jų darbus, 
daugelis pakėlė rankas, pa-
reikšdami ypač norėsią reikš
tis vaidybos srityje. 

Ig. Medžiukas 

W O R C E S T E R , M A 

ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

Lietuvių organizacijų tary
bos ruoštas Lietuvos nepri
klausomybes atkūrimo 84 me
tų sukakties minėjimas vyko 
š.m. vasario 17 dieną. 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šias už Lietuvą aukojo ir pa
mokslą pasakė parapijos kleb. 
kun. Ričardas Jakubauskas . 

Eisenai \ bažnyčią vadovavo 
dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa. Dalyvavo Lietuvos Vyčių 
26-ta kuopa ir ALRK Moterų 
sąjungos narės, o jų buvo ne
mažas būrys pasipuošusių 
tautiniais drabužiais. Tą būrį 
padidino ir kelios moterys ne
seniai atvykusios iš tėvynės 
Lietuvos. Šaulės Janina Mi
liauskienė ir Vanda Ramo
nienė žuvusių atminimui prie 
altoriaus padėjo vainiką. Dėl 
šalto oro negalėjome atlikti 
žuvusių pagerbimo apeigų 
prie paminklo. Aukojimo dova
nas nešė Linutė Račiukaitytė 
ir skautukas-vilkiukas Oska
ras Lisovskis. Giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas var
gonininkės Onos Valinskie
nės. Po Mišių sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. 

Parapijos salėje vyko toli
mesnė šventės dalis. Organi
zacijų tarybos pirm. Petras 
Molis pasveikino gausiai mi-
nėjiman susirinkusius, pa
reikšdamas, kad švenčiame 
751 metus nuo Lietuvos vals
tybės įkūrimo — 84 — nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo 
ir 12 metų laisvos Lietuvos 
Prisikėlimo. Lietuva laisva. Ją 
mylime. Padėkime nugalėti ne 
tik ekonominius sunkumus; 
seneliams ir našlaičiams mū
sų parama ypač reikalinga. 

Programai vadovavo orga
nizacijų tarybos vicepirm. Ro
mas Jakubauskas . Invokaciją 
sukalbėjo kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas. Susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Programos 
vedėjas perskaitė gautas pro
klamacijas. Massachusetts 
valstijos gubernatorės J ane 
Swift atsiųsta proklamacija 
teigė, kad Vasario 16-oji skel-
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biama Lietuvos nepriklauso
mybės diena Massachussets 
valstijoje. Antra — senato
riaus Gay W. Glodžio parū
pinta iš valstijos senato. 

Pagrindinis kalbėtojas che
mijos mokslų dr. Vytautas 
Užgiris kalbėjo apie Lietuvos 
gyvenimą per 12 metų prade
dant M. Gorbačiov paskelbta 
„perestroika", kuria lietuviai 
pasinaudodami dar toliau žen
gė laisvėjimo keliu, kurį j a u 
puoselėjo prieš keliolika metų, 
turėdami tvirtus laisvės sie
kiančius švyturius: Romą Ka
lantą 1972 m. gegužės 13 d. 
susideginusį su šauksmu lū
pose: „Laisvės Lietuvai!" Tais 
metais sutapo ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika, ir 
kiti įvykiai. Tai vis buvo pro
gos jaunimui , inteligentijai ir 
kit iems laisvės siekiantiems 
lietuviams patriotams žengti 
toliau, nors sunku, bet laisvės 
siekiančiu keliu. 1988 metų 
didžiosios demonstracijos Vin
gio parke sujungė visus lietu
vius, siekiančius laisvės Lietu
vai. 

1989 m. Persitvarkymo Są-' 
jūdis pareikalavo Nepriklau
somos Lietuvos valstybės. M. 
Gorbačiov išsigando ir 1990 
m. sausio mėnesį atskubėjo į 
Lietuvą nuraminti t r iukšma
dar ius lietuvius, reikalaujan
čius Neriklausomybės. Viso
kiais būdais stengėsi juos įti
kinti , kad Nepriklausomybė 
visai nereikalinga ir nėra tiks
lo jos siekti, tačiau visa tai lie
tuvių neįtikino. 1990 m. kovo 
11 d. Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba Vilniuje paskelbė Lie
tuvos valstybės Atstatymo 
aktą bei išrinko Persitvarky
mo Sąjūdžio Seimo tarybos 
vadu Vytautą Landsbergį, 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninku. Per tą trumpą 12-kos 
metų laikotarpį Lietuvos vy-

EUGENEC. DECKER, DDS, PC 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . ( 708 )598 -8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

77,22 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

D R L. PETREmS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthea!:r,cc 

L a u r e a t ų paį-^bimas Los Angeles Šv. Kazimiero l i tuanist inėje mokykloje 
Ralys, mokyk.os direktore Mary t e Nt;wsom, aktore F.ma Dovydaitiene ir t 

- m va.-jirio !( (I Is k 11111/- V ik to re -
urn lut'"'-- Medžiukas 

riausybė keitėsi po keletą kar
tų ir šiandien nėra dar pilnai 
išsivadavusi iš komunistinio 
raugo. Daugelis buvusių ko
munistų ir šiandien sėdi šil
tose vietose, o kiti gauna di
deles pensijas, o buvusieji 
laisvės kovotojai ne vienas 
sunkiai pragyvena. Atidžiai 
išklausę įdomią kalbą padėką 
prelegentui išreiškėme ilgai ir 
nuoširdžiai plodami. 

Linutė Račiukaitytė pade
klamavo eilėraštį „Tėvynė Lie
tuva". Oskaras Lisovskis „Mū
sų Vytis". Vyresnės kartos mo
teris ALRK Moterų sąjungos 
5-tos kuopos narė Petronėlė 
Antakauskienė „Nepriklauso
mybę atgavus". Visiems de-
klamuotojams daug ir entu
ziastingai plojome. 

Meninę programą atliko pa
rapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Jaudinančiai skambėjo 
gražios patriotinės dainos. 
Vyrų choras padainavo: „Tėvy
nės maršas". Mišrus — „Lietu
viais esame mes gimę". 
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AKMENUOTAS GRĮŽIMO Į 
LIETUVĄ KELIAS 

DR. J O N A S VELYVIS 

D a r b a i pop ie r iu j e 

Metai keičia metus, vyriau
sybės vyriausybes, tačiau 
tūkstančiai lietuvių vis dar 
negali sugrįžti į tėvynę. Ir val
džia nesakytų, jog šiuo reikalu 
nesirūpina. Jeigu kas su
skaičiuotų valdžios darbus 
puslapiais Seimo įstatymų ir 
Vyriausybes nutarimų, nu
stebtų išvydęs šūsnis popierių. 
Politiniai kaliniai ir tremtiniai 
įgijo teisę grįžti į tėvynę prieš 
daugelį metų. Pirmiausia pa
gal Asmenų, represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atkūrimo 
įstatymą, priimtą 1990 metais 
ir papildytą bei pakeistą 1998 
metais. Šiuo įstatymu gali 
naudotis asmenys, kurie yra 
paskelbti nekaltais Lietuvai ir 
kuriems atkuriamos visos jų 
pilietinės teisės. 

1997 metais buvo priimtas 
Asmenų, nukentėjusių nuo 
1939-1990 metų okupacijų, 
teisinio statuso įstatymas. Pa
gal šį įstatymą grįžimo teisę 
įgyja ir asmenų vaikai, ku
riems yra pripažintas nuo 
okupacijų nukentėjusio as
mens — tremtinio teisinis 
statusas. Grįžimo teise naudo
jasi ir grįžtančio asmens šei
mos nariai: kartu gyvenantys 
jo tėvai, sutuoktinis, jų vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų, taip pat 
vyresni kaip 18 metų — vien
gungiai, jeigu jie yra mokymo 
įstaigų dieninių skyrių moks
leiviai ir studentai. 

Savo ruožtu. Vyriausybė 

1992 m. sausio 11 d. pr iėmė 
politinių kalinių ir t remtinių 
bei jų šeimų narių sugrįžimo į 
Lietuvą bei aprūpinimo butais 
ir da rbu veiklos metmenis . 

1997 m. lapkričio 27 d. Vy
r iausybė priėmė nutar imą Nr. 
1294 „Dėl grįžtančių į Lietuvą 
reabil i tuotų politinių kalinių 
ir t remt in ių šeimų aprūpini
mo būstu". 

Atrodytų, kad reikalai po
pieriuose yra išspręsti. Tačiau 
ta ip nėra . Tai mato ne tik no
r intys grįžti, bet ir grįžtan-
čiųjų spaudžiama dabar t inė 
Vyriausybė. J i neseniai pri
ėmė naująjį nutarimą, kuriuo 
vėl nus t a t ė tobulesnę, jos 
įsi t ikinimu, Politinių kalinių 
ir t remt in ių bei jų šeimų na
rių sugrįžime į Lietuvą 2002-
2007 metų programą. Taip 
anksč iau lietuviškas žodis 
metmenys buvo pakeis tas 
t a rp t au t in iu programa. Yra 
n u s t a t y t a ir naujoji Gyvena
mųjų pa ta lpų suteikimo nuo
mos pagrindais grįžtantiems į 
Lietuvą nuolat gyventi politi
n i ams kal iniams ir t remti
n i ams bei jų šeimų nar iams 
tva rka . 

D a r b ų rezu l ta tas 

Liūdna , tačiau dar lig šiol 
nežinoma, kiek gi tiksliai buvo 
nete isėta i represuota Lietuvos 
gyventojų. Vyriausybės nuta
r ime sakoma, kad buvo repre
suota apie 300,000-500,000. 
200,000 žmonių nežinomybė 
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D a n u t ė Bindokienė 

Jei su Juo kentėsime, su 
Juo ir prisikelsime 

Didysis ketvirtadienis. Kristus plauna apaštalų koja.-

Paskutine vakariene Peter Paul Rubens 1577-16401 

yra t ikrai bauginanti ir kelia 
suprantamą visuomenės klau
simą: ką veikia įvairios orga
nizacijos, kurios turėtų tai ži
noti ir už ką gauna atlygini
mus? Tačiau gal žinoma, kiek 
buvusioje sąjungos teritorijoje 
gyvena buvusių tremtinių ir 
jų palikuonių? Ne. Vyriausybe 
teigia, kad šiuo metu buvusios 
SSRS teritorijoje gyvena tūks
tančiai buvusių tremtinių ir jų 
palikuonių. O gal žino mūsų 
valstybės institucijos, kiek yra 
norinčiųjų grįžti? Irgi nėra 
t ikslaus skaičiaus. Vyriausybė 
teigia, kad pastarąjį dešimt
metį grįžti pareiškė norą per 
du tūkstančius šeimų. Tačiau 
per 2,000 yra iki dešimt ar 
šimto tūkstančių. O gal su
skaičiuota, kiek pasinaudojo 
valstybės teikiama parama ir 
persikėlė nuolat gyventi į Lie
tuvą? Ne, nežinoma. Vyriau
sybė tik teigia, kad didesnė 
dalis jų pasinaudojo valstybės 
teikiama parama ir persikėlė 
nuolat gyventi į Lietuvą. 

