
Renginio dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Kornelijus Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Vilija Vakarytė, Linas Umbrasas, Inga Pau liu -
kevičiūtė-Wilke. Stovi: Nerimgandas Gamajūnas, Algis (Viktoras) Dirda, Sandra Avižienytė, Romualdas Zableckas, Aušra Jasaitė-
Pau lauskienė (renginio vedėja, skaitė eiliuotą Jolantos Dirmontienės prozą), Andrius Šližius, kun. Valdas Aušra, fotomenininkė
Ge  nutė Markauskienė, Aneta Markutė-Kastrickienė, keramikas Alvydas Pakarklis, galerijos direktorė Asta Zim kus, Edita Zasi -
maus  kaitė, Deimantė Komskienė, Lina Griškonytė ir Kristina Jurkutė (nuotraukoje nėra Daivos V. Karužaitės, Inos Stundžytės, Jon
Platakis ir Arūno Šatkaus). Ievos Narinkevičienės nuotr.
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Paukščių kaimas prieš Velykas
traukia lankytojus – 8 psl. 

„Oskarai” Šv. Kazimiero
lituanistinėje mokykloje – 4 psl.

Sparnus išskleidė poezijos paukštė

Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Suiro pusnynai,
Giliai suvelti,
nusvėrė žilvitį
Ėriukai balti.

Žolės pumpurėlį
Pietys palytėjo,
Žaliais vieškelėliais
Velykos atėjo.

Atėjo, sustojo
Saulėtam kieme.
Rid rido margučiai
Smėlėta žeme.

Rid rido taškuoti,
Rainelėm dėmėti,
Svogūnais dažyti,
Vašku pažymėti.

Rid rido raudoni,
Geltoni, žali.
O nuotaika mūsų
Kaip niekad žvali.

Kaip niekad į kiemą
Vaikų susirinko.
Vaikų susirinko –
Žemelė sutrinko.

Vaikai palytėjo
Ir mano jausmus.
Velykos atėjo.
Velykos pas mus. 

Martynas Vainilaitis,
,,Velykos”

Kovo 19 dieną Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje
„Siela” įvykęs „Lietuvių Poezijos pavasaris JAV” ne-
paliko abejonių – lietuvių bendruomenė gali pasi-

girti tiek talentingais poetais, tiek juos palaikančiais poe-
zijos gerbėjais. 22 dalyviai ir itin gausiai susirinkę klau-
sytojai įrodė, kad net šiais amžino skubėjimo laikais poe-
zija mums yra labai reikalinga. 

Dalyvių gretose buvo tiek gerai žinomi ir seniai ra-
šantys poetai, tiek autoriai, kuriems rašymas yra visiškai

nauja patirtis. Poezijos vakaro metu nuskambėjo daug skir-
tingų eilių. Viena tema nebuvo pasirinkta. Ovidijus Jucys
susirinkusiuosius nudžiugino dainuojamąja poezija. Pui-
kias retro melodijas visiems dovanojo Gintaras Milius (būg-
nai/perkusija), Rimas Pumputis (akordeonas), Gintaras
Juknys (kontrabosas) ir Paulius Jankauskas (klarnetas).

Buvo pristatyta ir renginio knygelė „Pinavija”, kurio-
je sutalpinti visi tą vakarą skambėję eilėraščiai.

– 4 psl. 

1934 m. Velykinis atvirukas, siųstas iš Akmenės į Jonavą
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GANY TOJO  ŽODIS

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS

Broliai ir Seserys Kristuje,

Toronto tarptautinio oro uosto koplyčioje prie įėjimo durų yra pa-
dėta knyga, kurioje lankytojai kviečiami parašyti savo maldos in-
tencijas arba komentarus. Esu skaitęs labai gra žių maldų. Tuo

pačiu ne viena mal  dos intencija yra piligrimų pa ra šyta, jiems keliau-
jant į savo pilig ri mi nę ar vertybių ieškojimo kelionę, aplankant pa-
saulio šventas vietas. Tokiu būdu ši kelionė tampa dvasinio ieškojimo
ar atsinaujinimo siekiu, panašiai kaip Marijos Magdalenos ir Apaštalų
nuskubėjimas prie Kristaus tuščio kapo tapo tolesnis dvasinis ieškoji-
mas.

Katalikų tradicijoje per neeilinius Popiežiaus paskelbtus metus,
kaip šie Šventieji Gailestingumo me tai, skirti pagerbti ir patirti Dievo
gai  lestingumą, tikintiesiems siūloma leistis į piligriminę kelionę ir už-
sitarnauti atlaidus. Koks piligriminės ke lionės tikslas? Piligrimystė pa-
rodo, kad „Gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipa-
reigojimo ir aukos. Piligriminė kelionė turi ska  tinti atsivertimą” (MV

14), rašo Po piežius Pranciškus.
„Mūsų širdis bus nerami,

kol ne atras poilsio Tavyje”,
meldėsi Šv. Augustinas. Kiek
tame yra tiesos! Juk žmogus
per savo gyvenimo piligrimystę
ieško laimės, meilės, pripa žinimo, gyvenimo prasmės, Die vo… Deja, ne-
retai tos laimės vieni ieš ko tur te, kiti – horoskopų prana šys tėse, kurios
klaidina, veda į nevil tį ir nepasitikėjimą Viešpačiu. Taip yra priden-
giamas Jo Gailestingasis Veidas. „Jėzus Kristus yra Tėvo gai lestingumo
veidas. Šie žodžiai gali bū ti geras krikščionių tikėjimo slėpi nio api-
bendrinimas. Tėvo gailestin gu  mas tapo gyvas bei regimas ir pa siekė
savo aukščiausiąjį tašką” (MV 1.).

Didžiosios savaitės liturginės apei gos bei tradicijos tepadeda mums
visiems atpažinti Gailestingąjį Jė zaus Veidą. Prisikėlęs Kristus Šv. Ve-
 lykų proga telaimina Jus, Jūsų šei mas, parapiją bei lietuvių bendruo-
 menes ir visas mūsų piligrimines keliones.

Linkiu visiems palaimintų ir džiugių Šv. Velykų!

…Marija Magdalena anksti ryte nuskubėjo prie Jėzaus kapo ir pamatė,
kad akmuo nuo angos nuristas ir ka pas tuščias. Ji skubiai nubėgo
pra neš ti apaštalams, jog kapas esąs atviras ir Jėzaus kūną kažkas bus
paėmę ir nežinia kur padėję. Gavę tokią žinią, Apaštalai skubėjo prie
kapo ieškoti Jė zaus. O Marija Magdalena, atėjusi pra nešti apaštalams
apie atvirą kapą, dar netikėjo, kad Jėzus yra prisikėlęs (Jono 20; 1–9).

Ramybė jums! (Luko 24:36)

„Ramybė jums... ramybė tau!” tai tarsi nau-
jojo palaiminimo žodžiai, ku riuos Jėzus po
prisikėlimo ištarė savo mokiniams. Palai-
minimo, kurio greičiausiai labai trūksta ir
tavo gy venime. Ramybės alkis vargina
dau  gelį iš mūsų, atrodo daug ką turi, bet
ramybės vis tiek nėra. Su ramybės pa lai-
minimu Jėzus aplankė savo pirmuosius
mokinius tarsi pranešda mas, kad kiek-
vieno Jėzumi sekančio ir pasitikinčio
žmogaus gyvenimą, širdį bei mintis ser-
gės ramybė, pranokstanti bet kokį su-
pratimą. Mes galime rinktis, bet tikrosios
ramybės nejausime tol, kol būsime nu-
klydę nuo savo kūrėjo artumo. Kiek-
vienas gyvai tikintis žmogus gerai žino,
koks svarbus yra Dievo ramybės ar tumas. Kaip Jis ramina dvasią ir kū -
ną, duoda išminties ir kantrybės, kaip Jo žodžio šviesa naujomis spal-
 vomis nušviečia gyvenimo prasmę bei lavina dvasinę klausą. Dievo ran-
 kose žmogus atgyja ir nurimsta, jo širdis tampa tvirta, nebijanti blogos
žinios, nes tie, kurie pasitiki Vieš pa čiu, atgauna jėgas, pakyla tarsi ere-
lių sparnais, nepavargsta bėgdami ir eidami nepailsta. Ieškokite Vieš-
pa ties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis yra arti! (Iz. 40:31, 55:6)

Nuoširdžiai sveikinu visus su Šventomis Velykomis, Jė-
zaus Kris taus prisikėlimo švente! Palaiminto  jums dva-
sinio prisikėlimo! 

