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Sveiki sulaukę šv. Velykų! 
* P i rmojo j i šalyje teismą. 

pas iekusi prekybos žmonė
mis byla pakvipo skandalu. 
Vakar į teismo posėdį neatvy
ko 38 metų teisiamasis Kasty
tis Zemkauskas. kuris kaltina
mas pardavęs dirbti prostitu
tėmis Ispanijoje dvi kaunietes. 

Kita-LR-LŽ 
* Šį r u d e n į n u m a t o m a 

a t i da ry t i šovinių gamyklą, 
įsikūrusią Kauno pakraštyje. 
Projektas vykdomas ir šovinių 
gamybos linija diegiama bend
radarbiaujant su Prancūzijos 
bendrovėmis ..Sofema" ir 
„Manurhim". Klta-LŽ-LA 

* V i l n i a u s mie s to valdybos 
sprendimu mokesčius už ap
linkos teršimą per miesto lie
taus kanalizacijos tinklus iš 
įmonių ir organizacijų rinks 
UAB „Magistralė". Elta-VŽ 

* S u s i s i e k i m o m i n i s t r o 
Dail iaus B a r a k a u s k o įsaky
mu Lietuvos automobilių ke
lių direkcijos generaliniu di
rektoriumi paskirtas Virgau-
das Puodžiukas. Naujasis au
tomobilių kelių direkcijos va
dovas — mokslų daktaras, 
jam 46 metai. 1997 metais V. 
Puodžiukas buvo stažuotėje 
Birmingemo universitete, kur 
baigė kelių fondo valdymo ir 
finansavimo kursus. Nuo 1990 
metų V. Puodžiukas dalyvauja 
tarptautinio VIA BALTICA ir 
TEM (transeuropinių automa
gistralių; projektų rengimo 
darbe. Iki paskyrimo į naująjį 
postą V. Pudžiukas dirbo vals
tybinės įmonės „Transporto 
ir kelių tyrimo institutas" di
rektoriumi. (BNS) 

* P a d i d i n u s į k a i n i u s už 
v a i k u i š la ikymą Kauno iki
mokyklinėse įstaigose, kas
dien į jas neateina maždaug 
penktadalis darželinukų. Nors 
nauja Priešmokyklinio ugdy
mo sampra ta teigia, jog šis la
vinimas yra visuotinis, tėvų 
galimybes visus norinčius vai
kus leisti į lopšelius-darželius 
kol kas ribotos. Elta-KD 

* V y r i a u s y b ė s p o s ė d y j e 
pr i tar ta pensijų sistemos re
formos įstatymo projektui. 
Seimui pritarus, įs ta tymas įsi
galiotų nuo 2002 m. sausio 1 
dienos. Nustatyta, kad priva
lomojo kaupimo pensijų pako
poje privalo dalyvauti asme
nys iki 40 metų. Elta-KD-R 

* K l a i p ė d o s E k o n o m i n ė s 
po l i c i jos p a r e i g ū n a i išaiš
kino mieste veikusią grupę as
menų, kurie stambiu mas tu 
klastojo oficialius dokumen
tus . Spaudos konferencijoje 
uostamiesčio policijos pareigū
nai teigė, jog atlikę devynias 
kra tas rado įrangą dokumen
tams klastoti, jūr ininkų dip
lomų aplankams, pažymėji
mus bei diplomus be įrašų, ko
pijavimo aparatūrą, an t spau
dus bei jūreivių knygelių. 
Išaiškintoji grupė asmenų pa
dirbinėjo Karaliaučiaus jūrei
vystės instituto, Makarovo 
akademijos Sankt Peterburge 
bei Latvijos jūrininkų kvali
fikacijos kėlimo diplomus. Ma
noma, jog šį verslą organizavo 
28 metų Oksana Buivydienė, 
turėjusi individualią įmonę 
„Ekltlaiva", įdarbinančią jū
reivius. (Elta) 

* Se imo p i rmin inkas Ar
t ū r a s P a u l a u s k a s priėmė at
stovo spaudai Vytauto Ma
kausko atsistatydinimą. (Elta) 

* 19-met is p a n e v ė ž i e t i s 
R y t i s J u z ė n a s , kuriam kovo 
30-ąją Vilniaus ligoninėje bu
vo persodinta donoro širdis, 
mirė. Elta-LR-R 

* G a l i m y b e dalyvaut i Vil
n i u i i š l e i d ž i a n t euroobliga-
cijų emisiją susidomėjo JAV 
investicinis bankas „Credit 
Suisse First Boston". Į Lietu
vos rinką atėjęs 1998 metais, 
šis bankas dabar yra vienas 
aktyviausių užsienio investici
nių bankų Lietuvoje, daugiau
sia investuojantis į vyriausy
bės vertybinius popierius, tu
rintis „Lietuvos dujų" bei 
..Mažeikių naftos" vertybinių 
popierių. (Elta) 

* V i ln iaus m i e s t o valdyba 
patvirtino piliečių, pageidau
jančių gauti valstybės paramą 
apsirūpinant gyvenamosiomis 
patalpomis, eiles. Pirmojoje — 
bendrojoje eilėje užregistruoti 
25,223, antrojoje — socialiai 
remtinų šeimų eilėje — 2,834, 
trečiojoje — j a u n ų šeimų eilėje 
— 3,838 piliečiai. Vilniaus 
miestui paskoloms gyvento
jams teikti 1998 metais vy
riausybė skyrė 5,51 mln. litų 
per Lietuvos taupomąjį banką 
(LTB), 8 mln. litų per Vilniaus 
banką. (BNS) 

* P r a n c ū z i j o s f a rmac i jos 
b e n d r o v ė ..Arkopharma", per 
antr inę įmonę valdanti AB 
„Švenčionių vaistažolės", Lie
tuvoje nusprendė investuoti į 
vaistažolių auginimą. Elta-VŽ 

Seime išsakyti JAV lietuvių siūlymai 
dėl Lietuvos Pilietybės įstatymo 

Prieš kelis mėnesius JAV 
lietuvių „trečiosios bangos" 
atstovai išplatino kreipimąsi į 
Lietuvos valdžios institucijas. 
Kreipimesi, po kuriuo vėliau 
Čikagoje buvo pradėti rinkti 
parašai (iki balandžio 1-osios 
buvo surinkta 1,269 Lietuvos 
piliečių parašų), buvo reika
laujama įstatymo leidėjų pa
keisti ir papildyti Lietuvos Pi
lietybės įstatymą, kad trečio
sios emigracijos bangos lietu
viai, priėmę kitos valstybės pi
lietybę, išsaugotų Lietuvos pi
lietybę. Dabar galiojantis įsta
tymas skelbia, kad Lietuvos 
pilietis, gavęs kitos valstybes 
pilietybę, automatiškai neten
ka Lietuvos pilietybės. 

Balandžio 11 dieną Lietuvos 
Seimo rūmuose įvyko ilgai 
lauktas ir svarbus susitiki
mas, kuris buvo surengtas 
Lietuvių grįžimo j tėvynę in
formacijos centro direktoriaus 
Žilvino Beliausko pastango
mis. Susitikime dalyvavo: pre
zidento Valdo Adamkaus pa
tarėjas, prezidentūros Teisės 
departamento vadovas, prezi

dentūros Pilietybės komisijos 
pirmininkas Armanas Abra-
mavičius. prezidentūros Pilie
tybės komisijos sekretorė 
Dangerutė Jankauskienė, pre
zidentūros kanceliarijos vado
vas Andrius Meškauskas, Pa
saulio lietuvių bendruomenes 
atstovas Seime Gabrielius 
Žemkalnis, JAV LB ir Seimo 
komisijos narys. Seimo narys , 
liberalas Arminas Lydeka, jo 
padėjėjas Darius Rupšlaukis. 
migracijos departamento di
rektorius Almantas Gavėnas , 
migracijos departamento pilie
tybės reikalų viršininkė Daiva 
Vežikauskaitė, „Lietuvos ry
to" korespondentė Ramunė 
Sakalauskai tė , Lietuvių radijo 
laidų užsieniui korespondentė 
Laima Zurbienė. Lietuvių grį
žimo į tėvynę informacijos 
centro direktorius Žilvinas Be-
l iauskas ir JAV lietuvių t re
čiosios bangos atstovė Daiva 
Gu zelytė-švabienė. 

Lietuvos valdžios institucijų 
vadovai buvo tiesiogiai supa
žindinti su užsienio Lietuvių 
kreipimusi ir problemomis, su 

kuriomis susiduria Lietuvos 
piliečiai, gaunantys JAV pilie
tybę ir p ra randantys Lietuvos. 

Išklausius D. Guzelytės pra
nešimo, prezidentūros Pilie
tybės komisijos pirmininkas 
A. Abramavičius pažymėjo, jog 
šis klausimas jau pajudėjo iš 
sąstingio, Lietuvos Respubli
kos įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstaty
mo" pakeitimo ir papildymo 
įstatymas j au svarstomas ir 
netrukus bus teikiamas Sei
mui. 

» 
Seimo narys A. Lydeka savo 

ruožtu pri tarė minėtame krei
pimesi išdėstytoms mintims, 
užt ikrindamas JAV atstovę, 
jog jis dės visas pastangas, 
kad Liberalų frakcijos nariai 
svarstant šį įstatymą atsi
žvelgtų į JAV lietuvių reikala
vimus. 

Pokalbyje dalyvavę pareigū
nai patikino, jog „trečiosios 
bangos" emigrantams rūpimas 
klausimas jau sprendžiamas, 
nors laukia ilgas ir nelengvas 
teisininkų, tarptautinių kon
vencijų ir susitarimų žinovų, 
kitų specialistų darbas. 

„ D r a u g o " in fo rmac i ja 
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Lietuviu grizinto \ Ievyne informacijos centro nuotr 

* Kaune išaiškinti šių 
metų vasario-kovo iš karių ka
pinių vogę, pardavinėję ir su-
pirkineję plokštes asmenys. 
Kauno miesto apylinkės teis
mas leido keietui mėnesių 
suimti nuolatinės gyvenamo
sios vietos neturinčius, anks
čiau teistus 1951 metais gimu
sius Petrą Deni ovą ir Vaclovą 
Fabijonavičių. 1959 metais 
gimusiam Aru: Besekirskui, 
taip pat teistam, paskirta kar
domoji priemone — raštiškas 
pasižadėjimas neišvykti. Į po
licijos nemalonv pateko ir du 
spalvotųjų metalų supirkimo 
punktai, priklausantys akci
nei bendrovei „Žalvaris" ir 
uždarajai akcinei bendrovei 
„Torlina". Nors čia buvo su
perkamos suskaldytos antka
pių lentos, policijos nuomone, 
jie žinojo, iš kur jas ėmė jų 
klientai. Be to, vyriausybė yra 
išleidusi nutarimą, kuriuo ap
ribojo spalvotųjų metalų su
pirkimą iš fizinių asmenų. 
1999 metais Kauno mieste 
buvo iškelta tik viena bau
džiamoji byla dėl kapų (ne tik 
karių) išniekinimo. Praėju
siais metais jų skaičius išaugo 
iki 16, pusė jų buvo išaiškinta. 
Per pirmuosius šių metų 
mėnesius jau yra iškeltos 7 to
kio pobūdžio bylos. (Elta) 

* Tarptautinės aukšto
s ios vady*-" > mokyklos 
Verslo mokymo centras, lai
mėjęs tarptautinį konkursą, 
Prahoje mokė Šveicarų farma
cinės bendrovės „Serono" dar
buotojus ir ateity planuoja 
dirbti užsienio rinkose. Lietu
vos konsultantai teigia, kad 
laimėjimai užsienyje liudija jų 
paslaugų kokybę, tačiau pri
pažįsta ir tai, kad užsieniečius 
labiausiai vilioja žemesni mo
kymų įkainiai. Elta-VŽ 

* Sausį-vasarį bendrasis 
L ie tuvos eksportas augo 
21,3 proc., o importas didėjo 
19 proc. Analitikai prognozuo
ja , kad visus metus šuoliais 
augęs eksportas jau kitą ket
virtį didės lėčiau, tačiau įmo
nėms didinant investicijas la
biau augs importas. Elta-VŽ 

* Sostinės policijos pa
reigūnai sulaikė vilnietį, ku
ris žinomas kaip vienas akty
viausių prekiautojų heroinu, 
per dieną aprūpindavęs kvai-
šalais apie 40-50 jaunuolių. 
1980 metais gimusiam Vitali
jui Činčikui Vilniaus miesto 
Vyriausiojo policijos komisa
riato Narkotikų kontrolės sky
riuje iškelta baudžiamoji byla. 
(Elta) 

* Statybos, ū k i o ir bui t ies 
re ikmenimis visos šalies gy-, 
ventojus bei įmones aprūpi
nanti akcinė bendrove „Senu
kai" Kaune, Draugystės gatvė

je, atidarė didžiausią Baltijos 
šalyse prekybos centrą. P e r du 
aukštus nusidriekę prekybi
niai plotai apima 16 tūkst. 
kvadratinių metrų. Vakarie
tiškus standartus atitinkantis 
„Senukų" prekybos centras 
buvo pastatytas ir įrengtas už 
23 miln. litų. „Senukų" įmo
nių asociacijos prezidentas, 
visų „Senukų" įmonių kontro
linio akcijų paketo savininkas 
ir bendrovės įkūrėjas - Augus
tinas Rakauskas. 48 Lietuvos 
miestuose veikia 53 „Senukų" 
atstovų parduotuvės. Praėju
sių metų šios bendrovės me
tinė apyvarta viršijo 300 mln. 
litų. flW 

R. Paksas viešėjo 
Estijoje 

Viln ius , balandžio 12 d. 
(Elta) — Pirmą ka r t ą oficia
laus vizito Tal ine viešintis vy
riausybės vadovas Rolandas 
Paksas pas isėmė a rgumentų 
politinėms kovoms su oponen
tais. Pabrėžęs, ka ip per pa
starąjį deš imtmet į pasikeitė 
Estijos sostinė, R. Paksas 
teigė, jog Tal inas bus akivaiz
dus pavyzdys poli t inėse disku
sijose, kad žengdami liberaliu 
keliu ir da rydami liberalias 
bei ryžtingas reformas esame 
teisingame kelyje. 

Taline sus i t ikęs su Estijos 
parlamento p i r m i n i n k u Toom 
Savi ir m in i s t ru pirmininku 
Mart Laar, p remje ras R. Pak
sas pasiūlė Est i ja i surengti 
tarptaut inę konferenciją ir pa
sidalyti pa t i r t imi , ka ip leng
viau įveikti ba r j e rus ir iš
vengti galimų k la idų derybose 
dėl narystės Europos Sąjun
goje. 

Pavadinęs Esti ją šalių — 
kandidačių lydere, j a u užbai-
gusia 18 derybinių skyrių. R. 
Paksas M. Laar pas iūlė imtis 
iniciatyvos ir savo patir t imi 
pasidalyti su visomis kandi
datėmis. Apta r i an t ekonomi
nius santykius pažymėta , jog 
Estijos investicijos Lietuvoje 
sudaro vos 7 p rocen tus visų 
invesUcijų. LifcvUviRi koi k^s 
atsilieka ir mūsų šal ies inves
ticijos Estijoje y r a k u r kas 
menkesnės. Todėl premjerų 
pokalbyje buvo užs iminta ir 
apie tai, kaip pagyvint i ben
dradarbiavimą. 

Premjerai a p t a r ė ir būtinybę 
gerinti abipusį susisiekimą 
tarp Vilniaus i r Talino, ypač 
geležinkelių t r a n s p o r t u . Šiuo 
metu su persėd imu geležin
keliu į Taliną ga l ima nuvykti 
tik per parą. 

* Iki 9,5 p r o c . s t i p r u m o 
naminio a laus kontroliuojan
čių institucijų pare igūnai ne
begalės pr ipažint i st ipriu na
mų gamybos alkoholiniu gėri
mu. Elta-VŽ 

* L i e t u v o s p r o g r a m i n ė s 
įrangos r i n k a a u g s . o valsty
bės nuostoliai dėl nelegaliai 
naudojamos produkcijos didės, 
teigia t a r p t a u t i n ė r inkos ty
rimų bendrovė „Datamonitor" . 

Elta-VŽ 
* P r i e š p r a s i d e d a n t gy

ventojų ir namų surašymui . 
Statistikos d e p a r t a m e n t o va
dovai pareiškė, kad bus ap
klausti net ir va lka tos , asme
nys be nuola t inės gyvenamo
sios vietos. V a k a r surašinėto
jai atvyko į Lapių sąvartyną. 
Kartu su ja is a tvaž iavo polici
jos pareigūnai , tač iau jų pa
galbos nepr i re ikė . Sąvartyno 
žmonės sutiko a t saky t i į sura
šymo anketos k l aus imus . 

