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Te prisikėlusio Kristaus malonė stiprina dvasią, teatneša i kiekvieno mūsų širdį gerumo, džiaugsmo ir vilties! 

Sveiki, sulaukę šv. Velykų, mieli skaitytojai! 
Valdančioji koalicija ieško 

pritarimo savo sprendimams 
Vilnius, balandžio 9 d. 

(BNS) — Konservatoriai ir 
krikščionys demokratai ke
tvirtadienį tęsė konsultacijas 
su prezidentu Valdu Adamku
mi ir jo patarėjais dėl švietimo 
ir mokslo ministro paskyrimo 
bei Europos reikalų ministeri
jos likimo. 

Krikščionys demokratai ža
da atsižvelgti į premjero pa
geidavimą ir pateikti dar ke
lias kandidatūras į švietimo ir 
mokslo ministro postą, ketvir
tadienį sakė frakcijos Seime 
narys Vytautas Bogušis prieš 
susitikimą su vyriausiuoju 
prezidento patarėju Raimun
du Mieželiu. Konsultacijose 
dėl vis dar laisvos ministro 
vietos su prezidento patarėju 
taip pat dalyvavo Seimo vice-
pirmininkas krikščionis de
mokratas Feliksas Palubins
kas. 

Susitikimą pasiūlė krikš
čionys demokratai, siekiantys 
išsaugoti ministro postą savo 
partijos atstovui po to, kai 
ministru pertvarkytoje vyriau
sybėje nebuvo patvirtintas 
Zigmas Zinkevičius, o premje
ras Gediminas Vagnorius ne
pateikė prezidentui tvirtinti 
kito LKDP kandidato — poli
tologo Egidijaus Vareikio. 

Konservatorių frakcijos se
niūnas, Seimo vicepirminin
kas Arvydas Vidžiūnas, susiti
kęs su prezidentu V. Adamku
mi, teigė, kad buvo susitarta 
„dar dirbti, mąstyti ir ieškoti 
sprendimų" dėl Švietimo ir 
mokslo ministerijos likimo. 
Naujajame Vyriausybės įsta
tymo projekte šią ministeriją 
numatyta pavadinti Europos 
reikalų ir ekonominės plėtros 
ministerija. 

A Vidžiūnas pripažino, kad 
pokalbyje buvo minima pirmo
sios po Nepriklausomybės 
atkūrimo vyriausybės kul
tūros ir švietimo ministro Da

riaus Kuolio pavardė. BNS 
žiniomis, jam vėl gali būti 
pasiūlyta užimti šį postą. 

Paklaustas, kas labiausiai 
nepatenkintas Europos inte
gracijos srityje Užsienio rei
kalų ministerijoje dirbusio E. 
Vareikio kandidatūra, A Vi
džiūnas atsakė, kad tai ben
dra konservatorių ir preziden
to nuomonė. 

Neoficialiai manoma, kad 
LKDP atstovo skyrimas švie
timo ir mokslo ministru 
stringa" dėl krikščionių de
mokratų nuostatos Europos 
reikalų ministerijos atžvilgiu. 
LKDP pirmininkas, užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas nuo pat Europos 
reikalų ministerijos įkūrimo 
nuolat nesutarė su jai vadova
vusia Laima Andrikiene dėl 
funkcijų pasidalijimo. 

Seimo narys Algirdas Pa
tackas perspėjo, kad jei iš 
krikščionių demokratų bus 
atimta Švietimo ir mokslo 
ministerija, gali būti suardyta 
koalicija, destabilizuota poli
tinė padėtis Seime, o partijos 
pirmininkas Algirdas Saudar
gas privalės atsistatydinti iš 
vyriausybės. 

Ketvirtadienį išplatintame 
Seimo nario pareiškime teigia
ma, jog krikščionims demokra
tams švietimo ir mokslo mi
nistro postas yra pirmaeilis 
pagal pasaulėžiūrinius verti
nimus. „Krikščionys demokra
tai gali atsisakyti kitų postų, 
bet tik ne švietimo", teigiama 
pareiškime, pabrėžiant, jog tai 
„principinis klausimas". 

Seimo narys pripažįsta, kad 
ir patys krikščionys demo
kratai yra kalti dėl susi
klosčiusios padėties, nes nebu
vo laiku „parengtas atsarginis 
variantas", tačiau, anot A. Pa
tacko, jei ruošiamasi aplamai 
atimti šią pareigybę iš jų, tai 
gali kainuoti „labai brangiai". 

įsteigtas Algirdo Brazausko 
fondas 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — 16 Lietuvos politikų 
ir verslininkų Vilniuje pasira
šė kadenciją baigusio prezi
dento Algirdo Brazausko fon
do steigimo sutartį. 

Lietuvoje tai pirmasis spe
cialus politikos rėmimo fon
das. Jo tikslas — skatinti ir 
remti modernaus politinio 
mąstymo formavimąsi Lietu
voje. 

Sutartį pasirašė įvairioms 
politinėms partijoms priklau
santys Seimo nariai — social
demokratai Vytenis Andriu
kaitis ir Aloyzas Sakalas, kon
servatorius Mečys Laurinkus, 
centristas Egidijus Bičkaus
kas. Tarp steigėjų — preziden
to raštinės vadovas Andrius 
Meškauskas, kadenciją baigu
sio prezidento referentas Juo
zas Bernatonis, verslininkai 
Juozapas Budrikis, Bronislo
vas Lubys. 

Pirmajame posėdyje sufor
muota fondo valdyba, pirmi
ninku išrinkusi A. Brazauską. 
Jo pavaduotojais tapo J. Bud
rikis, J. Bernatonis ir Tarp
tautinių santykių instituto di
rektoriaus pavaduotojas Algi
mantas Jankauskas. 

Vasario pabaigoje preziden
to kadenciją baigęs A. Bra
zauskas sakė, kad tokio fondo 
įsteigimo idėja, kurią jis apta
rė su politikais ir verslinin
kais, kilo prieš gerą pusmetį. 

Jis pažymėjo, kad fondas 
dirbs nevyriausybiniais pag
rindais ir jo tikslas yra palai
kyti „politinės diskusijos dva
sią". 

Fondas rengs ir organizuos 
mokymo programas ir moks
lines konferencijas, analizuos 
aktualias užsienio ir vidaus 
politikos problemas bei teiks 
visuomenei ir valdžios institu
cijoms siūlymus, kaip jas 
spręsti, suteiks jauniems poli
tologams ir politikams intelek
tualią bei finansinę paramą. 

Po steigiamojo susirinkimo 
įvykusioje spaudos konferenci
joje A. Brazauskas sakė, kad 
fondo finansavimo šaltinis 
bus rėmėjų pinigai, taip pat 
tikimasi, kad vyriausybė susi
domės ir parems fondą. Pasak 
A. Brazausko, fondo veiklai 
pradėti reikėtų apie 50,000 
litų. Fondo būstinė įsikurs 
Turniškėse esančiame name, 
kur dabar gyvena A. Brazaus
kas. 

Prisikėlimas. Hana Pleydenwurff (1420-72jn.) 
Alte Pinakothek, Munich 

Popiežius Jonas Paulius II 
pradėjo Šventu Velykų liturgiją 

prieš savo mokinius per Pas
kutinę vakarienę. 

Didįjį penktadienį 980 mln. 
pasaulio katalikų vadovas da
lyvaus trijuose renginiuose. 
Ryte Šv. Petro bazilikoje jis 
klausys atsitiktinai parinktų 
paprastų tikinčiųjų išpažinčių, 
po pietų aukos šv. Mišias, o 
vakare dalyvaus tradicinėje 
Kryžiaus kelio procesijoje ap
link Koliziejų. 

Šeštadienio vakarą popie
žius Šv. Petro bazilikoje vado
vaus pamaldoms, o Velykų li
turgijos kulminacija numatyta 
sekmadienį, kai Šventasis Tė
vas aukos Prisikėlimo mišias 
Šv. Petro aikštėje. 

Be to, sekmadienio popietę 
popiežius paskelbs palaimini
mą ir pasakys dukart per me
tus sakomą kalbą „Urbi et 
Orbi" („Miestui ir pasauliui"). 

Vatikanas, balandžio 9 d. 
(Reuters-BNS) — Popiežius 
Jonas Paulius II Didįjį ketvir
tadienį pradėjo Velykų litur
giją-

77 metų popiežius Šv. Pe
tro bazilikoje aukojo šv. Mi
šias, per kurias palaimino 
aliejus naujiems liturginiams 
metams ir vadovavo kunigys
tės įžadų atnaujinimo ceremo
nijai. 

Didįjį ketvirtadienį minima, 
kaip Jėzus Kristus įsteigė 
dvasininkiją ir aukojo pirmą
sias mišias. 

Pasak Reuters, Jonas Pau
lius II per mišias atrodė 
žvalus, tačiau keturios Velykų 
dienos pareikalaus nemažai jo 
ištvermės. Ketvirtadienį po 
pietų Šv. Jono bazilikoje po
piežius apiplaus ir bučiuos 12 
kunigų kojas, ši ceremonija 
mena Kristaus nusižeminimą 

Neringa nori tapti Baltijos 
bendradarbiavimo centru 

Neringa, balandžio 5 d. 
(BNS) — Gegužės pabaigoje 
Neringoje vyks tarptautinė 
konferencįja „Neringa Baltijos 
jūros valstybių regione: kul
tūrinis turizmas — problemos 
ir perspektyvos". 

Sia konferencija bus siekia
ma išryškinti įvairių tarptau
tinių bendradarbiavimo pro
gramų, įgyvendinamų Nerin
goje, svarbą ir paskatinti jų 
plėtotę, pranešė savivaldybės 
atstovė spaudai. 

Pernai rugsėjį įvyko konfe-
rencįjos parengiamoji sesija 
„Gamtos ir kultūros išsaugo
jimas besikeičiančioje Kuršių 
nerijoje". Joje buvo labai gerai 
įvertinti pastarųjų metų profe
sionaliojo meno renginiai Ne

ringoje ir miesto infrastruk
tūros plėtojimas, laikantis 
tarptautinių standartų ir ieš
kant harmonijos su gamta. 

Konferencijoje gegužės 28-
29 dienomis taip pat bus sie
kiama giliau apčiuopti regiono 
pakrančių unikaliausių terito
rijų kaip daugiašalio bendra
darbiavimo centrų sistemą, 
siekiant sustiprinti jų gali
mybes įgyvendinti bendras 
programas. 

Konferencija taip pat turėtų 
padėti pagrndą tarptautinių 
komunikacijų centro Nerin
goje įsteigimui ir jo intensy
viai plėtotei. 

Tikimasi, 'g renginys Ne
ringą atspindės kaip tarptau
tinio Baltijos bendradarbiavi-

Diplomatams 
nereikės Lietuvos 

vizų 
Vilnius, balandžio 8 d. 

(Elta) — Lietuvoje akredituo
tiems užsienio diplomatams ir 
atstovybių administracijos dar
buotojams nebereikės vizų at
vykstant į Lietuvą ar keliau-
jaunt per ją tranzitu, trečia
dienį nutarė vyriausybė. 

Šiuo žingsniu Lietuva siekia 
labiau prisitaikyti prie Šen
geno susitarimo valstybių, ku
riose akredituoti užsienio di
plomatai ir atstovybių admi
nistracijos darbuotojai gali į 
jas atvykti be vizų. Ateityje 
tokią tvarką taikyti numato 
visos Europos Sąjungos val
stybės. Lietuva — pirmoji sie
kianti narystės Europos Są
jungoje valstybė, įtvirtinusi 
šią nuostatą. 

* Vyriausybė nutarė 
Krašto apsaugos ministeri
jai skirti keletą pastatų Kau
ne ir Rukloje. Kauno atskira
jam inžinieriniam batalionui 
perduodamas beveik 2,400 
kvadratinių metrų kareivinių 
plotas. Dabar batalionas dislo
kuotas patalpose, kuriose gali
ma patalpinti tik 280 karių. 
Tačiau batalionui reikia dvi
gubai didesnių kareivinių. 
Pertvarkant karių mokymo 
sistemą, naujai pašauktus į 
tarnybą jaunuolius nutarta 
mokyti Divizijos generolo Sta
sio Raštikio puskarininkių 
mokyklos Mokomajame bata
lione Rukloje, todėl vyriausy
bė pritarė Jonavos rajono savi
valdybės sprendimui perduoti 
6 pastatus puskarininkių mo
kyklai. Taip pat nutarta per
duoti Marijampolės apskrities 
viršininko administracijai ne
gyvenamus 6 pastatus. 

* Kovo pabaigoje nedar
bas Lietuvoje sudarė 7.5 
proc. ir išliko nepakitęs, paly
ginti su vasariu. Balandžio 1 
d. Lietuvos darbo biržoje buvo 
užregistruota 133,200 bedar
bių, arba 1,400 mažiau nei 
prieš mėnesį. 26,200 žmonių 
buvo mokamos bedarbio pa
šalpos. Tarpininkaujant teri
torinėms darbo biržoms, kovo 
mėnesį įdarbinti 7,142 bedar
biai, arba ketvirtadaliu dau
giau nei vasario mėnesį. 

* Į prezidentūrą po ligos 
grįžęs Lietuvos vadovas Val
das Adamkus gavo kovo 
mėnesio atlyginimą — 7,285 
litus ir 74 centus (tai pirmasis 
prezidento atlyginimas). Pre
zidento mėnesinis atlyginimas 
apskaičiuojamas vidutinį dar
bo užmokestį (VDU) padaugi
nus iš 12. Paskutinis oficialiai 
paskelbtas VDU yra 911 litų. 
Apskaičiuotas prezidento atly
ginimas — 10,932 litai, iš jo 
išskaičiuoto 3,646 litai ir 26 
centai mokesčių. Apskaičiuota 
ir pirmoji baigusio savo ka-
deniciją prezidento Algirdo 
Brazausko pensija. Ji pagal 
įstatymus sudaro 50 proc. val
stybės prezidento darbo užmo
kesčio. Tokiu būdu, A. Bra
zausko pensija yra 5,466 litai. 
Tiek jam ir išmokėta, nes nuo 
pensijų nėra atskaitomi mo
kesčiai. (BNS i 

mo centro ateities \ 7-.,a, su
telks jos įgyvendinimui įvai
rias Lietuvos institucijas. 

Lietuvoje nerimaujama dėl 
Latvijos-Rusijos santykių 

Vilnius, balandžio 9 d. 
(BNS) — Lietuvos Valstybės 
saugumo vadovas Jurgis Jur
gelis paragino imtis išanksti
nių priemonių, kad būtų 
išvengta provokacijų, panašių 
į pastarojo meto sprogdinimus 
Latvijoje. 

Valstybės saugumo departa
mentas šiomis dienomis pa
teikė prezidentūrai, vyriausy
bei ir Seimui išvadas dėl 
sinagogos ir Rusijos ambasa
dos sprogdinimų Rygoje ir 
pasiūlė imtis tam tikrų prie
monių Lietuvoje, pranešė 
„Lietuvos rytos". 

„Manau, kad teroro aktų 
tikslas — sudrebinti Latvijos 
pamatus, jos vyriausybę, su
stabdyti ėjimą į Europos 
Sąjungą, NATO. Jei tai atsi
tiktų Lietuvoje, sakyčiau, kad 
tikslas būtų tas pats", sakė J. 
Jurgelis. 

VSD direktorius siūlo imtis 
trejopų veiksmų: politinių, 
operatyvinių ir fizinių. Politi
nę padėtį J. Jurgelis formu
luoja kaip tvirtą teigimą, kad 
Lietuvoje nėra antisemitinių 
ir antirusiškų problemų. Ap
tardamas operatyvines prie
mones, jis sako, kad „nega
lima išleisti iš akių tuo suinte
resuotų užsienio šalių specia
liųjų tarnybų". 

Be to, J. Jurgelis mano, jog 
reikia dirbti aiškinamąjį dar
bą ir su „profašistinio bei 
panašaus pobūdžio organiza
cijomis, taip nusiteikusiais as
menimis. Jie turi būti ir sau
gumo, ir policijos akiratyje". 

J. Jurgelis taip pat siūlo sti-

* Seimas pakartotinai pri
ėmė Teismų įstatymo pakeiti
mus ir papildymus, taip pat jį 
lydintį įsigaliojimo įstatymą 
su visomis prezidento V. 
Adamkaus pastabomis. Pa
grindinis V. Adamkaus pa
siūlymų tikslas buvo sudaryti 
vienodas galimybes absol
ventams, baigusiems įvairias 
aukštąsias mokyklas, kandi
datuoti į teisėjo pareigas. 
Anksčiau Seimo priimtame 
įstatyme buvo numatyta, kad 
teisėjai gali tapti asmenys, tu
rintys teisinį bakalauro ir ma
gistro išsilavinimą. Priėmus 
prezidento siūlomas pataisas, 
atsisakyto šio reikalavimo, pa
likto kaip viena iš sąlygų 
turėti aukštąjį teisinį išsila
vinimą. 

* Apie Kauno gynybin ių 
fortų apgailėtiną būklę rašo 
„Kauno dien" (04.03). Jų šia
me mieste yra 13. Daugelio jų 
būklė labai prasto, jie nepri
žiūrimi, nenaudojami, kai ku
rie baigia sugriūti. Pasiūlymai 
dėl'fortų pritaikymo turizmui, 
nuomai ar kitiems tikslams 
atsiremia į esminę problemą 
— daugelyje jų paprasčiausiai 
nesaugu, fortų šuliniuose ir 
požemiuose tebeguli abiejų pa
saulinių karų ir sovietinės ka
riuomenės „palikimas" — 
sprogmenys, teršalai. Išmi
nuota didesnė dalis IV forto. 
Darbai kainavo apie 2 mln. li
tų. Pavyko išvalyti dalį forto ir 
sunaikinti daugiau nei 1 toną 
sprogmenų. Tačiau tolesniems 
darbams trfkksta lėšų. Ju tiki
masi šiam reikalui gauti iŠ 
Europos Sąjungos. <EIU> 

printi fizinę apsaugą prie Ru
sijos ir Baltarusijos ambasadų 
bei žydų kultūros paveldo pa
minklų. 