Kun. Liudas Miliauskas
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

Prezidentė su Vilniaus krašto 
vaikais dažė margučius

Artėjant šv. Velykoms Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Nemenčinėje, kur Vilniaus
krašto etnografijos muziejuje susitiko su lietuvių ir lenkų mokyklų vaikais bei krašto
bendruomenės atstovais ir dalyvavo edukacinėse velykinėse dirbtuvėse.

Šalies vadovė išbandė naujus bei tradicinius margučių dažymo būdus, susipažino su
verbų rišimo ir žvakių liejimo technika. 

Pasak Prezidentės, įkvepianti Vilniaus krašto bendruomenės veikla, prie kurios pri-
sijungia įvairaus amžiaus žmonės, rodo, kad sujungus pastangas kiekvienas iš mūsų gali
prisidėti prie reikšmingų ne tik savojo krašto, bet ir visos valstybės pokyčių.

Valstybės vadovė taip pat susipažino su etnografijos muziejaus ekspozicija ir edu-
kacine veikla. Vilniaus krašto muziejus lankytojams pristato kaimynystėje gyvenančių lie-
tuvių, rusų, lenkų, baltarusių tautines tradicijas.

Prezidentė pasveikino visus su artėjančiomis šv. Velykomis ir palinkėjo visiems švie-
sos ir džiaugsmo.                                                                                                                                   ELTA

Roberto Dačkaus nuotr.
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Prieš Velykas turime pasiruošti naujam gyvenimui

Kuo ypatingos Velykos – Kristaus prisikėlimo iš
mirusiųjų diena, kurią sekmadienį, kovo 27-ąją,
švęs krikščioniškasis pasaulis? Kaip joms rei-

kia pasiruošti ir kokius ritualus atlikti? Apie tai pa-
sakoja senųjų papročių žinovė bei puoselėtoja, Vil-
niaus etninės kultūros centro vyriausioji koordinatorė
Marija Liugienė. 

– Artėja Velykos – didžioji pavasario šventė. Švenčių
samprata ir pats šventimas per dešimtmečius keičiasi. Jau-
ni žmonės pavalgys Velykų pusryčius su šeima, o vakare
galbūt eis į naktinį klubą. 

– Velykas reikia leisti šeimos aplinkoje, būti su
saviškiais. Joks naktinis klubas šeimos neatstos. Bet
visų pirma tai šventei reikia pasiruošti. Kuo dides-
nė šventė, tuo ilgesnis pasiruošimas jai.

Ruošimasis Velykoms prasideda septynias sa-
vaites iki jų trunkančiu pasninku ir gerais darbais.
Turime atleisti skriaudas, atiduoti skolas. Susi-
tvarkyti namus, savo vidų ir tarsi iš naujo pradėti
gyvenimą. Tai yra labai svarbu. Tam kvietė ir senasis
baltų tikėjimas, tam kviečia ir krikščionybė. 

Senovės lietuviams buvo svarbus gamtos ir
viso, kas gyva, atbudimas, prisikėlimas. Krikščio-
nybėje Velykų smaigalys nukreiptas į dvasinį žmo-
gaus prabudimą ir prisikėlimą. Kad žmogaus sieloje
įvyktų šventė, reikia pasninkavimo, išsivalymo,
Atgailos sakramento priėmimo ir nuodėmių atlei-
dimo. Septynias savaites prieš Velykas nevalgoma
mėsos, pieno produktų, tiktai augalinis maistas. 

– Velykos – Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų šven-
tė. Kuo ypatingas krikščioniškas jų šventimas?  

– Krikščioniškasis Velykų pradas susijęs su Kris-
taus prisikėlimu. Dar anksčiau – trylika amžių
prieš Kristų – žydai išėjo iš Egipto nelaisvės ir pra-
dėjo švęsti Paschą. Ši šventė – tai žydų išsivadavimo
iš Egipto nelaisvės paminėjimas. Kristaus laikais žy-
dai Paschą jau šventė. Daug vėliau per Paschą įvy-
ko Kristaus prisikėlimas. Kristus – gyvybės, šviesos
nešėjas. Ir jis prisikelia, ir gamta prisikelia. Šios abi
žinios labai dera tarpusavyje.

Verbų sekmadieniu prieš Velykas prasideda
Didžioji savaitė. Didysis ketvirtadienis – švarinimosi,
apsivalymo diena. Ketvirtadienį Kristus su savo mo-
kiniais švenčia paskutinę vakarienę. Kviečia: da-
lykitės duona – tai yra mano kūnas, gerkite vyno –
tai yra mano kraujas – įsteigia švenčiausiuosius Sak-
ramentus. 

Didįjį ketvirtadienį reikia susitvarkyti namus
– išplauti grindis, nuvalyti dulkes, pakeisti pataly-
nę, taip pat iššluoti kiemą, išgrėbstyti sodą. Anks-
čiau Didįjį ketvirtadienį vadino žaliuoju ketvirta-
dieniu. Tai diena, kai persodinamos kambarinės gė-
lės. Nes tada būna pilnatis, o tai, kas pasodinta per
pilnatį, labai gerai auga. 

– Kuo ypatingas Didysis penktadienis?
– Tą dieną jau mažiau dirbama. Laikomasi ty-

los, ramybės, susikaupimo, nes tai – diena, kai
žmogus užmušė Dievą. Didysis penktadienis susijęs
su atgaila. Mano tėvų namuose Dzūkijoje Didįjį penk-
tadienį radijas būdavo išjungiamas, o apie kokias
nors linksmybes nebūdavo nė kalbos. 

Senųjų laikų žmonės už visus įvykius prisiim-
davo asmeninę atsakomybę ir kiekvieną šventę iš-
gyvendavo taip tarsi viskas vyktų čia ir dabar – vis-
ką sudabartindavo. 

Didįjį penktadienį bažnyčiose įrengiamas Kris-
taus kapas, kur paguldomas jo kūnas. XX a. pradžioje
vykdavo labai įdomios apeigos – Judo (liaudyje va-
dinamo judošiumi), išdavusio Kristų, išvarymas iš
bažnyčios po vakarinių Mišių. Kai kunigas užge-
sindavo paskutinę žvakę, visi atsigręždavo į duris ir,
mosuodami atsineštomis lazdomis, vydavo durų
link nematomą judošių. Dabar per vakarines Mišias
giedamos labai gražios, liaudies sukurtos giesmės. 

Nei ketvirtadienį, nei penktadienį bažnyčiose ne-
skamba varpai – jie prabyla tik šeštadienio vakarą. 

– Ką reikia daryti Didįjį šeštadienį? 
– Labai graži Didžiojo šeštadienio apeiga –

šventintos ugnies ir šventinto vandens nešimas iš

bažnyčios namo. Bažnyčioje tą dieną šventinamas
vanduo, o šventoriuje uždegamas laužas ir šventi-
nama ugnis. Sukraudavo didelį laužą, į jį sudėdavo
ir senus medinius kryžius. Tada įdegdavo beržinę
pintį. 