Kas nežinoma, tai nežino
ma, tačiau tiksliai žinoma, 
kiek rimtų valstybės institu
cijų nerimtai rūpinasi buvu
siais tremtiniais ir kaliniais. 
Grįžimą organizuoja ir koor
dinuoja Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija ir sudaryta 
nuolatinė komisija. Ją sudaro 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Vidaus reikalų 
ministerijos, Finansų ministe
rijos, Tremtinių grįžimo fondo 
bei Lietuvos savivaldybių aso
ciacijos atstovai. 

Kas svarbiausia represuotų 
asmenų šeimoms? Į šį klausi
mą Vyriausybė atsako taip: 
„Svarbiausia represuotų as
menų šeimoms — galimybė 
apsirūpinti būstu Lietuvoje". 
Tai pripažinusi, Vyriausybė 
čia pat sunkiai atsidūsta: 
„Tam reikia daugiausia inves
ticijų". 

Grįžtantieji gali pasinaudoti 
kur ia nors viena valstybės pa

ramos forma. Jie gali gauti 
kreditą lengvatinėmis sąlygo
mis arba nuomoti savivaldy
bės gyvenamąsias patalpas, 
ta ikant savivaldybių reguliuo
jamus nuomos mokesčio tari
fus. Dažniausiai grįžtantys as
menys pageidauja nuomotis 
savivaldybių gyvenamąsias 
patalpas. O kaip š; kuklų norą 
patenkina valstybė? 

Vyriausybė teigia, kad 1992 
metais 250 grįžtančių asmenų 
šeimų pageidavo nuomoti 
valstybės lėšomis įgytus bu
tus, o 2001 metų pradžioje jau 
buvo 948 tokios šeimos. Vy
riausybė teisinasi, jog visą lai
ką buvo skiriamos atit inka
mos lėšos grįžtančių asmenų 
butams įgyti, tačiau priduria: 
„Norinčiųjų nuomotis savival
dybių butus daugėjo kur kas 
sparčiau, negu buvo įgyjama 
ir nuomojama butų". Tad kaip 
suprasti teiginį, jog visą laiką 
buvo skiriamos atitinkamos 
lėšos? Vadinasi, lėšos neatiti
ko butų poreikic, tad jos ir ne
buvo atitinkamos. 

Dabar savivaldybių nuomo
jami butai įgyjami iš šiam 
tikslui skiriamų valstybės in
vesticijų lėšų. Nuo 1992 metų 
Lietuvos valstybės biudžete 
kasmet numatomos lėšos grįž
tančių asmenų butams statyti 
ir pirkti. Nuo 1997 metų Euro
pos Tarybos vystymo bankas 
Lietuvai teikia lengvatinėmis 
sąlygomis paskolą grįžtančių 
asmenų aprūninimą gyvena
muoju plotu :š dalies finan
suoti. Pagal Vyriausybės ir šio 
banko pasirašytą susitarimą, 
numatoma gauti 12,5 mln. do
lerių (50 min. litų) paskolą. 
Paskola sudarys 37 procentus 
visų investicijų, skiriamų grįž
tančius asmenis aprūpinti 
būstu, ir bus grąžinama iš Lie
tuvos valstybe- biudžeto. 

1992-2001 metais grįžtančių 
asmenų būs*3 problemoms 
spręsti iš valstybės biudžeto, 
Privatizavimo fondo ir Euro-

Giotto Di Bondone (1266-1337) 

pos Tarybos vystymo banko 
skirta (ir panaudota) 60,2 
mln. litų. Už šias lėšas būstu 
aprūpintos 1,426 grįžtančių 
asmenų šeimos. 1995 metais 
įrengti 80 vietų globos namai 
„Tremtinių namai''. 1997 me
tais įrengtas 60 butų grįžtan
čių tremtinių laikino apgyven
dinimo punktas. 

Kasmet statybos brango, 
dažnai buvo ilgam stabdomos, 
todėl nuo 1994 metų Vyriau
sybės nutarimais suteikta gali
mybė butus grįžtantiems as
menims ne tik statyti, bet ir 
pirkti. Taip siekiama išlaikyti 
grįžtančių asmenų šeimų ap
rūpinimo butais tempą (apie 
šimtą butų per metus), nes 
perkamų nenaujų butų kainos 
kur kas mažesnės nei naujų. 

Numatyta, jog vienkartinės 
įsikūrimo pašalpos dydis vie
nam suaugusiam grįžusio as
mens šeimos nariui yra iki 
3,500 litų, vaikui (iki 18 metų) 
— iki 2,500 litų. Ši pašalpa 
grįžusiojo šeimai gali būti pa
didinta 500 litų sunkios ligos, 
invalidumo atveju, pensinio 
amžiaus asmenims, pateiku
siems tai įrodančius dokumen
tus. Tačiau, ar visada gali 
vargšas grįžtantysis jos tikė
tis? Ne. Konkretus vienkar
tinės įsikūrimo pašalpos dydis 
gali nesiekti maksimalaus, 
nes tai priklauso nuo paramai 
skiriamų lėšų. 

Kokie pragiedruliai? 

Kaip aukščiau nurodėme, 
Vyriausybė nežino, kiek nori 
grįžti, tačiau numatė paramos 
lėšų 2002-2007 metais grįž
tantiems asmenims apsirū
pinti gyvenamosiomis patalpo
mis, persikelti ir jų socialinės 
integracijos priemonėms vyk
dyti poreikį. Lėšų poreikis yra 
toks: 2002 metais 4,5 mln. 
litų, 2007 — 14,5 mln. litų, o 
iš viso 669,035 mln. litų. 

Nukelta į 5 psl. 

Didysis ketvirtadienis, {žen
giame į Didįjį tridienį. Su 
padėka ir liūdesiu, žinodami, 
kad į Velykų rytą kelias veda 
per Golgotą — kančią ir mirt). 

Jėzus — Mesijas. Dievo Sū
nus, Atpirkėjas — prieš eida
mas atlikti žmonijos atpirki
mo misiją, nepaliko be vilties 
nusiminusių, išsigandusių 
apaštalų, savo pasekėjų, moki
nių. Mirtis nuo žmonijos Jį 
atskyrė tik „valandėlę" >'.,dar 
valandėlė ir nematysite ma
nęs: praeis kita valandėlė, aš 
vėl būsiu su jumis"). Tačiau ir 
toji siaubo „valandėle", kurią 
Didįjį penktadienį ir Didįjį 
šeštadienį krikščioniškasis pa
saulis jau mini daugiau kaip 
du tūkstančius metų. nebuvo 
tuš tuma be Jėzaus. Pasku
tinės vakarienės metu J i s su
teikė žmonijai didžiausią ir 
brangiausią dovaną — Švč. 
Sakramentą. Eidamas kentė
ti už mūsų nuodėmes, Dievo 
Sūnus mums paliko n.e gražų, 
prasmingą simbolį, bet save 
patį: tikrą savo Kūną ir 
Kraują duonos bei vyno pavi
dalu, kad pajustume nuolatinę 
vienybę su Jėzumi. Visuomet 
esame kviečiami ir laukiami į 
tą vienybę, jeigu tik ant kelio 
nepastato kliūčių mūsų 
žmogiškosios silpnybes, ypač 
puikybe — iškerojusi savimei
lė su visu palydovų pulku: pa
vydu, kerštu, kitų niekinimu, 
nedraugiškumu pykčiu... 

Tarytum Jėzų.- mums nepa
liko kilnaus pavyzdžio, kaip 
visu tuo „nešvariu bagažu", 
kurį savo noru užsiverčiame 
ant pečių, nusikratyt i . Šv. 
Raštas pasakoja, kad prieš 
savo kančią ir mirtį Pasku
tinės vakarienės kambaryje. 
Jėzus įsipylė į dubenį van
dens, susijuosė rankšluosčiu ir 
pradėjo mazgoti apaštalų ko
jas . Dievo Sūnus pasilenkė 
prie dulkėtų eilinio žmogaus 
kojų ir atliko šį eilinio tarno 
veiksmą. Argi tai nebuvo gra
žiausia pamoka, kaip turė
tume elgtis su savo ar t imu, 
net tais, kurie mums kenkia 
ar stengiasi pikta daryti? Juk 
dvylikos apaštalų tarpe buvo 
ir Judas , kuris tą patį vakarą 
išdavė savo Mokytoją! Ir jam 
Jėzus nuplovė kojas, tik, kaip 
gaila, kad jo siela vis tiek liko 
nešvari ir savo pikto darbo Ju
das neatsisakė. 

Visus trejus metus , kai Jė
zus su apaštalais vaikščiojo po 
kaimus, miestelius, miestus, 
mokydamas ir gydydamas 
žmonių kūniškas bei dvasines 
negalias, kiekvienu savo veik

smu, kiekvienu žodžiu J is 
pabrėžė tris didžiąsias dory
bes: meilę ar t imui , atlaidumą 
ir nusižeminimą. Bet šią pa
moką, atrodo, buvo ir tebėra 
sunkiausia išmokti. Tai ne 
Mokytojo kaltė, bet klausy
tojų, kurie nenorėjo išgirsti. 
Jeigu žmonės būtų tikrai su
pratę Jėzaus žodžius ir juos 
vykdę, šiandien mūsų plane
toje vyrautų ta ika , ramybė ir 
sugyvenimas. 

Šiuo metu Katalikų Baž
nyčia, ypač Amerikoje, yra 
pastatyta prie gėdos stulpo — 
ant jos krinta pikta kritika, 
pašaipa, panieka. Ne kažkokie 
Bažnyčios priešai ją ten pa
statė, bet tie, kuriuos Dievas 
pašaukė tarnaut i prie Jo alto
riaus, būti tarpininkais ta rp 
Jo ir žmonių. Kiek tikinčiųjų 
praras tikėjimą del to šlykš
taus kai kurių dvasininkų el
gesio, kiek šiuo skandalu pasi
naudos Bažnyčios priešai! Iš 
tikrųjų žmogaus silpnybes ne
turi ribų. ypač jeigu jis toms 
silpnybėms nusilenkia ir su
laužo savo priesaiką duotą 
Dievui, sutrypia pasitikėjimą, 
teikiamą žmonių. 

Bažnyčia ir šią krizę iš
gyvens — juk ne vieną per 
daugiau kaip du tūkstančius 
metų teko išgyventi. Galbūt ji 
taps net st ipresnė, kai laikini 
vėjai nupūs pelus ir pasiliks 
grūdai, kurie duos šimteriopą 
vaisių, kaip viename pamo
kyme kalbėjo Kristus. 

Tačiau šiandien mes visi tu
rime jausti t a m tikrą kaltės 
dalį: argi ne mūsų dabartinė, 
viską sau leidžianti, vien sa
vanaudiškus pasitenkinimus 
gaudanti, kul tūra išaugino 
tuos nedorus dvasininkus? Ar
gi ne per daug pro pirštus 
žiūrėjome, matydami, kad ne 
viskas taip. kaip turėtų būti? 
Atlaidumas yra dorybė, bet at
sisakymas matyti , ko matyti 
nenorime, nepateisinamas. 

Didžiosios savaitės tridienis 
— ketvirtadienis, penktadie
nis, šeštadienis — suteikia 
nepamainomą progą susi
kaupti, atsiprašyti . Ir už savo 
kaltes, ir už visos žmonijos 
daromus nusikal t imus. Dievo 
Sūnus atleido savo kankinto
jams — pasmerkusiems Jį 
mirti, plakantiems, besity-
čiojantiems. kalantiems prie 
kryžiaus. J i s išmokė mus ir 
melstis, ir mylėti, ir atleisti. 
Dabar laikas pasinaudoti to
mis pamokomis ir sekti savo 
Mokytojo pavyzdžiu. Jei su Juo 
kentėsime, su Juo ir prisikel
sime Velykų rytą! 