Elta-KD 
* Šią s a v a i t e u o s t a m i e s 

tyje prasidėjo šešioliktasis, 
jau seniai t radic iniu tapęs 
„Klaipėdos muzikos pavasa
ris", kur is tęsis iki gegužės 3 
dienos. J a m e koncertuos pa
saulio ir Lietuvos muzikos 
žvaigždės - Lietuvos kameri
nis orkes t ras , vadovaujamas 
Sauliaus Sondeckio, violonče
lininkas iš Vokietijos David 
Geringas, Nacional inis simfo
ninis orkes t ras į meno vadovas 
ir dirigentas - J u o z a s Domar
kas), Klaipėdos Muzikos cent
ro mišrus choras „Aukuras" . 
Šiaulių vals tybinis kamerinis 
choras „Polifonija" ir kt . (Elta* 

Albrecht Altdorfer 1480-1538''. Krista*:- Prisikėlimas 

* D i d ž i o j o P e n k t a d i e n i o 
v a k a r ą , tęsiant tradiciją. 
Vilniaus kongresų rūmuose 
skambėjo Giuseppe Verdi 
„Rekviem". Šį nemirtingą kū
rinį, ka r tu su Lietuvos valsty
biniu simfoniniu orkestru atli
ko Kauno valstybinis choras, 
t a rp tau t in i s solistų ansamblis 
— Lietuvoje savo karjerą pra
dėjęs pasaulinio garso tenoras 
Sergejus Larinas. Lietuvos 
operos primadonos Irena Mil
kevičiūtė ir Inesa Linabur-
gytė. svečias iš Rusijos Gena-
dij Bezubenkov. Dirigavo 
Gin ta ras Rinkevičius. :,Elta"i 

* O s a k o j e s u s i t i k ę su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adam
kumi. Japonijos užsienio pre
kybos organizacijos (JETRO) 
ir verslo bendruomenes atsto
vai pasidžiaugė, kad lietuviai 
versl ininkai apie Japoniją 
žino daugiau nei patys japo
nai, ir pareiškė tikį, jog šis 
prezidento vizitas padės ge
r iau pažinti ir Lietuvą. Japo
nijos verslo atstovai pabrėžė, 
kad Osaka yra t inkamiausia 
vieta plėtoti dvišalį verslą ir 
užmegzti naujų kontaktų. 
Bendrame seminare dalyvavo 
70 didžiausių šiame Japonijos 
regione veikiančių bendrovių 
atstovai. Japonai domėjosi, ar 
Lietuvoje galima laisvai susi
šnekėti angliškai. Sužinoję, 
jog Lietuvoje gana dažnai var
tojamos ne tik anglų, bet ir 
rusų bei lenkų kalbos, japonų 
verslininkai pabrėžo, kad tai 
turė tų paskat in t i dvišalių eko
nominių ryšių plėtrą. Verslo 
seminare susir inkusius Japo
nijos versl ininkus maloniai 
nustebino japoniškai kalban
t is Lietuvos ūkio viceminist
ras Rimantas Vaitkus, prista
tęs šalies ūkio raidą. Lietuvos 
ekonomines plėtros agentūros 
vadovas Vytas Gruodis ap
žvelgė investicinį klimatą ša
lyje. (Elta) 

* R ū k y m o prevenc i jos so
c i a l inė r e k l a m a galėtų su
vaidinti gerokai svarbesnį 
vaidmenį žmonių sveikatai 
negu tabako reklamos draudi
mas. Tai pripažinta reklamos 
verslo, žiniasklaidož ir įvairių 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovų susitikime, kuris buvo 
surengtas Tarptautinės rekla
mos asociacijos Lietuvos sky
riaus būstinėje. Be kitų. susi
tikime dalyvavo Lietuvos ko
vos su vėžio liga draugijos pir
mininke prof. Laima Griciūtė. 
Lietuvos širdies asociacijos 
Vilniaus skyriaus pirmininkas 
Pranas Šerpytis. Radijo ir te
levizijos asociacijos preziden
tas Paulius Kovas. (Elta! 

* K la ipėdo je paske lb t a s 
teismo nuosprendis vienos 
uostamiesčio nusikalstamos 
grupuotės lyderiu laikomam 
Arūnui Kubiliui ir jo bendrui 
Mariui Pra tapui . A. Kubilius, 
pravarde ..Kubilas", ari sava-
valdžiavimą nuteistas tre
jiems metams nelaisvės. A. 
Kubiliaus nusikalstamai gru
puotei priklausontis M. Pra-
tapas nuteistas penkeriems 
metams. J ie abu buvo kaitina
mi turto prievartavimu, tačiau 
teismui nustačius, jog jų 
veiksmuose nėra tokio nusi
kaltimo sudėties, kaltinimas 
huvo pakeistas į savavaldžia-
vimą. M. Pratapas dar buvo 
pripažintas kaltu ir del suk
čiavimo. Be to. jis prisipažino 
iš vienos masažo salono savi
ninkės prievartavęs turtą. 

K i t a 

KALENDORIUS 
Balandžio 14 d Justinas. Tiluir-

viiu-. Valerijonas. Maksimas. Liudvi-
na. Visvaldas. Vaiva, V.iišvv-

Balandžio 1." d.: \ . Iv k.- IVtra>. 
("..'iiia. Anasta/11.1. \'.IM<\ Vilnių*. 
Vaiduti-. l.nul\i:ia. Modestas. 

Balandžio lfi d.: AI-oiK Brw-
diktas Juozapas. Bernadeta. Gražvy
da*. Kalikstas 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2001 m. balandžio 14 d., šeš tad ienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest. IL 60045-2660 

Kėlės Kristus, mirtis krito, 
Aleliuja! 

VELYKŲ MALDA 

Velykų Kristau, 
padėki prisikelti iš savo ydų 
man, mano mylimiesiems, 
mano Tautai, 
prikelki taip pat 
visus klystančius. 

Visos dangaus dvasios, 
padėkite mums giedoti 
Kristaus Prisikėlimo garbe. 
Garbė, šlovė ir padėka 
Mirties Nugalėtojui, 
Meilės Davėjui". 

Iš Adelės Dirsytės „Marija, gelbėk mus", Sibiro tremtinių 
maldaknygės. 

Džiaugsmingo Aleliuja! 
Siaurės Amerikos Ateitininkų taryba 

Brangieji, 

daug daug džiaugsmo siunčiu Jums iš tokios gražios Lietu
vos, kur skamba giesmės! Aleliuja! Kėlės Kristus, mirtis krito, 
skausmas nugalėtas! Aleliuja! 

Ir visa pasikeitė, 
nesvarbu, kad Lietuvoje dar vargo daug, daug dejonių ir 

skausmo, net kryžių dar daug kam nešti reikia. 
Visa pasikeitė. 
Ir kenčiantys jau žino, kur žiūrėti, kur eiti,kur skųstis ir verk

ti. 
Visa pasikeitė, 
nes kryžiaus šešėlyje ŠVIESA nušvito! 
Tegu visus mus nušviečia Tikėjimo ir Prisikėlimo šviesa, kad 

visi būtume vis laimingesni! 
Ateitininkų Federacijos Dvasios Tėvas 

Vysk. J. Kauneckas 

Seses ir Broliai ateitininkai, 

Džiaugsmingas šv. Velykų Aleliuja" skelbia pačią viltingiau-
sią žinią — mirtis nugalėta! 

Lai ši naujiena mus drąsina prašyti Išganytoją nuritinti ak
menis nuo mūsų širdžių kapų, kad atnaujintu ir nuskaidrintu 
žvilgsniu regėdami gyvenimą ir vieni kitus matytume nuosta
bius Viešpaties darbus. 

Vidas Abraitis 
Ateitininkų federacijos pirmininkas 

PRISIKĖLIMO GALIA 

Cleve lando a te i t in inkų Šeimos šventėje kun. Gediminas Ki jauskas priima Maironio kuopos j aunuč ių įžodį. Iš k. 
I eil. — Lina Majorovaite. Kriste Sušinskai te , J a n i n a Klimaite, Kristijonas Va i tkus , Vy ta s Idzelis ir Tadas Šir-
v i n s k a s . II eil. — Vaiva Bučmyte, pr ie vėliavos Saulius Kliorys, Sau lu t e Tamošiūna i te , G e n u t e Tamoš iūna i te ir 
Vaiva L a n i a u s k a i t e . Nuo t r . V. P l i o d ž i n s k o 

vas". Ar mes, ateitininkai, ne
same Jo broliai? Tikiu, kad 
Prisikėlęs Kristus norėtų pa
matyti mus pirmuosius išgy
venant Prisikėlimo džiaugsmą 
ir įsipareigojant keisti save ir 
savuosius pagal mūsų ateiti-
ninkišką šūkį. „Visa atnaujin
ti Kristuje". Koks būtų 
džiaugsmas jeigu kiti galėtų 
mus pažinti esant Prisikėlimo 
žmonėmis iš mūsų darbų. 

Rytų Bažnyčioje yra tradici
ja, kai Velykų laikotarpiu ti
kintieji sveikinasi, sako: 
„Kristus prisikėlė", o atsako
ma „Jis iš tikrųjų prisikėlė". 
Ar tai nėra prasmingiau negu 
„su šventėm"? 

Prisikėlęs Jėzus mus viso
keriopai apdovanojo. Atpažin-
kime ir naudokimės Jo dova
nomis ir prašykime daugiau 
Prisikėlimo dvasios ateitinin-
kijai. 

A l d o n a K a m a n t i e n ė 

„Kodėl ieškote gyvo mirusių
jų tarpe"? paklausė angelas 
moteris, atėjusias Velykų rytą 
aplankyti Kristaus kapą. Jei
gu šį angelo klausimą įsisąmo
nintume, kasdieną klausdami 
savęs taip, kaip angelas klau
sė moteris, mes taptume tik
raisiais Prisikėlimo žmonė
mis. Angelo skelbta Prisikė
limo naujiena jau yra skelbia
ma beveik du tūkstančiai me
tų, nors daug kas jos dar ne
išgirdo, o jeigu išgirdo, leido 
ja i apdulkėti , kaip istoriniam 
faktui senoje knygoje. Dar kiti 
išgirdę ją, tur iu galvoje komu
nistinę sistemą, neigė ir net 
bandė stabdyti, kad kiti jos 
neišgirstų. 

Kristaus mirtis taip pat yra 
istorijoje įrašytas faktas. Ta
čiau žinoti faktus mums nieko 
neduoda, jeigu mes į šiuos fak
tus nežiūrime tikėjimo akimis. 
Krikščionių tikėjimas yra Pri
sikėlimo tikėjimas. Išgyvenant 
Prisikėlimą, reikia žengti dar 
žingsnį toliau. Kristus mirė ir 
prisikėlė už mūsų nuodėmes, 
už mus, iš meilės mums, kad 
ir mes prisikeltume. 

Kristaus Prisikėlimas buvo, 
kaip didžiulis sprogimas žmo
nių dvasiniam pasauliui. Su 
Jėzaus prisikėlimu mes tapo

me apdovanoti visokiomis dva
sinėmis malonėmis, sakra
mentais, kūne teikia mums 
malonę tapti Dievo vaikais. 
Net ir Šv. Dvasia atėjo pas 
mus su Jėzaus prisikėlimu. Su 
Jėzaus Prisikėlimu ir Jo ne
šamomis dovanomis, keliamės 
ir mes iš dvasinės mirties. 
Tačiau ir tai dar ne viskas. 
Prisikėlęs Jėzas išsiuntė savo 
apaštalus sakydamas: Gydy
kite ligonius ir prikelkite mi
rusius (Mt. 10:8). Ar mums šis 
Kristaus pasakymas negalio
ja? Jeigu esame Jo gyvoji Baž
nyčia, Jo kūnas, ta i įpareigoja 
kiekvieną iš mūsų. Galime 
kelti mirusius atsivesdami sa
vo šeimos narį, kaimyną ar 
pažįstamą jau seniai buvusį 
bažnyčioje, galime prikelti mi
rusį aplankydami ir paguosda-
mi vienišą ligonį, galime pri
kelti mirusį pasidalindami su 
mažiau turjcčiu, galime pri
kelti duodami padrąsinimo 
abejojančiam, galime prikelti 
mirusį save ir kitą jam atlei
džiant. 

Jdomu, kodėl Kristus nesakė 
keturioms moterims, kad eitų 
ir pasakytų apie Jo prisikė
limą visiems, ką tik sutiks? 
J is sakė: „eikite ir pasakykite 
mano broliams, kad esu gy-

ATEITININKŲ RENGINIAI 
Č ikago je 

B i rže l io 3 d. — Šeimos 
šventė Pal. J . Matulaičio Mi
sijoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

D e t r o i t e 
B i rže l io 3 d. — Ateitininkų 

Šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos 
svetainėje. 

Brangus Broliai ir mielos Sesės Kristuje! 

Iš mirties prisikėlęs Jėzus Kristus guodė bei stiprino savuo
sius ir skatino juos liudyti Jį esant gyvą ir perkeičiantį žmonių 
žemišką tikrovę savo, Dangiškojo Tėvo ir Šventosios Dvasios pa
laima. 

Išganytojo prisikėlimas ir Švenčiausios Trejybės palaima te
stiprina ir mus liudyti Jį savo gyvenimu bei veikla tiek čia, išei
vijoje, tiek ir Tėvynėje. 

Kun. Kęstutis Trimakas 
JAV Ateitininkų sendraugių dvasios vadas 

Sveikiname viso pasaulio Ateitininkiją ir jos vadovybę. Ge
riausi linkėjimai visiems, o ypač Ateitininkų Šalpos fondo na
riams ir rėmėjams. Kristaus prisikėlimo ir per kryžių atpirkimo 
šventėje. 

Ateitininkų Šalpos fondas 

Kristaus Prisikėlimas telaimina visus ir Velykų viltis telydi 
mūsų darbus ir pasiryžimus siekiant visą atnaujinti Jame. 

Jaunučių Ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Brangūs sesės ir broliai ateitininkai, 

Šv. Velykų proga norisi Jums ir sau palinkėti, kad su dėkin
gumu atsigręžę į prisikėlusį Kristų mylėtume kiekvieną žmogų, 
kaip Kristus mylėjo, ir gyventume kiekvieną dieną visa atnau
jindami Kristuje! 

Ateitininkų Namų Lemonte valdyba 

Mielieji Ateitininkai, 

Sveikiname visus, o ypač šio puslapio skaitytojus ir bendra
darbius. Linkime, kad visų namai būtų palaiminti prisikėlusio 
Kristaus ramybe, tikėjimo, vilties ir meilės malonėmis. 

Redakcija 

Cleve lando Maironio kuopos jaunučiai Šeimos šventes programoje rikiuojasi pas i rodymui ,,Visa a tnauj in t i Kris
tu je" : L inas Vai tkus , Aleksas Abriani. Petrikas Žebrauskas, T a d a s Taraškevičius, S t e v e n a s Abriani , Lar isa 
S u š i n s k a i t e . Kr is t ina Paškonyte, Aleksa Sušinskai te Vakaro pranešėja dr. Vida Švarc ienė . 

Nuot r . S . K a z l a u s k i e n ė s 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Bi rže l io 24-liepos 7 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

L i e p o s 8-20 d. — Jaunučių 
ateit ininkų stovykla 

L i e p o s 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

L i e p o s 29-rugpjūčio 5 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla. 

R u g p j ū č i o 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiuliu stovykla. 

R u g p j ū č i o 31-rugsėjo 3 
d. —• Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. 

L i e p o s 29 d. — Dainavos 
metine švente ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Dėl stovyklų in formac i 
j o s prašoma kreiptis į atskirų 
stovyklų vadovus. 

• 

MAS VASAROS 
STOVYKLA DAINAVOJE 

Šių metų Moksleivių ateiti
ninkų vasaros stovykla, kurią 
planuoja ir organizuoja MAS 
CV — Liudas Landsbergis, 
Onilė Šeštokienė ir Edmundas 
Saliklis, vyks Dainavoje nuo 
birželio 24 iki liepos 7 d. Re
gistracijos lapus (4 iš viso) ga
lima gauti per www.ateitis.org 
Registruotis pas Onilę Šešto
kienę, 15 Christine Lane, Me-
dia, PA 19063, ei. paštu 
plunksna@aol.com telefonu 
610-565-5498. Klausimais 
kreiptis pas Onilę arba pas 
Liudą Landsbergį. 

liudas@mindspring.com 
Š. A m e r i k o s MAS 

c e n t r o v a l d y b a 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

#*##**##*#*#####&###&#&##ą##%####X#### 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 VV. Cermak Rd., 

Bemyn, IL 60402 
Tel. 708484-1545. 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tkrtoy Park. IL 60477 

708-6144871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTl) GYDYTOJA 
15643 W. 127»Str. 

Šutą 101 
Lemont, IL 

Tai. 630-243-1010 
Valandos susitarus 
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DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDVVAYCUNIC.S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU. LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaRer SL. Lemorrt. IL 60439 
1301 Copperheld Ave., Suite 113, 

Joiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory HMe 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAIVS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CKHRUROAS 

FAMILY MEDICAL CLINlC 
10811W. 143 St. Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Mospitai 
SHver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Ta). 706-460-2500 

Carčac Diagnosis, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St. 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLĖ, MD 
SCOTTGREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėž», sužeidimu, darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo speciafetai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www. illinoispain .com 

DR, DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weatchester,IL 60154 

Tel. 700-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAfTlENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medtcal Center 
10400 75 St, Kertoshe, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
gaivos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DEoWlDOsŽp& 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vTŽINAS, MD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-4894441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

6449 S. Pulaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. P0SLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Hesffft, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practic* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. 
Hobįrt, IN 4*342 Fa* m. 947-6279 

947-6236 

M. VILIJA /raaVTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualine terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bridfer1ew, IL 

60455. Tel. 706-594-O400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 

http://www.ateitis.org
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Mieli Broliai ir Sesės, 
Tris ilgus metus Jėzus praleido su apaštalais, aiškindamas 

savo misiją. Apaštalai matė taip pat ir Jėzaus daromus stebuk
lus. Tačiau nepaisant viso to, ką jie matė ir girdėjo, po Jėzaus 
nukryžiavimo apaštalai buvo pasimetę ir išsigandę (LK. 24:36). 

Laike viešojo gyvenimo Jėzus skelbė Gerąją naujieną ir gydė 
sergančius. „Jis paėmė neregį už rankos [...J patepė jo akis, 
uždėjo ant jo rankas ir paklausė: ar ką nors matai? šis 
apsižvalgęs tarė: regiu žmones. Lyg kokius medžius matau juoi 
vaikščiojančius. Jėzus vėl palietė jo akis ir jis praregėjo' 
(Mk. 8:23-25). 