Seniau būdavo labai įdomu – tą įdegtą beržo pin-
tį, sukdami ratus aplink galvą, kad ugnis neužges-
tų, žmonės nešdavo namo. Iš mano gimtojo Marda-
savo kaimo į bažnyčią Marcinkonyse (Varėnos r.) –
10 kilometrų, tad į namus parnešti ugnį būdavo ne-
lengva. Tai buvo jaunų vyrų darbas – jie ir arkliu par-
jodavo, ir bėgte parbėgdavo su ta pintimi.

Krosnis jau būdavo iššluota, joje sukrautas lau-
želis naujai ugniai įžiebti. Seniau ją saugodavo vi-
sus metus, vėliau – iki Sekminių. Dabar saugo iki Ve-
lykų pirmosios dienos. Šventintos ugnies dabar ne-
parsineši, todėl bažnyčioje šventinami degtukai. 

Parneštą šventintą vandenį perimdavo tėvas –
apšlakstydavo juo šeimą, apeidavo namus, kelis la-
šelius įkrapindavo į šulinį, nueidavo netgi į tvartus.
Troboje tas vanduo būdavo laikomas prie šventų pa-
veikslų. Ar gimsta, ar miršta, ar vaikui išgąstis –
šventintas vanduo būdavo naudojamas visais gy-
venimo atvejais. 

Šeštadienį moterys gamina velykinius valgius,
juos neša į bažnyčią pašventinti. Juk Velykų dienos
valgymą reikės pradėti nuo šventinto maisto. Šeš-
tadienio pavakare visi išsimaudydavo pirtyje.

– Kuo ypatingas Velyknaktis – naktis iš šeštadienio į
sekmadienį?

– Anksčiau prie Kristaus kapo bažnyčioje bū-
davo budima ir meldžiamasi jau nuo Didžiojo penk-
tadienio – tos dienos, kai jis buvo nuimtas nuo kry-
žiaus ir palaidotas. Aišku, per tas kelias paras, kol
ateis Velykos, žmonės visko prisigalvodavo. Kai ku-
riose Žemaitijos bažnyčiose per Velyknaktį vyksta
visokie vaidinimai. Mažeikių rajone iki šiol vieni ap-
sirengia Romos kareiviais ir per Velyknaktį budi prie
Kristaus kapo. Apsirengusieji žydais nori pavogti
Kristaus kūną. O jei kuris iš budėtojų snaudžia, pa-
kiša jam po nosimi amoniako, uždeda ant nugaros
kopėčias ir jomis lipa. 

Didžioji savaitė baigiasi šeštadienio vidurnak-
tį. Tikintieji sveikina vienas kitą, džiugiai sakyda-
mi „Kristus prisikėlė!” ir skelbdami, kad prasidėjo
svarbiausia krikščionių šventė – Velykos.

Velykų rytą bažnyčiose gaudžia varpai, skam-
ba garsioji giesmė „Linksma diena mums nušvito,
visi laukiam džiaugsmo šito”. Tai – tiesiog nepa-
kartojama akimirka, neapsakomas džiaugsmas.
Kaip to buvo laukiama – ir tai išsipildė. Velykų rytą
bažnyčioje taip pat šventinami valgiai ir vanduo.

Po Mišių visi galvotrūkčiais skubėdavo namo.
Buvo tikima, kad kuris pirmas atsisės prie Velykų
stalo, tas anksčiausiai darbus nudirbs, bus sveikas,
jam seksis visus metus, jis visur pirmaus. 

– O koks turėtų būti Velykų stalas?
– Velykų staltiesė – gelsva, melsva, žalsva. Sta-

las būtinai papuošiamas kuo nors žaliuojančiu –
bruknienojais, pataisais, kačiukais, daigintais kvie-
čiais ar žibuoklėmis. 

Pusryčius reikia pradėti nuo šventinto maisto.
Pagrindinis Velykų valgis, simbolis – marginti
kiaušiniai. Paprastai tėvas išrenka gražiausią mar-
gutį, jį nulupa, o motina supjausto į tiek dalių, kiek
prie stalo yra žmonių. Visi jį pasidalija lyg Komuniją.
Tai reiškia, kad mes esame visuma – šeima. 

Tada galima daužtis kiaušiniu su šeimos nariais.
Reikia išsirinkti kiečiausią, kad laimėtum, kad ne-
būtum sutriuškintas pačiu pirmuoju smūgiu. O
kiaušinio tvirtumą galima patikrinti kalenant jį į
dantis. Labai svarbu prisiminti, su kuo pirmu dau-
žeisi margučiais. Jeigu per tuos metus pasiklysi miš-
ke, mieste, svetimoje šalyje ar gyvenimiškoje si-
tuacijoje ir nežinosi, kaip pasielgti, turėsi atsisėsti,
nurimti ir prisiminti, su kuo pirmu daužeisi mar-
gučiu per Velykas. Ir tada viskas pasidarys aišku -
kur eiti, ką daryti, kaip elgtis. „Atsisuka galva”, kaip
dzūkai sako. 

Po daužimosi kiaušiniais – kiti šventiniai val-
giai, klevų bei beržų sula. Pasninkavę septynias sa-
vaites, visi džiaugdavosi per Velykas gavę mėsos –
ant stalo būdavo ir keptos kiaulienos, ir šaltienos, net
ir žąsis. Būdavo griežtai suskirstyta, ką valgyti pir-
mąją Velykų dieną, ką – antrąją ir ką trečiąją bei ket-
virtąją. Anksčiau Velykos būdavo švenčiamos ke-
turias dienas. 

Po Velykų pusryčių, kurie nusitęsdavo iki pie-
tų, vyresni žmonės eidavo ilsėtis. Vaikai, aišku, ne-
kantraudavo bėgti kiaušiniauti, bet tėvai dar ne-
leisdavo. Lankyti krikšto motiną, gimines, kaimynus
buvo priimta antrą ir kitomis Velykų dienomis. 

Kalbėjosi Laima Žemulienė 
(ELTA, sutrumpinta)

Marija Liugienė Gedimino Savickio nuotr.
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ANETA MARKUTĖ-KASTRICKIENĖ

Šitas straipsnelis skirtas visiems tiems, kurie neda-
lyvavote Poezijos pa  vasario renginyje. Pirmiausia,
kad apskritai, kitą kartą žinotumėte, kaip ir iš kur tas
pavasaris ateina – susi renka į būrį daug pavasarių
„pritvin kusių” Žodžio mylėtojų, būtinai juos turi pa-
laikyti muzikos užvaldytieji bei vaizduojamąjį meną
kuriantys ir taip save pasauliui išreiškiantys dai linin-
kai. O tada viskas, pradedant val so ritmu, turi per-
eiti į didesnį ar mažesnį pavasario išsprogimą!

Tas ir įvyko kovo 19-ąją Lemonte, „sielų” bu-
veinėje: viena labai mylinti poeziją mergai-
čiukė Kristina Jur kutė, „subrandinusi ir iš-

rutuliojusi ma žą idėją į didžiulį renginį”, surin ko
į bendrą būrį per 20 poetų. Ren gi nio tikslas, anot or-
ganizatorės, „buvo suburti skirtingų kartų lietuvių
bendruomenės narius, kuriančius poeziją – pasi-
džiaugti jų kūrybingumu, pa skatinti bendradar-
biavimą, pasi mo kyti iš tų, kurie rašo jau seniai, pa-
 drąsinti tuos, kuriems rašymas yra visiškai nauja
patirtis.”