ODISĖJA GINTARO 
ŠALYJE 

Nr.5 INDRĖ T I J Ū N Ė L I E N Ė 
Viliumas Malinauskas paryškino, kad jis šiuos eks

ponatus surinkęs, nes jie Lietuvos istorijos dalis, o is
torijos naikinti ar keisti negalima. J i s juos eksponuoja 
pelkėje, kas savaime nėra garbinga vieta, o užrašus 
paruošia Genocido centras. Tad pa t a r imus ar pasiū
lymus dera kreipti ten. Trumpame susi t ikime versli
ninkas sudarė Lietuva besirūpinančio žmogaus įspūdį, 
per savo verslus įdarbinančio daug žmonių. Po pokal
bio jis išskubėjo žvejoti. 

Koridoriuje mus pasitiko Malinauskienė. J i parodė 
savo vaikų ir anūkų iškovotus sporto trofėjus. Paaiš
kino, jog šiame dideliame name jie gyvena su savo vai
kais ir anūkais, kurie, mums besikalbant , sukinėjosi 
laukdami močiutės dėmesio. Jų sūnus y ra dabart inis 
Druskininkų meras. 

Pasirodo, kad mes patekom į Mal inauskų privatų 
namą per (gal netyčia?) pravirus var te l ius . Galėjo jie 
mūsų nepriimti. O vis dėlto pakvietė vidun ir skyrė 
mums laiko. Už tai buvome dėkingi. 

Tęsėme pasivaikščiojimą parke. Prie masyvių sta
tulų — 3 lapeliai su paaiškinimais. Reikia pastebėti , 
kad statulos, kaip meno objektai, buvo kuriamos tų 
pačių skulptorių, kurie kūrė ir patr iotų s ta tu las , pvz., 
gal net Maironį. Parke viename namelyje rodomi rusų 
kalba propagandiniai filmai apie Staliną, I>eniną, eks
ponuojami propagandiniai plakatai , spauda . 

Vienoje medinio takelio pusėje — statulos, kitoje — 
vielinė tvora su budeliu, nameliai an t aukštų kojų. Iš 
jų girdisi rusiška muzika. Mums kilo mintis, kad to
kiame parke, vielinės tvoros pusėje, būtų galima 
vaizdžiau parodyti lietuvių kančią okupantų rankose, 
pvz., šunis, pusnis, budelius su šautuvais, išsekusius 
kalinius. 

Vieni lietuviai su ašaromis tvirtina, kad toks muzie
jus užgauna visą tautą. Ar žydai Hitleriui pastatę mu
ziejų? Žydai stato muziejus paradyti savo tautos kan
čias. Kiti tikina, kad „Grūto parko" muziejus kaip tik 
reikalingas, padeda jaunimui suprasti komunistų oku
paciją. 

Su Romualda Navikaite važiavau į Trakus nuvežti 
rūbelių iš Roberto Dūdos atsiųstos siuntos. Pirmiausia 
sustojome Trakų vaikų darželyje „Obuoliukas". Kaip ir 
anksčiau, akivaizdžios buvo auklėtojų pastangos su
kurt i vaikučiams jaukią ir linksmą aplinką, net rūsyje 
įrengti sporto salę, kad šaltam orui esant, vaikučiai 
galėtų pajudėti, palakstyti. Dalis vaikučių lanko dar
želį dienos metu, o tėveliai, grįžę iš darbo, juos atsi
ima. Tačiau dalis vaikučių šį darželį vadina savo na
mais, jie čia gyvena, jų tėveliai jais nesidomi... 

Įdomu matyti žaidimo kambaryje vaikučių lovytes. 
įrengtas kaip komodos stalčiai. Ištraukiami, kai vai
kučiai juose miega, sustumiami, kai reikia erdvės 
žaidžiant. Koks džiaugsmas buvo, kai atidarėme dė
žes, o jose buvo spalvingi naujutėliai šilti rūbeliai! Ne 
dažnai tokiems vaikučiams tenka nepanešioti dra
bužėliai! 

Toliau važiavome į Traku vaikų globos namus (di

rektorius Virmantas Steponavičius). Vaikai šiuose na
muose gyvena, bet lanko miesto mokyklas. Kiekvieno 
gyvenimą lydi istorija. Čia gyveno mergaitė, kurios 
motina ją nuolat pardavinėjo čigonams, įsakydama 
nuo jų pabėgti. Mergaitei grįžus, ją vėl parduodavo. 
Tas tęsėsi, kol Virmantas ją ir jos broliuką pasiėmė į 
savo globą. Kai kurių vaikų tėvai gyveno sąvartyne. V. 
Steponavičius nuolat dėkoja „Saulutei" už siuntinius 
ir reiškia ypatingą padėką Almai Adamkienei už pini
gus labai reikalingiems remontams. Su pasididžiavi
mu vaikai parodė savo naujai perdažytus suremontuo
tus kambarius, langai papuošti dailiomis užuolaidėlė
mis. Prausyklos naujos, modernios. Bet tai tik dalis 
pastato, kuris apleistiems vaikams yra vieninteli na
mai. 

Grįždami iš Trakų užsukome pas jauną aklą motiną. 
Su dukrele ji gyveno rūbinės dydžio šaltame kam
barėlyje be vandens. „Saulutė" jai padėjo gauti manev
rinį butą, su gerų žmonių pagalba jį atsiremontavo, 
kun. A. Saulaitis net padovanojo viryklę, ir j au netru
kus ji persikraustys į kitą gyvenvietę. 

Jai atvežtas dovanėles jau anksčiau buvo perdavusi 
Vilniuje gyvenanti „Saulutės" narė Brone, kuri dirba 
mokykloje ir veda valančiukų grupę. 

Jadvygos Damušienės pakviesta tą vakarą spėjau 
nulėkti į Šv. Kazimiero bažnyčią, kur vyko St. Šal
kauskio 60-tųjų mirties metinių minėjimas. Apie St. 
Šalkauskį pamoksle kalbėjo vyskupas J . Boruta, o 
Mišių metu gitara skambino ir giedojo jaunimo choras. 
Po Mišių buvo koncertas, kuriame dainavo Irena Mil
kevičiūtė, jos duktė Grigorian, grojo Lietuvos ka

merinis orkestras , giedojo choras „Jauna muzika". 
Aplankėm „Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų rea

bilitacijos profesinio mokymo centrą" (Šilo g. 24, direk
torius Eduardas Endrijaitis). „Saulutės" narė Milda 
Šatienė buvo nuvežusi „Saulutės" auką įrengti kom
piuterių mokymo kambarį. Rezultatas pasigėrėtinas. 
Dėka Viktoro Šato aukos „Saulutei", kompiuterio spe
cialybė naujausiai įsteigta. Patys mokiniai suremonta
vo kambarį, j ame dabar 18 kompiuterių. Jgytos žinios 
padės įsidarbinti, bendrauti. 

Centre mokoma šių specialybių: teksto rinkėjo ir 
maketuotojo kompiuteriais, siuvėjo, avalynės gaminto-
jo-taisytojo, stal iaus, apdailininko. Mokslas t runka 3 
metus. Turint iems antrinę negalę numatoma įsteigti 
namų ūkio pagalbininko specialybę. Moksleiviai, atvv-
kę iš tolimesnių vietovių, nemokamu apgyvendinami 
Centro bendrabutyje ir nemokamai mai t inami. Tiki
masi, kad šios specialybės padės klausos negale turin
tiems žmonėms integruotis į visuomenę. 

Moksleiviai gausiai dalyvauja popamokinėje veikloje 
— sporto programose, ekskursijose po žymias sostinės 
vietas. J ie lankosi gamyklose, stebi profesionalų darbą 
ir susipažįsta su įranga. Visa tai skat ina siekti profesi
nio meistriškumo. 

Palanga nuostabi ir vasarą, ir žiemą. Vasaros sezo
nui pasibaigus, daugumai poilsiautojų išvykus. įsi
viešpatauja tyla. Nemėgstantiems Basanavičiaus gat
vės komerciškumo — įvairių muzikos garsų, žaidimų. 
triukšmo, vėsieji sezonai siūlo ramybę, jūros ošimą. 
poilsį gražiai įrengtuose viešbučiuose, pvz., JPalangos 
vėtra", „Pušų paunksmė". „Alanga". B d.) 
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Aelbrecht Bouts Erškėčiais vainikuotas Kristus. 

KURS KENTĖJAI UŽ MUS KALTUS 

Ka; Alyvų sode Jėzus Tėvą maldavo, 
l': mūsų nuodėmes krauju prakaitavo. 
Paskutinę naktį Jis čia melstis atėjo, 
Mokiniai Jo užmigo, Jis tik vienas kentėjo. 

Piloto nuteistą Jėzų budeliai plakė, 
Erškėčių vainiką ant galvos uždėjo, 
Ir didžiai kančiai prie kryžiaus prikalti įsakė, 
„Jėzau, Tu Dievo Sūnus, nuo kryžiaus nuženki", — kalbėjo. 

O mielas Jėzau, kiek Tu dar kentėjai. 
Kol Kalvarijos kalnan su kryžiumi ėjai, 
Tris kartus puolei Tu jėgų netekęs, 
Nes išgelbėti mus buvai Dievui pažadėjai... 

Tikime, trečią diena Kristų prisikėlusį. 
Mums. visiems žmonėms, dangų atvėrusį. 
Nuo amžinos mirties žmoniją išgelbėjusį, 
Savo kančia ir mirtimi su Dievu sutaikiusį. 

V. Motekaitis 

Nedideliam Vidurio Lietu
vos miesteliui, Šėtai, šiemet 
sukanka 640 metų. Ruošda
mies: paminėti šią datą, mes 
verčiame kelių dešimtmečių 
senumo dokumentus, kad at
kurtume miestelio neparašy
tos istorijos puslapius ir prisi
mintume tuos žmones, kurie 
šiame miestelyje gimė ir gyve
no, dirbo ar galvas paguldė už 
ji ir visos Tėvynės laisvę bei 
nepriklausomybę. Sklaidyda
mi šiuos praeitį menančius 
puslapius, mes nemažai duo
menų randama ir apie tarpu
kario metų aktyvų ir kūry
bingą organizatorių — vals
čiaus viršaitį Madą Kulpa-
vičių. 

Vladas Kulpavičius gimė 
Šimonių valsčiaus Raukštonių 
kaimo sodžiuje. Čia prabėgo jo 
ankstyvoji vaikystė. Einant 
vienuoliktuosius metus, už
klupo Pirmasis pasaulinis ka
ras, tada dar vadintas Di
džiuoju karu. Tad su gausiu 
pabėgėlių srautu 1915 m. Via
dukas su tėvais atsidūrė Rusi
jos gilumoje. Ten jis mokėsi. 
Po keturklases mokyklos bai
gimo buvo mobilizuotas į caro 
kariuomenę, kur baigė ir karo 
mokykią. Vos tik atsirado gali
mybių, Vladas Kulpavičius 
grįžo į Lietuvą ir savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuomenę. 
J is gynė Lietuvą nuo besi
veržiančių priešų. Nurimus 
kovoms, Vladas buvo paskir
tas Kėdainių rajono Baisoga
los pradžios mokyklos vedėju. 
Mokinių skaičius 1920 m. joje 
siekė daugiau kaip 100, bet 
patalpos buvo ankštos, perpil
dytos. Mokyklos vedėjui teko 
ieškoti išeičių, kaip tinkamai 
organizuoti darbą su vaikais. 
Pats vedėjas ir jo žmona, moky
toja Albina, apsigyveno nedi
deliame trijų kambarėlių bu
telyje. 