Velykų ryte Jėzus padaro stebuklą ir savo artimiesiems drau
gams — apaštalams. Palinkėjęs ramybės, Jėzus juos pakviečia: 
„Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi nei kūno nei 
kaulų, kaip mane matote turint [...] . Tuomet jis atvėrė jiems 
protą, kad jie suprastų Raštus [...], kad Mesijas kentės ir trečią 
dieną prisikels iš numirusių" (LK. 24:37-46). 

Ramybės palinkėjimu ir pakvietimu prisiliesti Jėzus padėjo 
apaštalams iš naujo suvokti visa ką jie matę ir girdėję. Iki pri
sikėlimo apaštalų supratimas Jėzaus misijos buvo miglotas, 
panašiai kaip pagydytojo aklojo vizija — „matau žmones lyg 
vaikščiojančius medžius" (Mk. 8:25). Prisilietus prie pri
sikėlusio Jėzaus, apaštalams „atsiveria protai ir jie suprato 
Raštus". 

Panašiu būdu, kaip neregio ir apaštalų, Jėzus gydo mūsų ak
lumą, atveria mūsų protus ir širdis suprasti Velykų paslaptį. 

Kristus savo žmonijos išganymo misiją tęsia per Bažnyčią, 
skelbiant Šv. Raštą ir teikiant sakramentus — slėpingus 
Viešpaties veiksmus. 

Šis slėpingas Viešpaties veiksmas, išreikštas žodžiais ir veiks
mais, yra ypatingai vaizdus Eucharistijos bei susitaikinimo ir 
ligonių sakramento šventime. Laike konsekracijos, Šventosios 
Dvasios galia, duona ir vynas paverstas Kristaus kūnu ir krau
ju, mums yra teikiami šv. komunijoje kaip vienybės su pri
sikėlusiu Kristumi vaizdus išreiškimas. 

Prieš priimant susitaikinimo ir ligonių sakramentą mes 
dažnai esame neramūs ir susimaišę, kaip apaštalai Velykų ryte, 
iki prisilietimo prie prisikėlusio Jėzaus. 

Nuodėmė ir skaudūs pergyvenimai gali susilpninti mūsų 
tikėjimą, sukelti abejones Dievo Apvaizda. 

Kunigo lūpomis Kristaus ištarti žodžiai — „eik ramybėje" ir 
kunigo rankomis atliktas veiksmas — rankos uždėjimas, 
grąžina mums sielos ramybę, atveria mūsų protus ir širdis, pa
deda atpažinti Dievuje mus besąlyginiai mylintį Tėvą. 

Ne iš karto, o tik pakartojus Jėzaus prisilietimą, aklasis 
visiškai praregėjo. 

Neužtenka tik būti pakrikštytu ir tik kartą priimti šv. komu-
niją bei susitaikinimo sakramentą. 

Kiekvienu sąmoningu sakramentų priėmimu tampriau susi
jungtam su prisikėlusiu ir išaukštintu Kristumi, tiksliau su
prantame, ką reiškia būti krikščionimis, — prisikėlimo žmo
nėmis. 

Džiugių istorinio Kristaus ir viltingo mūsų būsimo pri
sikėlimo linkiu.Jums visiems, mieli broliai, sesės Kristuje. 

Vysk. Paulius A. Baltakis, OSM. 

.... _ 
ATLEISK 

Atleisk man, Viešpatie, kad ryto aušrą 
Aš nepasveikinau, kaip dovaną dar vieną, 
Kad balto sniego pusnį neapkabinau 
Ir mėlyną šešėlį medžio. 
O deimantais sužibusias šakas 
Aš nenuglosčiau akimis, 
Arba migloj paskendusį vėl miestą, 
Kai medžių siluetai, atodrėkio rytais pilki, 
Jį mistiškas sapnais migdina... 

Bet aš girdžiu — 
Varpai iš džiaugsmo nežada nutilti, 
Kad mirtį nugalėjęs leidi man pakilti, 
Tarytum drebulei baltai, 
Kad Tu esi — Prisikėlimas! 
Paguodos ir vilties šaltinis. 
Ir Žodis gyvas — amžinai... 

I r e n a Gelažienė 

Mieli tautiečiai, broliai ir sesės Kristuje! 
Velykų įvykio reikšmė mums ryškėja, kada pamąstome apie 

kryžių. Kristaus kryžius turi dvi puses. Jis turi nukryžiavimo 
pusę, kuri paženklinama Jo kančia ir mirtimi, visu tuo, kas 
įvyko Jo žemiškoje tarnystėje ir baigėsi Didžiuoju Penktadieniu. 
Bet Kristaus kryžius turi ir prisikėlimo pusę, kuri paženk 
linama Jo prisikėlimu iš mirusių, Jo Velykų pergale. 

Velykų geroji naujiena, kuria aš Jus sveikinu švenčių proga, 
yra šita: gyvenkite savo kryžiaus prisikėlimo pusėje, kaip apaš
talas Paulius liudija: „Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš 
numirusių..." (IKor. 15:20). Kristaus prisikėlimas atvėrė mums 
naują gadynę, naują santvarką, naują gyvenimo galimybę. 

Mes dažnai sakome, gyvenimas yra kova. Tačiau Velykos, 
mums primena, kad mūsų gyvenimo kovos vyksta Kristaus pri
sikėlimo pergalės šviesoje. Jis nugalėjo ir sužlugdė mirtį. Jis 
mirčiai suteikė mirtiną smūgį. Todėl visas mūsų gyvenimas 
vystosi šio galingo Dievo veiksmo šviesoje. Velykų Evangelija 
skelbia, kad akmuo, nuristas nuo Kristaus kapo, nuritina sun
kius mirties ir nuodėmės akmenis nuo mūsų širdžių ir sielų. 
Pažinti prisikėlusį Kristų, reiškia pažinti Jo meilės galybę, kuri 
suteikia mums šventą intenciją ir ryžtą mūsų kasdieninių pa
reigų uždaviniams. 

Kristaus prisikėlimas turėtų mus ištempti į visuomeninius 
uždavinius ir pasaulio bėdas. Mūsų iššūkis yra jungtis su tais 
veikėjais viešumoje, kurie ištikimai kovoja prieš žmogaus men
kinimą ir nykimą, apriboja politinius gundymus, jėgos išdi
dumą ir savanaudiškumą bendruomeniniame gyvenime. Konk
rečiai, tai būtų atsakingas rūpestis apsaugoti gamtą ir vispu
siškai praturtinti žmogaus gyvenimą. Tai reikštų įvykdyti tei
sumą ir dalinti gyvenimo būtinybes tokiu būdu, kad jos būtų 
prieinamos visiems Dievo vaikams mūsų pasaulyje. Toks konk
retus velykinis įsitikinimas ir veikimas padarytų žymų skir
tumą mūsų asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime. Tai 
ir reikštų gyventi Kristaus kryžiaus prisikėlimo pusėje. 

Sveikinu Jus, mieli tautiečiai, senosios Bažnyčios velykiniu 
sveikinimu — „Jis prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė!" — ir lin
kiu Jums palaimintų ir džiaugsmingų Velykų švenčių! 

Hansas Dumpys 
vyskupas lietuviams evangelikams 

liuteronams išeivijoj* 

2001 m. Velykos 
Ir vėl Velykų Naujiena skamba visame pasaulyje: „Kristus 

prisikėlė! Pažvelkite į vietą, kur Jis buvo paguldytas!" Tuščias 
kapas Velykų rytą yra pirmasis ženklas, kad kažkas atsitiko su 
Jėzumi po to, kai Jis buvo nukryžiuotas ir palaidotas tą šiur
piąją penktadienio popietę. 

Atkreipiant dėmesį į kapo įvaizdžiui teikiamą reikšmę Velykų 
Evangelijoje, galime suprasti jo svarbą, pritaikydami jo 
reikšmę ir Velykose skelbiamą Naujieną savo pačių atvejui bei 
aplinkybėms. Tai galime padaryti, visų pirma pamąstydami 
apie „kapą" savyje — tą giliai paslėptą vietelę savo mintyse ir 
širdyse, kur „palaidojame" viską, kas prisideda prie mūsų mo
ralinio bei dvasinio merdėjimo, ir net mirties. Galbūt tame 
„kape" palaidota jau nebereikšminga meilė, galbūt talentas, ku
rio nedrįstame ar nenorime panaudoti, gal neišsipildžiusios 
svajonės, apleistas tikėjimas, žuvusi viltis... Mūsų „kapas" 
pažymėtas antkapiu su užrašu: „Čia ilsisi mano rūpesčiai, 
baimės, nepasitikėjimas, apatija, netikėjimas, nenoras įsi
pareigoti ir visi menki pasiteisinimai, sutrukdę atlikti tai, ką 
mane Dievas pašaukė padaryti". Tad sustokime valandėlei prie 
to „kapo" ir pažvelkime, ar jis tikrai tuščias. 

Velykos yra pats geriausias laikas nuristi akmenį ir 
ištuštinti iš savo kapo viską, kas jame merdėja ar jau negyva. 
Velykose mes vėl iš naujo paminime Jėzaus prisikėlimą. Vely
kose mes vėl atpažįstame tą pačią Dieviškąją Dvasią, kuri 
prikėlė Jėzų iš numirusiųjų, kuri mumyse gyvena dabar ir per 
amžius. Dievo Dvasia yra gyvybės, ne mirties dvasia; atsinauji
nimo, ne nusivylimo dvasia, užtikrinimas, kad Jėzaus pažadas 
suteikti mums gyvybę išsipildė (Jn 10:10). 

Tėvų marijonų vardu siunčiu džiaugsmingų Velykų lin
kėjimus „Draugo" redakcijai, administracijai, visiems darbuo
tojams, skaitytojams ir rėmėjams. Visus prisiminsime savo 
maldose, kad Prisikėlusio Viešpaties Naujiena pasklistų po 
jūsų širdis ir namus. Tad mes meldžiamės: Alleluia!" 

Linksmų šventų Velykų! 
Kun. Donald S. Petraitis, MIC 

Provincijolas 
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Danutė Bindokienė 

PRISIKĖLIMO KRAUJAS 

Kai prisikėlęs Kristus 
žaizdotom kojom ėjo, 
viltis apgaubė širdis 
visų, kurie tikėjo... 

Prie tuščio Kristaus kapo 
sargai pavargę snaudė, 
džiaugsmingas Aleliuja 
po visą žemę gaudė... 

Šv. Velykų rytas 
aušo šviesus ir naujas, 
lelijomis sužydo 
Prisikėlimo kraujas... 

Romualdas Kisielius 

• Jurbarkas. Vasario 17 d. 
Jurbarko dekanato jaunimo 
centre bei A. Giedraičio Gied
riaus gimnazijoje Jurbarko 
dekanatas ir Kauno arkivys
kupijos jaunimo centras su
rengė jaunimo dieną „Naujas 
amžius Dievo delnuose". Po 
bendro prisistatymo dalyviai, 
susiskirstę į grupeles, diskuta
vo apie pašaukimus (vadovas 
— Kauno kunigų seminarijos 
klierikas K. Blužas), vertybes 
(vadovės — Kauno arkivysku
pijos Jaunimo centro refe
rentės R. Gečaitė ir L. Daugė
laitė), krikščionišką]'} atleidi
mą (vadovas Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centro refe
rentas A. Kučikas) ir kt. Ren
ginio dalyvius A. Kučikas su
pažindino su popiežiaus Jono 
Pauliaus II naujuoju apašta
liškuoju laišku Novo millennio 
ineunte. Jaunimas taip pat 
dalyvavo spaudos konferenci
joje, meditavo švč. Trejybės 
bažnyčioje, šventė Eucha
ristiją. Susitikimas baigėsi 
linksma vakarone. 

Sveikiname sulaukus 
šventų Velykų! 

Lietuvoje svarbiausiąja 
.krikščioniškąja metų švente 
laikomos Velykos. Gyvendami 
toli nuo savo tėvynės, be abe
jo, pastebėjome, kad pirmeny
be teikiama ir kitoms šven
tėms. Pvz., JAV-se, ypač iškil
mingai ir džiugiai švenčiamos 
Kalėdos. Tai galima pastebėti 
ir iš „priedų", siūlomų parduo
tuvėse prieš šventes, ir iš svei
kinimų gausybės, siunčiamų 
artimiesiems, net klientams 
bei pažįstamiems, su kuriais 
kitu laiku jokio ryšio neturi. 

Kaip visgi mes turėtume di
džiuotis, kad lietuviai (anuo
met nedaug ragavę mokslo ar 
vadinamosios europinės kul
tūros) vėliausiai iš Europos 
tautų pažinę Kristaus mokslą, 
suvokė tikrąją Velykų prasmę 
ir Prisikėlimo stebuklo svarbą 
krikščionybės esmei. 

Tiesa, parduotuvėse ir prieš 
Velykas rasime proginių svei
kinimų, šokoladinių zuikučių 
ir margučiams dažų, bet pa
mėginkime paieškoti tikrosios 
Velykų prasmės simbolio Kris
taus... Atrodo, kad tai tik sma
gi pavasario pradžios šventė, 
suteikianti progą įsigyti naują 
aprangą, iŠsiteplioti pirštus 
margučių dažais ir, pamiršus 
kalorijas bei cholesterolį, be 
jokio sąžinės graužimo kram
tyti šokoladą... 

Bet kiekvienam krikščioniui 
Velykos yra ir turi būti pati 
prasmingiausia šventė. Juk 
Kristaus prisikėlimas iš numi
rusiųjų yra pamatas, ant ku
rio pastatyta visa krikščio
nybė, visas mūsų tikėjimas. 
Be Velykų, visa tai, ką mokė 
Jėzus, būtų tik gražūs žodžiai. 
Tikroji Atpirkėjo misija, Dievo 
pažadėta žmonijai nuo jos is
torijos aušros, ilgus amžius 
skelbta pranašų, buvo Didžioji 
Auka, kurią turėjo paaukoti 
vienintelis Jo Sūnus. Tik toji 
Auka buvo raktas, galėjęs ati
daryti duris į dangaus kara
lystę, galėjęs žmogui sugrą
žinti jo paveldą, prarastą pir
mųjų tėvų nuodėme: teisę va
dintis Dievo vaikais. 

Šventame Rašte sakoma, 
kad Kristus atėjo pas savuo
sius, bet savieji Jo nepriėmė; 
pakviestieji į karaliaus puotą 
atrado kitų reikalų, kitų už
siėmimų ir atsisakė toje puo
toje dalyvauti. Tad dėl to rei
kėjo .,mokyti ir krikštyti visas 
tautas", tad dėl to reikėjo „eiti 
j visas kryžkeles ir siaurąsias 
gatveles", ir kviesti į dangiš
kąją Karaliaus puotą visus su
tiktuosius. Taigi, ir mus. 

Vienintelė sąlyga, kad į tą 
amžinybės puotą kviestieji pa

tektų, buvo pasipuošimas ati
tinkamu drabužiu. O šv. Ve
lykų naktį pašventintas van
duo gali iš to „puotos dra
bužio" išplauti visas dėmes, 
padaryti jį švarų ir akinančiai 
baltą, kaip velykinės lelijos. 

Tam tikra prasme ir tą 
„Velykų vandens paslaptį" 
mūsų protėviai suprato. Pagal 
lietuvių papročius, vanduo, 
ypač tekantis, Velykų rytą 
turi magiškų galių: juo nu
praustas veidas visuomet bus 
skaistus, švarus, be dėmių; iš 
debesų krintantis lietus — 
vanduo — ant galvos gali net 
plikam plaukus atauginti, o 
neūžaugai suteikti galimybę 
gerokai ūgtelėti; pagirdžius 
tuo „velykiniu vandeniu" gy
vulius, apšlakscius trobas, pa-
laisčius beatsigaunančius po 
žiemos pasėlius, suteikiama 
tiek daug apsaugos, kad visų 
metų kenkėjai, sausros, ligos 
negali to švento vandens nu
galėti. Daugiausia naudos ir 
apsaugos žmogui suteikia van
duo, pašventintas Velykų vi
gilijoje — t.y. Didįjį šeštadie
nį. Ir pakanka vos lašelytį įla
šinti į ežerą, upę, kūdrą, kad 
tame vandenyje nesiveistų 
parazitai, neskęstų žmogus ar 
gyvulys... 

Žinoma, galime sakyti, kad 
vandens galių tradicijos yra 
užsilikusios iš pagoniškųjų 
laikų. Kaip ir kiaušinio, tuo 
pačiu ir dažyto — margučio — 
simbolika, ugnis, Velykų rytą 
šokanti iš džiaugsmo ir mai
nanti spalvas saulė, ir pan. 
Tokių papročių bei tradicijų 
randama ne vien Lietuvoje 
(pvz., tekančios saulės Šokis 
Velykų rytą žinomas ir Airi
joje). Tad labai prasminga, 
kad Bažnyčia, užuot su tomis 
apraiškomis kovojusi ar jas 
draudusi, sutapatino su Kris
taus Prisikėlimo šventės iš
kilmingumu, džiaugsmu. 