Tas pasidalinimas savo širdimi ir siela su ap-
linkiniais – tiek kitais „žo džio broliais”, tiek ir pri-
jaučiančiais – turi labai aiškią terapinę kryptį. Iš vie-
nos pusės, kūrėjas, kuris išdrįsta at verti slapčiau-
sias savo širdies ker teles kritikai, po kurios išeina
tik visa pusiškai sustiprėjęs ir jau pasiren gęs nau-
jam eilėraščiui. Iš kitos pusės – klausytojas, kuris
priima nemažą nuoširdumo dozę (nenuoširdumas
giliai neužkabina) ir – vėl gi – tampa neužčiuopia-
mai paliestas to kažko, ko siela trokšta vėl ir vėl. Štai
čia jums ir dieviškasis principas: daug atiduodamas,
gauni dar daugiau ir niekada neištuštėji.

TELKINIAI

Lietuviai „Turi turėti” Poezijos pavasarius

Poezija ir muzika – dvi neatskiriamos mūzos...Net šiais amžino skubėjimo laikais poezija mums yra labai reikalinga. 

Skirtingų kartų susitikimas reiš kė unikalią ga-
limybę prisiliesti prie vyresniosios kartos širdžių.  Pa-
vyz džiui – išgirsti į keletą posmelių su pintą, junta-
mai skaudančią savo gy ve nimo istoriją iš Eglės
Juodvalkės lūpų:

...tu pasakojai man apie
....savo motiną angelą

Nemačiau jos gyvos
Tu pasakojai man
Savuosius sopulius
Ir nerimą
Dėl to ką palikai
Tėvynėje.....

Sutramdyti ir įkinkyti į žodį Kor nelijaus Jaz-
bučio vyriški jausmai išsiliejo „Birželio vakare”, kai

... Tėvas aiškina mamai,/ ar beapsimoka birželio va-
kare/ takelius geltonu smėliu pabarstyt/... kai sun-
kvežimiai laukia parengti...  Ir   –  „Kur Nemu nas
teka”: Ar kalės vaikai kalti,/ kad jie kalės vai-
kai?/Kalėjime vakar per daug įkalėm,/ atleisk, Vieš-
patie, nes / nežinom, ką darom...

Skirtinga karta, skirtingos patirtys, bet temos ap-
jungia mus visus.  Meilė... Jei kartais tu esi viena ty-
loj,/ Dar leiski man tave paliesti, /Dar leiski jausmui
prisiliesti,/ Dar leisk pa būti tavimi. (Arūnas Satkus
„Neiš siųs ti laiškai”);

Linos Griškonytės „Saulėti pri si minimai”:
...Vėl medžiuose lakštingala dainuos,/ ir vėjas kaip ka-
dais man pasakas atneš./ Kvepės žolė dar vakar nu-
pjautuos laukuos,/ o saulė vis ten pat ir šiąnakt nu-
sileis.

Deimantės Komskienės „Šir dies malda”:  ...Iš-

Renginio organizatorė Kristina Jurkutė sveikina dalyvius.Ovidijus Jucys susirinkusiuosius nudžiugino dainuojamąja poezija. 

Renginys subūrė visų kartų poetus ir poezijos mylėtojus.
Valdo Aušros, Rūtos Pažemeckienės ir Ievos Narinkevičienės nuotraukos
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JURGITA WARREN

Paskutinį 2016-ųjų vasario sekmadienį Los Angeles
vyko 88-osios „Oskarų” teikimo iškilmės – savo svar-
ba ir prabanga niekam nenusileidžiantis metų ren-
ginys. Per Holly woodą nuvilnijusi apdovanojimų
karš tinė neaplenkė ir Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos! 

Septintokės Sofijos senelis Gene Warren, Jr., ir
jos tėtis Gene Warren III mielai sutiko pasi-
dalinti savo šeimos pasiekimais ir patirtimi ki-

nematografijos srityje. Tokių filmų kaip „Immortals”
(Nemirtingieji), „Moonrise Kingdom” (Mėnesienos
karalystė), „Scream 3” (Klyksmas 3) efektų meistrai
pirmą kartą Lietu vo je lankėsi dar 2000-aisiais metais,
kai su jungtine JAV ir tuometinės Lie tu vos kino stu-
dijos komanda dirbo prie istorinio mini serialo

„Attila”. Vė l iau dar ne kartą viešėję ir
skersai išilgai apkeliavę mūsų kraštą,
Lietu vą jie vadina „užslėptu nepa-
prasto grožio Europos perliuku”.  

Eilinė šeštadienio pamoka dau ge-
 liui virto staigmena ir įkvepiančia
paskaita apie magišką filmų pasaulį.
Mokiniai nustebino savo žingeidumu
ir klausimų originalumu: kaip kuria-
mi ir kokiais tikslais naudojami ne
kompiuteriu, bet žmogaus rankomis
pastatomi vaizdiniai efektai – minia-
tiūros, muliažai ir pan. Kaip ir tikėtasi,
didžiausio dėmesio susilaukė gražuo-
lis „Oskaras”!  O jų turėjome net du:
pirmasis – 1961-aisiais metais už ge-
riausius vaizdų efektus filme „Laiko
mašina” įteiktas Sofijos pro se neliui
Gene Warren, Sr., antrasis – jos sene-
lio Gene Warren, Jr., kuris 1991-ai-
siais toje pačioje kategorijoje buvo
apdovanotas už darbą kuriant filmą
„Terminator II”. Beveik 4 kg sverian-

čios „Oskaro” statulėlės keliavo iš rankų į rankas, vie-
niems palikdamos neišdildomai smagų prisi mi nimą,
kitiems primenančios, kad gy venime viskas yra
įmanoma... 

Jei tą dieną bent vienas mokinys buvo įkvėptas
dideliems darbams ir svajonėms – tikslas pasiektas!

Poetė Eglė Juodvalkė (d.) ir šio žanro gerbėja Dijana Giedgaudaite turi apie ką pasikal-
bėti. 

1-oje eilėje iš kairės: Gene Warren, Jr. ir Gene Warren III; 2-oje eilėje iš
dešinės: Sofija Warren su sesute Alissa Warren; aukščiau – septintokai. 

Jurgitos Warren nuotraukos

Galerijos ,,Siela” direktorė Asta Zimkus (k.) ir ,,Poezijos pavasario” koordinatorė Kristina
Jurkutė džiaugiasi pavykusiu renginiu. 

tirpk, širdie, maldoj ir būk kaip ji – tyra./ Ištirpk, šir-
die, maldoj už atgailos malonę./ Dėkok, širdie mana,
už išmintį kančios.

Romualdo Zablecko „Skrydis”: ... Man balsas
kužda: „Niekad ne pa kilsi...”/Aš atsakau jam, kad tai
netie sa!/ Man balsas šnabžda: Niekad nenuskrisi.../
O aš jam rėžiu:  „O dvasia?!”

Tai tik keletas vardų ir labai ma žyčiai  viso Poe-
zijos pavasario lobyno trupinėliai, pavasario, kuris
dosnių, privačių rėmėjų dėka (kas pasakė, kad lie-
tuviai ne vieningi?)  pavirto i „Pinaviją” – į JAV lie-
tuvių poezijos al manachą. Jis, dar tik išėjęs, dar kve-
 piantis spaustuvės dažais, jau ta po istorija.  Istori-
ja, kurią po keliasdešimties metų ir jau kitoms kar-
toms liudys šios dienos rašytojai, poetai – mylintys
ir vertinantys savo kalbą entuziastai, tęsiantys
ankstesnių išei vijos lietuvių rašytojų darbą.

Klausiausi ir didžiavausi savo tautiečiais. Kū-
rybingumu (eilėmis dainavo Ovidijus Jucys), visų
posmuo se vyraujančia karšta bei atkaklia dvasia.
Žmogiškumu, atjauta. Be la še lio pompastikos.