Lietuvos Centro sąjunga 
(CS) paragino Rusijos veik
smus prieš Latviją vertinti 
ypat ingai r imtai ir pakvietė 
visas Lietuvos institucijas 
veikti itin atsakingai , laikan
tis Baltijos Asamblėjos doku
mentų ir Baltijos valstybių 
vienybės idealų. 

„Rusijos vadovybei paskel
bus apie ekonominių sankcijų 
įvedimą Latvijai, atėjo rimtas 
ir Lietuvos išbandymo metas", 
pažymima ketvirtadienį pa
skelbtame CS pirmininko Ro
mualdas Ozolo pareiškime. 

Centro sąjunga tikisi, kad 
besiklostančioje situacijoje 
Baltijos valstybių vyriausybės 
veiks suderintai ir vieningai ir 
kad savo žodį dėl Latvijos eko
nominio blokavimo ta rs ir Bal
tijos valstybių strateginės kai
mynės. 

„Mes nematome pagrindo 
nerimui", sakė vyriausybės 
patarėjas tarptautinių santy
kių klausimais Petras Auštre-
vičius ir pažymėjo, kad Lietu
vos politinė, teisinė ir ekono
minė padėtis yra pastovi ir 
tokia turi išlikti ir ateityje. 
Vyriausybės patarėjas sakė, 
kad būtų imtasi priemonių tuo 
atveju, jeigu atsirastų kokių 
nors požymių, kad padėtis 
keičiasi. 

P. Auštrevičiaus nuomone, 
galimoms provokacijoms rei
kia būti pasiruošusiems, ta
čiau nereikia jų iššaukti, pa
vyzdžiui, nepagrįstais pasisa
kymais. 

Remiantis vėliausiais BNS 
pranešimais, Lietuvos ir Latvi
jos prezidentai Valdas Adam
kus ir Guntis Ulmanis telefo
nu aptarė padėtį Latvijoje ir 
sutarė palaikyti nuolatinį ry
šį. 

Latvijos prezidentas infor
mavo Lietuvos vadovą apie 
padėtį Latvijoje po sprogimų 
prie sinagogos ir Rusijos am
basados pastoto Rygoje. Po šių 
išpuolių Rusija pagrasino eko
nominėmis sankcijomis Latvi
jai. 

Lietuvos prezidento pa
tarėjas užsienio politikos ir 
valstybinio saugumo klausi
mais Albinas Januška sakė, 
kad kitą antradienį į Latviją 
vyks Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Rokas Bernotas. 
Taip pat neatmetama gali
mybė, kad balandžio mėnesį 
susitiks prezidentai V. Adam
kus ir G. Ulmanis. 

Lietuvos prezidento pata
rėjas dar kartą pabrėžė Lietu
vos nuostatą, kad ekonominės 
sankcijos negali sureguliuoti 
Rusijos ir Latvijos santykių. 

KALENDORIUS" 
Balandžio 11 d.: Didysis 

šeštadienis. Stanislovas, Leo
nas, Gema, Vykintas, Dau-
gaile. 

Balandžio 12 d.: Velykos. 
Julijus, Zenonas, Damijonas, 
Jūratė, Jovys. 

Balandžio 13 d.: Ida, Mar
tynas. Algaudė, Mindaugas. 
1871 m. gimė palaimintasis 
ark. Jurgis Matulaitis. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

DŽIŪGAUKIME! 

Dievo Sūnus tapo žmogumi ir atpirko mus Šventosios Dva
sios veikimu. Ji lydėjo Jį visą gyvenimą žemėje, stiprino Jį Jo 
kančioje ir mirtyje už mus, o taip pat įgalino Jį, kaip žmogų, 
prisikelti iš numirusiųjų. Popiežius Jonas Paulius II teigia: 
.Velykiniai įvykiai — kančia, mirtis ir Kristaus prisikėlimas — 
yra taip pat naujienos laikai apie Šventąją Dvasią kaip apie 
Parakletą (Paguodą, Užtarėją, Gynėją — K.TJ ir kaip apie tie
sos Dvasią. Tai laikai naujos pradinės' Dovanos, kuria vienas 
Trejybėje Dievas duoda Save žmonijai Šventojoje Dvasioje 
Kristaus Atpirkėjo veikla". 

Prisikėlęs iš numirusiųjų ir pirmųjų Velykų vakarą 
apaštalams pasirodęs Jėzus tuoj pat jiems suteikia Šventąją 
Dvasią; Jmkite Šventąją Dvasią..." 

šventoji Dvasia ir mums yra prisikėlusiojo Kristaus didžioji 
dovana. Dėkingai priimkime Ją, kad Ji, kaip Jį, taip ir mus 
lydėtų, įkvėptų ir stiprintų mūsų visuose uždaviniuose „visa at
naujinti Kristuje". 

Kun. Kęstutis Trimakas 
Amerikos ateitininkų Sendraugių 

sąjungos dvasios vadas 

Džiūgaukime, nes Kristus tikrai prisikėlė! Tegul prisikėlęs 
Kristus dar labiau pažadina mūsų ryžtą visa Jame atnaujinti. 
Sveikiname visus ateitininkus su šv. Velykom! 

Ateitininkų Sendraugių sąjunga 
Velykos, 1998 m. 

Velykų Švenčių proga, sveikiname Ateitininkų namų narius, 
rėmėjus ir visus, kurie randa šiltą prieglobstį po šių namų pas
toge. Linkime, kad prisikėlęs Kristus prikeltų ir mus visus nau
jam gyvenimui Jame ir ryžtui kiekvieną dieną naujinti Kristuje 
save ir savo aplinką. 

Ateitininkų namų valdyba 

šios didžiosios pavasario šventės proga linkime visai bran
giai ateitininkų šeimai, o ypač mūsų mieliems jaunučiams, kad 
ne tik Velykų rytą, bet ir kiekvieną dieną, pajustumėte Prisikė
lusio Kristaus dvasią. Linksmų šv. Velykų! 

Jaunųjų ateitininkų sąjunga 

* * * 

Prisikėlusio Kristaus sveikinimas jo apaštalams — Ramybė 
Jums!" — telydi visus mūsų plačios ateitininkiškos šeimos na
rius! 

Laima Šalčiuvienė 
Jš Ateitininkų gyvenimo" redaktorė 

Mielosios ir mielieji geradariai, 
Prisikėlęs Kristus tepripildo Jūsų namus ir širdis tyro 

džiaugsmo ir telydi gausia palaima Jūsų darbus ir pasiry
žimus. 

Ateitininkų federacijos fondo valdyba 

JO KALVARIJA KARTOJASI 
Ne tik ant Kryžiaus Kalvarijos kalne, bet taip pat 
sugniuždytas su už laisvę žuvusiais kruviną sausio 13-tąją 
Jis vėl kartoja, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro. 

Ne tik ant kryžiaus Kalvarijos kalne, bet taip pat 
pamestinukų vaikų našlaitynuose, kur vaikai išalkę 
kito žmogaus meilės daugiau negu duonos, 
Jis vėl kartoja, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro. 

Ne tik ant kryžiaus Kalvarijos kalne, bet taip pat 
Lietuvos Seime, kur kartais bandoma nužudyti laisvę. 
Jis vėl kartoja, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro. 

Ne tik ant kryžiaus Kalvarijos kalne, bet taip pat 
žmonių širdyse, kai jie iškeičia idealus i pinigą 
ir padaro jį savo gyvenimo dievaičiu. 
Jis vėl kartoja, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro. 

Ne tik ant kryžiaus Kalvarijos kalne, bet taip pat 
lengvai apspręstame negimusio kūdikio nužudyme, 
Jis vėl kartoja, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro. 

Ne tik ant kryžiaus Kalvarijos kalne, bet miršta dar kartą, 
kai pareigūnai reikalauja greitos ir užtikrintos mirties 

bausmės nusikaltėliui. 
Mirdamas kartoja, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro. 

Suklumpu po Jo kryžiumi: „O Viešpatie, atleisk, 
apšviesk mūsų protų tamsumas, galėjome sužinoti, 
turėjome 2000 metų sužinojimui, bet dar vis nežinome 
o gal... nenorime žinoti... atleisk". 

A.K. 

Rasa Poskočimiene praveda dainas jaunu<*ir:r.s ate i t ininkams jų Užgavėnių šventėje, Lemonte. 

SENDRAUGIŲ VEIKLOS 
PANORAMOJE 

„Ateities" klubas, kuris atei
nančiais metais, kaip ir dau
gelis DP kartos lietuvių orga
nizacijų, švęs savo veiklos si
dabrinę sukaktį. Jos nariai 
ateitininkai sendraugiai per 
visus praėjusius dešimtmečius 
jungėsi į lietuviškąją veiklą, 
dalyvaudami religiniame, kul
tūriniame, socialiniame bei 
politiniame gyvenime, rūpin
damiesi savo organizacijos gy
vastingumu ir ateitimi, jauno
sios kartos prieaugiu. Pirmuo
sius šio krašto organizacijos 
narius jau pakeičia jaunesnio
ji karta, arba ranka rankon su 
jais žengia į naujo gyvenimo 
reikalavimų ateitį. 

„Ateities" klubo narių skai
čius, palyginti, nelabai keičia
si, ir dabar sąrašuose matoma 
116 pavardžių, o pvz., 1954 
metais jų randame 104. Š.m. 
kovo 8 d. įvykusiame susirin
kime išrinkta nauja valdyba: 
pirm. dr. Birutė Kasperavi
čienė, vicepirm. dr. Raimun
das Šilkaitis, sekr. Jadvyga 
Kliorienė, ižd. Marija Miko-
nienė ir narės Birutė Čyvienė 
ir Irena Sušinskienė. Pirmoje 
dr. Kasperavičienės valdyboje 
buvo dr. Augustinas Idzelis ir 
Stasė Kazlauskienė. 

Valdyba praėjusių metų bir
želio 1 d. Šeimos šventėn pa
grindine kalbėtoja pakvietė 
Laimą Šalčiuvienę iš Čikagos, 
„Draugo" ateitininkų skyriaus 
redaktorę. Buvo atsisveikinta 
su Jadvyga ir dr. Adolfu 
Damušiais, išvykstančiais 
nuolatiniam gyvenimui Lietu
von. Mielam šio klubo iniciato
riui visų vardu buvo įveiktas 
dail. Rimo Laniausko paveik
slas. Visa šventės programa 
buvo atlikta Dievo Motinos 
parapijos patalpose, vieton 
planuotos gegužinės prie eže
ro. Gamta, deja, privertė pla
nus pakeisti. 

Keturi moksleiviai davė įžo
dį. Vasaros metu dalis ateiti
ninkų stovyklavo Sendraugių 
ateitininkų šeimų savaitėje 
bei LFB studijų dienose, Dai
navoje. 

Klubo rudens veikla pradėta 
rugsėjo 28 d. šv. Mišiomis Die
vo Motinos šventovėje ir ka
vute parapijos svetainėje. Čia 
žodį tarė ir svečias iš Lietu
vos. Kražių klebonas, kun. 

Alionidas Budrius. Naujo se
zono veiklos pradžioje dalyva
vo 22 jaunučiai su naujomis 
globėjomis: Terese Beržinskie-
ne, Ramune Totoraitiene ir 
Regina Idzeliene. Jaunosios 
globėjos — motinos-nuošir
džiai ir sėkmingai dirba su 
jaunimu. 

Lapkričio 9 d., dalyvaujant 
gausiai auditorijai, parapijos 
svetainėje, pasidžiaugta poe
tės Dalios Staniškienės išleis
ta poezijos knyga „Einu na
mo". Apie poetės kūrybą kal
bėjo Nijolė Kersnauskaitė. Iš
girsta lyrinių poetės posmų. 
Gražiai knygos sutiktuvių po
pietei vadovavo Giedros korp! 
pirm. Violeta Žilionytė-Leger. 
Knygą atspausdino Dievo Mo
tinos parapijos spaustuvė. 

Lapkričio 23 d. ASS pirm. 
dr. Algis Norvilas — Xaviero 
universiteto psichologijos pro
fesorius, gaueiai susirinkusiai 
publikai parapijos salėje kal
bėjo tema: „Keturi mėnesiai 
Lietuvoje: įspūdžiai ir pasta
bos". Profesorius keturis mė
nesius dėstė Vilniaus univer
sitete. 

Gruodžio 6 d. ateitininkų su-
sikaupimo-rekolekcijų diena 
DM parapijos svetainėje. Va
dovas — kun. Edmundas Put
rimas iš Toronto, Prisikėlimo 
lietuvių parapijos. Kartu daly
vavo studentai ir moksleiviai. 

1998 m. vasario 8 d. ateiti
ninkai susirinko pamatyti ir 
išklausyti naujojo Ateitininkų 
federacijos pirmininko Vygan
to Malinausko iš Lietuvos žo
džio, tarto „Ateities" savaitėje, 
Čikagoje. Vaizdajuostę paga
mino ir susirinkusiems parodė 
Rimas Laniauskas. 

Naujoji valdyba jau ruošiasi 
Šeimos šventei, kuri bus ge
gužės 30-31 d. Šeštadienį, 7 
vai. vak. bus koncertas, kurį 
atliks Bostono vyrų sekstetas 
DMP auditorijoje. Sekmadie
nį, 10 vai. ryte šv. Mišios Lie
tuvos Madonų šventovėje. Sa
lėje — akademija. Naujos sen
draugių vėliavos pašventini
mas, jaunučių ir moksleivių 
įžodžiai. 

Ši labai trumpa informacija 
betgi rodo, kad ateitininkai 
sendraugiai tebėra šio, dar 
gan judraus, lietuviško telki
nio veiklūs r.ariai. 

V.R, 

DETROITO 
MOKSLEIVIAI DUOS 

ĮŽODĮ 

Aštuoni Detroito Lietuvos 
karaliaus Mindaugo kuopos 
nariai duos moksleivio ateiti
ninko įžodį š.m. gegužės 17 d. f 
Detroito ateitininkų šeimos 
šventės iškilmėse, tuoj po Šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos parapi- j 
jos bažnyčioje. Kuopą globoja1 

Danutė Sirgedienė. Kuopos \ 
dvasios vadas kun. Aloyzas I 
Volskis. 

P r a n a s Zaranka 

ATEITININKŲ 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 21-liepos 5 d — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 26-rugpjūčio 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla. 

Rugpjūčio 2-9 d. — „Heri-
tage" angliškai kalbančio jau-
nimo stovykla. 

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis. 

Rugpjūčio 2 d. — Daina--
vos mėtinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 
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DR. JAMINA JAKMVIČIUS 
JOKSA 

6441 S. PuJaakJ Hd.. CNcago. IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
„ Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
0132 S. Kam* Av. 

/ai: antrd. 2-4 v.p p ir Itetvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą 

' Kabinate tai. 773-778-2680 
Namų W. 708 448 8646 

DR. KENNETHJ. VERKĘS 
DR. BOB DOKHANCHI 

. Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 st.. Chicago, IL 
Tai. 773-736-5556 

. 4707 S. ailbart. La dranga. IL 
Tai. 706-352-4487 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERR1 DALIAS PRUNSKtS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužekSmų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHanry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

DR. VIUUS MIKATT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FĄMLY MEOCM.CLNC 
l SBOt-127 SL, I M K t «M*t Prkiauso Pak» Commnty HO«MUI 

SJv», Cioat How«jl 

Valandos pagal susitarimą 
Ta). 706-257-2266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. VILIJA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Nartam, Brkkjevtew, IL 60466 

Tai. 706 694 0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tmtay Park. IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Hkjttand Ava., Sto. 201 
(skersai gatves nuo Good Samarttan ligoninės) 

Doajnam drova, IL 60518 
TeL 630-960-3113 

Valandos susitarus 

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773*85-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Roberto Road 
Htcfcory Hlls 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

bhPK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVeet 63rd Street 

Vai. pirmd. ir kalve). 3 v p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus^ 

LWuSvyDA§jSAluL^ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 1 4 7 0 S. M a i n S t 
Matte—on, IL 60443 
Tel . 708-748-0033 

Valandos pagal susitanmą 

DR. PETRAS V. KISIEUŪS^ 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2600 
' Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

Cardlac Diacnosis, LTD. 
8132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60829 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgeland Ave. 
Chicago RWge.IL 80415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. EUGUJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaraxSt, Lemont. IL 60439 
TeL 815-723-1864 

7600 W. Coeege Dr. 
Pstoa Hatghta, L 60468 

TeL 706-361-0010 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 

Kab. 773-736-4477 
R « 706-246-0087 arba 706-246-6561 

6449 S. PuteeM Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

8 2 5 S . MermhettTt Rd. 
VVeetoheeter, IL 60154 

TeL 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ta i 706-652-4150 atsakomas 24 vai. 
1443 S 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus trečd : šeštad. 1 1 - 4 v.p.p 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1026 E-Ogden Ave.. Sutte 310 

NapervSa, IL 60663 

Tel. (630)527-0090 
3825 HkjNand Ava., 

Tower1,Su*»3C 
Oownert Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Gerai suplanuotame studentų ateitininkų suvažiavime buvo laiko viskam 
— paskaitoms, rimtoms diskusijoms, progos paiientirnvimui ir smagiam 
jaunatviškam juokui 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR DOMASLAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien išskyrus savaitgalius 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hlckory Hills, IL 
Tet (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, rL 
Tel. 708-4234114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEVTČtOft M.D 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Ooea Proteeilonai PavBon 

3 M South 
UtriuanJan Pleza Ct at CaMomta Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773471-7879 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oek La*m, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

3900 W95 St Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad Ir sestad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S.Kettde Ava., Chicago 

773-776-6969 arba 773-469-4441 
• 

LOJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Cerrter Rood 
WHkxjghoy Hills. OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

http://RWge.IL
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7f įgRimties v*l*ndėlė 
TIKIME PRISIKĖLIMU 

Kristus prisikėlė! Mes šį 
stebuklą, švenčiame Velykų 
rytą, naujai dienai auštant, 
naujai gyvybei gamtoje at
gimstant, prie gaudžiančių 
varpų ir vargonų jungiame 
džiaugsmingus balsus. Bet 
Kristaus prisikėlimas įvyko 
tamsoje, be liudininkų. Tik 
Tėvas prisilenkė prie Sūnaus 
ir į jo kūną įkvėpė gyvybe. Ir 
viskas pasikeitė. Žydų šventa
dienis Šabas praėjo. Išaušo 
pirmoji savaitės diena — nau
josios kūrinijos pirmoji diena, 
rašo Megan McKenna Velykų 
Mišių skaitinių komentaruo
se. 