Gyvenant toli nuo savo 
kilmės krašto, senąsias tradi
cijas ir papročius nelengva iš
saugoti. Nejučiomis įtaką da
ro gyvenamosios šalies aplin
ka, ypač tokia daugiakultū-
rinė, kurią sutinkame JAV-se. 
Galbūt dabar jau nebebus 
lengva laikytis lietuviškų Ve
lykų ar kurios kitos šventės 
papročių ir Lietuvoje, nes sve
timų kultūrų įtaka yra ir pa
traukli. Visgi labai svarbu 
išsaugoti tai, ką esame nuo 
neatmenamų laikų paveldėję. 
O viena tų šviesių tradicijų — 
nepamiršti tikrosios Velykų 
prasmės. Tad linkime visiems 
linksmų Kristaus Prisikėlimo 
švenčių! 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA Į VILNIŲ 

Balandžio pirmoji diena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Nr.12' 
— Kas nuskriaudė šią kilnią damą, darbščiausią iš 

darbščiausių? Kas jai neatlygino už darbą? 
Seimo narys mirtinai išsigando. Jis tuojau pat išsi

ėmė iš savo piniginės penkis šimtus litų ir įkišo mote
riškei į delną. Dabar ji užsidėjo vainiką ant galvos ir 
su plakatu įlindo į palapinę, o seimūnas nusifotografa
vo su Don Kichotu. 

— Kilmingieji kilnios šalies aristokratai, — prabilo 
Don Kichotas atsisukęs į susirinkusį Seimą. — Narsos 
princai, dailios princesės, šaunus lordai, perai, marki
zai, nemirtingoji riterių giminė, palaiminta karalių ir 
kunigaikščių tauta, aš atvykstu iš Ispanijos, karaliaus 
Pilypo III siunčiamas su geros valios linkėjimais. Ispa
nijos karalius linki jums ilgo amžiaus ir tiek turto, 
kad jo nebotų galima pralošti lošimų namuose. 

— Todėl mano patarimas jums, kilnos tautos vadai, 
padidinkite savo algas trigubai — patys sau, ne ki
tiems. Jūsų karalius privalo jums mokėti grynu auksu 
iš savo iždo —jūs tarnaujate jam sąžiningai ir slaptai, 
nekeldami į paviršių to, kas normaliai nekeliama vi
suomenės labui. Iš kur ateis auksas — ne jūsų reika
las — valdžios. Imkite, imkite ir dar kartą imkite 

Abiem rankom. Jei nebus kur slėptis, pasislėpsite po 
auksu! Būdami turtingi, jūs galėsite teisingiau atlikti 
savo pareigas tarnybines, o jei ratas pasisuktų į prie
šingą pusę, tai ir netarnybines. Neužmirškite ir savo . 
vaikų. Kada jūsųTrišenės tuščios, tada ir jūsų širdys 
tuščios, neminint rankų ir kojų —jos be aukso nepaju
da iš vietos. Ir nepajudės. 

Kilmingieji Seimo nariai, nemažiau kilnūs teismai ir 
teisėjai, jeigu jūs dirbsite tokiu sąžiningumu ir skuba, 
kaip dirbate dabar, tai velniams užteks darbų labai la
bai ilgiems laikams. Taip buvo Barcelonoje prieš 400 
metų, taip yra dabar. Nusikaltėlių nebuvo ir nėra, o 
jūs, kilnūs ponai, savaime aišku, visuomet esate ir 
būsite teisūs ir nekalti. Neužmirškite Romos aristo
kratų patarimo: „Auksas valdo mus!" Šventa tiesa. 
Valdo ir valdys. Auksu net ir šventieji karūnuojami. 

— Kilnusis tautos elitas, nors aš, prisipažinsiu, bū
damas ispanas, neskiriu žodžio elitas nuo žodžio Aly
tus, vadovaukitės sveiku protu ir sugebėkite atskirti 
angelą nuo velnio. Dabar josų tarpe, aš jaučiu, velnių 
yra daugiau nei angelų, kadangi daug angelų išvyko į 
Vokietįją, Anglįją, Ispaniją, Ameriką... Ten liepos auk
su žydi. Galbūt, nežinau, bet Ispanijoje nėra medžio, 
auksu žydinčio. Tikėkite, nors jums patogiau netikėti. 
Nepaisant, kad angelų sumažėjo, tačiau vis vien vel
niai egzistuoja paslapčia, vidurnakčiais, prie mažos 
šviesos arba visai tamsoje. Sako, kad šviesa kenkia 
akims. Sąlygoms pasikeitus, pasikeičia ir velniai — 
apsirengia baltai, kartais prisega sparnus. Jie suvilio-' 
ja Seimo narius gražiais žodžiais, poetiniais posmais, 

patriotine dainele, o kartais, jūs tikrai nepatikėsite, 
kilnios giminės dama! Ir paslaptingais ryšiais su pa
slaptingomis asmenybėmis iš paslaptingo pasaulio. 
Egzotika be išimties suvilioja jautrios sielos seimo 
narį arba poetą. Todėl iš anksto sakau jums, kilmin
gieji Seimo nariai, velnių jūs neįveiksite, pasiduokite 
jiems be kovos. 

— Velniai pažadės jums atostogas danguje, bet tik 
po atsisveikinimo su žeme — ne anksčiau. Ir įtikins 
jus, kad pragaro nėra, bet dangus yra, bet pasiekia
mas tik velnių rankomis, nešvariomis arba visai juo
domis. Jie padarys jus savo tarnais už dolerius, kurie 
po dvyliktos nakties pavirsta lapais. Bet, kaip sakoma, 
geriau lapai, negu nieko. Dabar velniai gudrūs, 
išradingi, baigę aukštuosius ir slaptuosius mokslus, 
turi gerus ryšius su graikų mitologija, prekyboje ir 
pramonėje groja* pirmuoju smuiku pirmos rūšies salo
nuose... 

— Šių dienų velniams nereikalinga jūsų siela, jie 
neklausia, ar turi ją. Geriau, kad neturėtum. Jiems 
reikia jūaų kraujo, širdies ir galvos — kuo tuštesnė, 
tuo geriau. Mokslas žmogų pagadina, padaro jį men
ku, beturčiu, skurdžiumi, einančiu nežinia kur, neži
nančiu, kur slepiasi aukso gyslos. Tik velnių keliais ei
dami per trejetą metų pasidarysite milijonieriais. 

— Peškitės tarp savęs. Nepasiduokite veltui. Visuo
met balsuokite prieš. Būkite nesukalbami arogantai, 
tada bosite garsūs, laikraščiai jūsų kilnias mintis 
linksniuos. Juo bus daugiau maišaties, tuo greičiau 
kils jūsų algos, ponai aristokratai 

— Kalbėkite visi kartu — kalbos jus iškels virš tylių 
galvų. Nedirbkite daug. Juo mažiau dirbsite, tuo jūsų 
rankos bus juodesnės. Juo kitiems blogiau, tuo jums 
geriau — vieša paslaptis. Jūsų destruktyvi veikla gali 
būti konstruktyvi, jei pasinaudosite Niccolo Machia-
velli patarimais. 

— Kilnūs riteriai, aš labai abejoju jūsų riteriškumu, 
kada pasidarysite turtingi, jūsų šalyje atsiras daug be
turčių ir bedarbių — nepadėkite jiems. Ne jūsų reika
las. Tegu beturčiams padeda beturčiai, bedarbiams be
darbiai, ligonims tegu padeda ligoniai, našlėms ir 
našlaitėms tegu padeda našlės ir našlaitės, jie nedirba 
nei tautai, nei valstybei, nei jums, ponai aristokratai. 
Valdžios pareiga rūpintis elgetomis ir paliegėliais. Jei
gu vaikai laksto gatvėmis nuogi ar pusnuogiai, tegu 
taip ir laksto iki pavargs — nekiškite nosies į kitų 
žmonių sriubą. Tegu jiems padeda kiti, o jūs ne kiti, 
jūs esate kilnūs ir turtingi lordai, todėl jums netinka 
sirgti kitų ligomis. Gerbkite save labiau už kitus, tada 
ir kiti gerbs jus. 

— Jei kas miršta badu, leiskite numirti. Mirusieji 
badu, pagal šventąją bibliją nueis tiesiai į dangų, o 
dangaus negailėkite vargšams — dangus nėra jūsų 
dominija. Jei kas skundžiasi maža pensija, suma
žinkite ją pusiau arba visai atimkite. Jūsų šventa va
lia, apsaugota įstatymais. Gailestingumas riteriams 
nepadeda laimėti nei pragarsėti. Būkite išradingi pa
tys sau. būkite kuklumo viršūnės be kalno žymės, 
liūtai katino galva! 

Bii« Hanpiau 
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KRISTAUS MIRTIS IR 
PRISIKĖLIMAS IŠ NUMIRUSIŲ 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Ant kryžiaus mirties agoni
joje Viešpats Jėzus apie devin
tą valandą garsiai sušuko: 
„Mano Dieve, mano Dieve, ko
dėl mane apleidai?" (Mt. 27, 
46) Jis kaip mažas vaikas šau
kėsi ir savo Motinos: „Mama, 
Mama!" Marija atsiliepė: 
„Mieliausias Sūneli, aš čia. Aš 
Tavęs neapleidau". Jėzus vėl 
galingu balsu sušuko: „Tėve, į 
Tavo rankas atiduodu savo 
dvasią". Ir su tais žodžiais nu
mirė (Lk. 23, 46).Staiga žemė 
pradėjo drebėti, saulė užtemo. 
Žaibas ir griaustinis trenkė j 
šventyklą. „Šventyklos uždan
ga perplyšo pusiau" (LK 23, 
45), kaip Jėzus buvo sakęs 
Gamalijėliui, kad tai bus Jo — 
Mesijo ženklas. Pakilo vėtra ir 
trys kryžiai pradėjo svyruoti į 
visas puses. Nepaprasta bai
mė ir panika apėmė žmonių 
minią, buvusią prie Kalvarijos 
kalno. „Atsivėrė kapų rūsiai ir 
daug užmigusių šventųjų kū
nų prisikėlė iš numirusių, iš
ėjo iš kapų. Po Jėzaus pri
sikėlimo jie atėjo į šventąjį 
miestą ir daug kam pasirodė" 
(Mt. 27, 52-53). 

Prie Viešpaties Jėzaus pri-
kryžiavimo ir mirties „buvo 
daug moterų, kurios žiūrėjo iš 
tolo. Jos buvo atlydėjusios Jė
zų iš Galilėjos, Jam patarnau
damas. Tarp jų buvo Marija 
Magdalietė, Jokūbo ir Juozapo 
Motina Marija ir Zebediejaus 
sūnų motina" (Mt. 27, 55-56). 
Iš apaštalų tik vienas Jonas 
neapleido Kristaus ir Jo Moti
nos iki pat mirties. Apaštalai 
i i nusivylimo ir nepaprasto iš
gąsčio pamiršo, ką jiems Vieš
pats kalbėjo apie savo kančią, 
mirtį ir prisikėlimą iš numiru
sių. 

Jau Jėzus buvo miręs, kai 
Jam šimtininkas Longinas ie
timi pervėrė šoną ir širdį. To
dėl kareiviai Jėzui nelaužė 
blauzdų kaulų, nes buvo aiš
ku, kad Jis yra tikrai miręs. 
Žydai neleido, kad nukryžiuo
tųjų kūnai pasiliktų ant kry
žių Šabaso dieną. Jau penkta
dienio vakarui artinantis, at
vyko iš Arimatėjos Juozapas, 
kuris irgi buvo Jėzaus moki
nys. Su juo atėjo ir Nikode
mas, sinedriumo narys. Juodu 
nuėjo pas Pilotą ir paprašė lei
dimo Jėzaus kūną palaidoti. 
Nikodemas, Juozapas ir apaš
talas Jonas nuėmė Viešpaties 
Jėzaus kūną nuo kryžiaus ir 
trumpam laikui padėjo ant 
Marijos, Jėzaus Motinos, ke
lių. Galime suprasti, koks 
skausmas, tarsi kalavijas, vėl 
pervėrė Jos širdį. 

Netoliese buvo Arimatiečio 
Juozapo sodas ir sode naujas 
kapo rūsys, kuriame dar nie
kas nebuvo laidotas. Nikode
mas buvo atsinešęs apie šimtą 

svarų miros ir alavijo mišinio. 
„Taigi jie paeme Jėzaus kūną 
ir suvyniojo į drobules su kve
palais, kaip reikalavo žydų 
laidojimo paprotys" (Jn. 19, 
40). 

Taip ne visiškai Viešpaties 
kūnas balzamuotas buvo pa
laidotas Juozapo kape. Marija, 
Jėzaus Motina, labai norėjo 
pasilikti Juozapo darže. Bet 
šiaip taip moterims pasisekė 
{tikinti, kad Jai geriau naktį 
praleisti Eucharistiniame na
me, kur buvo paskutinė va
karienė. Žydai prisiminę, kad 
Viešpats Jėzus yra kalbėjęs, 
jog Jis prisikels trečią dieną iš 
numirusių, nuėjo pas Pilotą ir 
prašė apsaugoti kapą iki tre
čios dienos. Pilotas jiems at
sakė: „Štai jums sargyba — 
eikite ir saugokite kaip išma
note. Tada jie nuėję paženk
lino antspaudu akmenį ir pas
tatė sargybą" (Mt. 27, 65-66). 

Marija, Dievo Motina, visą 
naktį praleido besimelsdama 
ir prašydama dangaus Tėvą, 
kad jis grąžintų Jos Sūnų 
gyvą ir sveiką visoje garbėje. 
Nikodemas ir Juozapas Ari-
matietis atnešė moterims dau
giau balzamo-miros ir alavijo 
mišinio. Ankstų sekmadienio 
rytą, saulei dar neužtekėjus, 
moterys išėjo balzamuoti Jė
zaus kūno. Jų mažas būrelis 
pasidalino į tris dalis. Marija 
Magdalietė pati viena nutarė 
eiti ir ištirti, kokia yra aplinka 
— ką veikia sargybiniai, kaip 
galima atrišti akmenį nuo ka
po angos. Tik staiga pasirodė 
galingas meteoras, kuris ne
paprasta šviesa nušvietė visą 
Jeruzalę ir su dideliu griausti
niu trenkė į kapo akmenį. 
Visa žemė sudrebėjo. Viešpa
ties dvasia įžengė į palaidotą 
Jėzaus kūną, kuris buvo ap
rengtas jau dangiškais dra
bužiais. Viešpaties Jėzaus kū
nas kape išbuvo nuo penkta
dienio vėlaus vakaro, visą šeš
tadienį, iki ankstyvo Velykų 
ryto. Trisdešimt aštuonias va
landas trumpiau, kaip pra
našavo Danielius. Kaip teolo
gai moko, Dievas pagreitino 
Kristaus įsikūnijimą ir iš nu
mirusių prisikėlimą, išklausy
damas Marijos maldų. 

Viešpats Jėzus pirmiausia 
apsireiškė savo Motinai Mari
jai. Jis įžengė į Marijos kam
barį su pirmuoju saulės spin
duliu. Su kokiu džiaugsmu ir 
meile Viešpats Jėzus susitiko 
su savo Motina, niekas neap
sakys. Evangelijos neaprašo 
Kristaus apsireiškimo savo 
Motinai gal dėl to, jog, minint 
apsireiškimą Marijai Magda
lenai, savaime aišku, kad Jė
zus turėjo pirmiausia pasiro
dyti savo Motinai. Marija 
Magdalietė atėjo prie kapo ir 
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Roger van der Weyden (apie 1440). 
Motinai. 

pamatė, kad akmuo nuverstas 
nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas 
Petrą ir Joną, ir pranešė, kad 
Jėzaus nėra kape. Kas nors Jį 
išvogė iš kapo. Abudu apaš
talai atbėgo ir rado, kaip Ma
rija Magdalietė sakė. Petras ir 
Jonas sugrįžo labai susirūpi
nę. Jie rado Zuzaną ir Salome, 
Zebediejaus žmoną, kurios bu
vo Jėzaus mokinės. Jos apaš
talams prisipažino, jog mačiu
sios angelą, kuris liepė pra
nešti apaštalams, kad Jėzus 
prisikėlė iš numirusių. Petras 
nutarė, kad moterys dėl dide
lio rūpesčio pakvaišo. 

Marija Magdalietė, pasiliku
si prie kapo, stovėjo lauke ir 
verkė. Pasilenkusi į kapo vi
dų, pamatė du angelus. Jie 
paklausė, ko ji verkia. Ji at
sakė, kad paėmė mano Vieš
patį ir nežinau, kur Jį padėjo. 
Atsisukusi ji pamatė ir Jėzų, 
kurio apsiverkusi nepažino. 
Jai atrodė, kad tai sodininkas. 
Kai Jėzus į ją prabilo jos var
du Marija, tai tuojau, šauk
dama Raboni — Mokytojau, 
puolėsi prie Jėzaus kojų. Jė
zus jai tarė: „Nelaikyk manęs! 
Aš dar neįžengiau pas Tėvą. 
Verčiau eik pas mano brolius 
ir pasakyk jiems,- kad aš žen
giu pas Tėvą ir jūsų Tėvą, pas 
Dievą ir jūsų Dievą" (Jn. 20, 
17). 

Marija Magdalietė nuėjo ir 
pranešė mokiniams, kad ma
čiusi Viešpatį ir ką Jis jai sa
kęs. O Petras tik tada įtikėjo, 
kad Kristus prisikėlė iš numi
rusių kai Marija, Dievo Moti
na, pasakė, jog Ji matė savo 
Sūnų gyvą ir garbingą. Kapo 
sargybiniai atbėgo į miestą ir 
kunigams pranešė, kas įvyko. 
Kunigai tuojau susitiko su se
niūnais pasitarti. Visi nutarė 
kareivius papirkti. Jie davė 
sargybiniams daug pinigų ir 
liepė sakyti, kad, jiems bemie
gant, Jo mokiniai naktį kūną 
išvogė, ir pažadėjo juos apgin
ti, jei valdytojas apie tai iš
girstų. Tas gandas yra paskli
dęs pas žydus iki mūsų laikų 
(Mt. 28, 11-15). 