Džiaugiausi žiūrovais. Jūsų tiek daug susirinko!
Keramikas Alvydas Pakarklis ne tik savo dar-

bais – darbyčiais – figū rė lėmis papuošė ištisą sieną,
bet ir apdovanojo vakaro organizatores bei daly-
vius.  O atidžiau pasižvalgius galima buvo „atrasti”
jaukiai įsikū rusių skulptūrėlių ir netikėtose vie tose
(kad ir šalia muzikantų, ant savo kėdutės)...

Ir ateinančius, ir išeinančius ly dėjo tarsi iš po
mikroskopo „iškeltos” fotografės Genutės Mar-

kauskienės gėlės – „Tema, specialiai parinkta Po -
ezijos pavasariui”. Tiesa, ir daugiau mielų širdžiai
temų fotomenininkė gali išvardinti: tai ir gamta, ir
miestai (viena tokios tematikos nuotrauka netgi buvo
panaudota Hollywoodo filme „The Boss”) bei kitos.

Atskirai norėjau paminėti išra din gą bei artis-
tišką   renginio vedėją
Aušrą Jasaitę-Paulaus-
kas. Labai nuoširdus pa-
siruošimas ir įsigilini-
mas į eilėraščių temas
buvo akivaiz džiai mato-
mas – gražūs perėjimai
nuo vienų temų į kitas
spalvingai užpildę „tar-
pelius”.

Retro muzika, anot
kelių žiūro vų, priartino
poezijos vakarui Pary-
 žių.  Bendrom visų pajė-
gom, su svetin gąja „Sie-
lų” šeimininke Asta Zim-
 kus priešakyje.  Ačiū už
svetingumą!  O iš tavęs,
Kristina, visai norėtųsi
su laukti ir kitų, litera-
tūrinių renginių.

Užbaigsiu taip, kaip
užbaigia pasa kas: „Visi
valgė ir gėrė, ir aš ten bu-

 vau, per barzdą varvėjo...” Tik to nuostabaus torto
taip ir neišdrįsau paragauti – nes labai gražus,
buvo!

P.S. Šio straipsnelio pavadinime yra panaudoti
žodžiai iš vieno eilė raščio.  Kokio ir kieno?  Sužino-
site, jei perskaitysite naująją knygelę.

„Oskarai” Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje

Iš k.: Rūta Pažemeckienė, fotografijos parodos autorė Genutė Markauskienė ir Aneta
Markutė-Kastrickienė.

Sofijos sesutė Alissa Warren ir „Oskarai”.
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Moksleivių ateitininkų Žiemos kursai vyko 2015 m.
gruodžio 26 – 2016 m. sausio 1 d. Dainavoje. Tema
– ,,Tapatybė: pažink, priimk, pasidalink”. Praėjusioje
šio skyriaus laidoje spausdinome kelių kursų pas-
kaitininkų prisiminimus ir įspūdžius, šiandien spaus-
diname prisiminimų antrąją dalį. 

Vida Sasnauskienė. 
Visokių yra – visokių reikia

,,Visokių yra – visokių reikia” – tai lietuvių po-
sakis, vartojamas stebint kito savotišką elgesį ar
nesuprastą humorą. Bet ar mes laikomės šios liau-
dies išminties? Dažnai stebėdami jaunimą pagalvo-
jame, kad jis niekam tikęs, tingi, nieko neišmano, ir
neprisimename, kad ir mes tokie buvome. Pamirš-
tame, kad kadaise mūsų tėvai, seneliai, mokytojai ir
mus taip apibūdindavo. Ar nepagalvojame, kad tai
tik stoka jaunimo pažinimo? Užuot kritikavę jau-
nimą, žvelgę į jį iš tolo, susipažinkime su juo arti-
miau ir padėkime jam tapti mūsų tautos, visuome-
nės ir organizacijų aktyviais nariais bei vadais.

Savo paskaitoje aš dalinausi įspūdžiais dirbant
su moksleiviais ,,Sendraugių-2” ir Jaunųjų ateiti-
ninkų stovyklose, kur sutikau entuziastingą, sa-
vimi pasitikintį, noriai dirbantį ir prie stovyklos
programos mielai prisidedantį jaunimą. Bet tuo pa-
čiu pastebėjau, kad jaunimui sunku išklausyti pa-
taisymus ir panaudoti juos savęs tobulinimui. Ma-
čiau daug kūrybingumo, drąsos, energijos, bet ir
improvizavimo bei savarankiškos kūrybos stoką.
Kai moksleivius pamokydavome, man pasirodė, kad

jie per greitai nusivildavo ir pasi-
duodavo arba per daug priešta-
raudavo. Todėl savo Žiemos kursų
pašnekesyje diskutavome, kas yra
kritika ir kaip ją panaudoti savo

asmenybės tobulinimui. Naudodamas ,,Myers-
Briggs” vertinimą, kiekvienas moksleivis ištyrė
savo asmens tipą ir sužinojo, kad kiekviena asme-
nybė skiriasi, o skirtumai atskleidžia žmogaus as-
mens privalumus ir trūkumus. Visokių yra – viso-
kių reikia. Po to, naudodami Simon Sinek ,,Start
with Why” metodą, pasimokėme, kaip išsirinkti sau
tikslą ir sudaryti planus tam tikslui siekti. Šis me-
todas padeda suformuoti strateginę viziją, kurią
kiekvienas gali suprasti ir per kurią moksleivių en-
tuziazmas, pasitikėjimas savimi ir noras dirbti pa-
verčiamas veiksmu.

Atvažiavusi į kursus iš karto pastebėjau, kad
susirinkę moksleiviai buvo susikaupę dirbti. Jie
noriai dalijosi įspūdžiais ir patirtimi, klausė apgal-
votų klausimų. Šauni jaunimo grupė!

Andrius Kazlauskas. 
Inteligentiškumas/katalikiškumas: ar būtina
išsirinkti tiktai vieną?

Iš paskaitos pavadinimo gal buvo tikimasi, kad
bus priešpastatomi ateitininkų principai, tačiau pa-
šnekesio siekis buvo truputėlį kitoks. Mano pašne-
kesyje buvo vystomos šios temos:

1. Yra daug ko mūsų gyvenimuose, ko tikimės,
bet nežinome. Pavyzdžiui, planuojame susitikti Žie-
mos kursuose, bet nežinome, ar taip iš tikrųjų įvyks.

2. Kuo žmogus tiki, tai veikia jo elgesį. Pavyz-
džiui, kadangi mes tikimės susitikti Žiemos kur-
suose, atitinkamai planuojame: ruošiamės kelionei
į Dainavos stovyklavietę, o ne į slidinėjimo išvyką
ar Naujųjų metų sutikimą Bostone.

3. Kadangi tikėjimas įtakoja mūsų elgesį, yra
svarbu sąmoningai rinktis tai, kuo tikėti. Kokie yra
patikimi šaltiniai? Ar kas nors žino ateitį ir domisi
mano gerove? Toks šaltinis ar asmuo būtų idealus.
DĖMESIO! Toks grindinys yra! Jisai vadinasi Die-
vas, kuris kalba mums per Šventą Raštą.

Nors šis pašnekesys nebuvo iš pirmųjų ir kur-
santų jėgos jau buvo šiek tiek išsekusios, jaunimas
atidžiai klausėsi ir uždavė įžvalgių bei nuoširdžių
klausimų.