Dvi liūdesio apimtos mote
rys — Marija Magdalietė ir 
kita Marija — atėjo aplankyti 
kapo. Sudrebėjo žemė, Vieš
paties angelas nužengė iš dan
gaus. Švysteli žaibas, angelo 
drabužiai žėri kaip sniegas 
saulėje. Akmuo nuritintas, 
ant jo sėdi angelas. Sargybi
niai, nustėrę iš baimės, par
puola lyg negyvi. Bet moterys 
— stipresnės, tad angelas 
joms ir taria: „Nebijokite! Aš 
žinau, kad ieškote Jėzaus, ku
ris buvo nukryžiuotas. Jo čia 
nebėra. Jis prisikėlė, kaip 
buvo sakęs. Įeikite, apžiū
rėkite vietą, kur jo gulėta. Ir 
skubiai duokite žinią jo mo
kiniams: Jis prisikėlė iš numi
rusių ir eina pirma jūsų į Ga
lilėją; tenai jį pamatysite". 

Mato Kristaus prisikėlimo 
aprašymas labai skiriasi nuo 
kitų evangelijų. Čia matome 
švytintį Dievą angelą, nužen
gusį iš dangaus, skelbiantį pa
baigą ir pradžią. Sudreba 
žemė ir viskas po to pasi
keičia. O angelas išsigandu
sioms, nebesusivokiančioms 
moterims taria: „Nebijokite". 
Prisikėlimas įvyksta, kai pa
prasti,-" [skausmo priblokšti 
žmonės ateina apžiūrėti mir
ties karalystės, ieškodami 
Nukryžiuotojo — Jėzaus ir 
sužino, kad jo ten nėra. 

Jėzaus nerasime nei ka
puose, nei jokioje vietoje, kur 
karaliauja mirtis, smurtas, 
pataikavimas, gobšumas, nei 
jokia išnaudojimu ir melu 
išsilaikanti institucija. Jėzų 
rasime — Galilėjoje, tai yra, 
tarp neturtingųjų, silpnųjų, 
kurie iš paskutiniųjų kabinasi 
išsilaikyti neteisingame pa
saulyje. Jį rasime tarp savo 
kaimynų — tiek tikinčių, tiek 
ir netikinčių — kuriuos jau se
niai pažįstame ir kurie mus 
pažįsta. Prisikėlimu Jėzus su
grįžta į pasaulį, ir mus siunčia 
į pasaulį. O mes po pri
sikėlimo su pasitikėjimu žen
giame į pasaulį. 

Radusios, kad kapas tuščias, 
moterys nuskuba, „apimtos 
išgąsčio ir didelio džiaugsmo", 

skelbti gerosios žinios — evan
gelijos — gyvybės, vilties ir 
naujosios kūrinijos pradžios 
žinią. Jos patyrė ir skelbia, 
kad yra gyvenimas ir po mir
ties, kad blogio ir smurto galia 
palaužta, kad gyvenimas pil
nas šviesos ir nuostabių gali
mybių. Ir taip joms bėgant 
skelbti šios žinios, prieš jas at
sistoja Jėzus ir jas pasveikina. 
Iš džiaugsmo, jos „puolusios 
žemėn, apkabina jo kojas". O 
Jėzus jas suramina: „Nebijo
kite! Eikite ir pasakykite 
mano broliams, kad keliautų į 
Galilėją: ten jie mane pama
tys". 

Su Jėzaus prisikėlimo žinia 
jos neša į pasaulį ir jo įsa
kymą: eikite! Grįžkite į savo 
namus, darbovietes. Eikite 
pas savo šeimos narius, gi
mines ir draugus bei priešus. 
Jų tarpe raskite Dievą — 
Jėzų, nuėjusį pas juos „pirm 
jūsų į Galilėją". Ir mes, apka
binę kojas to, kuris kentėjo ir 
buvo nukryžiuotas, ir jį pagar
binę, esame kviečiami, vykdy
ti jo įsakymą: grįžti pas tuos, 
kuriems jis plovė kojas ir 
mylėjo, nes jo Tėvas juos my
lėjo. 

Sužinojusios, kad Jėzus pri
sikėlė, moterys buvo apimtos 
baimės ir didelio džiaugsmo. 
Jas sutikęs kelyje, Jėzus jų 
baimę pakeitė ramybe, taip, 
kad toliau skelbdamas Jėzaus 
prisikėlimą, jos buvo pilnos 
džiaugsmo ir ramybės. Todėl 
žmonės joms patikėjo — šis 
įvykis matomai jas pripildė 
džiaugsmu ir ramybe. Frie-
drich Nietzche, 19 šimtme
čio filosofas, daug rašė apie 
krikščionybę ir ją gyrė. Jis ją 
vadino modernaus pasaulio 
vilties ir ateities pažadu, bet 
pats niekad netapo krikščio
niu. Paklaustas kodėl, atsakė: 
„Nors jie tvirtina tikį pri
sikėlimu, nė vienas jų neatro
do kaip atpirkti žmonės". 

Mūsų tikras džiaugsmas ir 
vidinė ramybė, net ir sunkiose 
aplinkybėse, įrodo, netikin
tiems, kad atpirkimas yra 
veiksmingas. Jį matydami ir 
patirdami, kiti neišvengiamai 
įgyja viltį. O džiaugsmas, re
miamas Jėzumi, yra gilus, 
išliekantis net per mirtį. 
Žmogui, kuris suvokia atpirki
mo ir prisikėlimo reikšmę, 
kentėjimai ir persekiojimai tik 
pagilina Jėzaus prisikėlimo 
džiaugsmą, nes jie suprantami 
kaip artinantys prie prisikė
limo. 

Prisikėlimo džiaugsmas nu
šviečia gyvenimo naktis ir 
kviečia pakelti akis į 
žvaigždes. Jis duoda jėgų au
kotis, padeda realiai atvirai 
matyti nuodėmę. Kristaus pri
sikėlimu gyvenantis žmogus 

1998 m. Velykos 

Broliai ir seserys Kristuje! 

Visas pasaulis džiaugiasi dideliu džiaugsmu ir visur bažnyčių balsai skamba 
Aleliuja! giesmės garsais, skelbdami žmonijai, kad Kristus prisikėlė iš numirusių. Tai 
daug kartų visiems girdėta, bet kaskart vis nauja. Kiekvieną kartą, kai, ta nuosaoi 
žinia pakartojama, visų žmonių širdys pradeda džiaugsmingai plakti. 

Kai šv. Tėvas lankėsi Lietuvoje, jis savo pastoraciniam vizitui pasirinko šūkį: 
„Kristus vakar, šiandien ir amžinai!" Prisikėlimo istorijos pakartojimas lygiai taip 
pat byloja, kad Jėzus Kristus iš tikrųjų prisikėlė ir yra su mumis. Tikėjimas Pri
sikėlusiu Viešpačiu yra sutvirtinamas ir palaikomas ypač tų, kurie dešimtmečiais 
kentėjo persekiojimus, niekuomet neprarasdami vilties, kad tamsa ilgainiui nuves į 
šviesą. 

Didįjį penktadienį mes buvome nukryžiuoti su Kristumi, Velykose mes esame 
garoeje su Juo. Kaip mes su Juo buvome palaidoti, taip su juo ir prisikelsime. Dėl to 
paaukokime Jam, kuris kentėjo ir kuris dėl mūsų prisikėlė iš numirusių, ne laikinas 
šios žemės gėrybes, bet save, nes tai yra tinkamiausia ir vertingiausia dovana Die
vui. Paaukokime Jo įvaizdžiui, kas buvo pagal Dievo įvaizdį sukurta. Garbinkime 
Jį, pagal kurio panašumą esame sukurti. Jeigu mes pamąstytume apie šią nuostabią 
paslaptį, suprastume, dėl ko Kristus mirė ant kryžiaus. 

Tegul Kristus laimina Jus visus: administraciją, redakciją, tarnautojus ir skai
tytojus. Tegul supratimas, kad Kristus tikrai prisikėlė — tas pats vakar, šiandien ir 
amžinai — suteikia Jums naujos vilties ir tikėjimo. Tegul visos abejonės ir baimė 
išsisklaido, nes Jis gyvena su mumis! 

Linksmų Velykų Prisikėlusiame Viešpatyje\ 

Sveiki sulaukę šv, Velykų! 
Velykos yra didelio džiaugsmo ir vilties šventė. Kas

met jos primena, kad mūsų gyvenimas turi paskirtį ne 
iš šio pasaulio, kuriame tik laikinai gyvename, ken
čiame ir mirštame, dabartinis mūsų vargas ruošia 
mums neapsakomą, visa pranokstančią, amžinąją gar
bę" (2 Kor. 4,17). 

Kristaus kančia, mirtis ir iš numirusių prisikėlimas 
yra mums paties Dievo pažadas, kad ir mūsų mirtin
gieji kūnai kelsis iš dulkių amžinam gyvenimui. Todėl 
ir Velykų džiaugsmas yra ne iš šio pasaulio. Jis yra ki
lęs iš paties Viešpaties Jėzaus, kuris kentėjo, buvo iš
niekintas mirė ir prisikėlė iš numirusių. 

Sveikindamas „Draugo" skaitytojus, geradarius ir 
rėmėjus, redaktores, administraciją ir jos darbuotojus, 
linkiu to džiaugsmo, kokį turėjo Dievo Motina, kai pa
matė Viešpatį, savo Sūnų, prisikėlusį iš numirusių die
viškoje garbėje. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 
J^raugo" moderatorius 

Su šv. Velykomis! 
Lietuvių Katalikų spaudos draugijos vardu nuošir

džiai ir su dėkingumu sveikinu „Draugo" redakciją, ad
ministraciją ir jos darbuotojus, draugo" skaitytojus ir 
jo rėmėjus, linkėdamas visiems ištvermės, geros sveika
tos spaudos garbingame darbe. Su velykiniu džiaugs
mu turime džiaugsmą, kad dienraštis „Draugas" yra 
gyvas ir kad tą gyvybę kasdien tobulina redakcija bei 
administracija su savo bendradarbiais. Galime dabar 
tik sušukti: „Laikykimės prie 'Draugo' 7 

Dr. Petras Kisielius 
Liet. Kot. spaudos draugijos pirmininkas 

Donaldas S. Petraitis, MIC 
Provinciolas 

pažįsta baimę, bet ji jo nesu
kausto. Prisikėlimas skelbia, 
kad pergalė yra Dievo ir jo tei
singumo, tuo padrąsindamas 
mums tiesti ranką į kitus 
žmones. Kai tikime prisikė
limu, mūsų gyvenimas skel
bia: „Mes nemirsime, bet gy
vensime ir skelbsime Viešpa
ties darbus!" 

Aldona Zailskaitė 

Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikiname Draugo 
fondo narius, garbės narius ir rėmėjus, su pavasariška 
nuotaika ir entuziazmu auginančius milijoninį Draugo 
fondą. 

Visiems linkime linksmų šv. Velykų. 

Draugo fondo direktorių taryba 

Danutė Bindokienė 

Jis prisikėlė! f 
Kai žmogus suvokė, kad jis 

yra skirtingas nuo visos kitos 
gyvosios gamtos, kai jo smege
nyse švystelėjo pirmoji žmo
giškojo savęs pažinimo ki
birkštėlė, galbūt pradėjo 
įžvelgti ir savo būtybės dvily-
piškumą: kūną, kuris gali 
būti sunaikinamas, ir sielą, 
kuri iš šio žemiškojo gyveni
mo pereina į kitą. 

Net pačiose seniausiose ži
nomose kultūrose pastebimas 
tikėjimas pomirtiniu gyveni
mu, kuriam pasiruošti žmo
gus galėjo dar neatsiskyręs su 
mirtinguoju kūnu. Kūnui mi
rus, gyvieji turėjo pareigą jį 
atitinkamai palaidoti, kad sie-
lai-vėlei-dvasiai, bežengian
čiai per amžinybės slenkstį, 
nieko nestokotų. To rūpesčio 
žymes dar ir šiandien archeo
logai atranda senuose kapiny
nuose, skaitydami iš tų radi
nių apie pačių seniausių laikų 
žmogaus gyvenimo būdą, tary
tum tai būtų geriausiai iš
likęs raštas. 

Nors žmogui kažkaip na
tūralu (galbūt tai jo išdidumo 
apraiška) tikėti, kad pabaiga 
neateina su paskutiniu ato
dūsiu, tačiau pačioje giliau
sioje sielos kertelėje vis tiek 
suspurda baimės ir abejonės 
jausmas. Kad jį nutildytų, 
žmogus ieško užtikrinimo ir 
burtuose, ir savo aplinkoje 
randamuose ženkluose-sim-
boliuose, ir religijoje. Viltį, 
kad iš mirties prisikeliamą 
naujam gyvenimui, žemdir
biui suteikdavo grūdų sauja, 
berta rudenį į žemę, o pava
sarį tiesiog magiškai suža
liuojanti naujo derliaus pa
žadais. Teikė ir mėnulio at
mainos, kai, po delčios prany
kęs, susidėvėjęs mėnulis vėl 
padangėje sušvisdavo skaisčiu 
auksiniu lankeliu. Naują gy
venimą žadėjo ir kiaušinis, 
pro kurio kietą, negyvą lukštą 
prasikaldavo mažo paukštelio 
snapukas... 

Bet amžių slinktyje žmogus 
niekuomet negalėjo būti tik
ras, kad jo viltys apie pri
sikėlimą naujam gyvenimui 
po kūno mirties nėra vien vil
tingos svajonės, kurių išsi
pildymu taip desperatiškai 
norėjo tikėti. Nepaisant, kiek 
pats žmogus save įtikinėjo, 
kiek kartų tai pakartojo tos ar 
kitos religijos dvasininkai, 
niekas nepajėgė išnaikinti 
visų abejonės šaknų. 

Reikėjo paties Dievo Sū
naus, kad „išrautų mirties 
geluonį" ir akivaizdžiai paro
dytų žmogui jos tikrąją pa
skirtį: laikinai gyvendamas 
šiame pasaulyje, ruoškis 
amžinybei. Nes, pasak lietu
vių liaudies, „kaip pasiklosi, 

taip ir išmiegosi", ir tik nuo 
kiekvieno mūsų priklausys, 
koks tas „amžinasis miegas" 
bus. Ne turtingos įkapės ir 
namų apyvokos daiktai, ne 
brangūs karstai ir gėlėmis ap
sodintas kapas nulems sielos, 
išsilaisvinusios nuo ją var
žiusio kūno ribotumo, ateitį, o 
sukaupti „turtai, kurių nei 
rūdys neėda, nei vagys nepa
vagia..." Nenuostabu, kad Ve
lykos, Kristaus iš numirusių
jų prisikėlimo šventė, krikš
čioniškajam pasauliui yra 
pats svarbiausias žmonijos is
torijos įvykis. 

Kaip džiaugiasi tauta, nu
galėjusi savo priešą ir išsi
laisvinusi iš vergijos! Mes ge
rai prisimename ir savo tė
vynės Lietuvos triumfo die
nas, kai prieš aštuonerius me
tus paskelbė atkurianti oku
panto užgniaužtą nepriklau
somybę. Kaip turi džiaugtis 
tikintis žmogus, kad pagaliau 
nugalėtas pats pavojingiau
sias žmonijos priešas — mir
tis! „Kristus jau kėlės, mirtį 
nugalėjo, Aleliuja!" — skamba 
Velykų giesmė ir niekas nega
li išlikti jos prasmės nepalies
tas. 

Lietuviai, nors patys pasku
tiniai Europoje buvo nupraus
ti Krikšto vandeniu, bet gal
būt ir geriau už kaimynus 
germanus, slavus ar kitus su
prato, kur glūdi Kristaus se
kimo didžioji prasmė. Jie ir 
Velykas visuomet laikė svar
biausia metų švente, nes jos 
simbolizavo Didžiąją viltį! 
Tad ir margučiai, ir Velykų 
ryto saulėtekis, ir žalumynais 
papuoštas turtingas stalas, ir 
visos šeimos glaudus paben
dravimas, dalinantis pirmuo
ju pusryčių kiaušiniu turėjo 
išreikšti tą didįji džiaugsmą, 
pajustą, kad po baisių „skaus
mų kartybės nušvito diena 
linksmybės", o Jėzus, Dievo 
Sūnus, „Gyvas savo galia ta
po, nelietęs anspaudos kapo" 
(pagal Velykų procesijos gies
mę). 

Ir atrodė visai logiška, kai 
tam velykiniam džiaugsmui 
išreikšti į pagalbą buvo pasi
telkiami senieji pagoniškieji 
papročiai — su lalauninkais, 
sūpynėmis, margučių ridinė-
jimu, įvairiais būrimais, tu
rinčiais nuspėti ateinančios 
vasaros derlių. Vėlesniais lai
kais jau atsirado ir Velykė, 
arba Velykų senelė, kuri ge
rus vaikus apdalindavo gra
žiais margučiais, o neklau
žados gaudavo nedažytą kiau
šinį, pripiltą dervos ar degu
to... Bet už viską svarbiau 
buvo tikroji Velykų prasmė — 
Prisikėlimas. 

ATGIMIMAS 
VIDA VAIŠNYTĖ-KLEMAS 

Gyvenimas Ritai prieš akis. Vakar susižiedavo, o 
šiandien gaus iš Gomeli universiteto sunkiai uždirbtą 
diplomą. Po dviejų savaičių, vos atsikvėpus, jau laivu 
išplauks Europon. Tėvai, dovanodami Ritai kelionę 
Europon, aiškino visiems, kad jie nori, kad jų duktė 
pamatytų pasaulį ir bekeliaudama daugiau savaran
kiškumo įgytų. Rita žino, kad tai tik išorinės prie
žastys. Kai ji susižiedavo su Jimmiu, tėvai tuojau 
pasiūlė šias atostogas. Rita negalėjo suprasti, kodėl 
tėvai sienomis nelaipiojo iš džiaugsmo, kai jai pasi
sekė pritraukti tokį „All-American" berniuką. Visos 
universiteto studentės jai pavydėjo. Jis ne tik malonus 
ir gražus, bet ir iš turtingos šeimos. Jai ištekėjus, būtų 
tikrai geras gyvenimas. Jimmy dirba savo tėvo draudi
mo bendrovėje. Po kelių metų jis bus skyriaus virši
ninku, o kai tėvas pasitrauks, jam viskas atiteks. 
Aukštuomenės rateliuose jau ir dabar jis turi savo 
vietą, tad ir Ritai teks dalyvauti svarbesnėse organi
zacijose ir renginiuose. 

