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Lietuvaitė – tarp 
geriausių – 9 psl. 

Šalies pažinimui ribų nėra – 3 psl. Po Vilnių važinėja „mąstantys” autobusai

Laisvė reiškia atsakomybę

Kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta nori būti laisvi.
Laisvė – reiškia būti nevaržomam. Atsakomybė – tai pa-
reiga atsakyti už save. Mes visi privalome jausti atsako-
mybę už savo mokslą, už šeimą, už Tėvynę. Dauguma žmo-
nių gyvena pagal visuomenės nustatytas taisykles. Kiek-

vienas žmogus atsakingas už  savo  gyvenimą  ir už savo
veiksmus.

Visi privalome gerai mokytis, baigti universitetą, gau-
ti darbą. Studentams turi būti sudarytos geriausios sąly-
gos tobulėti. Daug energijos kartais iššvaistome veltui. Rei-
kia viską apgalvoti, siekiant tikslo. Svarbiausia išlikti sa-
vimi bet kokioje situacijoje. – 2 psl.

Kovo 11-osios proga, Vil-
niaus me ras Remigi-
jus Šimašius drauge

su lenktynininku Benediktu
Vanagu Euro pos aikštėje pri-
statė naują so cialinį projektą
– „Aš didžiuojuosi 1990 m.
kovo 11-ąja”. Minint svarbią
šalies istorijai šventę, vie-
nuolika nau jų viešojo trans-
porto autobusų papuošti ži-
nomų žmonių mintimis apie
Lietuvos Nepriklausomybės
at kū rimą. 

„Džiaugiuosi, kad šian-
dien turi me tiek daug šaunių
patriotiškumo ambasadorių,
ypač jaunosios kartos atstovų,
kurie garsina Vilnių ir Lie tu-
 vą mūsų šalyje ir svetur. Di-
džiuo juosi mūsų Laisve – no-
rėčiau palin kėti visiems ją
puoselėti ir branginti, nes pir-
miausia Laisvė kyla iš kiek-
 vieno iš mūsų širdies”, – sakė
meras R. Šimašius. – 3 psl. 

Labas, Lietuva! Tu esi graži šalis. Aš myliu
tave, tavo upes, pievas ir miestus, medžius
ir gėlytes, tavo vėliavos spalvas. Su tavo
diena!

Patricija, 3 klasė

Aš myliu Lietuvos žemę ir pasaulį!
Renata, 3 klasė

Sveikinu Lietuvą su nepriklausomybės
diena! 
Myliu tą gražią ir mažą šalį, jos gamtą ir
jos dainas, ir dainų gražius žodžius.

Sofija, 4 klasė

Iš k.: Renata Sujeta, Sofija Vorobjovas ir Patricija Pupinė
Aistės Ray/BeeMePhoto.com nuotr.

Vyresnieji vaikai mąsto apie laisvę
Du draugai – Vaidas ir Tomas – sutinka, kad laisvė ir atsakomybė eina kartu

Su Kovo 11-ąja, Lietuva!

R. Šimašius (k.) ir B. Vanagas išlydi „mąstančius” autobusus.                     Martyno Ambrazo nuotr.



tikėjimą. Metus, dvejus, trejus. Net
tada, kai jokios regimos vilties nėra.
Kur visi sakytų, kad viskas veltui?
Tačiau paklydėlis sūnus sugrįžo. Ir ne-
svarbu, kad jį parvedė namo anaiptol
ne meilė senstančiam tėvui. Nesvarbu
netgi jo atgaila. Moteris, nutverta sve-
timaujant ir pastatyta priešais Jėzų šį
sekmadienį, nebuvo jokia didvyrė, ku-
ria reikėtų žavėtis. Rašto aiškintojai ir
fariziejai ją kaltino visiškai pagrįstai.
Jie matė pasibaisėtiną nuodėmę ir
Mozės įstatymo knygą, skelbiančią
mirties nuospren dį svetimautojoms.
Tačiau Dievas ir vėl elgiasi keistai, vi-
siškai priešingai mūsų logikai. Jėzus
neskuba atsakyti į fariziejų kaltinimus,
bet pasilenkęs rašo kažką žemėje. Gal
jis rašė, kad Mozės įstatymas numatė
abiem svetimavimo partneriams mir-
ties bausmę, o kur gi vyras dingo?
Kiti komentuoja, kad Jėzus rašė Da-
kalogo žo džius; nevok, nekalbėk ne-
tiesos, ne žu dyk... 