Juozas Polikaitis. 
Žmogus yra atsakingas už savo sprendimus

Mano pašnekesio pagrindinė mintis buvo, kad
kiekvienas žmogus privalo gyventi tiesoje, mąstyti
kaip gyvena ir kalbėti kaip mąsto. Tam reikalingas
pasiruošimas, kuris prasideda nuo kūdikystės na-
muose, vėliau mokykloje ir galop visuomenėje.
Kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo gyve-

nimo sprendimus. Norint daryti gerus, teigiamus
sprendimus, būtina susidaryti teisingą vertybių
skalę, kuri galutinai suformuoja asmens pasaulė-
žiūrą. Ateitininkas siekia ir ugdo krikš čionišką pa-
saulėžiūrą. Ateitininkijos sąjūdis kilo iš pasiprie-
šinimo klaidingoms pasaulėžiūroms, kurios skver-
bėsi į Lietuvą. Lietuvoje ateitininkijos sąjūdžio už-
uomazgų galima rasti nepavykusio 1831 m. suki-
limo pasekmėse. Užtruko daugiau nei 75 metus, kol
ateitininkijos sąjūdžio idėja susiformavo į aiškius
principus ir organizacinę struktūrą.

Šių kursų nauda jaunam žmogui yra neįkaino-
jama. Nuostabu matyti didelę grupę jaunuolių, lei-
džiančių savo švenčių atostogas salėje, klausantis
prelegentų. Jie atidžiai klausėsi, vedė pagrindinių
prelegento minčių užrašus, klausė klausimų ir pri-
statė savo išvadas po prelegentų pristatymų. Kursai
buvo gerai organizuoti, gera vadovybė, drausmin-
gas jaunimas, gyvas bendravimas tarpusavyje ir su
prelegentais.

Rima Birutienė.
Ką man reiškia tautiškumas? 

Pokalbio metu su moksleiviais ateitininkais dis-
kutavome, kas yra tėvynė ir tauta, ir supratome,
kad tautiškumas yra tautiško paveldo supratimas ir
savo tautinio identiteto išlaikymas. Todėl, kad mes
paveldėjame savo tėvų/senelių kilmę ir jų tautą,
Lietuva tampa mūsų visų tėvyne! Sutarėme, kad
mūsų ryšys su Lietuva labiausiai jaučiamas, kai
kalbame lietuviškai, laikomės lietuviškų papročių
ir tradicijų, domimės lietuviška kultūra ir moko-
mės Lietuvos istorijos. Moksleiviams pristačiau
mintį, kad mūsų šeimos istorija yra dalis Lietuvos
istorijos ir kad mūsų protėvių, giminių išgyveni-
mai, laimėjimai ir sunkumai mus veikia, formuo-
dami kiekvieno mūsų charakterį ir identitetą.
Kartu su savo tėveliu Juozu Polikaičiu siūlėme
moksleiviams kalbinti savo senelius ir kitus vyres-
nius lietuvius apie jų išgyvenimus, užrašyti jų at-
siminimus, o su savo uošviu Jurgiu Biručiu mo-
kėme kurti ,,šeimos medžius”.

Savo gimimu lietuviškoje šeimoje mes paveldė-
jome atsakomybę bendrauti su savo tauta, ją geriau
suprasti, jos kultūrą pažinti, iš jos istorijos išmokti,
jos gyvenime dalyvauti, jos ateitį užtikrinti. Kiek-
vienas iš mūsų darysime tai savaip, vadovauda-
miesi savo sugebėjimais, talentais, susidomėji-
mais… taip formuojasi kiekvieno iš mūsų tautinė
tapatybė.

Su moksleiviais ateitininkais visada smagu ben-
drauti. Jų energija, pagarbus klausymas ir aktyvus
dalyvavimas mane ir mano tėvelius sužavėjo. Jau-
tėsi, kad kai kurie moksleiviai iš pradžių truputį
varžėsi, bet greitai pradėjo trokšti progų diskutuoti,
reikštis, geriau save suprasti. Linkiu miestų kuo-
poms, jų valdyboms ir globėjams įsidėmėti Žiemos
kursuose pristatytas temas ir jas toliau savo mies-
tuose diskutuoti. Pasinaudokite sendraugiais atei-
tininkais savo apylinkėse. Meskite paviršutiniškus
užsiėmimus, pokalbius ir kurkite savo ateitinin-
kišką identitetą, nes Dievas, Lietuva ir visas pa-
saulis Jūsų laukia!

Viktutė Tijūnėlienė, kursų rengėja.
Vadovų pranešimai

Vieną paskaitą vedė Žiemos kursų vadovai –
studentai. Pagal vojom, kad kursantams būtų ver-
tinga ir įdomu klausytis tų asmenų, su kuriais jie
daugiausiai laiko praleido kursuose, o taip pat gera
praktika patiems vadovams viešai kalbėti ir nuo-
sekliai dėstyti savo mintis. Gruodžio pradžioje pa-
sidalijome kursų tema su būsimais vadovais ir pa-
prašėme, kad jie pasvarstytų, kaip ji reiškiasi jų
gyvenime. Kiekvienas vadovas paruošė dešimties
minučių kalbą, kuria pasidalijo su kursantais kursų
pabaigoje. Vadovai kalbėjo apie meilę, darbą, nenu-
matytus sunkumus, mirtį, universiteto gyvenimą ir
pan. Atgarsiai buvo teigiami – jaunimas pajuto ar-
timą ryšį su kitais – kiek vyresniais – ateitininkais,
ku rie yra išgyvenę panašias patirtis kaip ir jie.

Moksleiviai Dainavoje.                                                                                                                          Liudo Landsbergio nuotr.

Kalendorius
BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENį
Ateitininkų Šalpos fondo metinis narių 
susirinkimas
Pradžia – 4 val. p. p.
Tradicinė vakarienė – 6 val. v.
Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Dr.
Le monte.  Norintys dalyvauti vakarienėje prašo-
mi užsisakyti vietas paskambinus Pranutei Do -
mans kienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el.
paštu: FLD85@aol.com.

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENį
Rašytojo Antano Vaičiulaičio minėjimas
12:45 val. p. p. PLC didžiojoje salėje
Rengia ir visus maloniai kviečia Korp! Giedra

Žiemos kursai 2015-16

Paskaitininkų įspūdžiai – 2
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Margučiai – Lietuvos išlaisvinimo vilties simbolis

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Sunku nustatyti margučių kilmę.
Šiandien jų marginimas mūsų
krašte ir slavų tautose yra susi-

jęs su Velykų šventėmis. Tačiau kiau-
šinių dažymo ir keitimosi jais papro-
tys yra daug senesnis už krikščio-
nybę. Beveik visos senojo pasaulio
tautos tą paprotį žinojo. Dar prieš
Kristaus gimimą kiaušinis buvo lai-
komas ne tik pavasario gamtos atgi-
mimo simboliu, bet ir kiekvieno gy-
vio pradžios simboliu. Žinome, kad
tokiu simboliu kiaušinį laikė ir seno-
vės egiptiečiai, žydai bei romėnai.
Kad tokiu pat simboliu kiaušinį laiko
ir lietuviai, liudija iš dalies dar kai
kur išlikęs paprotys kiaušinius da-
žyti ne tik per Velykas, bet ir per Šv.
Jurgį bei Sekmines.

Galbūt sunku įsivaizduoti, bet
daugiau nei prieš 60 metų velykaičiai
tapo ir Lietuvos išlaisvinimo vilties
simboliu, besibeldžiant į JAV prezi-
dento respublikono šeimos sąžinę...
Tai buvo vieno knygnešio imigranto –
Aleksandro Žalpio – iniciatyva. 

Mes – už respublikonus!

Lietuviai visuomet labiau reiš-
kėsi respublikonų partijoje. Išimtis
gal būtų Franklin D. Roosevelt val-
dymo laikai, kai tautinių grupių dau-
guma persimetė į demokratų pusę.
„Grįžimas” į respublikonų partiją vėl
prasidėjo po 1940-ųjų, kai Roosevelt,
laužydamas šimtmetinę tradiciją, tre-
čią kartą užsinorėjo būti išrinktas
Prezidentu. Respublikonų partijos
Centro komiteto duomenimis, nuo
1952 m. lietuvių dauguma ir vėl bal-
suoja už respublikonų kandidatus.
Greičiausiai įtakos tam turėjo ir
krašto okupacija – tarp lietuvių vi-
suomet vyravo įsitikinimas, kad res-
publikonai buvo labiau pajėgūs ko-
voti su komunizmu ir šioje kovoje nie-
kada nesusikompromitavo. 