Pirmaisiais mokytojavimo 

metais Vladas Kulpavičius, 
kaip mokyklos vedėjas, per 
mėnesį gaudavo po 800, o jo 
žmona mokytoja — po 650 
smunkančios vertės auksinų 
atlyginimą. Tik 1923 m. mo
kyklos vedėjas, ^aip VII ka
tegorijos mokyte: us, gavo 195. 
o jo žmona moky.oja Albina — 
176 litų menes:, algą. Be to, 
jau tais metais vvriausybė su
gebėjo šv. Kaleuų ir Velykų 
progomis išmokėti papildomai 
vedėjui 90, o jo z:;ionai 88 litų 
priedą. 

Mokyklos vedejo V. Kulpa-
vičiaus rūpesčiu nuo 1922 m. 
Baisogaloje bu\„ organizuoti 
suaugusiųjų kursai, kuriuos 
lankė apie 20 aunuolių ir 
merginų. 

Rajono inspek:crius, lankęs 
Baisogalos mokysią ir stebėjęs 
Vlado ir Albina Kulpavičių 
pamokas, darbą vertino labai 
gerai. Jiems mokytojaujant 
Baisogaloje, gimė ir sūnus Al
fredas — žymu; architektas, 
būsimasis Kanados ir kitų 
šalių miestų bažnyčių bei kitų 
statinių projektuotojas, užsie
nio lietuvių spaados bendra
darbis, Lietuves Katalikų 
mokslų akademijos, Ontario 
architektų organizacijos na
rys. 

Puikius organizacinio darbo 
gebėjimus Vladas Kulpavičius 
atskleidė, dirbdamas atsa
kingą Šėtos valsčiaus viršaičio 
darbą. Viršaičiu jis buvo nuo 
1932 iki 1939 metu. Perimda
mas šias pareigas, Vladas 
Kulpavičius iškilmingai pasi
žadėjo sąžininga: ir stropiai 
jas vykdyti, tarnauti tėvynei 
ir Dievui. Šią priesaiką jis iki 
galo įvykdė. 

Svarbus jo, kaip valsčiaus 
viršaičio, rūpestis buvo tinka
mai organizuoti visos vals
čiaus valdybos ir seniūnijų 
darbą, formuoti subalansuotą 
biudžetą. 

AMBASADORIUS UŠACKAS 
MICHIGAN SOSTINĖJE 

Lietuvos Respublikos amba
sadorius Vygaudas Ušackas 
kovo 17 d. dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
minėjime Southfield, MI, kur 
susirinko keletas šimtų visuo
menės. 

Pc to ambasadorius praleido 
dvi dienas Michigan sostinėje 
Lansing, tuo paremdamas ir 
JAV LB Lansing apylinkės 
pastangas palaikyti ryšius su 
valstijos politikais ir institu
cijomis bei skatindamas arti
mesnį bendradarbiavimą su 
Lietuva. 

Kovo 18 dienos ryte susiti
kome su ltn. gubernatoriumi 
Diek Posthumus. Ambasado
rius j a m apibūdino Lietuvos 
pastangas NATO plėtroje ir 
padėkojo už jo ilgalaikę pa-

ą Lietuvos reikalais. Post-
nus labai palankiai žiūri į 

gan valstijos bendradar-
3 su Lietuva ir didžia

vosi, kad jo paties lankytas 
universitetas (Michigan State 
university — MSU) apsiėmė 
taip glaudžiai dirbti su Lietu
vos universitetu. Posthumus 
pažadėjo toliau remti ir ska
tinti mūsų veiklą, net paža
dėjo po rinkimų su delegacija 
iš Michigan nuvykti Lietuvon, 

ilgos dienotvarkes 
punktas buvo pasimatymas su 
Mark Nixon, sostinės dienraš
čio „Lansing State JournaT 
vedamojo puslapio redaktoriu
mi. Ten vyko ilgas ir deta-

pašnekesys apie NATO 
plėtrą, Lietuvos integraciją į 
Europos Sąjungą. Matėme, 
kad Mark Nixon šiam pokal
biui buvo gerai pasiruošęs ir 
daug kuo domėjosi. Jis labai 
; -i. , s- ' ic Į NATO plėt

rą ir ypatingu i.irtuvoi geopo
litinę pozicija N'yur. ambasa

dorių prašė palaikyti ryšius ir 
dienraštį informuoti apie 
NATO plėtros procesą bei Lie
tuvos pasiruošimą. 

Pietus paruošė M;chigan 
valstijos didžiausia advokatų 
kontora Dykema Gossett. Pie
tuose dalyvavo firmos vyriau
sias partneris Richard McLel-
lan ir JAV Kongreso atstovas 
Mike Rogers (R). Ambasado
rius padėkojo už paramą Lie
tuvos reikalams ir kvietė Mike 
Rogers aplankyti Lietuvą. Mi
ke Rogers yra Baltic Caucus 
narys ir rėmęs kitus Lietuvių 
Bendruomenės skat inamus 
įstatymų projektus. Ambasa
dorius buvo kviestas bet kada 
apsilankyti šio Kongreso ats
tovo raštinėje VVashington, 
DC. Kongreso atstovas, buvęs 
FBI agentu, parodė ypatinga 
dėmesį ateityje planuojamam 
FBI biurai Lietuvoje. J i s taip 
pat sutiktų padėti akademinių 
programų plėtimui, nes didy
sis MSU yra jo distrikte. Buvo 
užmegzti artimesni ryšiai tarp 
ambasadoriaus, Kongreso ats
tovo ir JAV LB Lansing apy
linkės. 

Po pietų ambasadorius vyko 
į senatorės Debbie Stabemm 
rasinę, kur susitiko su buvu
sia užsienio reikalų patarėja 
Libby Ward. Ambasadorius 
padėkojo senatorei, kuri tik 
prieš savaitę prisirašė prie 
Baltic Caucus. Buvo prisimin
ta, kad, kai senatorė buvo 
Kongrese, ji taip pat priklausė 
Baltic Caucus. Libby VVard 
buvo gerai susipažinusi su 
Lietuvos reikalais ir atidžiai 
išklausė ambasadoriaus pra
nešimo, dėl Kannių pajėgų 
komiteto apklausos. Žinoda
mas, kad Debite -SUibcnovv 
yra baigusi MSU. ar-.bov-'ido-

Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas <k;i:rėje) su Michigan 
valstijos lt. gubernatoriumi Diek Posthumus. Sauliaus Anužio nuotr. 

rius plačiau apibūdino turi
mus ryšius t a rp Lietuvos ir šio 
universiteto. Buvo aptar ta in
ternatūros galimybė senatorės 
raštinėje, ku r būtų galima pa
simokyti apie Senato veiklą. 
Taip pat buvo kalbėta apie 
naujai atvykusius iš Lietuvos. 
Senatorės štabas pasiūlė pri
statyti 100 egzempliorių JAV 
• aidžios išleistos knygutės, 
kur išvardinta ir paaiškinta, 
kokios federalinės valdžios 
programos yra prieinamos 
naujai atvykusiems. Šios kny
gutės bus perduotos Dievo Ap
vaizdos Švietimo komiteto 
projektams, kur pristatoma ir 
ruošiama įvairi informacija 
naujai iš Lietuvos atvykstan
čioms šeimoms. 

Laukė MSU, kur turėta eilė 
susitikimų ir pokalbių su pro
fesoriais, s tudentais bei pa
reigūnais. Vizito centre buvo 
Teises mokykla, vadovaujama 
dėkai, > Terrence Blackburn. 
f ia radėta programa, pa

ruošta kartu su Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) 
Kaune Teisės fakulteto deka
nu Tadu Kimu. Dekanas 
Blackburn apibūdino šios dve
jų metų senumo programos 
įsteigimą ir augimą. Vizito 
metu buvo apžiūrėta Teisės 
mokyklos pastatas, pranešta, 
kad šį birželio mėnesį 35 VDU 
teisės studentai gaus VDU 
diplomus ir MSU Teisės kole
gijos pažymėjimus („Certifica-
te of Trans-National Law"). 
Tokie pažymėjimai iš JAV 
universiteto yra patys pirmieji 
visoje Europoje. Kad užsipel
nytų tolų pažymėjimą, studen
tai Lietuvoje turėjo dalyvauti 
MSU patvirtintuose kursuose 
VDU-te ir surinkti 20 valandų 
mokslo užskaitų. Patys profe
soriai buvo iš MSU. JAV am
basadorius Lietuvoje jau yra 
sutikęs MSU vardu tuos pir
muosius pažynėjimus įteikti 
baigimo ceremonijoje Lietu
voje. 

Pirmais ia is Vlado Kulpa-
vičiaus, ka ip Šėtos valsčiaus 
viršaičio, admin is t rav imo me
tais valsčiaus biudžeto paja
mas sudarė 28,883 Lt, o 1939 
m. — 53,460 Lt. Pagr indinė 
pajamų dalis buvo iš žemės 
mokesčio. Pa jamų didėjimas 
leido didinti iš laidas ne tik 
valsčiaus adminis t raci ja i ir 
seniūnijoms, bet ir mokyklų 
išlaikymui, sveikatos reika
lams, ypač beturčių gydymui, 
senelių ir invalidų prieglaudai 
bei kit iems social iniams porei
kiams: miestelio tvarkymui , jo 
elektrifikavimui ir kt . 

1939 m. apskr i t i es komisija, 
t ikrinusi Šėtos valsčiaus val
dybos f inansinę veiklą, pri-
pažinu ją t i nkama i organizuo
jamą, o valsčiaus savivaldybę 
pajėgią t i n k a m a i organizuoti 
šią veiklą. 

V. Kulpavičiaus iniciatyva 
buvo tva rkomas ir miestelis. 
Kadangi Šėtos vaizdą gadino 
saulėtomis dienomis dulkina, 
o lietui lyjant purv ina tur
gaus a ikš tė , pagal viršaičio 
planą, jai buvo pa r ink ta nauja 
vieta prie valsčiaus savival
dybės pas ta te , o pat i aikštė 
išgrįsta akmenimis . 

Aktua lus Šėtos miesteliui 
buvo apšviet imo klaus imas . 
Viršaitis derėjos su elektros 
tinklų savin inkais dėl elektros 
linijos nut ies imo į Šėtą. Ta
čiau šį darbą iš pradžių s tabdė 
mažas elektros vartotojų skai
čius, todėl linijų tiesėjų nevi
liojo uždarbis , o savivaldybei 
tai būtų brangia i kainavę. Šis 
k lausimas buvo išspręs tas t ik 
1939 m., miestelyje pradėjus 
statyti modernią sūr inę, ku
riai buvo būt ina e lektra . 