Toks Rašto aiškintojų, ku
nigų ir fariziejų aklumas, blo
gos valios užkietėjimas ir veid
mainiškumas gali būti tik su 
šėtono pagalba. Jie žinojo, kad 
Jėzus Nazarietis prisikėlė iš 
numirusių ir yra gyvas, bet Jo 
ir dabar nepripažino. Taigi jie 
ir nebandė ieškoti mirusio kū
no. Viešpats Jėzus Rašto aiš
kintojus, fariziejus, išvadino 
pabaltintais grabais, gyvatė
mis, angių išperomis, kurie 
neištruks nuo pasmerkimo į 
pragarą. Jis, nusivylęs savo 
tauta, labai graudžiai kalbėjo: 
„Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai 

Prisikėlęs Kristus apsireiškia savo 

pranašus ir užmuši akmeni
mis tuos, kurie pas tave siųsti. 
Kiek kartų norėjau surinkti 
tavo vaikus, kaip višta suren
ka savo viščiukus po sparnais, 
o tu nenorėjai! Štai jūsų na
mai bus jums palikti tušti. 
Taigi aš jums sakau: nuo da
bar jūs manęs nebematysite, 
kol netarsite: „Garbė tam, ku
ris ateina Viešpaties vardu! 
(MT. 23, 37-39). 

Viešpats Jėzus pirma aplan
kė tuos, kurie ėjo drauge su 
Juo į Kalvarijos kalną ir daly
vavo Jo kančioje bei mirties 
agonijoje. Iš apaštalų tik vie
nas Jonas buvo ištikimas iki 
Viešpaties mirties. Prisikėli
mo iš numirusių dieną, jau va
karop, Jėzus prisiartino prie 
dviejų mokinių, kurie keliavo į 
Emausą. Tai buvo Simonas, 
kuris prižiūrėjo sinagogą, ir 
Kleopo sūnus. Juodu Kristaus 
neatpažino. Jų akys atsivėrė 
ir atpažino Jėzų tik, kai Jis 
laimino duoną prie stalo. Kai 
Viešpats pranyko jiems iš 
akių, jie kalbėjo: „Argi mūsų 
širdys nebuvo užsidegusios, 
kai Jis kelyje mums kalbėjo ir 
atvėrė Raštų prasmę?" (Lk. 
24,32) 

Iš Emauso mokiniai tuojau 
sugrįžo į Jeruzalę. Ir kai jie 
apaštalams pasakojo, kas atsi
tiko kelyje, Viešpats Jėzus at
sirado tarp jų ir prabilo: „Ra
mybė jums!" Apaštalai persi
gando. Jiems atrodė, kad mato 
dvasią. Jėzus pradėjo raminti. 
Parodė rankas ir kojas. Kad 
apaštalai būtų tikri, jog mato 
tą patį Jėzų gyvą, paklausė 
juos, ar neturi ko nors valgyti. 
Jie padavė Jam keptos žuvies 
gabalą. Jis paėmė ir valgė jų 
akyse. Jėzus apaštalams pri
minė, ką Jis jiems sakė, kad 
Mesijas turėjo kentėti, numir
ti ir trečią dieną prisikelti iš 
numirusiųjų. 

Tomas nebuvo dar matęs Jė
zaus, prisikėlusio iš numiru
siųjų. Jis netikėjo, ką jam, 
mačiusieji Jėzų gyvą, pasako
jo. Jis sakė: „Jeigu aš nepama
tysiu Jo rankose vinių dūrio ir 
neįleisiu piršto į vinių vietą, ir 
jeigu ranka nepaliesiu Jo šono 
— netikėsiu" (Jn. 20, 24). Po 
aštuonių dienų, kai ir Tomas 
buvo drauge su kitais apaš
talais paskutinės vakarienės 
salėje, Kristus atsirado tarp 
apaštalų ir juos pasveikino. 
Tomui liepė paliesti Jo kūną, 
įdėti pirštus į žaizdas ir būti 
tikinčiu. Tomas sušuko: „Ma
no Viešpats ir mano Dievas!" 
O Kristus jam atsakė: „Tu įti
kėjai, nes pamatei! Palaiminti 
tie, kurie tiki nematę" (Jn 20, 
19-20). 

Viešpats Jėzus bendravo ir 

mokė apaštalus 40 dienų. Jie 
aplankė Alyvų darželį, Golgo
tos kalną, kur Jis buvo nu
kryžiuotas ir ant kryžiaus mirė. 
Kristus aplankė net tas vie
tas, kur apaštalai žuvavo, su 
jais kartu kepė žuvis ir valgė. 
Viešpats per 40 dienų aplankė 
visas vietas, kur pamokslus 
sakė. Ant Tabor kalno buvo 
susirinkę apie penki šimtai 
žmonių, kurie pažinojo Kristų, 
klausėsi Jo pamokslų ir tikėjo, 
kad Jis yra Mesijas. Jie norėjo 
ir dabar Jį pamatyti. Viešpats 
jiems čia apsireiškė ir kalbėjo 
apie savo dangišką karalystę. 

Su apaštalais valgant ir 
vaikščiojant, mokė juos, kaip 
reikia elgtis su tikinčiaisiais 
pagonims. Jis sakė, kad iš pa
gonių tikinčiųjų nereikia per 
daug reikalauti. Tuo tarpu rei
kia juos priimti, ir jiems pa
kanka tikėjimo Jo žodžiais. 
Per keturiasdešimt dienų Jis 
pateikė daug įrodymų tikintie
siems, kad Jis yra gyvas, 
jiems aiškindamas apie Dievo 
karalystę. Viešpats Jėzus ap
sireiškė ir keletui rabinų, ku
rie buvo atvykę tikintiesiems 
aiškinti, kad Kristus nėra pri
sikėlęs iš numirusiųjų. Kris
tus staiga pasirodė, ištiesęs 
kryžiumi rankas, kad visi ma
tytų Jo prikryžiavimo žaizdas. 
Rabinai, pamatę tokį Jėzų, 
persigando ir pabėgo. 

Tikintiesiems ir apaštalams 
labai rūpėjo, kada gi ta kara
lystė bus įsteigta, nes Vieš
pats daug kartų kalbėjo apie 
savo karalystę. Susirinkime 
jie pradėjo klausinėti: „Viešpa
tie, gal Tu šiuo metu atkursi 
Izraelio karalystę?" (Apd. 1, 6) 
Viešpats Jėzus trumpai atsa
kė, kad ne jų reikalas žinoti 
laiką ir metą, kuriuos Tėvas 
nustatė savo galia. O kai nu
žengs ant jų Šventoji Dvasia, 
jie bus liudytojai visoje Judė
joje ir lig pat žemės pakraščių. 

Viešpaties Jėzaus kalbos vi
są laiką buvo surištos su dan
gaus karalyste, kuri nėra iš 
šio pasaulio. O apaštalai ir 
klausytojai žinojo tik žemišką 
karalystę, kuri yra visiems 
aiški tikrovė. Dievas, viso pa
saulio sutvėrėjas, turi būti 
aukščiausia tikrovė, o kaip 
sunku mums išbristi iš Šios 
žemiškos tikrovės į dievišką 
karalystę. Dievas mums gyve
na neprieinamoje šviesoje. Įsi
kūnijęs Dievo Sūnus atėjo į 
mūsų pasaulį paruošti kelią į 
tą dievišką karalystę, kurioje 
gyvena visa Švč. Trejybė. 
Kristus yra pasakęs, kad Die
vo mintys ir keliai, tai nėra 
žmogaus mintys ir keliai. Bet 
Viešpats Jėzus kalbėjo apie 
dievišką karalystę žmogaus 
lūpomis, žmonių kalba. Kris
tus savo išėjimą iš šio pasaulio 
parodė žmogaus būdu. Jis pa
kilo į aukštį už debesų. Tai 
buvo Jo įžengimas į Švč. Tre
jybės Dievybę, nes Jis yra Die
vo Sūnus. Dabar jau du tūks
tančiai metų, kai Dievo pri
gimtyje yra ir žmogaus pri
gimtis. 

Nešu tau. Viešpatie, aš savo džiaugsmo auką, — 
Išsaugotą, išaugusią jaunų dienų javuos. 

Tu man davei gyvenimą kaip gintarinį lauką, 
Pražydusį pavasariais gražiausios Lietuvos!.. 

/Bernardas Brazdžionis/ 

Mielieji tautiečiai, 

Nuoširdžiai sveikinu Jus su artėjančia prisikėlimo ir 
atsinaujinimo švente — šventomis Velykomis. 

Tegu Velykų rytas pasitinka Jus ir Jūsų šeimas saule, 
dangaus žydryne, žiedų lietumi, spalvingais margučiais, 
stipria sveikata, dvasios ramybe, meile ir Dievo palaima. 

Nuoširdžiai Jūsų, 

Ambasadorių* Vygaudas Ušackas 

Vašingtoną darbuotojų vardu 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 

Vėl skaisčiau ir dažniau sušvinta saulė, pradeda skleis
tis medžių lapai ir žiedai, žaluma atgyja pievos. Tai 
ženklas, kad šv. Velykos — Kristaus prisikėlimo šventė 
— vėl lanko mus. Su džiaugsmu sveikindamas visus 
„Draugo" skaitytojus su šia — tiek sielos, tiek materialio
sios gamtos atsinaujinimo švente, linkiu, kad kiekvieną 
iš mošų aplankytų įkvepianti Velykų dvasia, kad visi 
mes, ir mūsų tėvynė Lietuva kuo greičiau sulauktų savo 
lūkesčių ir siekių išsipildymo. Linkiu visiems geros, paki
lios nuotaikos, sveikatos, sėkmės, energijos ir veržlumo 
visose JOsų veiklos srityse. 

Giedrius Apuokas 

' - * * • 

AČIŪ TAU, NUOSTABI PAUKŠTE! 
Nedažnai dabar tenka pra

mogauti. Bet Šioje didelėj 
šventėj, Sausio 13-osios de
šimtmečio paminėjime, daly
vauti teko. 

Garbingi Lietuvos istorikai 
H. Gudavičius bei A Bumb-
lauskas šią smurtinę mūsų at
laikytą pergalę prilyginę di
džiajam Žalgirio mūšiui, vadi
no iškiliausio vardo istoriniu 
įvykiu. 

Tikrai brangi ir skaudi ši 
pergalė mūsų tautai, jos tik
riesiems piliečiams. Skaudi 
tiems, kuriuos nedylanti at
mintis sieja su artimųjų bei 
pažįstamų netektimi. 

Šventė vyko Panevėžio mu
zikiniame teatre. Salė — pil
nutėlė. Kai prasidėjo koncer
tas, čia įsivyravo tokia tyla, 
rodos, girdėjau šalia sėdinčio 
širdies dūžius... 

Kokie dideli kontrastai de
dasi mūsų Panevėžyje, dar 
dažnai vadinamu Čikaga. 
Kraupios žudynės, kraujas, ir 

Duccio Di bounirtMgna Tomo netikėjimas. 

čia pat tokie meno stebuklai. 
Pačiam šalčiausiame viduržie
my nuostabiai gieda „Volun-

Paaiškinsiu, tai Panevėžio 
kamerinis moterų choras, pel
nęs tarptautinį pripažinimą. 
Sulaikiusi kvapą dėkojau 
Viešpačiui už tuos nuostabiau
sius merginų balsus. Jie aidė
jo tikrai nežemiškomis intona
cijomis, keitėsi, mainėsi kaip 
graži vaivorykštės juosta, ža
vėjo skambumu, alsavo išau
gusia įtampa. 

Kaip labai praturtėjau! Gir
dėjau čia ir ankstų pavasario 
rytą kylančio į padangę vytu
rio čirenimą, ir upelio tylų dai
navimą ir balsą liūdno grįžu
sio varnėno, kuris neberado 
savo namų. Ir tame didingame 
balsų skambėjime girdėjau Lo
retos bei jos likimo brolelių 
šauksmą, kai jų kūnais mėga
vosi okupantų tankai. O, kaip 
tikroviškai „Volungėlė" išgie
dojo moterų raudą. Iš šiurpo 
kūnas girdint jų aj, aj, aj, ui, 
ui, ui, uii... 

žodžių nereikėjo, nors karts 
nuo karto „Volungės" giedo
jimą keitė aktoriaus R. Janso
no skaitomos eilės. „Volun
gės" balsai skambėjo taip har
moningai, kaip vienas gerai 
sustyguotas instrumentas. 

Prie kuklaus dirigento pul
to, ant kurio degė ir mūsų 
akyse tirpo atminimo žvakelė, 
stovėjo juodu kukliu rūbu ap
sirengusi ansamblio vadovė 
Gražina Viržonienė ir grakš
čiais rankų judesiais dirigavo 
savo išpuoselėtai „Volungėlei". 

Negražbyliauju. Šiandien į 
rankas rašiklį paėmiau todėl, 
kad negaliu nutylėti to matyto 
stebuklo. „Volungėlė", giedok 
ir viduržiemy, ir ankstyvą pa
vasarį. Giedok ir raudok dar 
neapraudotų visų kritusių už 
laisvę brolelių. Ačiū tau, nuos
tabi paukšte. 

Zita Arimavičienė 
Panevėžys 
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Jaunavedžiai Vilija ir Roberts. 

VILIJA IR ROBERTS — 
2000 M. LAPKRIČIO 11 D. 

Vilija Meilytė ir Roberts 
Gaikis Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, 
kun. Jono Kuzinsko ir ev. lut. 
kunigo Eriks Jekobsons buvo 
sutuokti, dalyvaujant dide
liam pulkui pamergių ir pa
brolių bei daug svečių iš 
Čikagos ir kitų miestų. Jung
tuvių apeigas atliko abu kuni
gai. 

Skaitymus skaitė Alida Vi-
taitė lietuviškai ir Laura Pa-
eglis — latviškai. Sutuoktuvių 
apeigų metu galingai skam
bėjo „Veni Creator" ir „Tėve 
mūsų" giedant operos na
riams, o „Marijos varpelį", 
gražiai sugiedojo operos choro 
dainininkės: Nelia Paulaus
kaitė, Gražina Stauskas ir 
jaunosios motina Irena Mei-
lienė. Dirigentas ir vargonų 
palyda — muz. Ričardo Šoko. 

Vaišės vyko Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje, Le-
monte. Jaunuosius pasitiko 
tėvai Irena ir Vladas Meilės, 
Mirdza ir Arturs Gaikis lietu
višku papročiu su duona, 
druska ir vynu, linkėdami jau
niesiems gražaus sugyvenimo 
ir daug meilės vienas kitam. 
Jaunosios tėvai pasveikino 
gausiai susirinkusius ir pa
kvietė Alidą Vitaite, „Antro 
kaimo" aktorę, pravesti vestu
vių puotą. Vaišes pradėti su 
malda ir palaiminimu buvo 
pakviesti kunigai: Jonas Ku-
zinskas ir Eriks Jekobsons. 

Sotinomės šeimininkės Aldo
nos Šoliūnienės skaniai paga
minta vakariene. Po vaka
rienės pirmasis savo šeimos 
vardu sveikino jaunojo tėvas 
Arturs Gaikis, kuris džiaugėsi 
dabar turintis trijų Baltijos 
valstybių atstovus savo šei
moje. 

Po dar daug sveikinimų ir 
linkėjimų pirmąjį šampano 
tostą pakėlė pirmoji pamergė 
Lina Meilytė. Sugiedojome 
jauniesiems „Ilgiausių metų". 
Neatsiliko ir pirmasis pabro
lys Arnolds Freimanis su 
šampano taure ir sveikini
mais. Sudainuota ir latviškai. 

Pabaigoje Vilija ir Roberts 
Gaikis visiems padėkojo už 
dalyvavimą jų šventėje ir 
kvietė visus linksmintis. Pra
dedant jaunųjų valsu prie jų 
jungėsi pamergės su pabro
liais, tėvai ir svečiai. 

Kaip įprasta, buvo mesta 
jaunosios gėlių puokštė, kojos 
raikštelis ir valgytas jaunųjų 
torto pirmas kąsnis. Buvo su
dainuota „Močiute širdele" ir, 
kaip įprasta, buvo visos kitos 
vestuvinės apeigos. Linksmy
bės tesėsi iki vėlumos. 

Jaunųjų pasiekimai: Vilija 
baigė „Nativity B. V. M." 
pradžios mokyklą, žemesnę ir 
aukštesnę lituanistinę mo
kyklą, Maria mergaičių gim
naziją, pradėjo studijuoti Illi
nois universitete Urbanoje ir 
įsigijo bakalaurą iš sociologi-

Lietuvių visuomenė yra 
daug kartų girdėjusi ir skai
čiusi spaudoje apie liaudies 
menininkę Uršulę Astrienę, 
kuri daug kartų mokė mar
ginti kiaušinius Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, 
Čikagoje. Uršulė Lukoševi-
čiūtė-Astrienė gimė ir augo 
Lietuvoje. Lukoševičių šeimoje 
buvo trys mergaitės ir trys 
berniukai. Rusams okupavus 
Lietuvą, šeima atsidūrė Ame
rikoje. Uršulė ištekėjo ir iš
augino gražią lietuvišką šei
mą: dvi dukras ir du sūnus, 
kurie yra veiklūs visuomeni
ninkai, sekdami tėvų pėdomis. 

Norint daugiau patirti apie 
liaudies menininkę, teko su
tikti ir išsikalbėti Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, ku
riame Uršulė Astrienė daug 
metų moko kiaušinių margini
mo meno. 