Štai Čikagoje, vienoje iš demok-
ratų tvirtovių Amerikoje, 59-toje apy-
linkėje, 13-tame rinkiminiame rajone,
tuomet pakrikštytame „Mažąja Lie-
tuva” („Little Lithuania”), 1952 m.
rinkimuose už respublikoną Dwight
D. Eisenhower balsavo 53 proc. rajono
rinkėjų, 1956 m., Eisenhower kandi-
datuojant pakartotinai – jau balsavo
66 proc.

Per Respublikonų partiją lietu-
viai keletą kartų bandė prasiskinti
kelią į JAV Kongreso Atstovų rūmus.
1952 metų rinkimuose adv. William J.
Laukaitis iš Baltimore, MD kandida-
tavo į Atstovų rūmus, bet pralaimėjo
savo varžovui. Tiesa, 1957 m. už ak-
tyvų dalyvavimą politinėje veikloje
Prezidentas Eisenhower paskyrė Lau-
kaitį Baltimorės pašto viršininku.

Lietuviai respublikonai, kurie su-
kinėjosi šios partijos centro viršū-
nėse, buvo adv. Antanas Olis iš Čika-
gos, Lietuvos garbės konsulas adv.

Anthony O. Shallna iš Bostono bei
William T. Kvetkas iš Wilkes-Barre,
PA. Antanas Olis  ir Antanas Shallna
yra lydėję Dwight D. Eisenhower jo
rinkiminių kampanijų metu – Olis Il-
linois valstijoje, o Shallna – rytiniame
JAV pakraštyje. Būti delegatu partijų
suvažiavimuose ar lydėti prezidentinį
kandidatą jo rinkiminės kampanijos
metu yra vienas iš aukščiausių parti-
nių pripažinimų. Lietuvių Romos ka-
talikų susivienijimo Amerikoje gene-
ralinis sekretorius William T. Kvetkas
eilę metų buvo lietuvių respublikonų
atstovas specialiame tautybių komi-
tete Respublikonų partijos centro ko-
miteto rėmuose.

Neduoda ramybės 
švietėjiška veikla

Bet grįžkime prie mūsų herojaus –
liaudies mokytojo, knygnešio, 1905 m.
tautinės revoliucijos dalyvio Alek-
sandro Žalpio. Jis gimė 1884 m. gegu-
žės 6 d. Stulgių bažnytkaimyje, Skaud-
vilės valsčiuje, Raseinių apskrityje.
Išgirdęs, kad caro dragūnai nori jį su-
imti, 1907 m. Žalpys per Gudelių dvaro
pelkes paspruko į Tilžę. Ten jis keletą
metų talkino Mažosios Lietuvos vei-
kėjams Martynui Jankui, Viliui Sto-
rostai-Vydūnui, Jonui Vanagaičiui.
Jausdamas grėsmę savo gyvybei, 1910
m. pabaigoje Aleksandras Žalpys
imigravo į JAV. Apsigyveno Omahoje.

Nuo pat atvykimo į naują šalį Žal-
pys pradėjo aktyviai dalyvauti lietu-
viškoje veikloje. 1911–1922 m. jis buvo
New Yorke leidžiamo „Vienybės lie-
tuvninkų” bei Čikagos „Naujienų”,
„Lietuvos” ir „Kataliko” laikraščių
korespondentu. Žalpys nerimsta ir pa-
čioje Omahoje. Susipažinęs su ben-
draminčiu L. Pasnoku, nutaria leisti
laikraštį vietos lietuviams – taip 1912
m. liepos 17 d. gimė Omahos lietuvių
dvisavaitinis ,,Vakarų varpas”. Laik-
raščiu rūpinosi Pasnokas (jo žinioje

buvo arti šimto svarų švininių lietu-
viškų raidžių), Žalpys bei jo žmona
korektorė Ona. Pradžia leidėjams
nešė vilčių. Dvisavaitinis laikraštis
buvo iliustruotas. Jis buvo spausdi-
namas čekų spaustuvėje. Pirmajame
numeryje pasirodė patriarcho dr. Jono
Basanavičiaus, aušrininko Martyno
Jankaus, Mažosios Lietuvos „Birutės”
bei kitų organizacijų sveikinimai.
Deja, po šešių numerių, tų pačių metų
lapkričio 16 d., ,,Vakarų varpas” nu-
stojo eiti. Nors tų šešių numerių ben-
dras tiražas buvo įspūdingas – 2 880
egzempliorių, leidinys nesugebėjo pa-
traukti Nebraskoje gyvenančių lietu-
vių dėmesio. Retas Omahoje gyve-
nantis lietuvis mokėjo skaityti, jau ne-
kalbant apie tolimesnius kaimynus –
lietuvius Des Moines, Sioux City ar
Kansas City. Vargšas Žalpys, skolas
lyg žaizdas belaižydamas, dirba ,,Ar-
mour” mėsos skerdykloje.

Aleksandrui Žalpiui neduoda ra-
mybės lietuvių neraštingumas. 1921
m. jis ragina organizuoti Omahoje va-
karinę mokyklą. Susivienijimo lietu-
vių Amerikoje (SLA) vietinė kuopa
susirinkime nubalsavo ją „atidėti pus-
mečiui”. Praėjo pusmetis, ir keli SLA
nariai vėl siūlo: „steikime vaikams
mokslainę”. Tačiau viskas lieka ty-
ruose – „atidėti valdybai pasvarstyti”.
Tiesa, 1924 m. seserys uršulietės
įsteigė parapijinę mokyklą – deja, apie
lietuvišką švietimą jos nenutuokė. At-
rodė, jog su kazimieriečių vienuolių
atvykimu į Omahą 1933 m. reikalai
pasikeis. Iš pradžių įvedama lietuvių
kalba – bet po metų nutraukiama. Pa-
dėtis negerėjo. Viena seselė pamoko
vaikus lietuviškai, o kita apsisukusi
tai draudžia.

Knygnešio manifestas

Bet Žalpio Omahoje tuomet jau ne-
bebuvo. 1925 m. jam nusišypsojo laimė
– ,,Armor” skerdyklos vadovai, paste-

bėję jo meninius polinkius, patarė mo-
kytis dailės. Perkėlė jį į Čikagoje esan-
čią skerdyklą ir paskyrė jam 500 dole-
rių mokslo išlaidoms. Jis apsigyveno
Bridgeporte – 3554 South Halsted.
Kaip ilgai Žalpys dirbo „Vėjų mieste”
esančioje skerdykloje, nežinome. 

Čikagoje Žalpys nesnaudė ir pa-
naudojo savo meninius gabumus pro-
paguojant pavergtos Lietuvos klau-
simą. Prieš 1953 m. Velykas jis nu-
siuntė du savo išmargintus lietuviš-
kus margučius JAV prezidento Eisen-
hower žmonai Mamie Eisenhower,
prašydamas gelbėti anapus „Geleži-
nės uždangos” pavergtą Lietuvą. Tų
metų kovą mirė Stalinas – galbūt lie-
tuvio širdyje atsirado šiokia tokia vil-
tis? 

Kai 1954 m. gegužės 9 d. Čikagos
lietuviai minėjo lietuviškos spaudos
atgavimo sukaktį, Žalpys buvo pa-
kviestas į garbės prezidiumą.