Paimkime tik sužieduotuves. Nors jie susižiedavo 
namie, vietinis laikraštis paskyrė tam įvykiui visą 
puslapį, didelę nuotrauką išspausdino ir aprašė visus 
Jimmio bei jo tėvų nuveiktus darbus, pasiektus lai
mėjimus. Tai yra kuo pasididžiuoti! 

Bet jos tėvai kaip pavyzdį vis stato Neriją, kuri 
ištekėjo už Gintaro. Nors Gintarui tiesiogiai nieko ne

gali prikišti, bet, kai pradedi lyginti, reikia pripažinti, 
kad jis Amerikoj nieko ypatingo nepasiekė. Universi
tete baigė inžineriją net su „cum laude", o atliekantį 
laiką skyrė lietuviškoms organizacijoms. Ruošdamas 
Vasario 16-tos dienos minėjimą, turėjo progą aplanky
ti miesto merą ir kitus žymesnius pareigūnus. Už tą 
visą darbą kitą dieną amerikiečių laikraščiuose buvo 
tik keliom eilutėm priešpaskutiniam puslapyje pa
minėtas. O štai Rita, vos susižiedavo, ir jiems jau vi
sas puslapis paskirtas. Be to, Rita ir Jimmy su šiais 
pareigūnais susitiks privačiai. Ar nesakė Jimmio 
mama, kad ji vestuvėms svečių sąrašą jau paruošus? 
Net gubernatorius bus kviečiamas, nes jis Jimmio 
dėdė. Čia pat prisiminė neseniai turėtą pasikalbėjimą 
su Jimmio tėvais. Jie norėtų vestuves patys ruošti, nes 
tai vienintelis jų sūnus. Taip pat prisiminė ir lietu
viškus reikalus. Reiktų su tėvais pasikalbėti, bet tam 
dar bus laiko, o dabar reikia skubėti į universitetą. 

Diena buvo puiki. Gegužės oras labai gaivinančiai 
veikė. Nors ir ilgokos kalbos, bet nuotaika visų buvo 
labai gera. Po diplomų įteikimo visi vyko pas Jimmio 
tėvus pietums. Išlipus iš mašinos, tuoj prisistatė uni
formuotas tarnas, kuris nuvedė juos į gražiai apaugu
sią verandą. Ten jų laukė Jimmio tėvai ir keturios po
ros artimesniųjų draugų. Geriant „kokteilį", Rita įsi
vėlė į pasikalbėjimą ir nepastebėjo, kaip greit laikas 
prabėgo. Pasibaigus pietums, visi išsiskirstė į nauja? 
grupes. Rita pamatė, kad jos tėvai vieni kampe stovi, 
nejaukiai jausdamiesi. 

— Na, kai geriau susipažins, tai gal ir drąsiau jau

sis, — pagalvojo Rita. 
Grįžtant namo, tėvai mažai tekalbėjo, o Rita buvo 

paskendus svajonėse: 
— Tai bent gyvenimas! Už kelių mėnesių ir aš ja

me dalyvausiu. 
Dienos bėgo daug per greitai. Rita buvo numačiusi, 

kad pakavimas, paso ir vizų išsirūpinimas, pasiskie-
pinimas ir panašūs reikalai nemažai laiko užims. Bet 
nuo skiepų keletą dienų sirgti ir pas kirpėją ištisą 
dieną praleisti, plaukus sudedant, ji tikrai nesitikėjo. 

Po ilgesnio atidėliojimo, pakeliui į uostą, Rita pa
galiau prabilo į tėvus: 

— Mr. & Mre. Logan labai norėtų patys vestuves 
ruošti. Jeigu Jūs nieko prieš, jie mielai viską sutvar
kys. 

Ritos tėvai nespėjo atsakyti, kaip ji toliau tęsė: 
— Kadangi Jimmio giminė tokia didelė ir žymi, tai 

vien tik iš jų pusės susidarys daug svečių. Būtų gerai, 
kad tuoj pat sudarytumėt sąrašą giminių ir pažįsta
mų, neminint atvykusių po karo, nes jie nemoka ang
liškai ir negalės susikalbėti. 

Ritos tėvas neiškentęs jai atšovė: 
— Tai reiškia, nekviesti Vakauzų! O jie mane ir 

tavo mamą atsiėmė. Jei ne jie, tai būtum Vokietijoj gi
musi. 

Rita su nepasitenkinimu tęsė: 
— Tėte, ką jau čia Šneki! Atsiimti tai atsiėmė, bet, 

pats gerai žinai, kad jau dveji metai kai nesimatėme. 
O kadangi aš čia gimiau, tai nėra reikalo tą lietu
viškumą visur pabrėžti. 

— Tai Loganai nori, kad atsižadėtume viso to, kas 
mums brangu, — tarė tėvas, labai susijaudinęs. 

Rita sumišo: 
— Loganai to nenori, aš tik nenoriu turėti nereika

lingų komplikacijų. Jums Lietuva brangi, bet man 
viską davė Amerika: čia gimiau, mokiausi ir užaugau. 

Staigiai pasirodė uostas ir šį pasikalbėjimą turėjo 
nutraukti. Rita turėjo užsiregistruoti, tvarkyti bagažą 
ir skubiai atsisveikinti su nusiminusiais tėvais. Susi
jaudinęs tėvas ją apkabino ir pasakė: 

— Linkiu, kad kelionėje įgytum tą, ką aš nesu
gebėjau tavyje išugdyti. 

Tik laive ji atsiduso. Mintys vis grįžo prie tėvo 
žodžių. Bet ar ne jos tiesa? Ar ne Amerika jai davė 
viską? Kaip gali iš jos reikalauti patriotizmo ar kaž
kokio prisirišimo Lietuvai? Tėvai užaugo Lietuvoj, kur 
mokyklose buvo tautinis ugdymas. Net patys savo jė
gomis sukūrė nepriklausomą valstybę. Nėra ko 
stebėtis, kad rodo tokią ištikimybę tam kraštui. Be to, 
gal ir geriau visiems suamerikonėti. Sociologijos profe
sorius, dažnai lygindamas Ameriką dideliam puodui, 
kuriame maišomos visokios tautos, rasės ir religijos, 
bandydavo įrodyti, kad šis mišinys veda prie geresnių 
rezultatų negu šovinizmas arba nacionalizmas. Ir kai 
minėdavo Hitlerį, kaip pavyzdį, kas begalėjo profeso
riaus išvadoms prieštarauti! 

Jau seniai Rita yra tėvams sakiusi, kad lietuviški 
renginiai jai buvo visai neįdomūs, kalbos ir organiza
cinės peštynės nebeaktualios. 

(Bus daugiau) 
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Poetas Bernardas Brazdžionis ūš kaires), garbes gen. konsulas Los An
geles Vytautas Čekanauskas ir Lietuvos ambasadorius JAV dr. Stasys 
Sakalauskas po ordino įteikimo mūsų Tautos dainiui 

TAUTOS DAINIAUS 
PAGERBIMAS 

Neįprastai šaltas ir lietingas 
šiemet pavasaris Pietinėje Ka
lifornijoje: ištisai lijo, kalnai 
dengėsi sniego patalais, šalto 
ir uraganinio vėjo gūsiai suar
dė gražiausias Ramiojo vande
nyno pakrantes. Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) rėmėjų Los Angeles sky
riaus vadovo Albino Marke
vičiaus kabinete susirinku
siųjų veidai buvo susirūpinę: 
"artėjo Kovo 11-tos šventė, dar 
reikia išsiųsti beveik tūkstan
tį laiškų lietuviams su kvieti
mu drauge švęsti brangią 
šventę, o čia dar ir oras nepa
lankiausias rengėjams. Iškil
mių vadovai jau kuris laikas 
skambinosi į Lietuvą, teirau
damiesi dėl prezidento nutari
mo... Išaušęs sekmadienio ko
vo 15-tos rytas visus nurami
no: lietaus kaip nebūta, saulė 
švietė skaisčiai mėlyname 
danguje, kaip ir privalo būti 
Pietinėje Kalifornijoje. Žmo
nės, paakinti laiškais ir kvieti
mais, rinkosi iš visų apylin
kių. Norinčių dalyvauti šven
tėje prigužėjo tiek, kad Šv. 
Kazimiero parapijos salė ne
galėjo visų sutalpinti. Didelė 
svečių dalis pasitenkino gali
mybe dalyvauti bent oficialioje 
dalyje. 

Šventės vadovas Aloyzas Pe
čiulis, trumpa kalba pasveiki
nęs svečius, į sceną pakviečia 
garbės generalinį konsulą Los 
Angeles Vytautą Čekanauską, 
kuris, nepaprastai gražia kal
ba nušvietęs abiejų Lietuvos 
valstybės atgimimo švenčių 
svarbą, pabaigė kvietimu: 
„Šiandien konstruktyvus tėvy
nei darbas reikalauja atsisa
kyti visų asmeninių ambicijų, 
partinių pasiskirstymų. Tau
tos ateitis yra per didelė kaina 
ja nesirūpinti. Aštuoneri lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos metai parode, kad tė
vynėje klesti demokratija: 
laisvi rinkimai :r -vark i r. pi 

valdžios pasikeitimai tą įrodė. 
Tad junkiraės po vienu tėvy
nės sparnu, ieškodami spren
dimų jos šių dienų sunku
mams pašalinti. Tautos ateitis 
priklauso nuo to, kiek mes 
visi, čia ir Lietuvoje, savo dar
bais padėsime jos siekius įgy
vendinti". Šie garbės generali
nio konsulo Vytauto Čeka
nausko kalbos pabaigos žo
džiai buvo sutikti didžiausiu 
pritarimu ir audringais ploji
mais. 

Pristatytas ir iškviestas kal
bai Lietuvos ambasadorius 
JAV dr. Stasys Sakalauskas 
nuoširdžiai padėkojo rengė
jams už pakvietimą dalyvauti 
šventėje, sakydamas, kad jis 
atvyko su specialiu Lietuvos 
prezidento pavedimu. Dr. Sta
sys Sakalauskas priminė pa
čius sunkiausius 1990-uosius 
metus, kada visiems atrodė, ^pelnus Lietuvos valstybei Di-
kad sovietų sistema stipri ir džiojo Lietuvos Kunigaikščio 

už tai. Jūs esate nepaprasti 
žmonės: užtikrinote savo gyve
nimą, pasirūpinote vaikų atei
timi. Jūsų pavyzdys ir parama 
ir toliau labai reikalinga Lie
tuvai". Ilgai nenutylančiais 
plojimais buvo palydėta am
basadoriaus kalba. 

J sceną pakyla pakviesta ra
šytoja Alė Rūta, kuri primena 
apie poeto Bernardo Brazdžio
nio pirmą kelionę į tėviškę 
Biržuose, kur savo namų sto
vėtoje vietoje jis rado tik ąžuo
lą, pilną čiulbančių paukščių. 
Poetas menine kalba rašė sa
vo tautos kultūros ir dvasinių 
kančių istoriją ir Sibire šą
lantiems, ir kitur pasaulyje 
išstumtiems. Jo poezija stipri
no Lietuvos kankinių, bena
mių širdis, jo kūryba sklido 
giesmėmis, dainomis ir kan
tatomis skambėjo laisvėje ir 
slaptai Sibire ir tėvynėje. Jo 
žodžiai stiprino visų mūsų 
laisvės viltį. Jis plušo kultūros 
dirvonuose, rašė kritikos 
straipsnius, leido savo poezi
jos knygas, redagavo leidinius, 
dirbo su jaunimu vis giedras, 
vis jaunas, nepavargęs dva
sioje. Jo nepalaužė nei asme
ninės nelaimės. Rašytoja tęsė: 
„Tauta tokia, kokie jos poetai. 
Vasario 16-tosios Lietuva pa
gerbė poetą 1939-tais metais 
už jo 'Kunigaikščių miestą'. 
Kovo 11-tosios Lietuva vertai 
pagerbia poetą už visą jo kū
rybą ir už veiklą — aukščiau
siu Gedimino ordinu. Tai ne
paprastai gražus Lietuvos pre
zidento ir vyriausybės dėme
sys poetui". 

Rašytoja pakviečia ambasa
dorių S. Sakalauską įteikti 
visų mylimam poetui apdo
vanojimą. S. Sakalauskas pra
šo išklausyti prezidento Valdo 
Adamkaus dekreto, kurį per
skaito: „Kovo 11-tos Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga už ypatingus nuo-

vanotas savo knygas ir ramiai 
sako: 

— Mielieji, čia tiek gražių 
kalbų buvo. Aš norėčiau ui tas 
kalbas ir dovanas padėkoti. 
Didžiai gerbiamas ambasa
doriau, ir jūs atstovaujate Lie
tuvai ir prezidento Valdo 
Adamkaus nuosprendžiui. Per 
jūsų rankas aš priėmiau, per 
Jus aš noriu jiems padėkoti. 
Kaip neseniai kolegė Alė Rūta 
priminė, paskutiniame posme 
autorius sako: 

Puoškis, puoškis pavasario 
jauno žiedais 

Mūsų protėvių žeme, 
Lietuva! 

Mes norime, kad Lietuva 
puoštus, džiaugtus, ir mes pa
tys norime džiaugtis atgims
tančioje Lietuvoje. Taigi krei
piuos į visus, čia ir Lietuvoje, 
tiems ir tiems". Ir galingu bal
su, kokį mes visi čia, losange-
liečiai, pažįstame, ima dekla
muoti savo eilėraštį: 

„Aukime, kaip medis auga, 
Želkime, žolė kaip želia. 
Lykime, kaip lyja lietus ant 

visų, visur, visiems. 
Dvelkime, kaip vėjas 

dvelkia, kaip kažkam 
perkūnas graudžia, 

Ir paneškim lemtį skaudžią 
laimės laurų užmirštiems. 

Būkime, kaip žvaigždės esti 
nepasiekiamoj tolybėj 

Švieskim savo sielos lobiais 
ir vertiems ir nevertiems". 

Pasipila audringi plojimai, 
visi stojasi ir dainuoja „Valio, 
valio". Tuo metu prie mikrofo
no pakviesta Asta Budginienė 
pradeda skaityti sveikinimus, 
gautus iš Tėvynės, iš asmenų 
ir organizacijų. Rašytojo Kazio 
Sajos ir jo žmonos Gražinos 
sveikinime sakoma: „Retai 
kada vyriausybės sugeba de-

represinė mašina pasirengusi 
užgniaužti, bet kokį laisvės 
siekį. Sąjūdžio vedama ir Vy
tauto Landsbergio vairuoja
ma, Lietuva atliko pasaulinės 
svarbos aktą — paskelbę savo 
nepriklausomos valstybės at
statymą. Tai buvo ne tik pat
riotinis aktas, bet ir asme
ninės drąsos bei narsos aktas. 
Pasaulis nesuprato, kad Lie
tuva atidarė vartus ne tik sau, 
bet ir visoms sovietų imperijos 
pavergtoms tautoms. To pri
pažinimui dar reikėjo Sausio 
13-tosios ir Medininkų žudy
nių aukų, reikėjo atlaikyti by
rančios imperijos ekonominę 
blokadą, kad tik po 1991-ųjų 
metų rugpjūčio pučo Lietuvą 
pripažintų visas pasaulis. 
Kreipdamasis į susirinkusiuo
sius, jis kalbėjo: „Laisvės var
dan kovojote ir jūs, kai ilgus 
metus tikėjote išsilaisvinimu, 
kovojote savo kutūrine ir poli
tine veikla. Tik jūsų dėka 
A m e r i k a nep r ipaž ino Baltų 
v;iN;-.hii; .meksnos . Aiau lums 

rainai įvertinti poetą. Aukš
čiausias Gedimino ordinas bus 
įgįjęs dar didesnio taurumo, 
kai juo buvo pagerbtas tėvynei 
ištikimas, taip jai reikalingas 
Dainius, kurio posmus dauge
lis kartojo kaip maldą. Ne
laisvėje jie mums buvo kaip 
vėjas vilties ugnelei". 

Po daugybės sveikinimų Los 
Angeles vyrų kvartetas tęsė 
programą. Didžiosios Kovo 11-
tosios šventės minėjimas, su
tapęs su mūsų tautos poeto 
Bernardo Brazdžionio apdo
vanojimo triumfu, buvo ne at
sitiktinai paruoštas. Juk Kovo 
11-oji tampriausiai surišta su 
poeto kūryba. Jo krikščioniš-
ka-patriotine kūryba įkvėpė 
Lietuvos žmones ilgais ne
laisvės metais dvasinės sti
prybės tikėti ateisiančia laisve 
ir dirbti jai. O atėjus laisvė
jimo vėjui — atsistoti gintis 
nuo okupantų. 

Visi mes, išeivijoje ir tėvy
nėje, džiaugiamės, kad laisvės 
dainius ir šauklys yra tinka
miausiai įvertintas ir pilietiš
kai pagerbtas. O mes, losange-
liečiai, esame begaliniai išdi
dūs, savo tarpe turėdami Ge
dimino Ordino kavalierių. 
Geriausių ir kūrybingiausių 
metų Jums, gerbiamas Poete! 

Regina Gasparonienė 

* Lietuvos bendrasis vi
daus produktas (BVP) 1997 

m., palyginti su 1996-aisiais, 
išankstiniais duomenimis, iš
augo 5.7 proc. ir sudarė 
38.2006 mlrd. litų, pranešė 
Statistikos departamentas. Vie
nam gyventojui pernai viduti

niškai sukurta 10,370 litų 
BVP, arba 5.8 proc. daugiau, 
nei 1996 m. Pernai padidėjo 
žemės ūkio ir miškininkystės, 
gavybos ir apdirbamosios pra
monės, statybos, prekybos, 
viešbučių, restoranų, trans
porto ir ryšių bei kitų pa
slaugų apimtys. 