— Kaip priėjote pr ie 
kiaušinių gražinimo meno? 
— Lietuvoje kiaušiniai turi 
gražią ir įdomią moralinę 
reikšmę, surištą su Kristaus 
Prisikėlimu. Iš apvalaus kiau
šinio, lengvai dūžtančio, iš
sirita gyvybė, kuri buvo miru-
si-negyva. Lietuvoje, ypač kai
me, buvo paprotys Velykų 
šventėms marginti kiaušinius, 
kartais buvo net galvojama, 
kad jie teikia laimę ir kartu 
nuveja piktąsias dvasias. Da
nutė Bindokienė savo knygoje 
„Liaudies papročiai" įdomiai 
aprašė kiaušinių reikšmę, ar
tėjant Velykoms. Kiaušinius 
marginti išmokau iš savo ma
mos. Ji turėjo menišką „gys
lelę" ir nepalaužiamą kantry
bę, kurios labai reikia, sku-
tinėjant margučius. Užaugau 
savo mamos — mokytojos glo
boje, kas įgalino mane ir ja pa
sekti. Būdama Vokietijoje ir 
gyvendama Amerikoje, pradė
jau skaityti knygas apie įvai
rias meno apraiškas ir dėl to 
priėjau prie savo kiaušinių 
marginimo formų. 

— Rodos, kad be kiau
šinių marginimo, užsiima
te i r kitomis meno iš
raiškomis? 

— Anais laikais Lietuvos 
kaimai ir miesteliai neturėjo 
pinigų, o gal nebuvo galima 

jos ir psichologijos. Vėliau Illi
nois Čikagos universitete įsi
gijo magistro laipsnį „spėriai 
education" ir dabar dirba savo 
srityje. Nuo paukštytės dienų 
skautė, aktyvi skautė akade
mike. Šoko „Grandis" ansamb
lyje ir daug metų dirbo Lietu
vių fondo raštinėje. 

Roberts baigė Illinois uni
versitetą, ten ir susipažino 
savo būsimąją. Dabar jis yra 
„Midwest Airlines" keleivinių 
lėktuvų pilotas. 

Linkime jaunai porai lai
mingo vedybinio gyvenimo. 

IRA 

UrSule Antnenė tarp ropų, iŠ kurių Šiaudeliu Ramina papuoftalufl 

gauti dirbtinių papuošalų 
eglutėms, vestuvėms bei gim
tadieniams. Neturėdami paga
mintų papuošalų, žmonės pa
tys pasigamindavo pagal su
gebėjimus. Kaip minėjau, pa
sekiau mamos pėdomis. Esu 
daug metų dirbusi prie Ka
lėdų eglutėms papuošalų kū
rimo iš rugių šiaudų. Kalėdų 
eglučių papuošimai, pagamin
ti iš šiaudų stiebelių, yra pa
garsėję visoje* Amerikoje, š ie 
papuošalai yra įvairiausi: 
žvaigždutės, paukščiai, ange
lai, nameliai ir daug kitų. Be 
to, daug dirbdavau papuošimų 
iš siūlų. 

— Kokie liaudies mena i 
J u s daugiausia domina? 

— Mėgstu visokį liaudies 
meną, bet daug laiko skiriu 
darbams iš rugių šiaudelių. 
Visi mano darbai atspindi Die
vo sukurtą pasaulį, todėl iš 
šiaudelių sukuriu gražias lau
ko gėles, medžius, augančius 
prie sodybų, angelus, globo
jančius žmoniją, ir visa tai, ką 
matau gamtoje. Darbai iš 
šiaudelių pareikalauja labai 
daug laiko ir kantrybės. No
rint išgauti spalvas, reikia 
rasti šiaudų su skirtingais at
spalviais. Šiaudus reikia su
karpyti į smulkius gabalėlius, 
išlyginti lygintuvu ir mažiau
sias detales priklijuoti. 

— Kiek laiko užima pa
veikslo pagaminimas? — 
Kuriu įvairių formų ir dydžių. 
Vienus pasiseka sukurti per 
porą ar trejetą valandų, bet 
prie didesnių ir reikalaujančių 
daugiau detalių, praleidžiu 
net savaites. Norint ką nors 
gražaus sukurti, turiu prisi
ruošti. Prieš pradedant kūry
bos darbą, turiu išsipaišyti 
ant popieriaus lapo ir numa
tyti smulkiausias detales. 
Daug laiko pareikalauja spal
vingų šiaudų suradimas. Me
no darbas, nesvarbu, kokios 
rūšies jis bebūtų, pareikalauja 
daug laiko, kantrybės ir už
sispyrimo pradėtą darbą už
baigti. 

— Ar teko dalyvauti pa
rodose i r parodyti sukur tą 
meną visuomenei? 

— Esu dalyvavusi daugelyje 
Amerikos miestų ruoštose pa
rodose. Per savo gyvenimą esu 
turėjusi 20,000 mokinių, ku
riuos mokiau margučių margi
nimo, kalėdinių eglučių pa
puošalų iš šiaudų gaminimo ir 
paveikslų kūrimo pagal pa
ruoštus planus. Aš esu laimin
ga, kad galiu perduoti žinias 
jaunesniajai kartai. Man teko 
dalyvauti parodose ir semina
ruose šiuose miestuose: De
troite, Clevelande, Putname, 
Scranton, Montrealyje (Kana
doje), Battle Creek, Grand Ra-
pids, Washington, DC, Mil-
waukee ir daugelyje mažesnių 
miestelių. Suruoštoje visų tau
tybių ir įvairių meno šakų 
parodoje, įvykusioje Milwau-
kee, WI, teko laimėti pirmąją 
premiją. Esu gavusi daug pa
gyrimo lapų ir įvertinimų 
išstatytiems darbams. Daug 
darbų yra išdėstyta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Džiaugiuos, kad mano sūnūs 
ir dukterys pamėgo šį meną. 
Galiu pasidžiaugti, kad, Die
vui padedant, šiais lietuvių 
tautos pamėgtais menais už
siimu jau 32 metus. Esu 
dėkinga Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejui už įverti
nimą mano darbų ir pakvie
timą kas metai demonstruoti 
kiaušinių marginimą. 

Menas menui nelygus, vieni 
tapo paveikslus, kiti dirba su 
keramika, dar treti audžia au
dinius, o aš pasilikau prie mū
sų tautos pamėgtų liaudies 
meno dirbinių... 

— Dėkoju Uršulei Astrie-
nei už suteiktą pasikal
bėjimą ir linkiu Dievo pa
laimos jos darbams — d a r 

L. REGIO FOTOPARODA DRAUGAS, 2001 m. balandžio 14 d., šeštadienis 

Lino Regio darbų fotoparo-
da, pavadinta ,,Image and 
Form", atidaryta Tuscon, AZ. 
š.m. balandžio 14 d. ir veiks 
iki gegužės 6 d. Kartu su L. 
Regio fotografijomis eksponuo
jamos Sara Jonės nuotraukos 
ir Rose Lee skulptūros. 

ŠAUNIAI JOJA 
KAROLINA 

Šį pavasarį Oak Brook, 111., 
Vidurio Amerikos Žirgų drau
gijos metiniame pokylyje Ka
rolinai Lieponytei buvo įteiktas 
prizas už pereitų metų dau
giausia laimėjimo taškų savo 
kategorijoje surinkimą. 

Karolina taip pat gavusi 
„Grand Champion" žymenį už 
išskirtinai puikų jojimą Mil-
wauke mieste, kur laimėjo 
jaunių kategorijoje savo kla
sės pirmąją vietą. Ji jau kelin
ti metai dalyvauja įvairiuose 
..American Saddlebread" žirgų 
pasirodymuose su savo žirgu, 
dažnai laimėdama pirmąsias 
vietas. 

Iš Lino Regio fotoparodos. 

best 

Dr. Edis Razma savo naujagime 
dukrytę anksti pradėjo pratinti 
.jungtis į lietuvišką veiklą" — jie 
abu modeliavo „Žiburėlio" pavasa
rinėje madų parodoje, ruoštoje Pa
saulio lietuvių centre Lemonte šį 
pavasarį. I. T i jūnėl ienės nuotr 

ilgai džiuginti visuomenę 
įvairiais meniškais kūri
niais. 

Kalbėjosi: 
Antanas Paužuolis 

Karolina Lieponytė su savo žirgu. 

shop.com 

FEATURINGtHE BEST ART FROM L I T H U A N I A 

JŪSŲ interneto ryšys su žinomiausiais rr> 

Lietuvos menininkais. 
Parduodame tapybą, keramiką, 
liaudies meną ir juvelyrinius 
gintaro darbus. 

Prašome apsilankyti 
www.bestartshop.com 

& xplore creative works of art 
s h o p . c o m 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 

Atsidarę taupomąją sąskaitą 
First Personai Banke, 
gausite aukštą — 4.00% APY nuošimtį. 
Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui 

\ yf^rpęi 
— Personai 

BuiUing Personai Banking Retattonskips?" 

riARFTFl.nRTTTfiP 
6162 S. Archer Ave, 
Chicago, U. 60638 
(between Austin and McVkker) 
(773) 767-5188 

ORIANPrARK 
15014 S. LaGrange Rd 
Orland Park, IL 60462 
(near DomJnick's and WaJgreen'») 
(708) 226-2727 

Annual Percentage YiekJ (APY) h aftecava as of january 29. 2001 and is subject to chang« without no?fce 
Mmimum deposrt of $100 is raquirad to obtain the APY. 

• i 

http://shop.com
http://www.bestartshop.com
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S I O 1 o d a r b ą" 
įvairus 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847.808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110. 

Window YVashers and Gutter 
Cleaners Needed! 

100 teams needed to start NOW! 
Work Mon.-Sat. 7 am to 4 pm. 
Teams of 2 to 3 people men or 

women Mušt ha ve own car, speak 
some English. No experience 

needed. Will train. 
Make S500+ per week each person! 

Come today - start tomorow. 
2101 Ogden A ve., Downers 
G rovė, IL 60615. (Zierbart 
Building). Enter in back of 

building. Phone: 630-737-0100. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namu njošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900 

'HAPPY EASTER GREETINGS^ 
to a!l oi our customers from 
Crawford Sausage Co. Ine 

2310 S. Pulaski, Chicago, IL 
773-277-3095 

..Everything Fresh as a Daisy 

1^1 $ i a u g o $ 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

jei esate vieniša, pavargote nuo 
kasdieninės buities, o į senelių 

n-imus nesinon, kviečiu gyventi j 
savo namus šeimoje. 

Tel. 773-581-8982. Prašau palikti 
žinutę lietuviškai. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje ieško 

darbuotojų, galinčių dirbti 
geneologijos skyriuje, 

bibliotekoje bei meno skyriuje. 
Skambinti 773-582-6500. 

Būtina turėti „Žalią kortele" 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) {vairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. = 
Būtini legalūs dokumentai. 
Skambinti: 630-920-0238; 5 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carlislestaffing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Mare'k. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

E L E K T R O S 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOMOOUC. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frante Zapois ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte Kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
32061/2 VVeet 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 

pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 

vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų Tel. namų 708-422-9861, 

mobilus 773-317-6965. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window YVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have validdnver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English 
LA. McMahon Window VV'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Gydytojų asociacijos narė 
diagnozuoja ligas, 
duoda patarimus. 

Tei. 773-778-3563, Valerija. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rasių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Tunu darbo draudimą. 

I S.Benetts. tel. 630-241-1912.t 

Moviog! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 
jos ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816r7114. 

Ieško darbo 
40 metų moteris-moky toja 
ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius arba mažus vaikus, 

gaminti maistą ir gyventi kartu. 
Tel. 630-964-4162, Vilma 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 VV. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

N A U J I E N A ! 
Lietuviški šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos! 

Tai pat švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišraines, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 

Čikagoje bei jos priemiesčių parduotuvėse: 

Sunset Foods, Garden Fresh ir Fresh Farms, taip pat Čikagoje — 
Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery. Talman Delicatessen. 

Baltic Bakery, Harves Time Foods, The Produce Center, VVindy City 
Produce Man, GilMart, UkrainiariVillage Groceries, Gene's Sausage 

Shop and Deli, Joe and Frank's.Three Sisters, Ted's Fruit Market. 
Happy Foods; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer Foods, AWL 

European Deli; Palos Park — Frangella ltalian Imports. Darien — 
Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-I Meats; Berwyn — Berwyn 
Foods, Berwyn Fruit and Vegetable Market, Long Grove — Amberland 
Artisants; Lake Zurkh — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh: M t 
Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — Greenwood Fruit Market; 

Morton Grove — Produce World; Skokk — Village Place, European 
Style Deli, Market Place on Oakton; Schiller Park — B B's Produce and 

Meat; Mundelein — ALEF Sausage and Deli; Lincolnwood — 
Lincolnwood Produce; Wood Dale — Georgetown Foods and Helen's 

Delicatessen; VVheeling — Garden Fresh; Bloomingdale — 
Springbrook Market; Melrose Park — Caputo Foods; Hinsdale — Wild Oats 
Market; Niles — Alpine Dellkatessen, ArKngton Heights — Valli Produce ir kt. 

Maisto produktai taip pat parduodami 
Mi!waukee, Detroit, Cleveland, New York, Denver, San Francisco, 

Los Angeles, Atlantoje, Indianapolyje ir Miami. 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse, paskambinkite mums ir mes 
pristatysime produktus j jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų t e l e fonas : 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
F o o d D e p o t Internat ional 

Tel.: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

AMBEJt CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526. 

TJ!^7!Te{RčarT^rransportation Co. 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias, 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesnė informacija tei. 773-283-
6922. tax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. iki 7 V.v, 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

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

GARDENING ANGEL 

Cemetery Plantings 
Seasonal Florai Plantings 
and Maintenance For 
Famtry G ravės 
LEE VVHITTINGTON 
312-786-1299/ wh!L440yahoo.corn 

fclls to LITHUANIA 
fronv$0.21 per/mln 

GfMtratMtotrMhMtofmtvorld-JMryday, anyfcme. 
For tofomution catt Long Distunce Pott 

7-^00-449-044.^1 

woivo£ 

lt makes a vvorld of difference vvhen ycu fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-tnp travet to Lithuania eas«r and more r.orvement thar SAS. 
From Chicago. we offer daly service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholrr.. When you're ready to return, you'H enjoy same-dsy travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp. Just caf! yoor Trave1 Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or viS't our vvebsite at vww scandmavian.net. 
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1921 m. 

8900 Sot/rn AftCHKR ROAD, WJU.OW SMMNGS, l u n o i s T a 708.839.1000 

Šešios pokvliu salės - tinka įvairumą progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas m** 

35 iki 40 svečių 

DOfMDOC JVOtft 

40 M 60 svočių 

J*!?: 
r t l 
safOftTOOtt 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiaivyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iri 13S svečių 

9 
IMfcKfjtffH 

125 iki 175 svečių 

225 fa S50 svečių 

Nekilnojamasis turtas 
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r9 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VriceMai: 773*64-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Jsfs* MIS 
A les and e r J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

,3UD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767^655 mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 
»«mfnm>»įSi 

Rt7MAX 
REALTORS 

0fK.(773) 22*- *7t l 
H0ME(70«42S-71M 
MOHL r77315304205 

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

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-660-5968 
Pager: 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtą* 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

m 
Teiou paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gauiant finansinę paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
S B U I L O E R 8 . Ine. 

Kompanija pagal joaų užsakymą 
stato riaukto namus. 

GRAŽINA J O N A V I C I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
jonavic iusOhome.com 

GmtUtfc 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
BusinoM (708) 423-9111 
Voks Mad (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Re». 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Parduoda 
Parduodu pilnai 

atremontuotą butą Vilniaus 
centre prie Operos ir baleto 

teatro, 4 aukšte, su liftu. 
Langai i kiemo pusę, pastatas 

ant Neries kranto. Trys 
kambariai ir vonia. Papildomas 

elektrinis šildymas, nauji 
trigubi langai, neperšaunamos 
durys. Palieku visus virtuvės 
baldus ir įrengimus. Norint 

daugiau informacijos, prašau 
kreiptis j Birutę Vizgirdienę 
tel. 011-370-2-61-71-73 arba 

mobilus 8-286-08-111. 
Fax. 011-370-2-608919. 

Ieškau merginos, norinčios 
kartu išsinuomoti 1 arba 2 

miegamųjų butą Hickory Hills 
ar aplinkiniuose rajonuose. 
TeL 630-204-4632, Eglė . 

O A K L A W N 
4 2 0 7 - 1 5 W . 9 5 S t 

C o n d o m i n i u m s from 
l B d . - $ 5 9 , 9 0 0 ; 

2 B d . - $ 6 9 , 9 0 0 
A N G I E 7 0 8 - 2 2 0 - 0 4 0 0 ; 

7 0 8 - 4 5 6 - 4 0 4 0 . 

D u vaikinai, gyvenantys 2 
m i e g a m ų j ų bute Westmonte , 

pr i imtų gyventi vieną arba 
dvi tvarkingas merginas. 

Skambinti teL 630-750-8441. 

Išnuomojamas vieno 
miegamojo butas. 

$560 per mėnesį, įskaitant 
šildymą. 

Skambinti teL 312-6234)603, 
po 6 vai, vak, 

linuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 j mėn. + ,jsecurity" 

Tel. 773-434-4543 

Planuojantiems pirkti nekilnojamą turtą! 

nemokamas 
seminaras \M 
Š. M. BALANDŽIO 21 D., Registruokitės iki balandžio 
ŠEŠTADIENI,! 1.00 VAL. įeĮ fjQgĮ 485-8135\ 
UNAI SCALTY. inc. tr ųĄ^^fmttH&tAJfnov^. no, kvtosti Ginimų 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

T e l . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuvin ia i ir įva i rūs tortai 
• L ie tuviškas mais tas—"catered" 
• S iunč iame m ū s ų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

a*cE 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Te l . 312-644-7750 
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir užkandž ia i 

m i e s t o centre 
Savaitgali uždaryta 

m mm 

http://www.carlislestaffing.com
mailto:Pransee@aol.com
http://scandmavian.net
mailto:amikulis@usa.com
http://jonaviciusOhome.com
http://WWW.MAZEIKA.COM


KERŠTO KNYGA 
„Beveik visi turėtume ką 

atiduoti į Grūto parką. Bet 
tada eksponatai nesutilptų ir į 
pačius didžiausius Dzūkijos 
raistus",- rašoma „poezijos" 
rinkinio „Grūto parko lyrika" 
(Totalitarinės poezyos antolo
gija, 1940-1990) įžangoje, pa
sirašytoje 2000.07.30 data. Tai 
teisybė. 