Viršaitis Vladas Kulpavičius 
buvo ir ak tyvus visuomeninin
kas. J i s ne t ik rėmė visuome
ninių organizacijų veiklą, bet 
joje buvo Šaul ių sąjungos na
rys, šios organizacijos Kėdai
nių skyr iaus revizinės komisi
jos narys . 1939 m. V. Kulpa
vičius sut iko būti sąjungos 
ginkluotoms k raš to pajėgoms 
remti Šėtos skyr iaus valdybos 
pirmininku, t a ip pa t Šv. Vin
cento Paulo draugijos Šėtos 
skyriaus vicepirmininku, Lie
tuvos T a u t i n i n k ų sąjungos 
Šėtos apyl inkės p i rmininku. 

įver t inus viršaičio V. Kulpa
vičiaus admin is t rac inę ir vi
suomeninę veiklą, 1940 m. j is 
buvo pakv ies tas dirbti į Kė
dainių apskr i t i es valdybą. Tad 
iš Šėtos V. Kulpavičius per
sikėlė į Kėda in ius , bet jo veik
la Šėtoje liko neužmirš ta . J ą 
įamžiname ir Šėtos miestelio 
istorijoje. 

1944 m. a r tė jan t frontui, 
Vladas Kulpavičius su šeima 
pas i t r aukė į Vakarus . Kurį 
laiką gyveno Rebdorfo stovyk
loje, mokytojaujant lietuvių 
gimnazijoje įsteigė tautodai lės 
dirbtuves. 1949 m. V. Kulpa
vičiaus še ima persikėlė į JAV 
ir įsidarbino Brooklyn, N.Y. 

Drožinėti Vladas Kulpavi
čius išmoko da r vaikystėje iš 
savo tėvo — dievdirbio. V. 
Kulpavičius yra sukūręs dau
giau ka ip 3,000 įvairių dro-

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

ELEKTROS 
JV EDIMAI-PATAIS YMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOfflJO, NAMį SVEKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapohs ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enelish. 
LA. McMahon Window Wasrung. 

Chicaeo and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800. 
Tel. 615-554-3161. 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Te!. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviškai. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠLNAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

Masažo salonui reikalingos 
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų 

amžiaus masažistės, truputį 
kalbančios angliškai. Tel. 630-
640-8582 arba 847-691-7348. 

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir v idaus . . 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 
708-369-8676, Algirdas. 

IEŠKO DARBO 

(rengiame „basement", virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
..deck". staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

44 m. moteris ieško darbo 
žmonių priežiūroje. 
Siūlyti ir kitus darbus. 

Tel. 708-351-4922. 

773-585-9500 
IŠNUOMOJA 

Vic. G6rd + Kedzie. 2 Rm. 
Studio apt. w/kitchenette, bath. 

Credit check/ref. required. 
$450/mo+util. and security 
deposit. Tel. 708-423-9111 

Šalia Harlem Ave. išnuo
mojamas vienas kambarys 

su baldais. Kaina $300. 
Tel. 708-476-1184, Zita. 

žinių: nedidelių medžio kop
lytėlių, šventųjų statulėlių, 
rūpintojėlių ir kitokių dirbi
nių. Jo drožiniai pasižymi 
techniniu išbaigtumu, dažnai 
pagamint i iš kelių spalvų 
medžio, kai kurie su gintaro 
inkrustacijomis. Jo rankomis 
išdrožti dirbiniai buvo dovano
ti net tokioms įžymioms asme
nybėms, kaip JAV prezidentui 
Gerald Ford, popiežiui ir ki
t iems. V. Kulpavičiaus tauto
dailės darbai buvo eksponuo
j ami Amerikos lietuvių ir 
kitose parodose, o jo pagamin
tomis kanklėmis grojo ir, tur
būt tebegroja, ne vienas lietu
vių tautinių ansamblių kank
lininkas. 

Sulaukęs garbaus amžiaus, 
V. Kulpavičius persikėlė į 
Floridą. Ten 1991 m., Lietu
voje brėkštant nepriklauso
mybės rytui, mirė ir buvo pa
laidotas. 

Jo, kaip mokytojo, savival
dybininko, darbai — svarbus 
palikimas krašt iečiams. Tai 
neturi būti pamirš ta . Norime, 
kad tie, kur iems teko su juo 
dirbti, bendraut i , kurie pa
žinojo, parašytų apie šią as-

Dekanas Blackburn paruošė 
iškilmingą vaka r i enę universi
teto pata lpose , k u r buvo pa
kviesti kiti dekanai , profesoriai 
ir admin is t ra to r ia i . Vakarie
nės me tu buvo plačiai apkal
bėtos įvairios galimybės plėsti 
MSU bendradarb iav imą su 
Lietuva ir jos univers i te ta is . 
Ambasador ius sus i t a rė su Po
litinių mokslų fakulteto deka
nu Garne t t , kad MSU finan
suos nors vieno profesoriaus 
atvykimą į Michigan. Iš vizi
tuojančio profesoriaus būt.j 
norima pat i r t i apie Sąjūdžio 
pas iekimus ir pasisekimus, 
Lietuvai a t g a u n a n t nepriklau
somybę. Vakarienėje dalyvavo 
atstovai iš įvairių fakultetų, 
į skai tant t a rp t au t in ius moks
lus, prekybą, mediciną ir že
mės ūkį. 

Užbaigiant t ikra i ilgą dieną, 
ambasadorius Ušackas Teisės 
mokyklos s tuden tams ir profe
soriams dar davė pranešimą 
apie Lietuvos integraciją į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. Nu
maty tas valandos ir penkioli
kos minučių la ikas buvo pra
tęs tas , nes buvo didelis susi
domėjimas ir daug klausimų. 
Pranešime dalyvavo ir keletas 
Amerikos lietuvių studentų, 
su kuriais po pranešimo am
basadorius dar pabendravo ir 
nusifotografavo. 

Šiai korespondencijai naudo
tasi Sauliaus Anužio, JAV LB 
Lansing apylinkės pirminin
ko, pateikta informacija. J is 
visą lankymosi programą su
organizavo ir ambasadorių vi
sur lydėjo. 

R o m u a l d a s Kr iauč iūnas 

menybę, kad mes, gegužės 
paskutinę savaitę švęsdami 
Šėtos miestelio įkūrimą, galė
tume t inkamai pristatyti ir 
buvusio viršaičio Vlado Kulpa
vičiaus darbus, kad galėtume 
jį įamžinti šėtiškių portretų 
galerijoje. 

S t a n i s l o v a s S taša i t i s , 
Vilniaus pedagoginio 
universiteto Istorijos 
didaktikos katedros 

docentas 

* Š v i e t i m o i r mokslo mi
n i s t e r i j a vyr iausybe i oficia
liai pateikė premjero ultima
tyviai reikalautą naujos re
dakcijos Švietimo įstatymo 
planą. Tačiau vargu ar tai 
padės švietimo ir mokslo mini
strui Algirdui Monkevičiui 
išsilaikyti poste. <BNS) 

IEŠKO GIMINIU 
• I e š k a u giminių, išvyku

sių iš Lietuvos į Amerikos že
myną maždaug apie 1932 me
tus . Mano tėvelio brolis Izido
rius (Dzidorius) Daunys. Beno 
apsigyveno JAV Bostono mies
te. Jis turėjo sūnų Joną. Ar
gentinoje gyveno mano mo
čiutės sesuo Juzefą Mažeikai-
tė-Parimskienė ir dukra Julija 
Parimskai te . Minėdavo, kad 
ir Brazilijoje gyveno. Aš - Ona 
Danutė Daunytė-Girinskienė, 
Stasio, gimusi 1935 m. kovo 8 
d. Šiaulių apskrityje, Kuršėnų 
valsčiuje, Raudėnų apylinkėje, 
Bar t laukės kamie. Mano tėvas 
- Stasys Daunys, Beno (Bene
dikto), gim. 1894 m. Iš minėtų 
giminių mano tėvas po karo 
gavo laiškus. Jie norėjo suži
noti, ar mes gyvi išlikome. Tė
vas atsakymo nerašė, nes bijo
jo saugumo. 1952 m. mano tė
vus nubuožino be teisės gy
venti Šiaulių apskrityje 6 me
tus ir daugiau laiškų nebesu
laukėme. Ryšys nutrūko. La
bai prašau giminaičių ar apie 
juos žinančius parašyti šiuo 
adresu: Onai Danutei Girins-
kienti. Darbo g. Nr 33, Kur
šėnai. Šiaulių raj., Lietuva. 



TELKINIAI 
WORCESTER, MA 

Atkelta iš 4 psl. „Lais
vės varpas", „Lietuva brangi", 
„God Bless America", ir 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos". Į šią paskutinę įsijungė 
ir visi dalyviai. Dalyvavo ir 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Volungis. 

Aukas rinko organizacijų ta
rybos ižd. Algis Glodas ir val
dybos narys Arvydas Klimas. 
Aukos skiriamos pagal auko
tojų pageidavimą: „Dovana 
Lietuvai", Lietuvių Bendruo
menei, Tautos fondui ir AL-
Tui. Surinkta arti 3,000 dol. 
Programos vedėjas padėkojo 
visiems. Per daugelį metų 
šventę baigdavome giesme 
„Marija, Marija". 

Šiais metais „Neringos" tun
to sesių skaučių greitai pa
tiekti ant stalų užkandėliai ir 
kavutė taip sužadino publikai 
apetitą, kad nė giesmės „Ma
rija, Marija" nesugiedoję pra
dėjo vaišintis. O Marijos pa
galba reikalinga visada, ypač 
šiuo laiku, kai žmogžudikiš-
kas terorizmas siaučia visame 
pasaulyje ir daugiausia nu
kreiptas į Ameriką. Esame pa
tys gyvieji praėjusių metų 
rugsėjo 11-tos dienos įvykių 
liudininkai. Nepamirškim Ma
rijos. 

Šventę rengė Lietuvių orga
nizacijų taryba. Didžiausią 
renginio darbų dalį atliko ta
rybos valdyba: pirmininkas 
Petras Molis, vicepirmininkas 
Romas Jakubauskas, sekreto
rė Danutė Marcinkevičiūtė, 

-iždininkas Algis Glodas, tary
bos narys Arvydas Klimas. Jie 
visi ne tik priklauso, bet yra 
Lietuvių skautų organizacijos 
veikėjai. Pasigedome skautų 
vėliavos per pamaldas bažny-

JSioję. 
Malonu buvo matyti šventė

je gausiai atsilankiusius nese
niai atvykusius iš Tėvynės 
Lietuvos. Salė buvo pilna. 
Ateikite visada, kaip per šią 
šventę. Būkime kartu rengi
niuose ir pamaldose. Vienybė 
težydi. 

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS METINĖ 

ŠVENTĖ 

Kovo 3 d. šventėme Lietuvos 
jaunimo ir mūsų parapijos 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 

10 vai. ryto šv. Mišias kon-
celebravo kun. Gediminas 
Niumgaudas. OFM, svečias iš 
Lietuvos — Kretingos ir pa
sakė pagal to sekmadienio 
Evangeliją giliomis mintimis 
išmąstytą netrumpą pamokslą 
apie gyvojo šaltinio vandenį, 
kurį mums duoda Kristus. 
Priminė ir vienintelį mūsų 
tautos šventąjį — šv. Kazimie
rą. Pamokslu gėrėjomės, norė
tume ir daugiau panašių iš
girsti, o ne vien klausytis, kad 
esame labai geri Dievulio vai
keliai. Kartu su juo celebravo 
kleb. kun. Ričardas Jakubaus
kas. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės. Prieš Mi
šias pagiedojo giesmę „Šven
tas Kazimierai". 