Lietuvos 
Gedimino Pirmo laipsnio ordi
nu apdovanoju Bernardą 
Brazdžionį, poetą". 

Prie pat scenos salės vidu
ryje sėdėjęs poetas pakyla, 
prie jo prieina garbės generali
nis konsulas V. Čekanauskas, 
apjuosia jį ordino kaspinu, o 
S. Sakalauskas įteikia ordiną. 
Poetas stovi tylus, susikaupęs, 
kai tuo metu scenoje Los An
geles vyrų kvartetas, akompa
nuojant muzikei Raimondai 
Apeikytei, dainuoja jo kan
tatą „Lietuva, mano šiaurės 
pašvaistė". Ką tuo metu išgy
vena poetas — sunku pasaky
ti, bet ne vienas dalyvių salėje 
prisiminėme jo ne tik galingą 
meno žodį, bet ir galingą valią 
ir mostą, atstūmusi nors ir to 
meto Lietuvos prezidento ran
ką su panašia dovaną. Vaidila 
Valiūnas tada neleido paliesti 
tiek iškentėjusios laisvės 
Šauklio sielos. Šiandien jis, at
vestas į aukščiausios garbės 
pakylą, neskubėdamas įrašo 
dedikacijas į ambasadoriui do-

• Želva. Vasario 19-10 d. 
Želvos parapijoje lankėsi kun. 
Gedimino Numgaudžio, OFM, 
vadovaujama Pranciškoniško
jo jaunimo tarnybos grupė, 
kuri čia surengė kelis evan
gelizacinius susitikimus. Mo
kykloje evangelizacinė grupė 
susitiko su moksleiviais, kurių 
susirinko apie 200, ir atskirai 
su mokytojais. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Kviečiame 1998 metais keliauti s u mumis! 

Specialios kainos į sporto ir dainų 
šventes Lietuvoje 

Siūlome pigiausias kainas , patogiausiais skrydžiais 
i Lietuvą iš įvairių JAV miestų 

* * * 
Mūsų atstovai Kaime ir Vilniuje parūpins 

pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 
* * * 

Penkios grupinės kelionės į Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo šalis. 

* * * 
Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas 

ir dvi naktys Romoje, spalio 12 d. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis 
į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Turime bilietų į Dainų ir Sakių šventę Lietuvoje. 
Prašome skambinti ir užsisakyti. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

MŪSŲ AGENTAI 
LIETUVOJE: 

Akmenė 
Alytus 

Anykščiai 
Biržai 

Druskininkai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 

Joniškis 
Jurbarkas 

Kaišiadorys 
Kaluvakija 
Kalvarija 
Kaunas 

Kazlų Rūda 
Kėdainiai 

Kelmė 
Klaipėda 

Krekenava 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 

Marijampolė 
Mažeikiai 

Molėtai 
Nida 

Pabradė 
Pakruojis 
Palanga 

Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 

Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 
Šakiai 

Šalčininkai 
Šiauliai 

Šilalė 
Šilutė 

Širvintos 
Skuodas 

Švenčionėliai 
Švenčionys 

Tauragė 
Telšiai 
Trakai 

Ukmergė 
Utena 

Varėna 
Vilkaviškis 

Vilnius 
Zarasai 

.Velykų Smakas* saugoja Bronės Kėželienės meniškai skutinėtus margučius. 

MILIJONO DOLERIŲ SPYRIS!!! 
SUJOTI PINKUSI LIETUVĄ PER VVESTERN UNION 

-TURtSITt PROGOS LAIMĖTI IK11,000,000 DOLERIŲ! 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitas Rytų Europos Šalis, nuo 
1998 m. balandžio 6 Iki gegužės 17 dienos, naudodamasis VVestern Union 
paslaugomis automatiškai dalyvauja loterijoje, kuriu pavardės pateks i laimingųjų 
sąrašą laimės iinTkwiaW 10,000 dol. ir gaus progą spirti kamuolį | taHdn|. Kas 
patalkys | taikini - laimės 1 milijoną dolerių. 

Pradėkite treniruotis šiandien. Gal netapsite futbolo čempionu, tadau turėsite 
progos laimėti milijoną. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

fcutest way to aend money woridwidem 

• j i 25 years In amount of $40,090 annuaty. No traraactton 
nililanti (ITT m iililip Vulillnriii imi nf ftiiftirr nmĮ-irtiirr 

are bound, send a SASEto: Rutes, PO Box4436, BWr, NE 
17,1998. Sponsored by VVestern Unton RnanoM Senikes, Ine, 

01998 VVestefii Union RnanoM Satvlcei, Ine 

WWBVHB D* 
OpentoUSand 

ror OITICMS nnsi uy wmcn 
Vafld Aprff 6,1908, 



Prisikėlimas Sesuo Mercedes, CSC 

JĖZUS NAZARIETIS 
PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRUSIŲ 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

ja!" Ji atsigręžė ir sušuko: 
„Raboni!" Ji puolė Jėzui po ko
jų ir bandė jas apkabinti ir iš
bučiuoti. Jėzus jai tarė: „Ne
laikyk manęs! Aš dar neįžen
giau pas Tėvą. Eik pas mano 
brolius ir pasakyk jiems, kad 
aš žengiu pas savo Tėvą, pas 
savo Dievą ir jūsų Dievą. Ir aš 
nueisiu pas juos taip pat". 

Marija Magdalietė nubėgo 
skubiai pas Petrą ir Joną ir 
pranešė jiems, kad mačiusi 
Viešpati i r ką Jis jai pasakė. 
Tuo pačiu metu Morta, Marija 
Kleopienė ir Joana atbėgo už
dususios ir šaukė, kad jos ma
te du angelus ir kad jie prašė 
pasakyti mokiniams, jog Vieš
pats yra prisikėlęs iš numiru
sių. 

Petras tik kraipė galvą ir 
netikėjo ką moterys pasakojo. 
Taip pat ir Jonas abejojo. 
Atėjo ir Zuzana su Salome į 
Eucharistinį namą. Jos po ma
tymo angelų buvo sumišusios 
ir nedrįso pasakoti savo regė
jimo. Dabar jos tvirtino, kad 
matė du angelus, kurie sakė, 
kad Jėzus liepiąs mokiniams 
eiti į Galilėją. Petras manė, 
kad moterys eina iš proto su 
savo regėjimais. 

Marija Salome ir Marija 
Kleopienė taip pat pradėjo 
abejoti dėl savo regėjimų tik
rumo. Jos greitai nuskubėjo 
prie kapo pamatyti, kas dabar 
ten dedasi. Neilgai trukus, jos 
sugrįžo pas Petrą ir Joną ir su 
didžiausiu džiaugsmu pasako
jo, kad jos mačiusios Viešpatį. 
Jis joms pasakęs: „Eikite pas 
mano brolius ir pasakykite 
jiems, kad jie mane matys Ga
lilėjoje". 

Nikodemas ir Juozapas Ari-
matietis penktadienio vakarą 
skubėjo Jėzaus kūną palaidoti 
iki saulės nusileidimo. Jie ne
turėjo pakankamai balzamo. 
Šabaso dieną — šeštadienį jie 
pasirūpino gauti šiek tiek my-
ros ir balzamo. Jonas surado 
Petrą, sugriu * usį Alyvų Darže 
ant akmens. Jis gailiai verkė 
ir dejavo. 

Petras pas Mariją 
Juodu nuėjo į Eucharistinį 

namą, kur buvo paskutinė va
karienė. Tenai Marija, Jėzaus 
Motina, savo kambarėlyje, vi
są laiką verkdama, meldėsi. 
Petras norėjo jai viską išpa
žinti ir atsiprašyti, bet ne
galėjo jis net akių atverti. Jis, 
atsiklaupęs prieš Mariją, ne
galėjo net žodžio pratarti. Kai 
Marija jį įtikino, kad Jėzus 
jam atleido dėl jo didelės Jam 
meilės, tai Petras atsigavo. 
Visi pervargę, nuliūdę, Eucha
ristiniame name išsisklaidę 
kas sau miegojo. Tik Marija, 
Jėzaus Motina, visą laiką mel
dėsi. Giliu miegu užmigo ir 
Petras. Jau po vidurnakčio 
gaidys pragydo. Petras pašoko 
iš miego šaukdamas. 

Moterų žygis \ kapą 

Anksti rytą buvo jau sek
madienis. Labai anksti, dar 
neišaušus moterys ruošėsi eiti 
prie kapo su balzamo dideliais 
indais. Jos žinojo, kad prie ka
po buvo sargyba, kad ant kapo 
angos buvo užverstas didelis 
akmuo. Jos buvo susirūpi
nusios, kas joms atris tą ak
menį. Sargybiniai gali jų ne
prileisti prie kapo. Tada rei
kėtų šauktis Juozapo Arima-
tiečio, nes tas daržas yra jo 
nuosavybė. Marija Magdalietė 
viena sau buvo nutarusi pa
pirkti sargybinius. 

Moterys atsargiai išėjo iš 
namų. Tyliai jos slinko palei 
sieną. Mieste buvo tylu ir vi
sur nakties ramybė. Jos pra
dėjo tartis ir drąsiau kalbėti. 
Jos nutarė pasidalinti į tris 
grupes. Morta ir Marija Kleo

pienė pasiims Joaną, Zuzana 
ir Marija Salome eis prie 
miesto didžiųjų sienų. O Mari
ja Magdalietė eis viena ištirti 
aplinkos būklę ir sargybinių 
nuotaikas. Neilgai trukus, kai 
Marija Magdalietė buvo jau 
prie Juozapo Arimatiečio dar
žo, ant dangaus pasirodė švie
sos kamuolys. Žemė pradėjo 
drebėti. Neregėta šviesa, kaip 
žaibas, trenkė į kapą. Marija 
Magdalietė parpuolė ant že
mės. Ji, šaukdamasi Viešpa
ties pagalbos, manė, kad tai ir 
vėl žemės drebėjimas, koks 
buvo Jėzui mirštant ant kry
žiaus, kai Jis atidavė savo 
dvasią Dangaus Tėvui. Dabar 
ta pati Jėzaus dvasia grįžo į 
savo kūną. Dievo Sūnus išėjo 
iš kapo su iš numirusiųjų pri
keltu Kūnu. Tai tas pats Die
vo ir Žmogaus Sūnus. Jis apsi
vilkęs Jo Tėvo paruoštu dra
bužiu, gražesniu už visas šio 
pasaulio lelijas. 

Jėzaus apsilankymas pas 
savo mylimuosius 

Prisikėlęs iš numirusių, Jė
zus pirmiausia pasirodė savo 
Motinai. Jis atėjo į Jos kam
barėlį su pirmaisiais saulės 
spinduliais. To džiaugsmo nie
kas negali apsakyti. Marija iš
bučiavo visas Jėzaus žaizdas. 
Jos kambarėlis buvo pilnas 
dangaus šviesos ir dangiško 
džiaugsmo. Viešpats Jėzus pa
sirodė daugybei žmonių, bet 
visų pirma Jis aplankė tuos, 
kurie ištikimai ėjo su Juo 
drauge į Kalvarijos kalną. 

Tuo tarpu Zuzana ir Salome 
atsirado prie kapo. Iš kapo an
gos jos pamatė spindinčią 
šviesą. Prisiartinusios arčiau, 
jos pamatė angelą. Jo išvaizda 
buvo kaip žaibas, o drabužiai 
balti kaip sniegas. Išsigandę 
sargybiniai pastiro lyg negyvi. 
Angelas tarė moterims: „Jūs 
nebijokite! Aš žinau, kad jūs 
ieškote Jėzaus, kuris buvo nu
kryžiuotas. Jo čia nebėra. Jis 
prisikėlė iš numirusių ir eina 
pirma jūsų į Galilėją. Tenai Jį 
ir pamatysite. Jūs paskubė
kite pranešti Jo mokiniams. 

Marija išblaškė visas 
abejones 

Po Jėzaus mirties Marija, 
Jėzaus Motina, buvo savo 
kambarėlyje ir nieko nevalgė, 

kad Jis yra prisikėlęs iš numi- jį budėjo ir visą laiką meldėsi, 
rusių". Zuzana ir Salome išsi- jį p r a šė Visagalio Dievo, kad 
gandusios parbėgo į Eucharis- j 0 Sūnui ir Jos Sūnui pagrei-
tijos namus. Jos nedrįso pasą- t i n t ų prisikėlimą iš numiru-
kyti, kad matė angelą. Jos nu
tarė palaukti kitų moterų. 

Marija Magdalietė 
susitiko su Jėzumi 

Atsipeikėjusi Marija Magda
lietė nubėgo prie kapo. Ji rado 
akmenį nuverstą ir atvirą ka
pą, kuriame jau nebuvo Jė
zaus kūno. Ji, nieko nelaukda
ma, nubėgo pas Petrą ir Joną 
ir pranešė jiems: „Paėmė Vieš
patį iš kapo, ir mes nežinome, 
kur Jį padėjo". „Ką tu čia da
bar kalbi?" — nustebę Petras 
ir Jonas klausė. „Aš ėjau pa
pirkti sargybinių, kad mus 
įleistų į kapą. Bet jie dabar 
kaip negyvi kūnai iškritę. Ka
pas atviras. Akmuo apverstas. 
Kas tai padarė? Bėkime prie 
kapo!" — ji skubiai viską nu
sakė. Petras ir Jonas nusku
bėjo prie kapo. Paskui juos 
nubėgo ir Marija Magdalietė. 

Petras ir Jonas, įėję į rūsį, 
pamatė paliktas drobules ir 
skarą, buvusią ant Jėzaus gal
vos, ne su drobulėmis paliktą, 
bet suvyniotą ir atskirai pa
dėtą. Petras ir Jonas sugrįžo 
labai nuliūdę. 

Marija Magdalietė pasiliko 
prie kapo. Verkdama ji pasi
lenkė į kapo vidų ir pamatė du 
angelus baltais drabužiais, sė
dinčius — vienas galvūgalyje, 
kitas kojų vietoje — ten, kur 
būta Jėzaus kūno. Jie buvo 
vienas vadinamas Dievo 
Skausmas, kitas — Viešpatie? 
kūno gyvybės saugotojas. Jie 
paklausė ją: „Moterie, ko ver
ki?" Ji atsakė: „Kad paėmė 
mano Viešpatį, ir nežinau, kur 
Jį padėjo". Tai tarusi, ji atsi
suko ir pamatė stovintį Jėzų, 
bet nepažino, kad tai Jėzus. Ji 
buvo apsiverkusi ir labai susi
jaudinusi. Jėzus jai tarė: „Mo
terie, ko verki? Ko ieškai?" Ji
nai, manydama, kad tai sodi
ninkas, atsakė: „Gerbiamasis! 
Jei tamsta Jį išnešei, pasakyk 
man, kur padėjai. Aš Jį pasi
imsiu". Jėzus jai tarė: „Mari-

sių. Jėzus patsai skelbė, kad 
Jis kelsis iš numirusiųjų po 
trijų dienų ir naktų. Iš tikrųjų 
Viešpats kėlės iš numirusių 
trečią dieną, bet ne po trijų 
dienų ir trijų naktų. Taigi Die
vas išklausė Marijos maldų. 

Visi saugojo Mariją, kad Ji 
turėtų ramybę ir galėtų pail
sėti, kad šiek tiek atsigautų 
nuo tokio begalinio sukrėtimo 
dėl savo Sūnaus kančios ir 
mirties. Ji betgi sužinojo apie 
moterų regėjimus. Ji pareiškė 
Petrui, Jonui ir moterims, kad 
Jėzus, prisikėlė iš numirusių. 
Visoje dieviškumo grožybėje 
Jai pasirodė, kad Ji su Juo 
kalbėjo, bučiavo Jo žaizdas, 
kad Ji dabar labai laiminga, 
nes Jėzus yra gyvas visoje 
garbėje, kad visa žmonija yra 
atpirkta Jo kančia, mirtimi ir 
prisikėlimu iš numirusių. 

Taigi Marija išblaškė visas 
abejones. Petras pirmas labai 
greitai atsigavo. Jis pradėjo 
ašarodamas šaukti: „Tai ko 
mes laukiame? Visiems žmo
nėms eikime skelbti, kad Vieš
pats Jėzus prisikėlė, kad Jis 
gyvas mūsų Viešpats ir mūsų 
Dievas". 

Kai kurie kapo sargybiniai 
atėjo į miestą ir pradėjo skelb
ti, kad Jėzus Nazarietis pri
sikėlė iš numirusių. Prisikė
limo žinia kaip ugnis paplito 
po visą miestą. Sargybiniai 
nupasakojo ir aukštiesiems 
kunigams, kas buvo įvykę. Tie 
susitiko su seniūnais, pasitarę 
davė kareiviams daug pinigų 
ir primokė pasakyti, kad jiems 
bemiegant Jo mokiniai, atėję 
naktį, Jį išvogė. Šie. paėmę pi
nigus, taip ir padarė, kaip bu
vo pamokyti. 

Pasirodymai savo 
artimiesiems ir 

apaštalams 
Viešpats Jėzus visiems savo 

artimiesiems draugams — Lo
zoriui, Nikodemui. Juozapui 
Arimatiečiui. romietėms mote

rims. Jo mokinėms, apsireiškė 
ir visus, kurie Jį mylėjo, pa
guodė savo apsilankymu. 

Mokiniai iš Emaus Viešpatį 
susitiko vėlai sekmadienio va
kare. Jie su Juo kalbėjosi ir 
diskutavo. Jie betgi Jėzaus 
nepažino. Tai buvo Simonas ir 
Kleopas, sūnus'Kleopo, kuris 
buvo anksčiau sinagogos vir
šininkas. Jis mirė Didžiojo 
Ketvirtadienio vakare. 

Eucharistiniame name buvo 
didelis susijaudinimas ir judė
jimas. Daugybė žmonių atėjo 
aplankyti Mariją, Jėzaus Mo
tiną. Atėjo aplankyti Marijos 
romietės moterys, šimtininkas 
Longinas, Romos kareivis, ku
rio sūnų Jėzus pagydė. Jie 
atėjo gauti iš Marijos, kaip iš 
Motinos, patarimą, ką daryti, 
kol apaštalai jiems pasakys, 
kad ir jie priklauso Viešpačiui 
Jėzui. 