Ir pagaliau Jėzus prabyla: „Kas iš
jūsų be nuodėmės, tegul pirmas svie-
 džia į ją akmenį”. Nepakilo nė viena
ranka. Ar tavoji ranka pakiltų, o šir dis
kupina teismo, pasmerkimo ar gai les-
tingumo?

Jėzus vėl pasilenkęs rašė toliau ir
pagaliau liko jis vienas su moterimi.
Jėzus paklausė: „Moterie, niekas ta vęs
nepasmerkė?” Ji atsiliepė: „Nie  kas,
Viešpatie”. 

Kas įdomiausia, kad Dievas myli
šį nuodėmės subjaurotą žmogaus pa-
 veikslą. Myli ne nuodėmę, ne blogį, bet
žmogiškumą. Savo paties atvaiz dą, do-
vanotą žemės gyventojams. Jis netei-
sia, jei sužalotame veide neliko pana-
šumo į kūrėją, bet savo meile ir gai-
lestingumu prikelia, kad žmogaus vei-
das žėrėtų dievišku grožiu. Eik ir dau-
giau nebenusidėk.  

Šį sekmadienį Čikagoje lankosi
Vilniaus – Gailestingumo  miesto – ar-
ki vyskupas metropolitas Gintaras Gru-
šas. Arkivyskupas sako: „Gailes tin -
gumo žinia, kurią vienuolė Faus ti na iš-
girdo iš Viešpaties čia, Vilniuje, buvo
nenauja, tačiau labai reikalinga šian-
dieniniam žmogui. Jėzus Fausti nos
regėjimuose pažadėjo pratęsti Gailes-
tingumo laiką. Pats Viešpaties duotas
laikas mums yra Gailestin gumo ženk-
las.

Tūkstantį metų prieš tai, su  Evan-
 gelijos žinia apie mylintį ir gai lestingą
Dievą į Baltų žemes atkeliavo Sakso-

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Gavėnia skuba į pabaigą priar tin-
 dama pavasarį – Velykas, esmi nę žmo-
nijos išganymo šventę su visa jos pras-
me ir grožiu.

Kaip pranašų buvo išprana šauta,
kad Jėzaus gyvenimas ir tarnystė bus
susieta su šventykla, šį sekmadienį
jis pasirodo toje pa čioje šventykloje, ku-
rioje Ma rija ir Juozapas jį, keturias-
dešim ties dienų mažylį, paaukojo  Die-
vui. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis
juos mokė. Fariziejai ir Rašto aiškin-
tojai  at ve da  moterį,  sugautą  sveti-
maujant ir visų akivaizdoje provo-
kuoja: ,,Mozė įstatyme  yra liepęs  už-
mušti  akmenimis.  O  tu  ką pasaky-
si?”

Šių metų gavėnios sekmadieniai
žingsnis po žingsnio atskleidė tikrąjį
Šventojo Rašto požiūrį į Dievo ir žmo-
gaus santykius. Jėzaus pasakojimas
apie nevaisingą figmedį amžiams pa-
laidojo įsivaizdavimą, kad Dievui, tar-
si užkietėjusiam ūkininkui, rūpi vie-
nintelis dalykas – kuo didesnis der lius
iš savo laukų. Ten, kur protingas, lo-
giškas žmogus nedvejodamas neštųsi
kirvį, Dievas nešasi kantrybę ir pasi-
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GANY TOJO  ŽODIS

Jėzus yra nematomo Dievo veidas

nijos Querfurto miesto vys kupas Bru-
nonas. Mūsų protėviai ne bu vo pasi-
rengę priimti šią žinią. Bru nonas (Bo-
nifacas) tapo kankiniu vardan Dievo
gailestingos meilės. Šia pro ga arki-
vyskupas G. Grušas pa šven tins dr.
Lino ir Rimos Sidrių do vano tą mūsų
bažnyčiai mozaiką su Bru nono at-
vaizdu.