Knygą išleido leidykla „Gai
rės", sudarytojas Vaclovas 
Paulauskas. Joje sudėti įvai
rių lietuvių autorių eilė
raščiai, skirti Stalinui, komu
nizmui, komunistų partijai ir 
t.t. Tarp autorių yra ištikimų 
komunistų, rašiusių iš įsitiki
nimo, yra rašeivų, kurie garbi
no kiekvieną valdžią, ir yra 
žinomų veikėjų antikomu-
nistų, kurie jaunystės metais 
parašė po keletą „proleta-
riškų" posmų. Tai tikrų tik
riausia keršto knyga. Nepa
žįstu nei sudarytojo, nei 
domėjausi šios leidyklos pro
dukcija, nors žinau, kad 
„Gairių" žurnalas leidžiamas 
prosovietine dvasia (nežinau, 
ar jis beina). Nesunku įžiūrėti, 
kam taikyta poezijos „anto
logija" (šis terminas, aišku, 
leidėjų naudojamas šaržuo
jant). 0 darbo įdėta daug, nes 
tikslas buvo ne parodyti, kas 
ir kiek rašė liaupsių komuniz
mui, o norint „išrengti" dabar
tinius dešiniuosius, patrio
tiškai nusiteikusius aktyves
nius veikėjus. Jeigu knygos 
pasirodymą įjungsime į bend
rą kontekstą su šiandienine 
postkomunistų revanšo politi
ka, išeis įdomus vaizdas: vie
nas po kito griūva iš postų 
ministrai, dr. Bobelis paskel
bia idėjinės vienybės su „so
cialdemokratais" pareiškimą, 
konservatorių (dešimt metų 
skelbusių antikomunizmą) ir 
socialdemokratinės koalicijos 
(kelintą kartą persivadinusių 
komunistų) vadai bendroje 
spaudos konferencijoje pa
reiškia apie savo vienybe opo
zicijoje. Išdegintos žemes poli
tikai labai aktyviai pritaria ir 
įtakingoji žiniasklaida. Tas 
šampanas, kurį LDDP-čiai po 
Seimo rinkimų gėrė su savo 
koalicijos partneriais socialde
mokratais (kai sužinojo, kad 
gavo daugiausia balsų), dabar 
tulžies ašarų čiurkšlėmis 
trykšta, nes pergalę jiems 
nušvilpė iš po nosies preziden
to sudaryta mažumos koalici
ja. 

Nors, kita vertus, pagalvoji, 
sveika kai kam ir iš mūsų pa
triotų atsistoti ant žemės, pri
siminti jaunystės klaidas, 
užuot skraidžius padebesiais, 
galvojus apie savo neklysta
mumą ir skaičiavus šapus ant 
svetimos galvos. 

Peržiūrėjus knygą, kurioje 
daugiau kaip 500 psl. (argi ji 
išleista skaityti), kyla ne su
sierzinimas ar nusivylimas 
mūsų patriotais, o greičiau 
širdgėla dėl išprievartautos 
tautos. Vadinasi, leidėjų pa
stangos supriešinti mus gali 
nueiti veltui, nes tokių, kaip 
aš, bus ir daugiau. Sąmo
ningai neminėsiu pavardžių 
poetų, kurių eilėraščiai čia 
spausdinami, o jų yra gyve
nančių abiejose Atlanto 
pusėse. Apsiribosiu bendro
mis mintimis, kilusiomis 
užvertus knygą. 

Patys primityviausi „soc-
realizmo" eilėraščiai, aišku, 
parašyti 1941 m. ir pirmai
siais pokario metais, kada vie
ni puolė glėbesčiuotis su oku
pantais, o kiti gelbėjo savo 
kailį ar organizaciją nuo ka
lėjimo ir trėmimo. Dešimt
mečiams bėgant, išradingi li
teratai „meile" komunizmui 
pradėjo įvilkti į tam tikras 
idėjines miglas: rašė apie 
neįvardintą partizaną, apie re
voliuciją, kurią galima buvo 
suprasti kaip asmenybės vidi
nę revoliuciją, ir t.t. Charakte
ringa, kad beveik nėra pasku

tinio sovietinio dešimtmečio 
jaunosios kartos poetų (dabar 
jie jau pusamžiai). Jie buvo 
taip išgudrėję, kad, įteikdami 
spaudai knygą, duoklę reži
mui sugebėdavo atiduoti pos
meliu apie taiką ar užuomina 
apie II Pasaulini karą (o duok
lės reikėjo, nes tik su tokia 
sąlyga knyga galėjo išvysti 
dienos šviesą). Vieną pavarde 
vis dėlto paminėsiu. Sudaryto
jas labai norėjo apkaltinti pad
laižiavimu socializmui talen
tingą poetą bei prozininką 
Jurgį Kunčiną ir išspausdino 
jo keletą eilėraščių, iš kurių 
viename („Gimęs po karo") 
gal galima būtų įžvelgti kažką 
panašaus į politiką: 

Viskas jau rodės baigta, 
viskas tylu ir palaidota. 

Tiktai neužmiršta, skauda, 
sakė viena moteris. 

Parodė ji gilų bunkerį -
sutręšę pušiniai rąstai, 

Aplink - tamsžalės eglės, 
pavirtę kurčiu skausmu. 

Rodė ir vieną kapą lyg žalią 
tarpmiškio kapčių; 

„Einant tarnybines pa
reigas. Keturiasdešimt šeš

tais". 
Ką jūs, malonus skaitytojau, 

čia įžiūrite? Aš matau, kaip 
poetas oficialia fraze, taikoma 
sovietinio pareigūno žūties at
veju („einant tarnybines pa
reigas"), apgaudinėja cenzo
rius. Ant tos pat meškerės 
kabliuko papuolė ir knygos su
darytojas, kuris, matyt, manė, 
kad čia kalbama apie rau
donąjį partizaną. Kadangi 
veiksmas vyksta Dzūkijoje, 
nekyla abejonių, kad autorius 
kalba apie žaliąjį partizaną. 
Taip dažnai darydavo poetai ir 
taip mokėjo skaityti skaityto
jai - frazei suteiktas dvigubas 
dugnas. Gali skaityti ir vie
naip, ir kitaip. Eilėraščio pasi

rinkimas rodo knygos sudary
toją sovietiniais laikais buvusį 
nedidelį poezijos žinovą. Jur
gis Kunčinas yra gimęs 
Dzūkijoje, Alytuje, kur augo 
kartu su mokytojo ir poeto, 
partizanų ryšininko Konstan
tino Bajerčiaus, užmušto tar
dant saugume (beje, Bostono 
enciklopedijos leidėjai apie tai 
nežinojo), sūnumis. Jam ne
reikia aiškinti, ką Dzūkijos 
miškų kauburėliai slėpė po sa
manomis. 

Nesunku suprasti, kodėl 
būtent Jurgis Kunčinas norė
tas pritempti iki raudonojo 
poeto: šiandien jis rašė labai 
jau aštrius politinius komen
tarus „Valstiečių laikraštyje" 

ir „XXI amžiuje". Sudarytojas 
ir epilogo autorius, matyt, ne
labai orientuojasi ir šian
dieninėje politikoje (jis tik
riausiai tiesiog vykdo užsa
kymą), nes J. Kunčiną prista
to kaip dešiniųjų ideologą. 
Juokinga šį jaunystėje labai 
talentingą plevėsą rašytoją 
matyti ideologu likimo ironija 
- jo brolis iš tiesų yra vienas 
LDDP ideologų) Jurgis tiesiog 
puikus rašytojas, bet blogas 
politikos komentatorius, ku
riam po eilinio jo komentaro 
vis ketindavau rašyti laišką: 
mesk politiką, negadink talen
to. Užsimojęs kritikuoti kon
servatorių priešus, jis dažnai 
persūdo taip smarkiai, kad 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 
* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL' 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.CPM - _ -

būna gaila pačių konservato
rių. 

Nerekomenduoju šios kny
gos ieškoti nusipirkti. Be ke
liolikos žinomų poetų pa
vardžių, netikėtai atsiradusių 
po raudonaisiais eilėraščiais, 
daugiau žinių ji nesuteiks, tik 
bus pikta, kad parėmėte 
kerštininkus. 

Audronė V. Škiudaitė 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
MOKSLEIVIAMS 

Lietuvos moksleiviai turi sa
vo naują laikraštį „Mokyklos 
frontas". Dvylikos puslapių, 
spalvotais viršeliais, gana mo
dernaus dizaino laikraštis 
pradėtas platinti 5,000 eg
zempliorių tiražu visoje Lietu
voje. 

Pasak laikraščio redakto
riaus Lino Pupelio, yra susi
formavusi nuomone, kad 
moksleiviai niekuo nesidomi, 
neperka jokios spaudos, o iš 
tikrųjų jie iki šiol neturėjo nė 
vieno laikraščio, skirto būtent 
jiems. „Yra keletas laikraščių 
mokytojams, jaunimui, bet nė 
vienas iš jų nenagrinėja bū
tent moksleivių vargų mokyk
loje. Bandysime tapti tokiu 
leidiniu", — sakė L. Pupelis. 

„Mokyklos frontas" orientuo
jasi į vyresnių — 9-12 klasių 
moksleivius. Leidinys rašo ir 
rašys tik apie moksleivius ir 
jiems įdomius dalykus mokyk
loje. „Sakyti, kad būsime 
moksleivių tribūna, ginsime jų 
teises, būtų gal kiek per skam
bu, tačiau iš esmės siekiame 
padėti moksleiviams. Steng
simės suteikti jiems kuo dau
giau naudingos informacijos 
apie švietimo sistemą, mokyk
lų gyvenimą ir problemas. Be 
kita ko, spausdinsime ir nau
dingą informaciją apie egza
minus, stojimą į universitetus, 
mokslo knygas, įvairius nau
dingus patarimus, pavyzdžiui, 
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Siųsdami per VVestern Union8, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę.. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Westem Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 
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* 
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I 1 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-600 
www. westemunion com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje" 

kaip surengti gerą paskutinį 
skambutį arba kaip pasikeisti 
blogą mokytoją", — sakė laik
raščio redaktorius. 

„Mokyklos fronto" pirmame 
numeryje spausdinamas po
kalbis su švietimo ir mokslo 
ministru Algirdu Monkevi
čiumi, svarbiausios numerio 
temos — privalomi narkotikų 
testai mokyklose, aukštųj ų 
mokyklų bandymai įvesti vi
siems privalomą mokestį už 
studijas, svečių registracijos 
mokyklose tvarką. Kitos te
mos — konkursinio balo skai
čiavimas universitetuose, ma
tematikos vadovėlių gausa, re
feratai internete. Yra ir mo
kyklinio humoro puslapis „Pro 
vamzdžio skylutę". (ELTA) 

• Kulautuva. Vasario 1-3 
d. A. C. Patria Jaunimo na
muose Kulautuvoje Kauno ku
nigų seminarijos III-IV kurso 
auklėtiniams buvo surengta.-? 
seminaras tema „Aš ir bend
ruomenė: gyvenimo ir tikėji
mo refleksija". Seminarą vedė 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centro referentai. Jo metu 
gvildentas individo ir bend
ruomenės santykis, aptarti 
bendruomenės lūkesčiai dvasi
ninkijos atžvilgiu, komandinio 
darbo svarba ir (gūdžiai. Se
minaro dalyviai Kulautuvos 
jaunimo namuose ir Paštuvos 
vienuolyne šventė Eucharis
tiją. Šv. Mišias aukojo kur.. E. 
Vitulskis. 

A L V V A Y S W I T H F L O V V E R S ! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai & J 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,Justice, !L 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l ls , IL 
708-974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto j 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZ1E AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-77S-47S-2345 

NATTONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
'.petkusfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.CPM
http://'.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Viešpat ies J ė z a u s Kris
taus Pr i s ikė l imo šventės 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, IL, bus 
6:30 vai. r. Kviečiami dalyvau
ti visi lietuviai, ypač gyvenan
tys vakariniuose priemies
čiuose, šv. Antano bažnyčia 
šįmet švenčia 75 metų su
kaktį. Ją pašventino palaimin
tasis arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis. Bažnyčios adresas: 
1500 S. 50 Avenue, Cicero. 

Ziono evange l iku l iute
ronu parapijoje Velykų rytą 
Prisikėlimo pamaldos bus 6:30 
v.r., o po pamaldų — velyki
niai pusryčiai. 

Šios savai tės pirmadie
n io (balandžio 9 d.) „Chicago 
Tribūne" dienraštis gražiai pa
minėjo Willowbrook Ballroom 
— pokylių salių 80 metų su
kaktį. Straipsnis iliustruotas 
nuotrauka. Kaip žinome, Wil-
lowbrook Ballroom verslą ne
labai seniai įsigijo ir sėk
mingai tvarko lietuviai — Bi
rutė ir Gediminas Juodva-
Hai. Salė populiari ir lietuvių 
tarpe: joje vyko renginiai su 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu bei kitais žymiais sve
čiais, galės vartojamos ves
tuvėms, koncertams, ypač pa
mėgtos neseniai atvykusių 
tautiečių. Linkime tolimesnės 
sėkmės Birutei ir Gediminui 
Juodvaliams. 

Vyresniųjų l i e tuv iu cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
18 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus rodoma vaizdajuostė „XI 
Lietuvių tautinių šokių šven
tė", vykusi Kanadoje 2000 
metais. Ne visi turėjome pro
gos šventėje dalyvauti, tai da
bar galėsime pasidžiaugti šių 
iškilmių nuotaikomis. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

Visi užs ien io l i e tuviu 
tautiniai ansambliai , chorai 
te tautinių šokių grupės kvie
čiami dalyvauti III Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje 2002 
m. liepos 4-7 d. Vilniuje. Infor
maciją teikia muz. Darius Po-
likaitis, 7318 Ticonderoga Rd., 
Downers Grove. IL 60516 
USA; tel. 630-241-0074; fak
sas 630-241-0075; e- paštas: 
ldpolikaitis@att.net 

• 
Jaunimo centras v i sus 

kviečia į Pavasario mugę, 
kuri vyks balandžio 21-22 d. 
— šeštadienį ir sekmadienį. 
Čia galėsite įsigyti įvairių 
medžio, lino, gintaro, metalo 
lietuviškų dirbinių, skaniai 
pavalgyti, pasilinksminti, o 
vaikučiams ruošiama, ypač 
jiems įdomių, pramogų. Pirkė
jams nieko nereikia, tik atvyk
ti ir maloniai praleisti laiką, 
norintys mugėje ką nors par
davinėti, turi užsisakyti sta
lus, skambinant tel. 773-778-
7500. Ruošia Jaunimo centro 
vadovybė. 

„Dainavos" a n s a m b l i o 
v y r u o k t e t a s nuoširdžiai vi
sus kviečia į jo ruošiamą 
dainų vakaronę, kuri įvyks 
gegužės 11 d., penktadienį, 8 
vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centre, Lietuvių dailės muzie
jaus patalpose. Visi kviečiami 
pasidžiaugti gražiomis lietu
viškomis dainomis, pasivai
šinti ir pabendrauti. 

Labdar ingas „ V i e n o s val
so" poky l i s rengiamas gegu
žės 12 d.. Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte, Lietuvių fon
do salėje. Pelnas skiriamas 
Valdovų rūmų Vilniuje atsta
tymui. Pokyliui maistą ga
mins A. R Januškų „Bra
vo", šokiams gros A. Barniškio 
orkestras, neseniai pasipildęs 
saksofonistu. Bus įvairi me
ninė programa. Pokylio orga
nizatorė — Ligija Tautkuvienė 
nuoširdžiai dėkoja BALFo cen
tro valdybos pirm. Mariai Ru
dienei, maloniai sutikusiai pa
dėti. Visi kviečiami tapti šio 
renginio mecenatais — jais 
galima tapti, paaukojus 1,000 
dol. Mecenatai bus įrašyti į 
renginio knygelę. Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Čekius 
rašyti: United Lithuanian Re-
lief, ir siųsti adresu: P.O. Box 
4102, Wheaton, IL 60689. 

L i e t u v o s V y č i u 16-oji 
k u o p a visus kviečia į virti-
nukų — „koldūnų" vakarienę, 
balandžio 28 d., šeštadienį, 6 
vai. p.p., Visų Šventų-Šv. An
tano parapijos (ne Ciceroje) 
salėje, 518 W. 28th PI., 
Čikagoje. Vakaro programą 
atliks Juozapas Varputis. LV 
16-oji kuopa pelnu dalinsis su 
Šv. Kazimiero vienuolėmis, 
kurios daug metų mokė Šv. 
Jurgio parapijos pradžios mo
kykloje, Bridgeporte, o dabar 
jau sulaukusios senatvės. 
Daugiau informacijos gauti ar 
vietas užsisakyti galima 
skambinant Pliskartytei 773-
927-5684. 