Tik savo apaštalams Vieš
pats Jėzus taip greitai nepasi
rodė. Visa jų dešimtis nedaly
vavo Kristaus kelionėje su 
kryžiumi į Kalvarijos kalną — 
į Golgotą. Jie pasijuto paže
minti. Jiems buvo per kitus 
regėtojus pasakyta nuvykti į 
Galilėją. Pagaliau jau vėlai po 
vakarienės Jėzus pasirodė sa
vo apaštalams. Jis tarė jiems: 
„Ramybė jums!" Apaštalai la
bai išsigando. Jie manė, kad 
mato dvasią. Jėzus paklausė: 
„Ko taip išsigandote, kodėl 
jūsų širdyse gimsta abejonės? 
Pasižiūrėkite į mano rankas ir 
kojas. Juk tai aš tas pats! Pa
lieskite mane ir įsitikinsite. 
Dvasia neturi kūno nei kaulų, 
kaip matote mane turint". Ta
da Jis parodė rankas ir kojas. 
Apaštalams stebintis, Jėzus" 
paklausė: „Ar neturite čia ko 
nors valgyti?" Jie padavė Jam 
gabalą keptos žuvies. Jis pa
ėmė ir valgė jų akyse. 

Apaštalu pasiuntinybė 
Jėzus jiems apreiškė, kaip 

Jis jais pasitiki. Jis priminė 
jiems ir apie jų elgesį Jo kan
čios ir mirties valandą ant 
Kalvarijos kalno. Jis tai pri
minė jiems ne dėl priekaišto, 
bet kad jie pajustų Viešpaties 
meilės ir atlaidumo galybę. 
Viską, ką jie padarė, Jis jiems 
atleidžia. Šitoks pažeminimas 
ir toks skaudus bandymas, 
kokį apaštalai išgyveno, buvo 
jų sustiprinimui. 

Jėzus vėl tarė: „Ramybė 
jums! Kaip mane siuntė Tė
vas, taip ir aš jus siunčiu". Jis 
kvėpė į juos, sakydamas: „Im
kite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes, tiems bus 
atleistos, o kam sulaikysit, 
bus sulaikytos". 

Su šituo apaštalams pasiro
dymu baigėsi Viešpaties pri
sikėlimo iš numirusių diena. 
Tai buvo balandžio 8 diena. 
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Birutė ir dr. Kazys Sekmakai Amerikos lietuvių festivalyje Floridoje š. m. 
vasario 20 d. 

Dr. Kazio Sekmako išradimų Patentų dedikacija Kauno Technologijos ini-
versitetui — trys knygos, kiekviena apie 300 psl. Knygos paruoštos Flori
doje 1997 metais. 

JAV CHEMIKAS K. SEKMAKAS — 
NAUJASIS KTU GARBĖS DAKTARAS 

Kauno technologijos univer
siteto Senatas garbės daktaro 
vardą suteikė Vytauto Didžio
jo universiteto absolventui, 
JAV gyvenančiam įžymiam 
lietuvių chemikui Kaziui Sek-
makui. Tai dvyliktasis šios 
aukštosios mokyklos garbės 
daktaras. 

KTU Senato komisijos pir
mininkas prof. J. V. Gražule-
vičius papasakojo, kad inži
nierius K. Sekmakas yra KTU 
Organinės technologijos kate
dros 1944 metų absolventas. 
Naujasis universiteto garbės 
daktaras yra plačiai žinomas 
JAV polimerinių dangų spe
cialistas, pelnęs tarptautinį 
pripažinimą chemijos ir che
minės inžinerijos mokslų 
kryptyse. Jis yra 141 JAV pa
tento autorius. Dar 15 pasau
lio šalių K. Sekmakas turi 273 
patentus. Jo sukurtais nuo 
korozijos apsaugojančiais da
žais dažomi JAV lėktuvai, kos
miniai laivai, dangoraižiai. K 
Sekmakas yra JAV Dangų 
technologijos draugijų federa
cijos narys bei Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos narys. Jis Čikagoje 
buvo pripažintas vienu iški
liausių Illinois valstijos išra
dėjų. 

Prof. J. V. Gražulevičius pa
sigėrėjo, kad VDU išduotas šio 
specialisto diplomas JAV buvo 
oficialiai pripažintas inžine

rijos magistru. „Jis yra tarsi 
KTU simbolis — savo veikla 
įrodęs, kad universiteto absol
ventai, patekę į palankią dir
vą, gali pasiekti puikių rezul
tatų", — sakė katedros ve
dėjas. 

Inž. K. Sekmakas aktyviai 
bendradarbiauja su KTU mok
slininkais. Universitetui jis 
pastoviai siunčia naują lite
ratūrą. Organinės technologi
jos katedros mokslininkas jis 
nuolat konsultuoja įvairiais 
polimerų chemijos technologi
jos klausimais. 

KTU Senato posėdyje akcen
tuota, kad K Sekmakas yra 
daug nusipelnęs Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimui. 
1989-1991 metais šiuo klausi
mu jis susirašinėjo su 52 JAV 
senatoriais ir Atstovų rūmų 
nariais. Džiugu, jog sumanus 
inžinieriaus K. Sekmako var
das nuo šiol bus minimas tarp 
iškiliausių Kauno technologi
jos universiteto asmenybių. 

Kazys Sekmakas yra dvylik
tasis KTU garbės daktaras. 
Daugiausia taip įvertinti yra 
JAV specialistai. Anksčiau šį 
vardą pelnė JAV Transporto 
ministerijos darbuotojas dr. 
Stasys Bačkaitis, Kolumbijos 
universiteto profesorius Ri
mas Vaičaitis, Yale universi
teto profesorius Rimas Vaiš-
nys ir du Šiaurės Illinois uni
versiteto profesoriai — Inži
nerijos ir inžinerinių techno
logijų fakulteto dekanas Ro
mualdas Kašubą ir Algirdas 
Marchertas. 

Doc. Vilius Misevičius 
Kauno technologijos 

universiteto Visuomenės 
informavimo skyriaus 

vedėjas 

LAIMĖJO STIPENDIJĄ 

Daiva Kazlauskaitė, duktė 
inž. Algio ir dr. Teresės Kaz
lauskų, gyvenančių Orland 
Park. IL.. buvo tarp „Top 20 
USA College Students" stipen
diją laimėjusių iš nominuotų 
1500 geriausių JAV studentų. 
Su stipendija laimėjo ir kelio
nę į Vašingtoną, kur vyks šių 
stipendijų įteikimas. Ji laimė
jo ir „First team" pažymėjimą. 
Sveikiname Daivą, linkėdami 
sėkmės pasirinktose studijose 
ir tolimesniame gyvenime. 

Velykų ryto procesija Kauno ar
kikatedros šventoriuje 1985 m., 
Kristaus Prisikėlimo šventės var
pams ir tikinčiųjų pesmes aidams 
skambant 

immmĖšmmmmmĖmm mĖmĖĖĖtĖmmtĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖmmmĖĖĖmaĖĖĖĖĖmĖĖmmaĖmįį m m m m m m m 
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Neribotos paslaugos su 
55 + ČEKIŲ SĄSKAITA 

55+ 
čekiu 
askiiita 

( t k i a i v t ' l lu i 
Inde l ia i - I I O . I 
I) t l ( t M I 1 H I I I - . 

Ner i ! mi' iu -
moUt-sriu 

Indėl ia i 
FDIC apdraust i 

$100,000 

Gyvenimo ke
liai pilni išlaidų 
ir mokesčių. Bet 

jei jau pasiekėte 
55-ris metus, jūs 

užsipelnėte sąskaitą, 
kuri jums nieko ne

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

Nereikės mokėti nei už 
mėnesinį patarnavimą, 

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

veltui. Taip pat veltui 
galėsite gauti American 

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

notaro patvirtinimus, ATM 
ortelę. Atidarę sąskaitą gausite 
ir dovaną. Tad atvykite į TCF 

National Bank, kur kelias į 55+ 
sąskaitą nemokamas! 

Susikalbėsite lietuviškai! 

Veftfanuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

> pokyliu salės - tinka įvairioms progoms 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

T 

© 

Ar mėgstate šokti? 
šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

«1 
125 iki 175 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

i 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chicapos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

^S 
alls to LITHUANIA 

$0.47 per/mirt 
nonMdloMMiyour 

Myttnr,9WtrMMt»ttwiwtaftt»wofM 

TCFBANK 

Tor information call AOF International: 
1-800-449-0445 

Ieškoma vedusių porų arba 
pavienių asmenų, turinčių darbo 
leidimą, valyti parduotuves Illinois, 
Michtgan, Indiana ir lowa valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Catny, tei. 773-737-0032. 

Tel. 1-773-847-1140 
Ieškau darbininkų, 
dažymo ir kiemo 

darbams. First Rate Real 
Estate, Aušra Padalino, 

tel. 773-767-2400 

EASTER GHEETINGS 
TO AU. OUR CUSTOMERS 

F ROM 
CRAWFORDSAUSAGECO. 

2310S.PULASK1 
773-277-3086 

•AVVAYS FRESH AS A DAISV 

testo vokiečių kabot 
privataus mokytojo. 

Nebūtinai reikia kalbėti 
angliškai. 

Tel. 773-767-2400 

HAPPYEASTERTOALL 
FROM 

LAVVNLANES 
8750 S PULASKJ 

CHICAGO.IL 80629 
773-582-2525 

VASARĄ 
l VILNIM IŠ NEW YORICO 

$600 
gegužės 25 d., birželio 1 ir B d. 

$700 
nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 7 d. 

+ mokesčiai 
Išvykstama pirmadieniais 

Grįžti - bet kurią dieną viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje. 
Nuolaidos galioja iš Čikagos ir iš kitų miestų. Bilietus įsigyti 

iki balandžio 30 d. Prašykite mūsų 1998 m. brošiūros. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

DouglastonNY11363 
Tel. 718-423-6161; 1 -800-778-9847 

E-MAIL: vyttoursOearthlink.net 
WEB SITE: www. vyttstours.com 

Išnuomoju 1 kambarį 
pensininkui 

su visu išlaikymu. 
Puikus susisiekimas. 

Skambinti 773471-4263. 

I 

INCOMETAJC 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą- Profesionaliam, sąžinin
gam ir konftdeciaKam patarnavimui 
kreipkitės: 

PRANAS G.MEILE. OPA 
4931 W. 95th St . 

OakLawn.IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. rastinė 706 424 4425 

imieg. butas 67 &Kedzie 
apyt. $365 i mėn. + „»ecurity", 
T^ igtmamL 

1996 m. vasario-kovo m ė n . a tmin imui u ž mirus ius 
J „UETUVOSVAIKV VILČIAI" 

AUKOJO: 

a-a. Bronės G a m ž i u k i e n ė s - A b r o m i e n ė s atm. (pa
pildomai): Lester ir Stefanie Hampton - $50. Iš viso - $615; 

a-a- Vlado Simučio atm.: Richard ir Suzanne Haslip, Tom 
ir Emma Banaszewski, Juozas ir Irena Orentas, Rimas ir 
Rusnė Kasputis, K ir L.Kizlauskas, Česlovą Naumienė - $80; 

a.a. Kozmo Balkaus atm.: Richard G.Rubino - $20; 
a.a. Leono Staskev ič iaus atm.: Janina Hasselberd, 

Algirdas Bražinskas, Irena Staskevičienė, Ane Maker - $525; 
a.a. dr. Vinco Šmulkšč io atm.: dr. Augusta ir dr. Vacys 

Šauliai, Eugenija Barškėtienė, Birutė Augaitienė, Juozas 
Graužinis, Danutė ir Vytautas Bindokai, Liudmila Vilimienė, 
Kostas Dočkus, Janina Žygienė, D. ir M.Kvedarai, Albina 
Savickienė, Pranė ir Juozas Masilioniai, Jūratė ir Antanas 
Budriai, Janina ir Pranas Gaigalai - $250. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaiku viltis", 2711 W. 71- Street, Chicago, IL 60629. 

59< Ukraine 
19< Svveden Call Lithuania for onlv 5U/mžn 
56< Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23 < Germany 
39< Poland 
25 C France 
27< Netherlands 
18< England (UK) 
34< Italy 
23 < Australia 
19< Canada 
29< Aurtrla 
47 < Latvla 
49< Serbia 
27< Svvitzerland 
49< Yugoslavia 
42 < Czech Republk 
26< Belgium 
Special lovv rates to Mexico 
& all other countries! 

Call anytime vvHh Paul Schmidfs AAA World Callingl 
You pay No fees! No $31 No Minimum! You pay only vvhen you call! 
Keep your present long distance companyl Paul work$ only wfth flrst 
rate International phone companies! No catchl No gimmieks! 

Over 15,000 of Paul Schmidfs members are calling their loved ones 
overseas without worrying about the time or the day they call. lt's 
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - N o 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance companyl Dial into the low cost networlc via a free 800 access 
number. Calls go through regular first class international long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #991 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail ansvvers leave your name and address. Your info pack will be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,them4 to call you! 
Ask for info pack 991! 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or v/rite to: 
Paul Schmidt. 
AAA \Xferld Calling Ine 
10105 E VIa Unda 103. Suite 238. 
Scottsdale AZ 85258 

Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317 

OONATINOBLOOOAT 
INTERSTATE 81000 

BANK. INC 
4838 S. CICERO AVE 
(N9Xt to FtmUy DoBar) 

PHONE: (773) 562-9936 
No Apcointments Nacassary 
OpanMortday-Frtday 

*am-4:30pro 
Al Donore Mušt Show ID tat conMnt 

Dassof a r t i Sodai Sscurty Numbar S 
SĮgnąM*. Bhsr aphotplP or an 10 twt 
uuiMBfeiapn îualdaauluionrsojulradalao 

$1.00 BONUS lArTTH THtt AOI 

Tvarkinga foirna gali 
prižiūrėti vaikus arba 
slaugyti ligonį savo 

namuose, geros sąlygos. 
Tei. 847-844-8246. 

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
tei. 773-735-9311. 

AutoTi 
and verifteation person needed w/ 
background in rebuilding. Full-time, 
$15/h. DOO, no benefits. Appry m 
person 9AM*>2PM ai 2433 W. 1«h 
St, Chtaego. 

HOOSEKEEPER8/JANITORIAJL 
Marriott Hotel has several P.T. 

openings. $6.95/hours Meals & 
uniforma provkatd. 
1196 SummorhHI Dr., Liete, IL 

60632. (on Rt, 63). Tai (630) 971-
5067. E.O.E. 

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

IR GYVYBĖS DRAU0MA& 
Agentas Frank Zapolts ir Off. Mgr. Auksą 

S. Karte kaba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

32081/2 Waet 95th Street 
Tai. (706) 424-8664 

(773)581-8664 

GREIT PARDUODA 

^ * REALTOtS 
(773) 
(706) 425-7160 

MMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
* Perkame ir parduodame namus 
* Pensininkams nuolaida 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METU PATIRTIS* 

Te l . 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

GnMfc KMKCK REACTOR8 

a 78228J>«ataMRd. 
• 4386 8Archar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer Ji pro
fesionalai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

JKS CONSTBUCnON 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (stding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R Jankauskas, 

tel. 706-728-0208 

, 

Nanrry, houaak— par llve-in. 
Best job and salary is yours if you 
tove children, clean weU and speak 

Engfeh. References needed. 
Call my office, tai. 630-466-7828 

STASYS1 CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skangs", „soffits", 

.decks", „gutters, plokšti ir,,shingle' 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.BfHrtk Ta/. 030-241-1912 

REALMART Ii. Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
CMcafO.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, miestą ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 77341*4100 
Fa* 773-5»V30t7 Pųar31MOM807 

AMBER CONSTRUCDON 00. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „ptumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Uceneed, inaurad, bonded" 

Skambinti Sigitui:' 
Tai.: 773-767-1929 

SSL m 
ACCENT REALTY 
S26S West 95tf) straat 

Oak Lawn, Kinas 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesciuose 

HOME CARE UNKS, INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers. 

Cafl 630-585-7370 

Siuvėja taiso 
rūbus 

tel. (773) 927-9056 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Putaski Rd. 
Tei. (773) 581-4111 

L 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

ROKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviilui. 

3314W.63^t 
Tėl. 773-776-8998 

a a — —itMfcaaB 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Ave., Chicago, a 60638 
Tel. 773-561-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

B K E K K 

KAVINĖ 
ISO N. Clark, Chicago, n 60*10 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

http://vyttoursOearthlink.net
http://vyttstours.com
http://OakLawn.IL
file:///Xferld
http://CMcafO.IL
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9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkStienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

ALEKSANDRO NORVILO KELIONĖ 
Aleksandras Norvilas atvy- Vacys ir Ona Ročiūnai, Ona 

ko į Ameriką, kad galėtu šiek Lukienė, Edmundas ir Marija 
tiek užsidirbti ir padėti šei- Vasiliauskai, A. Urbutis; 
mai Lietuvoje, kur paliko 40 dol. — Aldona Ješman-
žmona ir trys mažos dukrelės, tas, Aldona Juozevičienė; 

Nelaimingu atveju, š.m. va- 35 dol. — E. A. Pretkeliai; 
sario 13 d., Aleksandrui va- Po 30 dol. — Albinas ir Re-
žiuojant dviračiu Čikagoje, jis gina Smolinskai, Bernardas 
buvo mašinos užkabintas ir Pūras, Kęstas ir Aurelija 
labai sunkiai sužeistas. Grei- Kriaučiūnai, Victoria Pikelis, 
tosios pagalbos nuvežtas Lo- Angelė Gecevičiene, Antanas 
yolos ligoninėn, buvo gydo- Kuliešius, Valė Remys; 
mas, o balandžio 2 d. perkel- Po 25 dol. — V. Aukštuolis, 
tas į Lietuvą, į Kauno ligoni- j Matusevičius, Stase Palec-
nę tolimesniam gydymui ir re-
habilitacijai. 