1 vai. p.p. Maironio Parko 
didžiojoje salėje vyko tradici
niai parapijos pietūs. Juos 
ruošė parapijos taryba. Visus 
svečius trumpu žodžiu lietu
viškai ir angliškai pasveikino 
pietų vedėjas Petras Molis. 
Ypač buvo sveikinami Kazi
mierai ir Kazimieros. Jis ir 
kalbėjo apie šv. Kazimierą. 
Turėjome atvykusių daug sve
čių. Nek. Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos iš Putnam, CT, ka
pelionas kun. Tomas Kara-
nauskas, trys seselės: Oliveta, 
Judita ir Valerija atvykusi iš 
Lietuvos, prelatas Bertašius, 
Jurgio Matulaičio senelių 
slaugos namų kapelionas kun. 
dr. Rapolas Krasauskas, pro

fesorius Česlovas Masaitis, dr. 
Juozas Kriaučiūnas, kun. Jo
nas Petrauskas, OFM, iš Ma-
rianapolio, Thompson, CT, il
gus metus dirbęs Šv. Kazimie
ro parapijoje ir buvo visų myli
mas. Mylime jį ir dabar. 
Džiaugiamės susitikę su juo. 
Atvyko ir Aušros Vartų para
pijos kleb. kun. Alfonsas Vo
lungis, kun. Jurgis Ridikas. 
Trumpai viešėjo ir mūsų mie
las svečias kun. Gediminas 
Numgaudis, OFM, bet greitai 
išvyko. Dalyvavo ir Maironio 
Parko pirm. Kazys Adomavi
čius ir jo žmona Teresė. 

Parapijos tarybos pirm. 
Stephen VValinsky, jr., infor
mavo apie parapijos reikalus 
ir ateities darbus. Ilgamečiai 
darbuotojai — Edis Paliliūnas 
ir Pranas Statkus buvo apdo
vanoti ypatinga dovana — 
gražiais švarkais. 

Vaišinomės Maironio Parko 
virtuvės personalo paruoštais 
pietumis, prieš kuriuos maldą 
sukalbėjo kleb. kun. R. Jaku
bauskas. Taip pat jis padėko
jo, kad gražiai buvo parapijie
čių priimtas į mūsų parapiją. 
Visi esame viena šeima. Pa
gyrė parapijos komitetą, kaip 
labai darbštų ir energingą. 

Parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Onos Va
linskienės, pagiedojo giesmę 
„Šv. Kazimierai" ir padainavo 
keletą dainų. Labai turtingas 
buvo laimėjimų stalas. Dauge
liui nusišypsojo laimė. 

Taip ir praleidome parapijos 
šventę. Pagerbėme šv. Kazi
mierą. Prisiminėme mūsų di
dingą ir garbingą Šv. Kazimie
ro parapiją, kurioje, nuo jos 
įsisteigimo, o ji įsteigta prieš 
108 metus, visi joje dirbę ku
nigai ir paskutinieji 29 metus 
tėvai marijonai (iki pat išvy
kimo iš jos praėjusiais metais 
birželio mėnesį) išlaikė lietu
višką dvasią, kalbą, tradicijas, 
papročius. To linkėtina ir da
bartiniam klebonui. 

J . M. 

DETROIT, MI 
SĖKMINGAS 

PRIEŠVELYKINIS 
RENGINYS 

Šv. Antano parapijos mote
rys kovo 24 d. Verbų sekma
dienį suruošė pyragų, tortų ir 
namuose gamintų sūrių išpar
davimą. Pavasariškai papuoš
ti pyragų stalai pritraukė 
daug pirkėjų. Išpardavimas 
buvo labai sėkmingas ir pel
ningas, nes parapijai buvo tuo 
būdu suaukota 510 dol. Turė
jome arti 25 pyragų, tortų, py
ragaičių ir net 12 sūrių! Daug 
lankytojų pasinaudojo šia gera 
proga nusipirkti skanių ir 
įvairių kepsnių bei sūrių. Vis
kas buvo išparduota per porą 
valandų! 

Atsilankiusieji svečiai ir pa
rapijiečiai praleido smagią 
sekmadienio popietę, džiaugė
si savo pirkiniais. Dėkojame 
visiems už gausų atsilanky
mą, už pinigines aukas, pyra
gus, tortus ir sūrius ir nuolati
nę paramą Šv. Antano para
pijai! 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

OMAHA, N E 

VIRGIS STAKĖNAS 
OMAHOJE 

Vasario 19 d. \ Omahą atvy
ko „country" muzikos atlikėjas 
Virgis Stakėnas. Čia jis sve
čiavosi 5 dienas. 

Tai Šiauliuose gyvenantis 
keliaujantis muzikantas. Jis 
kuria dainas ir jas atlieka 
pats sau pritardamas gitara. 
Vasario 20 d. jis Nebraskos 
universitete muzikos studen
tams skaitė dvi paskaitas, pa
pasakodamas apie savo muzi
kinį kelią ir kūrybą. Vasario 
22 d. jis Šv. Antano parapijos 
salėje koncertavo lietuviams. 

DRAUGAS, 2002 m. kovo 28 d., ketvirtadienis 

Kovo 11-sios minėjime Detroite. Iš k. : renginio organizatorius JAV LB Detroito apylinkes pirmininkas Valda.-
Piestys, LR ambasadorius Vašingtone Vygaudas UŠackas, buvęs JAV LB Krašto v-bos pirm. Vytautas Kutkus. 
LR garbes konsulas Michigan valstijai Jurgis Jurgut:.- ir dail. Danguole Jurgut iene. Nuotr. J o n o Urbono 

Čia buvo galima ne tik pa
klausyti koncerto, bet ir ska
niai pavalgyti bendruomenės 
šeimininkių paruoštų patieka-

Svečiui buvo suruošta ne
mažai ekskursijų į muziejus ir 
žymesnes Omahos miesto vie
toves. Dalyvavo surengtame 
susitikime su Nebraskos ir 
Creightono universitetų „Sis-
ter City" programos rėmėjais. 
Porą vakarų turėjo progos pa
bendrauti ir pagroti kartu su 
studentais ir naujai atvyku
siais lietuviais. Svarbu jam 
buvo pabendrauti ir su Ne
braskos universitete besimo
kančia savo dukra Agne. 

Jo priėmimą ruošė ir rūpi
nosi Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirm. Nijolė Suda-
vičiūtė MacCullum, Larry 
Uebner ir Virginija su Artūru 
Bareišos. 

GRAŽIAI PADĖKOTA 
„RAMBYNO" CHORUI 

Kovo 3 d. Šv. Antano parapi
jos kun. Fr. Sanderson ir Lie
tuvių Bendruomenė pareiškė 

padėką „Rainbyno" choro va
dovui Algimantui Totilui ir 
choro nariams už pastovų il
gametį giedojimą šv. Mišiose. 
Ta proga visiems choristams 
buvo suruošti pietūs. Po pietų 
buvo rodomas Algio Praičio 
Vasario 16-tos minėjimo moty
vais sukurtas filmas. 

Už suruoštus pietus padėka 
priklauso Šv. Antano parapi
jos pirm. Irenai Gartigaitei, 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirm Nijolei Sudavi-
čiūtei MacCullum ir kitiems 
bendruomenes darbuotojams. 

Rūta Talžūnienė 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

Jadvyga Gečiauskienė, 
gyvenanti Philadelphia. PA. 
ilgametė ..Draugo" skaitytoja, 
prieš du mėnesius atšventusi 
94-ąjį gimtadienį, dėkoja 
,,Draugui" už skoningai išleis
tą kalendorių ir kalėdines at
virutes bei siunčia 50 dol. 
auką. Dėkojame iš visos šir
dies! 

Virgis Stakėnas, šiaulietis ..country" muzikos kūrėjas ir atlikėjas, skaitė 
paskaitas Nebraskos u-to muzikos studentams, ko.: ertavo ir bendravo su 
Omahos lietuviais. 

Benediktas Neverauskas, 
gyvenantis Sterling Heights. 
MI, prasitęsdamas prenumera
tą ir atsilygindamas už kalė
dines atvirutes bei kalendorių, 
..Draugui" atsiuntė 105 dol. 
auką. Labai dėkojame! 

Kun. Pe t ras Burkauskas , 
Philadelphia Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos klebonas, 
prasitęsiant ..Draugo" prenu
meratą, ..Draugą" parėmė 100 
dol. auka. Nuoširdžiausiai dė
kojame! 

Vito V. Vai, gyvenantis Oak 
Brook. IL, prasitęsdamas pre
numeratą, „Draugo" paramai 
dar pridėjo 50 dol. auką. Esa
me labai dėkingi! 

GRĮŽIMO KELIAS... 
Atkelta iš 3 psl. Tai

gi ši Vyriausybė irgi eina 
ankstesniųjų vyriausybių ke
liu: ateinančioms vyriausy
bėms numatyti daugiausia iš
laidų, sau skiriant mažiausiai. 
Tai būtų vienas pastebėjimas. 
Antras: planuojami ne butai, 
bet pinigai. Vadinasi, vėl bus 
galima teisintis pabrangimu ir 
panašiai, pamirštant, kad in
fliacija irgi turėjo ir turi būti 
reguliuojama Vyriausybės. 

Juk grįžti nedraudžiama, tik 
reikia pačiam turėti pinigų. 
Be to, mes smulkiau aptarėme 
tik būsto reikalus, o yra ir 
kitų paramos grjžtantiesiems 
formų. Be to, pagal Pilietybės 
įstatymą Lietuvos piliečiai bei 
asmenys, kur jie begyventų, 
išsaugoję teisę į Lietuvos pilie
tybę, su savo šeimų nariais 
gali atvykti į Lietuvą gyventi, 
netaikant jiems imigracijos 
reikalavimų. Mūsų Konstitu
cijoje iškilmingai skelbiama: 
„Negalima drausti piliečiui 
grįžti į Lietuvą. Kiekvienas 
lietuvis gali apsigyventi Lietu
voje". 

k 3T*J> ALUANCE MCMBER y > ~ 

Chicago 

,~0»l«jM»ė<thQ{r 

c&1įtj*9*n 
7 . * M.*-* , ; vnmu» 

.•«*•*••» vs«v SS.-S..T-'.'. 

How easy is it to g«t frotnjČhtčago*|p Vilnius? 
As easy as SAS. .ž^" ^ 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when retjrning. you 
can enjoy šame day travel via Cope "hagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can rakė your 
next trip to Vilnius. And remember. vvhen you 
travel with SAS, you can eam mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS 
EuroBonus™ frequent flyer prograr. 

For information on special fares snd 
schedules contact your Travel Ager or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

fe*4gt -.. 