L ie tuvos a m b a s a d o r i u s 
Vygaudas Ušackas atvyksta į 
Čikagą penktadienį, balandžio 
27 d. Miesto centre tą pačią 
dieną, 11:30 v. ryte, jis kalbės 
NATO klausimais. Pietūs 
vyks Chicago Athletic Associa-
tion, 12 S. Michigan Ave, Chi
cago. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Vietas galima re
zervuoti, paskambinant Ame
rikos Lietuvių tarybai, tel. 
773-735-6677, faksu — 773-
735-4946 arba elektroniniu 
paštu — ALTcenter@aol.com 

Savanorės , s a v a n o r i a i -
a ts i l i epki te ! „Vaiko vartai į 
mokslą būrelis" ieško savano
rių, kurie norėtų bent porą 
mėnesių praleisti Lietuvoje, 
dirbant po kelias valandas ap
leistų vaikų centruose. Skam
binti vakarais Birutei Pabe-
dinskienei tel. 630-968-0427. 

AMŽINASIS WILLOWBROOK 
PAVASARIS 

Willowbrook Ballroom šokių 
salę, vienintelę tokią likusią 
Čikagoje ir apylinkėse, įsi
kūrusią 8900 Archer Rd., Wil-
low Springs, IL, prieš 50 m. 
atvykę į JAV lietuviai žinojo, 
kaip „Oh Henry Ballroom". Šį 
vardą išgirdę, vyresniosios 
kartos čikagiečiai ilgesingai 
atsidūsta - ten praleista ne
mažai gražių akimirkų: šei
mos, giminės švenčių, draugų 
vestuvių, organizacyų lėšų tel
kimo pobūvių, svečių priė
mime. Studentai ateidavo ir 
paprasčiausiai pasišokti. 

Šiandien ši graži vieta vėl po 
truputį jaukinasi lietuvišką 
visuomenę, nes šios Šokių sa
lės savininkais tapo jauna lie

tuvaičių pora - Birutė ir Gedi
minas Juodvalkiai. Jie puikiai 
tvarkosi ir yra kupini opti
mizmo. Darbas, abiejų nuo
mone, prieš pusketvirtų metų 
savininkais peržengus šių 
namų slenkstį, j iems tapo 
švente. „Kurdamas švente ki
tiems, pats tampi šventės da
lyviu", - sako Gediminas 
Juodvalkis. 

Willowbrook - istorinė vieta 
- tris balandžio mėnesio die
nas - 6, 7 ir 8-tą - čia buvo 
švenčiamas 80 metų jubilie
jus, apie kurį rašė net didieji 
dienraščiai „Chicago Tribū
ne" ir „Chicago Sun Times", 
filmavo ir žada parodyti repor
tažą 11-ašis televizijos kana

las, neskaičiuojant smulkes
nės žiniasklaidos dėmesio. 
Šventėje be nuolatinių svečių 
- profesionalų šokėjų, kurie 
suvažiuoja iŠ visos Amerikos, 
čia lankėsi (ne tik lankėsi, bet 
ir ilgai vakarojo) Willow 
Spring's miestelio valdžia -
meras su žmona, savivaldybes 
tarybos nariai. Šventinę pro
gramą Willoubrook Šeiminin
kai patikėjo atlikti tau
tiečiams - Ligijos Tautkuvie-
nės (ji yra ir JAV LB Kultūros 
tarybos narė) Meno mokyk
lėlės pramoginių šokių 
šokėjams. Dalyvavo ir vyres
niųjų, ir jaunesniųjų šokėjų 
grupės, taip pat mažoji vieš
nia iš Lietuvos - aštuonerių 
metų Kristina, kurią žiūrovai, 
profesionalūs šokėjai, sutiko 
ypač palankiai. Savotiškas 
eksperimentas pavyko, tuo 
įsitikinę ne tik šeimininkai, 
bet ir šokėjų vadovė. 0 ekspe
rimentu pavadinau todėl, kad 
Willowbrook šokių salėje ame
rikietiškai publikai lietuvių 
kolektyvai buvo parodyti pir
mą kartą. Juos išradingai 
pristatė JAV LB Kultūros ta
rybos narys Leonas Narbutis 
(sėkmingas Kultūros tarybos 
ir Willowbrook Boolroom 
bendradarbiavimas teikia vil
čių abiems pusėms). Nors lie
tuvių atlikėjai, taip pat ir pro
fesionalai iš Lietuvos, čia 
kviečiami ne pirmus metus, 
bet jų klausytojai bei žiūrovai 
paprastai badavo lietuviškoji 
Čikagos visuomenė, daugiau
sia iš trečiosios bangos. Bai
giant kalbą apie šio klubo 
ryšius su lietuviais, reiktų pri
minti, kad čia yra koncertavęs 
solistas ir kompozitorius And
rius Mamontovas, keletą kar
tų - Stasys Povilaitis, ne
seniai viešėjo trijų jaunų mer
ginų ansamblis „Mango". { 
kiekvieną iš šių koncertų susi
renka net iki 800 įvairaus 
amžiaus lietuvaičių. Bet Bi
rutė Juodvalkienė vis dėlto 
norėtų daugiau tautiečių ma
tyti savo namuose. 

Kam Willowbrook - pasi
linksminimo vieta, o Juodval-
kiams čia - darbas ir verslas. 
Kadangi Čikagoje yra daug 
lietuvaičių, atsivežusių svajo
nę sukurti Amerikoje savo 
verslą, pasiteiraukime, kaip 
įsitvirtinti pavyko Juodval-
kiams. Jie nėra vadinamieji 
ekonominiai emigrantai, bet 
nėra ir iš pokarinės kartos. J 
JAV jie atvyko prieš porą 
dešimtmečių pas savo arti
muosius. Gediminas jau buvo 
baigęs Kauno Veterinarijos 
akademiją, o Birutė atvyko vi
sai jaunutė - iš gimnazijos 
suolo. Ji - punskietė. 

- Matote, kaip pradeda 
gyvenimą jauni lietuvaičiai 
Amerikoje šiandien. Jūs taip 
pradėjote? - klausiu Birutę. 

- Ne, mes pradėjom ne 
taip. Mes ėmėm bet kokį 
darbą, koks po ranka pakliu
vo. Mes nežiūrėjom, kiek 
uždirbsim, kad tik darbą tu
rėtume. Dabar atvažiavę ki
taip žiūri, bet čia jų gyveni
mas. Jie išmoks. Štai mes tu
rime keletą lietuvių, jie 
puikūs darbininkai. Sunku 
atvažiavus iš kito krašto prisi
taikyti. Jie galvoja, kad čia 
yra laisvė. Čia laisvės nėra. 
Čia yra griežti įstatymai, ku
rių reikia laikytis. Mane 
Amerika išmokė pastovumo, 
atsakomybės. Čia, jeigu nori, 
tikrai gali pasiekti, bet niekuo 
kitu, tik savo darbu, o dirbti 
aš išmokau pas tėvus ūkyje. Iš 
dalies - ir laime. O mes jos 
nemažai turime. 

Willowbrook Juodvalkiai 
įsigijo po keliolikos sunkių 
metų dirbant visokius darbus 
pas kitus savininkus. Vėliau 
Gediminas buvo Racine Bak-
ery kepyklos pusininkas su se-
seria Danute Kapačinskiene. 
Birutė sako, kad dabartinis 
darbas, lyginant jį su ankstes
niu, jiems yra tarsi atostogos. 
Galima buvo patikėti, matant 

Alma ir Vaidas Adamkai - Willowbrook sve&ai - su Birute ir Gediminu 
Juodvalkiai* bei jų dukra. 

juos antrosios jubiliejaus die
nos vėlyvą vakarą - prieš dvy
liktą, kai jie, išlydėję svečius, 
lengvai tebeskraidė po iš
tuštėjusias erdvias patalpas. 
Reikėjo apžiūrėti viską: ar vir
tuvėje neliko neišjungtų pečių, 
ar veikia šaldytuvai (beje, 
didžiuodamasis Gediminas 
pasirodė sandėlyje turintis lie
tuviško „Kalnapilio" alaus ir 
Alytaus šampano) ir priimti 
dar vienus sveikinimus: iš pa
valdinių, kurie taip pat susėdo 
po darbo atsipalaiduoti prie 
kokteilio stiklo. Pasinaudoda
ma proga laisvai pabendrauti 
su bendradarbiais, Birutė jų 
paklausė, kuo užpildyti ne
tikėtai atsiradusį laisvą 
šeštadienį (jaunavedžiai susi
pyko ir nutarė nebekelti ves
tuvių): rengti lietuviams 
skirtą vakarą ar kokią kitą 
šventę. Visi vienu balsu ėmė 
šaukti: lietuviams, lietu
viams... Birutė tą sprendimą 
priėmė labai džiaugsmingai, 
tarsi sau skirtą įvertinimą. 

Verta pasakyti, kad garbin
giausioje vietoje - prie šei
mininkų artimųjų stalo šven
tės dieną tarp lietuvaičių 
sėdėjo viena amerikiečių pora. 
Kas jie? - paklausiau Birutę. 
Pasirodo, svečio tėvas kaž
kada jiems, pradedantiems ke
pyklos savininkams, pirmas 
sutiko parduoti savo produk
ciją skolon. Tas pasitikėjimas 
buvo toks svarbus, kad Juod
valkiai to neužmiršo iki šiol -
kompanionai tapo draugais. 

Verta plačiau papasakoti ir 
šokių salių istoriją. Tokių 
salių, kaip Willowbrook, prieš
kariu ir keletą pokario de
šimtmečių Amerikoje buvo 
daug. Jie buvo populiarūs, 
juose laiką leido didelė dalis 
amerikietiškos visuomenės. 
Prasidėjus televizijos, kompiu
terių erai, šios įstaigos viena 
po kitos ėmė bankrutuoti, nes 
žmonės susirado kitokius 
užsiėmimus. Šiandien Willow-
brook liko vienintelis Čikagoje 
bei vienas iš penkių šokių 
salių visose Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Nors ir čia 
šokėjų mažėja, bet prisieku
sieji sukaria šimtus ir tūks
tančius kilometrų, kad at
vyktų pasišokti savoje kom
panijoje - tarp kitų Šokėjų. Bi
rutės žodžiais, 99 nuoš. jų 
lankytojų yra nuolatiniai. Tai 
dažniausiai pagyvenusio am
žiaus žmonės, netgi jau tapę 
invalidais ir sėdintys veži
mėliuose. Atrodo, kad čia 
žmonės nesensta. 

Birutė žavisi tais savo lan
kytojais. Perimdami šiuos na
mus, Juodvalkiai pasižadėjo 
buvusiems savininkams, šio 
verslo entuziastams (beje, ju
biliejaus šventėje dalyvavo ir 
Willowbrook įkūrėjo proanūkė 
su vyru), išlaikyti šių namų 
specifiką. Dar daugiau - atro
do, kad naujieji šeimininkai 
netgi užsikrėtė ta pagarba 
šokių salių tradicijai ir nuo
širdžiai ieško būdų, kaip pra
tęsti ją. Įvedė naujų šokių, 
rengia išradingus teminius 
vakarus, kad pritrauktų nau
jų lankytojų ir išlaikytų se
nuosius. „Labai smagu matyti 

, tą vyresnę publiką, kai ji šoka 

- kaip ji džiaugiasi gyvenimu. 
Mums jau sunku juos supras
ti. Čia yra jų šiandieninio gy
venimo prasmė. Jie negali su
laukti sekmadienio, kada 
Vvillovvbrook vyksta jiems 
skirti vakarai. Jų žodžiais, jei
gu dar gali apsikabinti, vadi
nasi, gali ir šokti",- sako Ge
diminas. 

Kita vertus, biznis yra biz
nis: reikia mokėti paskolą, 
išlaikyti namus ir darbinin
kams mokėti algas. Todėl vi
sada turi jausti nnkos pulsą. 
Štai prieš trejus metus buvo 
populiarus swing šokis, kurį 

mėgo jaunimai, dabar jau jis 
neteko šviežumo. Įvestas nau
jas, Pietų Amerikos šokis sal-
sa, bet dar nežinia, ar prigis. 
Willowbrook kiekvieną dieną 
kitokia dienotvarkė: pirmadie
niais ir antradieniais šokami 
country vvestern šokiai, tre
čiadienį - salsa, ketvirtadienį 
- klasikiniai šokiai su orkes
tru („šoka mūsų .jaunimas" 
per 70 metų", — juokiasi Bi
rutė), penktadieniais pakaito
mis country vvestern ir vie
nišiams skirti šokių vakarai; 
šeštadieniais - vestuvės ir ki
tos šeimų, organizacijų šven
tės (be pagrindinės salės čia 
yra dar penkios salės, skirtos 
mažesniems pobūviams), kart
kartėmis lietuviški koncertai; 
sekmadieniais - baliniai 
šokiai popiet ir pramoginiai 
swing tipo šokiai vakare. 
Kiekviena šckių diena prasi
deda pamokomis, kurias veda 
profesionalai mokytojai, o va
kare tiesiog šokama grojant 
orkestrams. Beje, sako, šiuose 
namuose per 80 gyvavimo 
metų yra groję visi žymiausi 
Amerikos šokių orkestrai ir 
dainavę daug žymių daini
ninkų. Šį vakarą grojo Teddy 
Lee vadovaujamas orkestras. 
Jis šį kolektyvą perėmė iš 
savo tėvo, pradėjusio groti čia 
prieš 50 metų. 

- Matau, kad darbas Jums 

teikia pasitenkinimo, o pelno? 
- paklausiau Birutę. 

- Pinigai gyvenime ne vis
kas, - atsakė ji. - Reikia žiū
rėti vaikų, žiūrėti šeimos, 
sveikatos. 

O šeima jų graži: trys pa
augliai vaikai - Ramunė, Lina 
ir Tadas. Kadangi tėvai dirba 
visas septynias savaitės die
nas, vaikai dažnesni svečiai 
pas juos darbe, negu tėveliai 
namuose, kur su jais nuolat 
būna auklė. Į Willowbrook 
vaikai ilgesniam laikui daž
niausiai atvažiuoja sekmadie
niais, kai yra laisvi nuo pa
mokų ir užsiėmimų. O už
siėmę jie ne mažiau negu 
tėvai: lanko „Grandies" šokių 
repeticijas, sporto, ateitininkų 
būrelius. Vyriausioji sekma
dieniais čia dirba rūbinėje. 
Mergaitės labai mėgsta šokti 
swing. 

Šventė buvo gera, skirstyda
miesi sakė ir Willowbrook 
svečiai, kurie, laimėję loteri
joje, išsinešė puikių gėlių va
zonus, puošusius jų stalą, ir 
šeimininkai, kuriems už iš
radingumą buvo atlyginta -
svečių jie turėjo labai daug, 
ypač country vvestern šokių 
vakarą, kurį organizavo kartu 
su populiaria radijo stotimi 
„US99". 

• 
Audronė V. Škiudaitė 

Willowbrook 

• A u t o m o b i l i o , n a m u ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave. , Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• 27 cen ta i skambinant į 
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 vai . 
per parą, 7 d i e n a s per savai
te , 6 s e k u n d ž i ų intervalai . 
Jokių mėnes in ių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys s u 
Lietuva b e i v i s u pasaul iu! 

• A lmos fondas 

A.a. Broniaus Railos 4 metų 
mirties atminimą pagerbiant, 
žmona Daneta bei dukterys 
Undinė ir Neringa aukoja Al
mos fondui $ 1 0 0 . Almos ir 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „ L i t h u a n i a n 
O r p h a n Care" , p a ž y m i n t , 
k a d s k i r t a A l m o s f o n d u i . 
S i u s t i : 2 7 1 1 W e s t 71 S t . , 
Chicago, IL 60629. 

• A m e r i k o s l ie tuviai la
bai ger i — laba i d a u g k a s 
g loboja i r p a d e d a g y v e n t i 
n u s k r i a u s t i e m s L i e t u v o s 
va ikams. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, globėjai at
siuntė po $150. Tai Stasys ir 
Elena Barai, Oak Brook, IL; 
Rasa Vilgalis, New York, NY; 
Patricia A. Zakievvicz, Atkin-
son, NH; Donatas Kisiel is , 
Upper Darby, PA; Louise M. 
Budelis, Arlington, VA. Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPUIMU Rd, CMcago, IL 60629 

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4636 W. 63 Stovėt 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
TeL 773-2844100. 

TeL 620-257-0200, Leaaoat, IL 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 

Cmbaesir 
kriminalines bylos 

6347 S. Kedsle A 
Chicago, IL 
TeL 773-776-8700 

E-maiL Gibaitie#aoLcom 
Tonfre* 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v T. iki 6 v.v. 
Seitad.8v.r.ikilv.p.p. 

• St . JOSEPrTs Par i sh , 
S c r a n t o n , PA, k l e b o n a s 
M o n g . Pe ter Madus globoja 
L i e t u v o j e 6 5 v a i k u s . Pra
tęsdami paramą kitiems me
tama, atsiuntė $9,750. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame gerie
s i e m s Scranton l i e tuv iams . 
„L ie tuvos Našla ič iu g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mošų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVTNINKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. A r c h e r Ave. , Chi
cago , DL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 
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-*^^-Neringa Inc. su Nek.Pr. Marijos Seserimi* 
> •^ organizuoja ir praveda stovykla* 

• ^ § a • "Neringos"stovyklavietėje Vermonte 

NERINGOS" STOVYKLOS 
UETUVTŲ KALBA 

# ^ t liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metu 
\gff liepos 8-22 d.6L - vaikams 10-16 metų 
" • liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29-rugp. 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

a\Wm tssUsl - UETUYIV K&MČS - £ 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų į^ojį 

rugp. 18-21 d.d - šeimoms su mažais vaikais 

INFORMACIJA: 416-537-7363, neringai@yahoo.com 

mailto:ldpolikaitis@att.net
mailto:ALTcenter@aol.com
mailto:neringai@yahoo.com