Amerikos lietuviai, sužinoję 
apie šią skaudžią nelaimę, at
siliepė ir savo aukomis norėjo 
padėti nukentėjusiai šeimai. 
Banke buvo atidaryta sąskai
ta, taip pat aukos buvo pri
imamos JAV LB Socialinių 
reikalų centre — „Seklyčioje", 
buvo renkamos Lemonte ir ki
tur. Čia yra sąrašas aukotojų, 
kuriuos žinome; kurie aukas 
siuntė tiesiog į banko sąskai
tą, ne visas pavardes gavome 
iš banko. Už sąskaitą banke 
yra atsakingi Aleksandro 
draugai, kurie tą sąskaitą 
banke atidarė, už aukas, gau
tas per Socialinius reikalus — 
JSeklyčią", yra atsakinga Bi
rutė Jasaitienė. Čekiai, gauti 
JSeklyčioje", išrašyti Alek
sandro Norvilo fondui, buvo 
padėti į banko sąskaitą. Dalis 
aukų buvo per kun. A. Sau-
laitį persiųsta šeimai į Lie
tuvą, kita dalis bus persiųsta 
artimu laiku. 

Birutė Jasait ienė 

• ljOOO dol. aukojo dr. Jonas 
Adomavičius; 

500 dol. — Vanda Petkienė; 
Po 100 dol. — Algirdas ir 

Laimutė Stepaičiai, Panelė, 
nenori skelbti savo pavardės, 
Genė Valantinas, Vladas ir 
Filomena Peleckai, Juozas 
Leščinskas, Viktorija ir Anta
nas Valavičiai, dr. Kostas Ja
blonskis, Bronius ir Regina 
Latožai, Algis ir Stasė Dami
jonaičiai, Aldona ir John Bal-
lard, Adelaida Balbata, J. Sa-
kevičienė, Algirdas Jurcys; 

70 dol. — A. ir A. Pabrėžai; 
60 dol. — Berta Čech; 
Po 50 dol. — Salomėja ir 

Kazimieras Dauliai, K. Ance-
vičienė, Kazimieras Rimkus, 
Laima Vaičiūnienė, Jadvyga 
ir Petras Gruodžiai, Bronė Ci-
žikaitė, Antanas ir Elena Ke-
lečiai, Leonas Malukas, Jani
na ir Mečys Mikutaičiai, Mar
garita ir Vaclovas Momkai, 
Vytautas ir Genovaitė Muso-
niai, Vytautas ir Rūta Bra
ziūnai, Adomas ir Regina 
Vaitkevičiai, dr. Janina Jak-
ševičienė, Aldona ir Vitalius 
Lekeckai, Albertas ir Irena 
Kereliai, Gintautas ir Živilė 
Petruševičiai, Genė Juodikie
nė, Marija Ambrozaitienė, 
Eleanora ir Mečys Valiu
kėnai, Bronius ir Aurelija Po-
likaičiai, Nemira Šumskienė, 

kienė, Irena Vebriene, Albina 
Dumbrienė ir Nijole Dumb-
rytė, Alfonsas Gudauskas, 
Erika, Vytas ir Birutė Over-
lingai, Genė Miglinaitė, Bro
nius ir Petrė Andriukaičiai, 
Teresė ir Algimantas Gečiai, 
Janina ir Ramojus Mozoliaus-
kai, Alfonsas Čicelis, A. Kara
liūnas, B. Sadauskienė, Ona 
Norvilienė; 

Po 20 dol. — J. Sudeikis, 
Augustinas ir Dalia Orentai, 
Aldona Griškienė, J. ir V. 
Pleiriai, Janina Gaigalienė, 
Verutė Ringutė, Elena Siru
tienė, Ligija ir Stasys Taut-
kai, M. Akelaitienė, X.Y., A. 
Pakarklis, Regina Varakinie-
nė, Filomena Černiuvienė, 
Kazė Indreikienė, Bronė Tam-
pauskas, Stasė Paulionienė, 
Petras Jadviršis, Danutė 
Gierštikienė, Bronė Mikuls
kienė, Linas Jablonskis, Juo
zas ir Eugenija Pažeriūnai, 
Anelė Kručienė, Emilija Gaš
kienė, Aldona Andrijonienė, 
V. J. Bubniai, M. ir D. Kveda
rai, A. Juozapavičienė, Aldo
na Labanauskienė, Laura 
Zaura, Stasė Kazlienė, Kons
tancija Balzarienė, S. Berna
tavičius, Valerija Čepaitienė, 
Jadvyga Juknelis, K Bagdo
nas, Kazys Rožanskas, Pet
ronėlė Virpšienė, Ona Kunst-
manienė, Alfreda Maksvytie-
nė, Ona Račiūnaitė, Ona Ma-
žionytė, Angelė Karosaitė, Pe
tras Narutis, Lilia Kizlaitis, 
Stasė Stanelienė, Stasė Mike-
levičienė, A. Tiškuvienė, Z. 
Dapkienė, J. Ramienė, M. Ka
ralienė, I. Barzdukienė; 

Po 15 dol. — Eduardas Aba-
zorius, Stasys Petrulis, Kazi
miera Škėrienė, Jadvyga 
Auksčiūnas, Regina Skirienė, 
Milda ir Zenonas Vieraičiai, 
Sofija Vebriene; 

Po 10 dol. — Bronius Klima
vičius, Emilija Valantinienė, 
Liucija Maldūnienė, Irena 
Beinarauskienė, Petras Dir-
da, Irena Aižinienė, Marytė 
Gurskienė, Juozas Dudėnas, 
J. Šedienė, Elena Galėnas, V. 
Jonikas, D. ir J. Vidžiūnai, 
Anastazija Klovs, Palmyra Gi-
lienė, Akvilina Odinienė, Ja
nina Bandža, Rimas Šlapelis, 
Adolfas Stankevičius, Anta
nas Paužuolis, J. Karsas, Zu
zana Juškevičienė, Leokadija 
Brazdienė, Aldona ir Valius 
Martis, Elena Matulevičienė, 
Apolinaras Bagdonas, Alek
sandra Švariene, J. Kybartas, 

Telaimina visus Prisikėlęs Kristus! 

V. Čepėnai, M. Biskienė, A. ir 
R. Dapkai, Sofija Džiugienė, 
V. ir A. Pargauskai, A. ir V. 
Brazdžiūnai, S. ir A. Jelioniai 
Z. Gabšienė, L. Patašienė, A. 
ir J. Ivanauskai, R. Guraus
kas, P. Vaičekauskas, M. Kra
sauskas, PI. Griganavičius; 

40 dol. — Nijolė Užubalie-
nė, L. ir V. Jazelskis; 

35 dol. — Bronė Karaškie-
nė; 

30 dol. — Pranas ir Ilga 
Jurkai, Marija Valiukevičie
nė; 

Po 25 dol. — Jonas ir Ina 
Kasis, Marija Škėma, Juozas 
Vaineikis, Rasa Grigonytė, Ri
mantas ir Laimutė Žukai, Ha
lina Bagdonas, Adelė Žemai
tis, Antanas ir Ona Juodval-
kiai, Bronius Jaras, Algis ir 
Lidija Liepinaičiai, Vytautas 
ir Aldona Mauručiai, P. Briz-
gys; 

Po 20 dol. — Eglė Juod-
valkė, Povilas Vaičekauskas, 
Juozas Skėrys, Birutė Žemai
tienė, Emilija Kulbienė, Stasė 
Vaišvilienė, dr. J. Makštutis, 
Salomėja ir Augustinas Idze-
liai, Adelė Sakalas, Grožvyda 
Giedraitis, Petras ir Marta 
Paliai, Teresė Bakanas, F. P. 

Irena Karoblytė, Ramūnas Budreikienė, Vytautas ir Van- Baltakis, Irena ir Antanas Ri-
Riauka, Ponia N. N., Adam da Šliupai, Stasys Žilevičius, mavičiai, V. ir R. Kazlauskai, 
Gintilas, A. Juškienė, A. Bu-
bulienė, B. Kazlauskienė, J. 
Mačėnas, J. Valaitienė, V. 
Sinkus; 

5 dol. — Marta Ruikienė, 

B. ir A. Bindokai, Nijolė ir 
Leonas Maskaliūnai, K D. ir 
M. Burbai, N. J . Nausėdai, 
Aldona ir Vincas Šmulkščiai; 

Po 50 dol. — Irena Juodi-
Bernadeta Zeikienė, Eugenija k į e n ė , Ona ir Jonas Gradins-
Daugirdienė, Vytas Stanevi- j ^ Kostas ir Karolina Bru-
čius; Zai, Vacys ir Cecilija Mitkai, 

4 dol. — Danutė Didžgal- j o n a s Kavaliūnas, Juozas ir 
vytė. - Birutė Ališauskai, Maria Roč-

Čekiai gauti „Seklyčioje k u v į e n ė , Juozas Graužinis, C. 
ir padėti \ Aleksandro Nor- i r V i d a stankai, Bronė ir Ka-
vilo sąskaitą banke. 

500 dol. aukojo dr. A. Keler
tas; 

225 dol. — Laima Braune; 

zys Markus, Pijus ir Dan
guolė Bielskai, Irena ir Petras 
Pauliai, Juozas ir Aldona 
Brizgiai, Jadvyga ir Adolfas 

200 dol. — Jonas ir Juozefi- Damušiai, Pranciška ir Mečys 
na Žebrauskai; Skruodžiai, Gražina Gayes, 

Po 100 dol. — Algirdas ir Theodora Kuzas, dr. Jurgis ir 
Aušra Sauliai, Bronius ir d r Genovaitė Starkai, Stasys 
Apolonija Andrašiūnai, Dana įr Irena Eivai, Janina Zygie-
Varaneckienė, Ted ir Irena nė, V. Semaška, Henrikas ir 
Mitkai, Ada Sutkuvienė, Vik- Stefamja Stasai, Juozas ir 
toras Lesniauskas, Zuzana Marija Vizgirdai, Maria Zi-
Pupienė, Marija Graužinis, 
Jonas ir Elzbieta Indriūnai, 
Juozas ir Kristina Masiuliai, 
Antanas ir Elena Barčai, Ja-

gaitis-Gelazius, Boleslovas 
Novickis, Stasys ir Danutė 
Liepai, Stefanija Riekutė, 
Kostas ir Aldona Eidukoniai, 

nina Poškus, Mr. ir Mrs. A. Henrikas ir Benigna Skorobo-
Karaliūnai, Elena Alkus, Vida gatai, Vera Paulionienė, A. ir 

AMERICA7V r i i r ^ V N B R O A D » INC. 
MAIN OFFICE 

(CLOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUTTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

1 PAVASARIO KiU^TOS 
ten ir atgal 

Ryga $656 
Kijevas $675 
Lvovas $675 
Minskas $619 
Vilnius $619 
Maskva $675 
St Peterburgas $675 

1 vieną puse 
$180 
$485 
$486 
$480 
$470 
$505 
$490 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000N.MTLWAUKEE 
AVE., CHICAGO. IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5058 S. ARCHER AVE.. 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888 

5657S.HARLEMAVE.. 
CHICAGO, IL 60714. 
TEL. 773-788-1000 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE, NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
(kalbame lietuviškai) 

• automobilių draudknas 
(paskambink ar nepermoki) 
• automobilių paskolos nuo 7,75% 
(net kreditinės istorijos neturintiems 
kredito kortelės) 
• kredito kortelės 
(neturi kreditinės istorijos, blogas kreditas - O.K.) 

(pinigai didesniam pirkiniui pirkti) 
• paskolos kuntiuktortams 
(tvarkome kontraktorių darbų finansavimą) 
• paskolos namams 
(procentai krenta, geriausias laikas 
perUnansavimui) 

iNijolė Norvilienė su dukrelėmis. 

7dL 773-205-7702 
3240 N.hMaski M., Chkago, H. 60641 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. balandžio 11 d. 

„Gerbiamoji redakcija, 
aš ir trys mano mažametes 

dukros patyrėme skaudų liki
mo smūgį, kai mūsų tėtį Alek
sandrą Norvilą, Čikagoje va
žiuojantį dviračiu, partrenkė 
ir labai sunkiai sužeidė, pro 
šalį švilpusi mašina. Penkioli
ka parų, kol jis buvo be są
monės, kartu su mumis mel
dėsi ir Aleksandro tėvai, bro
liai ir seserys, draugai ir pa
žįstami. Bet užvis labiau to
mis sunkiomis dienomis padė
jo išgyventi Čikagos lietuviai, 
kurie lankė mano vyrą Lojolos 
ligoninėje, rūpinosi jo kūnu ir 
dvasia, kartu su mumis liejo 
džiaugsmo ašaras, kai jis pa
galiau atmerkė akis. Tai jų 
skambučiai palaikė mūsų vil
tį, vargu ar kada galėsime už 
tai atsidėkoti. Tad norėtume 
per jūsų laikraštį kuo nuošir
džiausiai padėkoti tiems, ku
rie lankė jį, meldėsi, rašė jūsų 
laikraštyje apie mūsų šeimą 
ištikusią nelaimę, rinko sek
madieniais bažnyčioje aukas, 
rūpinosi ir mumis. Be galo 
esame dėkingos geriausiam 
Aleksandro draugui Rimantui 

Gurauskui ir jo žmonai Aldo
nai, gydytojams Meilutei Bis-
kienei, Jonui Adomavičiui, Al
girdui Kelerui, Nijolei Nausė
dienei, Angelei Paulaitienei ir 
Birutei Jasaitienei, kuri pa
dėjo mums JAV Lietuvių ben
drijos vardu. Neseniai sužino
jome, kad mus užjautė ir pa
rėmė Vera Paulionis iš Arizo
nos valstijos, dabar jau a.a. 
Vincas Šmulkštys su žmona 
Aldona ir kiti. Dabar, kai jau 
laukiame mūsų tėvelio, kurį 
turi pargabenti gydyti į Lie
tuvą, minime padėkos maldoje 
visus, kurie nepagailėjo šir
dies šilumos nelaimės valan
dą. Jūsų aukos bus skirtos 
mūsų tėveliui gydyti. 

Su pagarba ir dėkingumu — 
Nijolė Norvilienė, 

Rūta, Austėja ir 
Konstancija Norvilaitės". 

Panevėžys. 1998 m. kovo 19 d. 

J. Lieponienė, L. Repeika, Le-
monto Putnamo Seselės, M. 
Bogužienė, B. Kasparas, A. 
Ankienė, D. ir J. Baužiai, A. 
Morkuvienė, O. ir B. Balčiū
nai; 

15 dol. — Ona ir Stasys Pet
ruliai; 

Po 10 dol. — Aleksandra 
Buivydienė, Karolina Kubilie
nė, Birutė Razminienė, B. ir 
A. Slonskai, Sofia Ląstas, Ne
išskaitoma pavardė, Anelė Šu-
laitienė, Elena Grigaliūnienė, 
O. Abromaitienė, I. Burbienė, 
R. Makarovienė, A. Našliū-
nienė. 

Pas taba : čia spausdiname 
A. Norvilo jautrų žmonos laiš
ką su padėkos ir vilties žo
džiais. Iš tikrųjų mūsų tau
tiečių geraširdiškumas yra be
galinis, ką dar kartą parodė 
ypač gausios aukos ir jautru
mas nelaimės ištiktam tau
tiečiui. Tai akivaizdus įrody
mas, kad tikrai esame viena 
šeima! Redakcija. 

L IETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D IREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

' M i I 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So. Califomia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas IUS namuose. 

'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 
t e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

^ĖĖĖĖ^^m^^^ĖĖmĖĖmmĖmmmĖĖĖĖĖmmmmĖĖmamĖmĖmmĖĖĖĖĖĖĖ^^ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
KAS NAUJA ŠEIMOS KLUBE 

Su pirmosios Velykų ryto 
aušros nurausvinta pa
dange, su betekančios sau
lės džiaugsmo šokiu, su 
galingais Aleliuja! garsais 
ir varpų, gaudimu, sveiki
name visus skaitytojus, 
bendradarbius, rėmėjus, 
linkime linksmų šv. Ve
lykų ir nuotaikingo pava
sario. Kristus mirtį nu
galėjo — nugalėkime ir 
mes savo negalias, nepasi
tenkinimus, nesutarimus. 

Redakcija 

Vyresniųjų lietuvių cen
t re , „Seklyčioje'", balandžio 
15 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus linksma povelykinė po
pietė. Muzikinę programą at
liks Joe Warput, kurio talentu 
anksčiau Čikagos lietuviai 
gėrėdavosi Povilo Šaltimiero 
radijo valandėlių metu. Bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Vilius A. Juška, Winter 
Haven, FL, pavasario vajaus 
proga Draugo fondui atsiuntė 
1,000 dol. prie ankstyvesnių 
400 dol. įnašų, minint a.a. 
žmonos Zitos mirties metines. 
Abu skelbiame Draugo fondo 
garbės nariais ir dėkojame 
už stambią paramą. 

Nekalto Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke Velykų dienos (ba
landžio 12 d.) Mišios lietuvių 
kalba bus 10 vai. r. Giedos 
parapijos choras. Velykų vigi
lijos pamaldos bus Didįjį 
šeštadienį, 8 vai. vak. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke 
Prisikėlimo Mišios Velykų ry
tą (lietuvių kalba) bus 6 vai. r. 
Didžiojo šeštadienio vigilija ir 
vandens šventinimas prasidės 
5 vai. p.p. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte, Prisikė
limo Mišios bus aukojamos 7 
vai. r., Didįjį šeštadienį Ve
lykų vigilija su ugnies, van
dens, Velykų žvakės palaimi
nimu prasidės 8 vai. vak. 

Pasistenkime dalyvauti lie
tuviškose pamaldose Kristaus 
Prisikėlimo šventėje! 

Lietuvos Šv. Kazimiero 
seserys nuoširdžiai sveiki
na visus tautiečius su šv. Ve
lykų švente. Dėkojame vi
siems Pažaislio rėmėjams už 
dosnias aukas ir ypatingai 
dėkojame ALRK Moterų są
jungai ir „Saulutės", Lietuvos 
Vaikų globos komitetui, A. 
Liepinaičiui ir A, Pieniui, or
ganizuojant Pažaislio muzikos 
festivalio video. 

Šiuo Velykų laikotarpiu jei
gu kas galėtų paremti Pa
žaislio vienuolyno seseris, ma
loniai prašome aukas siųsti: 
Pažaislis Fund, c/o Sisters of 
St. Casimir, 2601 West Mar
ąuette Road, Chicago, IL 
60629. Ant čekio užrašyti — 
Pažaislio vienuolyno fondas. 