It's Scandinavian 
MM^HPMM Airfin^ 

A. t A. 
AUDRONĖ 

TAMULIONYTĖ-
LENTZ 

Prieš metus Vilniuje, balandžio 5 dienos rytą. pavasariui 
ateinant į Lietuvą, po 56 metų gyvenimo kelionės. 
Audronė iškeliavo j Amžinybę. Ji paliko mus ir savo 
gimtinę Kretingą. Augo Vokietijoje ir aukštuosius 
mokslus baigė bei dirbo Detroite. JAV. Kaip gera skautė 
ji dirbo žmonijai, lietuviškai išeivijai ir Lietuvai, 
kasdien darydama gerus darbus. Paskutiniuosius 
devynerius metus dirbo sugrįžusi į gimtinę Lietuvą. Ji 
buvo visuomenininke, psichologė, versl ininkė, 
bendruomenininkė. rėmėja, globėja, pasitikinti šviesiu 
gyvenimu ir ateitimi, siekianti padėti kitiems. 
Ji mylėjo savo gimtinę, kuri jos pačios žodžiais yra: 
„Lietuva labai graži šalis, bet pernelyg liūdna. O 
liūdesys niekada nepadeda žmogaus galimybėms 
atsiskleisti". 

Audronės šviesią atmintį, kūrybingą gyvenimą ir 
naudingus darbus prisimindami, melšime Viešpatį 
globoti ją amžinoje' ramybėje Mišiose, kurios bus 
atnašaujamos: 

2002 m. balandžio 5 d. Šv. Jonų bažnyčioje. 
Vilniuje, Lietuvoje; 

2002 m. ba landž io 5 d. 8 v.r. P r anc i škonų 
koplyčioje, St. Pete Beach, Floridoje, JAV: 
2002 m. balandžio 6 d., 9 v.r. Sv. Antano bažnyčioje, 
Detroite, JAV. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
visada su šypsena gyvenusią Audronę savo maldose. 

Šeima 

A. f A. 
EDVARDUI J . BORFTŠAI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai IRENAI. 
visai jos šeimai ir kartu liūdime. 

Pasaulio lietuvių centro „Bingo" L 'kininkai 

A. f A. 
Poetei 

DALIAI STANIŠKIENEI 
į Amžinuosius Namus pas Dievą iškeliavus, vyrui 
DŽIUGUI, dukroms RŪTAI ir DAINAI, sf-iums 
PAULIUI ir VINCUI, jų šeimoms bei vis ;ems 
vaikaičiams nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių rašytojų draugija 

Draugo fondo garbes nariui 

A. f A. 
JULIUI PAKALKAT 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
žmonai PRANEI, podukrai dr. AUDRONEI 
MEŠKAUSKIENEI, kitiems giminėms ir draugams. 

Draugo fondas 

k 

MANO NUOŠIRDI PADĖKA 

Labai dėkoju už atsiųsta sveikinimą — Sv. Velykų 
atviruką su parašais asmenų, dalyvavusių studentų ir 

jų svečių Pabaltijo Universiteto 56-jų metų Įkūrimo 
paminėjime 2002 m. kovo 14 d 

Taip pat mano nuoširdžiausi šv. Velykų sveikinimai ir 
linkėjimai Jums visiems. Aleliuja1 

Dėkinga 
Jadvyga Gruodienė 

• » i > 

http://www.scandinavian.net


DRAUGAS, 2002 m. kovo 28 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Pasaul io lietuvių cent ro 
renginių komitetas ruošia 
įvairiausių valgiu Atvelykio 
stalą, kuris vyks balandžio 7 
d., sekmadienį. 12 vai. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje. J šventinę valgių puotą 
kviečiami ne tik nuolatiniai 
centro lankytojai, bet ir sve
čiai iš kitų Čikagos apylinkių. 
Visi valgiai bus tik namie ga
minti' Stalus ar vietas užsisa
kykite iš anksto, skambinda
mi Aldonai Palikienei tel. 708-
448-7436. 

Didįjį penktadienį, kovo 
29 d.. ..Draugas" nedirbs, taigi 
šeštadienio numerį išleisime 
kovo 28 d., ketvirtadienį. 

Juozas Maciulaitis, gyve
nantis Sunnyhills. FL, prasi-
tęsdamas prenumeratą. 
..Draugui" atsiuntė 50 dol. au
ką. Ačiū už paramą! 

Kviečiame švęsti šv. Vely
kas! Kovo 31 d. po 10:30 vai.r. 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje bus ruo
šiama šv. Velykų popiete. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti. Čia bus galima ri
denti kiaušinius, padainuoti, 
pašokti. Mus aplankys Velykų 
bobute. Bus smagu. Taip pat 
galėsime pasilepinti skaniais 
valgiais, mus linksmins Algi
mantas Barniškis. Visų visų 
laukiame! 

Amerikos lietuvių radijas 
kviečia dalyvauti ..Kartą pa
vasarį"' koncerte, kuris rengia
mas balandžio 7 d. 3 vai.p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami ..Seklyčioje". 
Marąuette Parke. 

Šv. Antano lietuvių para
pijoje. Cicero, Didžiosios sa
vaitės pamaldos vyks tokia 
tvarka: Didįjį penktadienį 
Kryžiaus pagarbinimas - 5 
vai.p.p.. Velykų dieną Prisikė
limo Mišios - 6:30 vai.r. ir Ve
lykų dienos Mišios - 9 vai.r. 
Visi lietuviai, ypač gyvenantys 
vakariniuose priemiesčiuose, 
yra kviečiami dalyvauti. Šv. 
Antano bažnyčios adresas yra 
1500 S. 50 Avenue, Cicero 
mieste. 

Saulius Šimoliūnas, gyve
nantis Detroite, MI, Draugo 
fondo garbės narys , pavasa
rio vajui atsiuntė 200 dol. prie 
ankstesnių įnašų, pasiekda
mas 2,007 dol. sumą. Už nuo
latinę paramą Draugo fondas 
taria didelį ačiū. 

Išpažinčių Brighton Parko 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje kun. Jau
nius Kelpšas ir kun. Žydrūnas 
Kulpys dar klausys Didįjį ket
virtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį 6:30 vai.v. Didįjį ket
virtadienį ir Didįjį šeštadienį 
7 vai.v. vyks Paskutinės vaka
rienes Mišios 3 kalbomis. Di
dįjį penktadienį 12 vai. vyks 
Kryžiaus pašventinimas ir 
Kančios liturgija. Velykų die
nos Mišios bus 10:30 vai.r. 
Svč. l t Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčios ad
resas: 2745 W. 44th Str. 

Virgis ir Onutė Smilgiai, 
gyvenantys Orland Parke, IL. 
prasitesdami prenumeratą, 
..Draugo" iždą parėmė 50 dol. 
auka. Esame labai dėkingi! 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
IŠEINA Į LAUKĄ 

Netrukus Čikagos „Lituani-
cos" vyrai pradės pirmenybi-
nius susitikimus lauke. Pir
mosios tokios rungtynės vyks 
per Atvelykį, balandžio 7 d., 3 
valandą p.p. namų aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte. Nuo 1 valandos ten 
rungtyniaus rezervinės lietu
vių ir lenkų JLegovia" vienuo-
likės. 

Nors tai bus pirmosios pa
vasario rato „Metropolitan" ly
gos „major" divizijos rungty
nės, tačiau jos bus tęsinys jau 
2001 metų rudenį prasidėju
sių varžybų. Rudens rate jau 
buvo sužaistos 9-nios rungty
nės, per kurias mūsiškiai susi
rinko 12 taškų ir buvo 6-je vie
toje iš 10 komandų. Reikia pa
žymėti, jog lietuvių ekipa su
klupo tik pirmame susitikime 
prieš „Eagles"), o tada net 6 

kartus sukovojo lygiomis bei 
sugriebė dvi pergales. 

Pernai mūsiškius labai žlug
dė pajėgesnio vartininko ne
buvimas. Dabar į komandą 
įsijungs naujai iš Panevėžio 
atvykęs vartininkas Irmantas 
Šatas, kuris, atrodo, gerokai 

sustiprins „Lituanicos" pajė
gumą. Jei komandą lydėtų lai
mė, tai ji turėtų atsidurti net 
prizininkių tarpe. Žinoma, jei 
tik visi žaidėjai jaus atsako
mybę, pavyzdingai lankys tre
niruotes ir visada atvyks į 
rungtynes. O tai, žinoma, iš 
anksto sunku garantuoti. Tai 
matysime ateityje. 

Beje. Lemonte bus rungty
niaujama ir balandžio 14 d. 
(prieš „Kickers"). Tada dvejos 
rungtynės vyks išvykoje, o į 
Lemontą vėl bus sugrįžta 
trims susitikimams — prade
dant gegužės 5 d., sekmadie
niu. 

Kuomet mūsiškiai rungty
niaus namų aikštėje — Le
monte, čia bus galima gauti ne 
tik gėrimų, bet ir pavalgyti 
pietus. Tuo rūpinasi naujasis 
klubo valdybos narys Artūras 
Strokovas su savo talkinin
kais. 

Futbolo mėgėjai kviečiami 
gausiau įsijungti į mūsų fut
bolininkų rungtynių lankymą, 
tuo suteikiant lietuviams žai
dėjams ne tik moralinę, bet ir 
materialinę paramą. E. Š. 

BALFas ieško ge rada r ių , 
kurk- gak-tų paaukoti gerai 
išlaikytą ..full van" ar ..pick-
up truck" sunkvežimį, labai 
reikalingą įvairioms gerybėms 
pristatyti į BALFo sandelį, iš 
kur nuolat siunčiame šalpos 
siuntinius į Lietuvą ir Suval
kų trikampį. Yra reikalinga iš 
parduotuvių parvežti didelius 
kiekius maisto, aspirino, vita
minų ir iš tolimesnių Čikagos 
apylinkių suaukotus rūbus ir 
reikmenis. Prašome susisiekti 
su BALFo įstaiga - pirmadie
nį-penktadienį nuo 9 vai.r. iki 
4 vai.p.p. tel. 773-767-3401. 
BALFas vis teikia didelę pa
galbą vargstantiems. ligo
niams, seneliams, mokykloms 
ir jūsų aukos labai reikalin
gos. Išduodami IRS mokesčių 
dncome Tax) nurašymo pakvi
tavimai. 

Laima ir Vacys Garbon-
kai, gyvenantys Burr Ridge. 
IL. prasitesdami prenumera
tą. ..Draugą" parėmė 50 dol. 
auka. Nuoširdžiausiai dėkoja
me! 

Viktoro Mar iūno pjesės 
„Melas šventykloje" premje
ra įvyko š. m. sausio 12 d. Los 
Angeles mieste. Šį veikalą pa
statęs Los Angeles Dramos 
sambūris su režisieriumi ir 
scenografu Petru Maželiu at
vyksta į Čikagą ir balandžio 
14 d., sekmadienį. 2 vai.p.p. 
Jaunimo centro scenoje savo 
darbą pateiks Čikagos žiūro
vams. ..Melas šventykloje" - 5 
paveikslų drama su epilogu, 
čia vaidina šeši aktoriai - Dai
va Kamarauskaite. Edita Tay-
telis. Aleksas Mickus. Juozas 
Pupius. Rolandas Žukauskas, 
Juozas Raibys. Apšvietimu rū
pinasi Algimantas Žemaitai
tis, muzika - Paulius Jasiuko-
nis, kostiumais - Ema Dovy
daitienė. Bilietus į spektaklį 
jau galite įsigyti ..Seklyčioje". 
2711 W. 71 Str. 

Irena ir Eugenijus Vilkai, 
gyvenantys Valencia, CA, 
Draugo fondo garbės nariai, 
pavasario vajui atsiuntė 200 
dol. prie ankstesnių 1,100 do
lerių. Už stambią ir nuolatinę 
paramą Draugo fondui siun
čiame didelę padėką. 