Ar mes esame pasirengę ir pa-
 ruošę savo širdis Dievo gailestingai
meilei, ar mūsų gyvenimai pražys pa-
 vasariu ir pasipuoš dieviškais prisi kė-
limo ženklais?

Atkelta iš 1 psl.

Labai svarbi atsakomybė už šeimą.
Joje mes daug ko išmokstame ir įgy-
jame pagrindines žmogaus vertybes –
laisvę ir atsakomybę. Tėvai turi pasi-
tikėti savo vaikais ir vaikai pasitikėti
tėvais. Vaikams visada atrodo, kad
trūksta laisvės, nes tėvai mažai jais pa-
sitiki. Svarbu tesėti duotą žodį, tada at-
siranda tarpusavio pasitikėjimas. Jau-
nam žmogui reikalingas artimųjų su-
pratimas ir pasitikėjimas. 

Svarbi atsakomybė  ir už  tėvynę.
Reikalui esant, visi privalome ginti
savo šalį. Laisvę visada reikia išsiko-
voti. Niekas nenori gyventi vergijoje.
Yra sakoma: ,,Elkis su kitais taip,
kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi”.
Tai laisvo žmogaus principas. Kai esa-
me laisvi, galime rinktis, galime kur-
ti, galime džiaugtis gyvenimu, saule –
viskuo, ką turime. Laisvę ypač reikia
branginti.

Vaidas Valys, 9 klasė

Vyresnieji vaikai mąsto apie laisvę

Laisvė ir atsakomybė

Laisvė ir atsakomybė yra neišski-
riamos. Nesvarbu, kokioje valstybėje
ar kokiame žemyne mes gyvename, už
laisvę turime būti visi atsakingi.

Gyvūnai kaip ir žmonės nori būti
sveiki ir saugūs savo aplinkoje. Žmo-
nės, kurie nesirūpina gyvūnais, nesu-
pranta, kad ir gyvūnai turi būti laisvi.
Gyvūnai kaip žmonės siekia laisvės vi-
sokiais būdais, bet jie vadovaujasi ins-

tinktais ir neturi atsakomybės jausmo.
Zoologijos sode gyvūnais pasirūpina
darbuotojai, kitaip čia jie neišgyventų.
Meškos ir įvairiausios plėšrios katės,
aprūpintos zoologijos soduose, neži-
notų, kaip laisvėje pasigauti zuikį,
kad galėtų prasimaitinti ir išgyventi.
Kai gyvūnai yra zoologijos sode, jie ne-
turi rūpesčių ir atsakomybės už savo
palikuonis, bet jie neturi ir laisvės. 

Augantis žmogus yra labai pri-
klausomas nuo savo tėvų. Tėvai vaikus
aprūpina viskuo: maistu, vaistais, ap-
ranga. Jie gyvena tėvų namuose, juos
veža į mokyklas – tėvai yra labai atsa-
kingi už savo vaikus. Tačiau vaikai –
tik svečiai tėvų namuose, nes greitai iš-
vyksta gyventi atskirai. Tada jie už-
augę patys tampa atsakingi už savo vai-
kus.

Valstybė yra atsakinga už visus ša-
lies žmones, kad jų gyvenimas vis ge-
rėtų, kad jie saugiai gyventų. Mes esa-
me priklausomi nuo savo šalies val-
džios sprendimų, bet privalome būti at-
sakingi ir gyventi pagal įstatymus.  

Žmogus kaip ir gyvūnas: nori būti
laisvas, bet dažnai nenori būti atsa-
kingas. Visi žmonės privalo spręsti
savo problemas, atsakingai gyventi ir
dirbti, padėti silpnesniems ir kurti
gražesnę ateitį. 

Tomas Sujeta, 9 klasė 

Iš Lietuvių mokyklos Vašingtone vasario mėn.
laikraščio ,,Atžalynas”
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Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Vaidas Valys       Desmond Dunham nuotr Tomas Sujeta Jono Sujedos nuotr.