Gražina Kenter, Danbury, 
CT. Draugo fondo pavasario 
vajaus proga atsiuntė 100 dol. 
prie ankstyvesnių 900 dol. 
įnašų ir tapo garbės nare. 
Sveikiname naują garbės na
rę, dėkojame už paramą ir 
kviečiame visus narius pasek
ti šiuo gražiu pavyzdžiu. 

Kai Pasaulio lietuvių 
centro renginių komitetas, 
vadovaujamas Bronės Nainie
nės, ruošia vaišes, galima ti
kėti, kad tai bus tikras poky
lis! Moterys moka ir gardžiai, 
ir gražiai pavaišinti susirinku
sius, tad ką jau bekalbėti apie 
pasiruošimą Velykų stalui! (Ir 
Lietuvoje šeimininkės visus 
savo kulinarinius sugebėjimus 
šiam tikslui sutelkdavo.) Būtų 
tikras Jums nuostolis, jeigu 
nedalyvautumėte šiose tradi
cinėse vaišėse balandžio 19 d., 
12 vai., PLC didžiojoje salėje. 
Yra tik vienas „kabutis" — 
būtina užsisakyti vietą ar 
stalą nedelsiant. Skambinkite 
Aldonai Palekienei 708-448-
7436. 

Geraširdžiai tautiečiai, 
suprasdami Punsko lietuvių 
„Klumpės" kapelos išvykos į 
JAV ir Kanadą svarbą, net iš 
Kalifornijos atsiuntė savo au
kas: po 100 dol. Albino Marke
vičiaus firma Santa Monica, 
grupelė gyvenančių Kaliforni
joj iš Seinų — Punsko krašto. 
Los Angeles Tautiniai namai; 
ir 50 dol. Los Angeles Dramos 
sambūris. Dvidešimt asmenų 
grupei atsikviesti susidaro di
delės išlaidos, tad aukos labai 
reikalingos. Už paramą gera
dariams nuoširdžiai dėkinga 
LB kultūros taryba. Čekius 
rašyti: LITHUANIAN-AME-
R1CAN, INC. vardu ir siųsti 
— Marija Remienė, 2841 Den-
ton Ct., VVestchester, IL 601-
54. 

Maloniai kviečiame atsi
lankyti į „Grandies" tradicinį 
pobūvį JPasodinom ąžuolą" 
kuris įvyks gegužės 2 d., 
šeštadienį, 6 v.v., Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Tėve
liai, seneliai, draugai, pažįsta
mi dalyvaukite „Grandies" 
džiaugsmingoje šventėje. Visų 
laukiame! Rezervacijom skam
binkite: Dalei Trakienei — 
708-598-5827. 

Dailininkės Ados Sutku
vienės meniškai sukurtas 
piešinys šiais metais vėl puoš 
Johann Strauss operos „Či
gonų baronas" programos vir
šelį. Tas piešinys yra taip pat 
panaudotas (tik didesnio for
mato) patraukliam operos re
klaminiam plakatui. Plakatai 
yra iškabinti stambesniuose 
lietuvių telkiniuose. Dailinin
kė Ada Sutkuvienė jau dau
gelį metų savo meniniais dar
bais talkina Lietuvių operai. 

AUKOS ALMOS FONDUI 
A. Adamkienės fondo tikslas 

— paremti neturtingus kaimų 
mokyklų vaikus. Šią savaitę 
Almos fondui aukojo: 

1,000 dol. Agota A. 
Tiškuvienė, Lemont, IL; po 
100 dol. — Eglė Juodvalkis 
ir Henryk Skwarczynski, 
Burbank, IL; Viktorija Vala-
vičienė, Chicago, IL; Kazė 
Biknevičienė, Chicago, IL; 
50 dol. — Bronius ir Bronė 
Černiai, Lockport, IL. 

Almos Adamkienės vardu 
dėkojame visiems, savo auka 
prisidėjusiems prie pagalbos 
neturtingiems vaikams Lietu
voje. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių (#36-4124191). Če
kius rašyti „Lietuvos Našlai
čių globa", pažymint, kad ski
riama Almos fondui. Siųsti: 
2711 West 71st Str., Chicago, 
IL 60629. 

Birutė Jasai t ienė 

Paskutinįjį kovo šeštadienį į 
Jaunimo centrą rinkosi šei
mos. Buvo rengiamas antrasis 
Šeimos klubo susitikimas. 

Jau skirstydamiesi po pir
mojo susitikimo, visi iki vieno 
pasižadėjo pasikviesti dar po 
vieną šeimą į būsimąjį. Ir iš
ties, į šį antrąjį susirinko sep
tyniolika šeimų! Gal kai ku
riose šeimose tėtis ar mama tą 
vakarą dirbo, tačiau kiti šei
mos nariai dalyvavo klubo už
siėmimuose. O jie buvo, kaip 
ir praeitą kartą, turiningi. Pir
miausia vėl Liudas Volodka, 
dabar jau kartu su dukra Dai
na, atkeliavęs su visa kiauši
nių marginimui skirta įranga, 
vašku ir dažais (žinoma, ir vėl 
tris tuzinus šiltų kiaušinių 
atvežęs), ėmėsi mokyti naujai 
įsijungusių šeimų vaikus, ma
mas, tėčius ir net močiutes, 
marginti velykaičius. Džiaugs
mo ir šypsenos visų veiduose 
nestigo. Tuo pačiu metu daili
ninkė Rūta Mockuvienė kla
sėje mokė visus tuos, kurie 
praeitą kartą jau margino 
kiaušinius, kaip nupiešti šv. 
Velykoms skirtą sveikinimo 
atviruką. Rūta net prijuostes 
parūpino vaikams, kad būsi
mieji „menininkai" neišsiteptų 
savo šventinių rūbelių 

Dainienė, apsiėmusi parengti 
šią Šeimos klubo užsiėmimų 
dalį, ne tik, kad savo maistą 
supirko, bet ir receptūrą išra
šė, ir padaugino. Tad nauda 
tikrai bus. 

Atsidėkodami visiems, kurie 
paskyrė mums savo laiką, ži
nias, įteikėme po gražią rau
doną rožę, tarsi mušu dėkin
gumo simbolį. 

Kiaušinių marginimas, svei
kinimo atvirukų piešimas bu
vo neatsitiktinis dalykas Šei
mos klubo veikloje numatyta 
surengti parodėlę. Kiekviena 
šeima, panorusi dalyvauti joje, 
turėtų atnešti savo krepšelį su 
kiaušiniais, sveikinimais ar 
puokštėmis. Viskas priklauso 
nuo šeimos išradingumo ar po
linkių. Rūta Mockuvienė, Da
lia Badarienė ir Daiva Miliū-
nienė surengs šią parodėlę 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Eksponatus galima 
atnešti jau šį šeštadienį (nuo 9 
vai. ryto iki 1 v. po pietų) ar
ba šeštadienį prieš šv. Velykas 
(nuo 8:30 iki 10 vai. ryto). Pati 
paroda turėtų veikti visą sa
vaitę, kol moksleiviai sugrįš iš 
po atostogų. Kad paskatinti 
šeimų kūrybines galias, reikia 
ir įvertinimo, arba, paprastai 
kalbant — prizų. Pakalbinau 

Būrelis vaikų ir tėvelių 
zoologijos sodą kovo 26 d. 

.Pipirų ratelio" — pnešdartelinio amžiaus vaikų — iškyloje į Čikagos Brookfield 
Nuotr. Indrės Tįjūnėlienės 

Gydytoja-chiropraktikė Vili- keramiką Alvydą Pakarklį ir 
ja Kerelytė, atsinešusi visą jis neatsisakė, o ėmė ir pado-
pluoštą skaidrių, kalbėjo apie vanojo du keramikos kūrinė-
vitaminų svarbą žmogaus or
ganizmui. Patarė, kaip atpa
žinti vertingesnius vitaminus. 
Klausimų gydytojai netrūko. 
Žmonės nesivaržė klausti, ly
ginti kai kuriuos gydymo pro
cesus čia su Lietuvos. Domino, 
o kaip geriau? Rūpėjo pasitai
kančios vaikų mitybos, imu-

lius, meninės fotografijos 
meistras Algimantas Kezys 
taip pat porą meninių nuo
traukų pažadėjo. O gydytoja 
Vilija Kerelytė iškart įteikė 
asmeninį prizą — audio ka
setę su įrašytomis dainomis, 
kurias dainuoja ji pati su Algi
mantu Barniškiu. Gal dar ir 

ninės sistemos problemos. Ge- daugiau prizų atrasime iki pa-
rasis ir blogasis cholesterolis, rodos atidarymo, kuris įvyks 

VILNIUJE MIRĖ 
DALIA GARGASAITĖ 

IŠ Lietuvos pranešama, kad 
po sunkios ligos š.m. kovo 15 
d., mirė žurnalistė Dalia Gar-
gasaitė. Buvo 59 metų am
žiaus .Palaidota kovo 17 d. Ve
lionė dirbo knygų rūmuose. 
1988 m. lankydamasi JAV-se 
septynias savaites viešėjo Či
kagoje pas savo tetą Antaniną 
Repšienę, pusseserės Laimos 
Paugienės ir pusbrolio Algirdo 
Jaro šeimose. Labai domėjosi 
lietuvių kultūriniu ir visuomf 
niniu gyvenimu Amerikoje, 
rinko įvairias bibliografines 
žinias, kurias aprašė Lietuvos 
spaudoje. Lietuvoje liko brolis 
Romualdas ir pusseserė Irena 
Semberienė su šeimomis. 

daržovių, vaisių vieta kasdie
niniame gyvenime, ar galima 
mikrobanginėje krosnelėje ga
minti maistą ir t.t. Na, kad 
česnakas puikus vaistas nuo 
daugelio ligų, sutarėme visi. 
Suaugusieji svarstė ar turi 
alus vitaminų, ar išties raudo
nas vynas toks naudingas 
žmogui. Žodžiu, klausimų pa
letė svyravo nuo rimtų iki 
linksmesnių. 

Vakaro pabaigoje Čikagos li
tuanistinės mokyklos mokyto
ja Hedvina Dainienė kartu su 
dukra Laura, pakvietė mus vi
sus į virtuvę, kur buvo pa
ruošusi ištaigingą stalą. Pa
aiškino, parodė kaip galima 
greitai ir, svarbiausia, ska
niai paruošti įvairų maistą. 
Visi ir visos, H. Dainienės pa
mokyti, gretai susivyniojo po 
„takos" blynelį su skaniausiu 
įdaru ir daržovėmis, paskana
vo ypatingai skanios vištienos 
bei bandelių su karštu įdaru 
— „sloppy Joe" vadinamu. 
Laura Dainytė, su jai talkinu
sia Nina Padalino, labai grei
tai pagamino iš ryžių „cereal" 
(ryšių traškučiai?!) ir „marsh-
mallow" gabalėlių pyragėlius. 
Šią „puotą" apvainikavo dre
bučių tortas su vaisiais. Buvo 
labai įdomu ne tik paklausyti 
ir pamatyti darbo procesą, bet 
ir patiems pasidarbuoti. Lai
mingiausi, žinoma, buvo vai
kai, kurie ir blynelius šildė, ir 
mėsytę maiše ir vis klausinėjo 
— o ką dar jums padėti? H. 

Balandžio 19 d. Čikagos ir 
apylinkių lietuviams rengia
ma neeilinė šventė — iš Puns
ko atvykęs, koncertuos etno
grafinis ansamblis „Klumpė". 
Koncertas bus Jaunimo cen
tre. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

TRANSPAK DOVANA 
„KAIMO VAnfAMS" 

Transpak siuntinių siunti
mo agentūros savininkas Ro
mas Pūkštys su dr. Leonido 
Rago pagalba nupirko pusan
tro tūkstančio dantų šepe
tėlių, kurie artimiausiame tal-
pintuve bus pasiųsti į Lietuvą 
ir „Kaimo vaikų" fondo iš
dalinti ne tik šio fondo remia
miems vaikučiams, bet apskri
tai kaimo vaikams, kad jie 
daugiau dėmesio kreiptų į 
savo burnos higieną. Ant kiek
vieno šepetėlio koto auksi
nėmis raidėmis užrašyta: 
„Transpak. Kaimo vaikai. Va
lyti po kiekvieno valgio" 

balandžio 11 d.. 6 vai. vakare 
Tad kviečiame šeimas ir pa
vienius dalyvauti parodėlėje, 
suteikiant džiaugsmo visiems. 
Na, o jei neturite vaikų arba 
jie jau suaugę — ne bėda, mes 
mielai priimsime ir jūsų 
krepšelį. 

Trečiasis susitikimas numa- . 
tomas balandžio 25 d. Mūsų J a s J A V " " g r a f o s ™ ų tąk-
klube dalyvaus Xavier univer- ™m™ P™»de.8 balandžio 
siteto psichologijos profesorius mėn^asibaigusias vizas gabu 
Algirdas Norvilas. Taip pat pratesu. Žmones !Ž kitų valstijų 
viliamės susirengti Motinos ^ į P ^ S B M T ™ \ § 

dienai skirtą vaikų darbelių, J?»»- Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(užrašą padėjo sudaryti dr. 
Ragas). 

VELYKOS m BOZO 

Penktadienio vakarais Pa
saulio lietuvių centro mažojoje 
salėje pasigirsta didžiausias 
vaikų juokas ir triukšmas. Tai 
tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" vaikų ratelio šokė
jai. Dabar vyksta rimtas pasi
ruošimas metiniam pasirody
mui ir pokyliui, kuris vyks 
gegužės 2 d., 6:30 vai. vak. 
centro didžiojoje salėje. Bet 
šokėjai taip pat nekantriai 
laukia Velykų ryto, ne tik 
margučių, bet save pamatyti 
televizijoje! 

Lapkričio 18 d. visi vaikų 
ratelio vaikai, pasipuošę tau
tiniais rūbais, atvyko į WGN 
televizijos stotį. Tą dieną „The 
Bozo Show" filmavo Velykų 
ryto programą. „Grandies" šo
kėjai buvo pakviesti atlikti 
programą ir apibūdinti tos 
dienos pasirinktą kraštą, Lie

tuvą. Visi nekantriai laukė ne 
tik šokti, bet ir susitikti su 
programos pagrindiniu veikė
ju Bozo. Buvo sunku pasakyti, 
kam buvo svarbiau susitikti 
su Bozo, ar vaikams, ar jų 
tėveliams, kurie augo prie jo 
programos. 

Repeticijos ir pats filmavi
mas sklandžiai pavyko. Bozo, 
kuris ne visuomet maišosi 
tarp programos dalyvių, buvo 
sužavėtas vaikų pasirodymu, 
vaikštinėjo tarp šokėjų ir leido 
visiems fotografuotis su juo. 
Šokėjai, atlikę programą ir 
prisirinkę saldumynų, links
mai išvažiavo namo. 

Šį sekmadienį, Velykų rytą, 
7 vai. r. per WGN kanalą bus 
rodoma tos dienos filmuota 
programa. Jei būsite bažnyčio
je tuo metu, užsistatykite 
VCR rekorderius, kad grįžę 
galėtumėte pamatyti, kaip 
gražiai mūsų jaunimas pasiro
do amerikiečių visuomenei. 

Dana Mikužienė 

• Nuomoja sezonui va
sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau-

piešinių parodą bei koncertą, į 
kurį žadame pasikviesti ne tik 
Šeimos klubo narius, o ir pla
tesnį visuomenės ratą — vi
sus, kurie tik panorės. 

(sk.) 
• Narnamą pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina-

Negaliu nepasidžiaugti kele- mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
tos žmonių geranoriškumu Mutual Federal Savings , 
mūsų klubui. Po pirmojo klu- 2212 West Cermak Road. 
bo susitikimo, mane susirado Tel. (773) 847-7747. 
keletas vyrų ir moterų, siū- (sk.) 
lydami temas, kurias jie ga- • Automobilio, namų ir 
lėtų panagrinėti kartu su mu- ligos draudimas atvykusiems 
mis, pamokyti pvz. kai kurių iš Lietuvos ir kitų kraštų, 
stalo papuošimo plonybių, Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
rankdarbių ir t.t. Daugiausia L. Insurance Agency, 9439 S. 
išeivijos žmonės. Man regis, Kedzie Ave^ Evergreen Pk^ 
kad šiame klube atrasime TL 60805-2325. Tel. 708-422-
kalbą vieni su kitais, būdami 3455. 
vieni kitiems reikalingi. O kol (sk.) 
kas — džiaugiamės, kad • Prieš užs isakydami 
esame! paminklą aplankykite St. 

Platesnę informaciją dėl pa- Casimir Memorialą, 3914 W. 
rodėlės, suteiks Dalia Badą- l l l t h St. Turime didelį pasi-
rienė tel. 708-423-7126. Skam- rinkimą: matysite granito spal-
binti vakarais. vą, dydį ir t.t. Gaminame pa-

Ligija Tautkuvienė minkius mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S.Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

H. Dainienė Šeimų klubo pobūvyje demonstruoja kulinaruos meną. (sk.) 

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURrnr kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
vet^s license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708-
246-8241. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat FL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• „PENSIOTNKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

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

(sk.) 
• Juozas Bacevičius rū

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

(sk.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Žilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2055 Vilnius, Lietuva. TeL 370-
2-748066, ffac 370-2-281166. 

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minu

te, skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 

nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

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

(sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONU 
BAŽNYČIA 

8641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 
sssssasssaK^sasBsas 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJ>uJMJdRd.,Chiago, IL 60629 

(1/2 bL į Baure. nuo Baisėta) muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. Beū Rd., Lockport. IL 60441 
TeL 708-301-4866 

Valanda* pagal M M ^ 

Advokatas Jonas Gflbaiti* 
Civumes ir kriminalinės bylos 

6247&KedsieAvemie 
Chioago,IL 60819 

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

še*tad.9v.r.iltilv.p.p. 
Esa^a^ssstas 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636W.63tltStrmt 
Chicago, IL 60829 

(Skersai gatvea nuo .Draugo") 
TeL I M M M 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJUUM A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
BnsaArdMrAm,CUea«D,IL( 
Tel. S47-381-7S38 (kalbame lietu
viškai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaite. 