Sic o I b i m a i 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOIN1 
atstovą su 8 metų patirt im: 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel 
708-386-0556. TRANSPOIN1 
— pat ik imiaus ias ry šys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Šių motu kovo 3 d. Lemonte vykusioje Kaziuko mugėje ..Lituanicos" skautų tunto vadovai pasitinka pirk 
kaires: Gintaras Aukštuoli*. Algis Luneckas Elzytt Lietuvninkiene. Vytenis Lietuvninkas su jaunuoju t;i 
ku. Vytauto Jas inev ič iaus 

vjus Iš 
kinin-
nuotr. 



LIETUVIUKŲ DRAUGAS 

Redaguoja GRAŽINA STURONIENE, 9228 S. Major Ave., Oak Lavvn, IL 60453 

KARALIŠKOS VELYKOS 
Seniai seniai, ka i Lietuva 

tik susijungė į vieną valstybę, 
gyveno karalius Mindaugas. 
J is jautėsi labai laimingas, 
nes tapo pirmuoju karaliumi. 

Tais metais , kai Mindaugas 
jau apsivainikavo karaliumi, 
j is norėjo daug ką pakeisti. 
Artėjo Velykų šventės, kurių 
metu ta rna i tė atnešė karaliui 
kiaušinius. Mindaugas pagal
vojo, kad j a m netinka papras
ti, balti kiaušiniai. Jis turi 
valgyti ypatingus. Karalius 
paprašė, kad tarnai tė juos pa
keistų. 

Išėjusi iš karal iaus kamba
rio, ta rnai tė galvojo, kaip ji 
galėtų pakeisti kiaušinius? J i 
matė , kaip išdykę vaikai dažo 
langus karš tu vašku. Kai 
vaškas palietė langą, jis su
kietėjo ir paliko savotišką raš
tą. Tarna i tė galvojo — jei ji 
uždės vaško ant kiaušinių, tai 
ji ta ip pat gaus raštą. 

Tuojau ištirpino vašką, už
dėjo an t kiaušinių ir gražus 
raš tas padengė paviršių. 
Kiaušinius nunešė Mindau
gui. Karal ius apsidžiaugė, bet 
paprašė , kad juos padarytų 
spalvingesnius. Tarnaitė nu
dažė juos įvairiomis spalvomis 
ir karal iui labai j ie patiko. Ap
sidžiaugęs padėjo juos ant sta
lo ir pasišaukė žmoną jais pa
sidžiaugti. Karalienei jie taip 
patiko, kad sudėjo juos į gra
žią pintinėlę. 

Nuo to laiko visi žmonės 
pradėjo dažyti Velykoms kiau
šinius. J ie nebevadino jų t ik 
kiaušiniais, bet margučiais. 
Taip šis pavadinimas ir prigijo 
Lietuvoje. 

Dabar šv. Velykų proga mes 
dažome spalvingus ir gražius 
margučius. 

V e n t a Norvilaitė, V kl. 
„Pirmieji žingsniai" (1988 m.). 

VELYKŲ RYTAS 
Tegul šis stebuklingas Ve

lykų rytas atneša didelį 
džiaugsmą, sielos laimę ir jos 
šilumą. Tegul duonos turi visi 
ir našlaičiai ir valkatos, kurie 
prašo išmaldos prie durų 
slenksčio. Tegul visi turi šilu
mą, kur prisiglausti, pabūti 
vieni. Net ir tie, kurie to nenu-
sipelne, per šį stebuklingą Ve
lykų rytą visi gaus atgaila. Vi
siems saulute kelią i šviesą 
parodys. 

A g n ė A l a b u r d a i t ė , 9 metai 
Marijampole, Lietuva 

* # * 
Man labai patinka šv. Vely

kos, nes man patinka Dievas. 
Prieš važiuojant pas mano 
močiutę, mes važiuojame į 
bažnyčią, k u r mes pagerbiame 
prisikėlusį Kristų. 

A u d r i u s Aukštuolis, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 kl. mokinys 

Pavasaris — t a i džiaugs
mas, kuris sklaidos mūsų min
tyse, o gamta tai gražuma. O 
kas Velykos? Papasakosiu 
jums, ką aš galvoju: šv. Vely
kos yra metas susikaupti ir 
pagalvoti, kad Kristus mirė už 
mus. Pamąstykime, ar mes 
savo gyvybę būtume paauko
ję? Ar mes atleistume t iems, 
kurie mums blogą daro? Ži
nau, būtų sunku. Tad dažniau 
pagalvokime apie tuos, kur ie 
apleisti, ir prašviesinkime kie
no nors dieną. J u k tai nesun
ku. 

Šarūnas Daug irdas , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 sk. mokinys 

TIKROJI VELYKŲ 
PRASMĖ 

Per Velykas visas katalikiš
kasis pasaulis meldžiasi ir 
švenčia Kristaus Prisikėlimą. 
Kas yra Jėzus? Ar jis buvo 
žmogus, kuris vaikščiojo po 
žemę ir mokė žmones, kaip rei
kia teisingai gyventi? Aš gal
voju, kad Jėzus yra Dievas, 
kuris mus labai mylėjo, i r pa
likęs savo dangaus karalystę 
jis pasidarė žmogus, išgelbėjęs 
žmoniją nuo piktumo. 

Audrė Kapačinskaitė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokinė 
* * * 

Velykos yra didelė šventė, 
tai yra bažnytinė šventė. Tą 
rytą Jėzus prisikėlė iš numi
rusiųjų. Man ši šventė prie 
širdies, nes aš t ik iu į Dievą ir 
tikiu, kad jis visada yra prie 
manęs. 

Dievas už mus mirė ir pri
sikėlė, jis už mus kentėjo, kad 
mes galėtume gyventi amži
nai. 

Velykos yra labai smagi 
šventė, mes marginame mar
gučius ir džiaugiamės ja is , ta
čiau tikroji Velykų prasme yra 
Jėzus. 

Lina P o s k o č i m a i t ė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokine 
* * * 

Velykos — tai Jėzaus pri
sikėlimo šventė. Prieš Velykas 
yra Gavėnia, tai pasiruošimas 
ir susikaupimas šiai šventei. 
Per Gavėnią pasiaukojant ga
lima atsižadėti savo mėgs
tamiausių dalykų. Didįjį penk
tadienį mes prisimename, kad 
tą dieną Jėzus buvo nukry
žiuotas ir mirė an t kryžiaus. 
Velykų dieną mes būname 
linksmi, valgome skanius val
gius, net ir tuos, kuriuos buvo
me atsižadėję valgyti. Di
džiausias džiaugsmas, ka i Ve
lykų rytą ateina Velykų zuikis 
su dovanomis. 

Emilija Pranckevič iūtė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 sk. mokinė 

Velykos yra viena iš didžiau
sių švenčių. Per Velykas par-
skrenda paukščiai, žaliuoja 
medžiai, gėlytės pradeda žydė
ti, žmonės linksmi, kad pasi
baigė žiemos rūpesčiai. Per 
Velykas mes, vaikai, margina
me margučius ir juos ritinėja-
me. 
Ged iminas G a i d a m a v i č i u s , 

Lemonto Maironio lit. m-los 
6 sk. mokinys 

ŠVENTOS VELYKOS 

Velykos yra krikščioniška 
šventė, kurios senovės lietu
viai nešventė, nes jie nebuvo 
priėmę krikščionių tikėjimo. 
Tačiau XIV a., kai lietuviai 
apsikrikštijo, šv. Velykos tapo 
viena iš svarbiausių religinių 
švenčių. 

Velykos yra šeimos šventė, 
bažnyčiose vyksta religinės 
apeigos, kur ankstų rytą, 
Kristui prisikėlus, skamba 
bažnyčių varpai. Mergaitės, 
pasipuošusios gražiomis pro
cesijos suknutėmis, barsto gė
lių lapelius ir pagerbia šią die
ną. 

A g a t a V y š n i a u s k a i t ė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 kl. mokine 
•J?. * % 

Velykos yra šventė, kuri yra 
pavasarį. Per Velykas Kristus 
prisikėlė iš savo kapo. Pava
sarį medžiai ir gėlės prisikelia 
iš po žiemos šalčių, visokie 
pumpurai pradeda skleistis. 
Pavasarį yra šiltas oras, kaip 
dovana po šaltos žiemos. Pa
vasarį prasideda įvairios spor
to treniruotės. Visi gyvūnai 
atsigauna ir džiaugiasi atei
nančiu pavasariu. Man patin
ka pavasaris ir Velykos. 

B e n a s B u r d u l i s , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 sk. mokinys 
* * * 

Velykos yra religinė šventė, 
tai nėra šokoladiniai zuikiai 
ar kiaušiniai. Tai nėra laikas 
marginti margučius ar valgyti 
didelį kumpį. Velykos — tai 
laikas prisiminti, kad Jėzus 
mirė už mus ir kad jis prisikė
lė. Ta diena yra džiaugsmo ir 
šeimos bendravimo diena. 

J o n a s Vaičikonis , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

9 kl. mokinys 

Velykos — tai l inksma 
šventė, mes švenčiame Kris
taus prisikėlimą ir pavasario 
atgimimą. Prisikėlimas — tai 
žmonijos išgelbėjimas, ši die
na dažniausiai būna saulėta ir 
šilta, žmonės gražiai pasipuo
šia. 

Katalikiškasis pasaulis tą 
dieną eina į bažnyčią, kur bū
na gražios Mišios, gieda cho
ras, groja vargonai ir varpe
liai. Mišioms pasibaigus, žmo
nės bendrauja savo giminių ir 
draugų būryje. ** 

Velykė atneša skanių šoko
ladinių saldainių ir kiaušinių, 
kuriuos mes ritinėjame. Kar
tais Velykė paslepia margu
čius kieme ir mes, vaikai, tu
rime juos surasti . Vakare mes 
skaičiuojame ras tus kiauši
nius ir dalinamės įvairiomis 
gėrybėmis. 

Lina Savickai tė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 sk. mokinė 

Kiekvieną Velykų sekmadie
nį mūsų šeima važiuoja į baž
nyčią. Po to pas mus atvažiuo
ja močiutės, seneliai, tetos ir 
dėdės ir mes bendraujame 
prie iškilmingo velykinio sta
lo. Po pietų mes, vaikai, žai
džiame, o suaugę kalbasi. 
Man labai patinka šv. Vely
kos, nes mes meldžiamės ir la
bai gražiai elgiamės. 

Algis Grybauskas , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 kl. mokinys 

Velykos yra religinė šventė, 
kuri sutampa su pavasario 
atėjimu. Gamta pradeda at
busti. Velykos tur i daug pa
pročių, vienas iš gražiausių 
papročių yra kiaušinių mar
ginimas. Man labai pat inka 
kiaušinius nuvaškuoti ir nu
dažius įvairiom spalvom su
dėti juos į gražią pintinėlę ir 
nunešt i juos į bažnyčią pa
šventinti . Parėję namo, susė
dam prie velykinio stalo ir pa
sidaliname pašventintu mais
tu. Vėliau mes ritinėjame 
margučius su kitais vaikais. 

Evel ina Jonušauska i tė , 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 sk. mokinė 

Smagu ritinėti margučius! Pasaulio lietuvių centre - Lemonto Maironio 
lituanistines mokyklos I skyriaus mokinys Raimundas Čepelė ir mokyto
jos padėjėja l'gne Adikeviciūtė. 

I • 