Aleksandras Žalpys mirė 1968 m.
rugsėjo 5 d. Anot mirties pranešimo
,,Naujienose”, jis paliko žmoną Oną
ir dvi dukteris, palaidotas Lietuvių
Tautinėse kapinėse. Tikimės, kad
Anapilyje knygnešys džiaugiasi į Tė-
vynę sugrįžusia laisve. Ir toliau mar-
gina velykaičius!

Omahos lietuvių leisto dvisavaitinio laikraščio ,,Vakarų varpas” pirmojo numerio antraštė.

Aleksandras Žalpys, ,,Vakarų varpo”
redaktorius ir leidėjas

Prie WOPA radijo stoties mikrofono: žurnalistas Algirdas Gustaitis (v.) kalbina knygnešį Aleksandrą Žalpį (d.). Kairėje – radijo laidos
,,Banga” vedėjas Edvardas Slivinskas. Oak Park (Čikaga), 1954 m.                                                  R. M. Lapo asmeninio archyvo nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

NATO turėtų būti aktyvesnė

Ragina kuo skubiau griežtinti ES sienų kontrolę
Paryžius (ELTA) – Prancūzijos

ministras pirmininkas Manuel Valls
sakė, kad reikia kuo skubiau griežtinti
Europos Sąjungos (ES) išorinių sienų
kontrolę, atsižvelgiant į kruvinas „Is-
lamo valstybės” (IS) grupuotės atakas
Briuselyje. 

Šiuo metu Europa išgyvena sau-
gumo krizę, kai kovo 22 dieną Briu-
selyje buvo įvykdyti išpuoliai, nusi-
nešę 35 žmonių gyvybes, o per lapkri-
čio 13 dienos kruvinas atakas Pary-
žiuje žuvo 130 žmonių.

Du su Paryžiaus atakomis susiję
teroristai turėjo padirbtus Sirijos pa-
sus, o keli kiti pateko į Europą apsi-

metę pabėgėliais. Pranešama, kad du
Briuselyje susisprogdinę savižudžiai
broliai buvo susiję su įtariamu Pary-
žiaus atakų vykdytoju Salah Abdes-
lam.

„Šios atakos yra organizuojamos
Sirijoje... bazės, akivaizdu, yra Belgi-
joje ir Prancūzijoje”, – sakė M. Valls.
Prancūzijos premjeras dar kartą pa-
ragino visoje Europoje įvesti siste-
mą, kuri stebėtų ir sektų skrendančių
keleivių duomenis. 

Šalis taip pat pareikalavo, kad
būtų įvesta keleivių duomenų įrašų
(PNR) sistema, apimanti visus tarp-
tautinius skrydžius į ir iš ES. 

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė teigia, kad Europa vė-
luoja reaguoti į kylančias terorizmo
grėsmes. Pasak jos, laikas dejuoti apie
žmogaus teises ir verkšlenti jau seniai
praėjo. D. Grybauskaitės teigimu, prie
kovos su terorizmu aktyviau prisidė-
ti gali ir turi NATO. 

„Po Paryžiaus išpuolių priimtos
deklaracijos netapo realybe ir konk-
rečiomis priemonėmis. Panaši situa-
cija įvyko ir Briuselyje dėl informa-
cijos apsikeitimo, dėl žvalgybų bendra -
darbiavimo (spragų,- ELTA). Teroras
yra nusikaltimas, kovoti su juo būtina
naudojant adekvačias priemones. Rei-
kia ginti gyvybę, mūsų žmones. Tai yra
pagrindinė užduotis tiek mūsų, šalių
narių, tiek ir Aljanso”, – po susitikimo
su NATO generalinio sekretoriaus pa-
vaduotoju Alexander Wershbow sakė
prezidentė. 

A. Wershbow teigimu, Vakarai
sutiktų bendradarbiauti su Rusija ko-
voje prieš terorizmą, tačiau kyla klau-
simas, ar Rusija pasirengusi kovoti su
tais pačiais priešais. 

„Nuo pat Rusijos įsitraukimo į

karą Sirijoje kyla labai daug klausimų.
Jos tikslas buvo paremti Bashar al As-
sad režimą, o ne kovoti su ‘Daesh’. Ta-
čiau Rusija pati susiduria su terorizmo
grėsme šalies viduje, ypač Šiaurės
Kaukazo regione, tad tikiuosi, kad
diplomatiniais ryšiais galėsime suar-
tinti savo pozicijas. Vis dėlto nesiruo-
šiame daryti jokių nuolaidų, Rusija pa-
mynė pagrindinius saugumo princi-
pus. Netgi jeigu ir imtume bendra-
darbiauti kovoje prieš terorizmą, tai
nepakeis mūsų sprendimo dėl netei-
sėtos Krymo aneksijos”, – sakė jis.  

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-
brėžė, kad pastarojo meto įvykiai ne-
gali užgožti kitų problemų, susijusių
su Rusijos vykdoma politika. 

D. Grybauskaitė susitiko su NATO
generalinio sekretoriaus pavaduotoju
A. Wershbow ir Šiaurės Atlanto Tary -
bos (NAC) nariais, šalių narių akre-
dituotais ambasadoriais NATO, su ku-
riais aptarė Baltijos šalims ir Europai
kylančius saugumo iššūkius, išaugu-
sią terorizmo grėsmę bei pasirengimą
NATO viršūnių susitikimui, kuris
įvyks šių metų liepą Varšuvoje. 

Briuselis (ELTA) – Po kruvinų iš-
puolių Briuselyje teroristinė organi-
zacija „Islamo valstybė” (IS) grasina
naujais smurto aktais. Laukia „juodos
dienos” –  kerštas už agresiją prieš IS,
sakoma įraše grupuotės paskyroje,
antradienio popietę paskelbtame
trumpųjų žinučių tinkle. 

„Mes pažadame kryžiuočių al-

jansui, kovojančiam prieš ‘Islamo
valstybę’, kad jo laukia juodos dienos
už jų agresiją prieš ‘Islamo valstybę’,
– rašoma pareiškime.

Teroristinius išpuolius Briusely-
je įvykdė IS kovotojai. Belgija buvo
įvardyta kaip šalis, dalyvaujanti koa-
licijoje prieš IS. 

Vilnius (Seimo info) – Seimas at-
metė internetinio balsavimo idėją – ne-
užteko balsų priimti nagrinėti pro-
jektą, kuris būtų įtvirtinęs elektroni-
nio balsavimo principus.

Už Teisingumo ministerijos pa-
teiktą projektą balsavo 43 Seimo nariai,
prieš buvo 10, susilaikė 35 parlamen-
tarai. Projektas grąžintas tobulinti.

Projektas būtų sudaręs teorines
sąlygas balsuoti internetu, o ne iš kar-
to įteisinęs patį balsavimą – nustatęs
pagrindinius balsavimo internetu
principus, rinkėjo balso prioriteto,
balso patikrinimo ir anuliavimo tai-
sykles, rinkėjo tapatybės nustatymo as-
pektus, informacinės sistemos steigi-
mo pagrindus, saugumo reikalavimus.

Įstatymo projektas numatė, kad
vykstant balsavimui, rinkėjas inter-
netu gali balsuoti kelis kartus, tačiau
būtų įskaitomas tik vėliausiai gautas
rinkėjo balsas. Tokiu būdu sudarius
rinkėjui  galimybę  pakeisti savo bal-
są. 

Dauguma prieš internetinį bal-
savimą pasisakančių parlamentarų
kelia abejones, ar bus užtikrintas bal-
savimo sistemos saugumas, garan-
tuojami skaidrūs rinkimų rezultatai.

Gegužę vykdytos Lietuvos gyven-
tojų apklausos duomenys rodo, kad 56
proc. Lietuvos gyventojų yra už bal-
savimo internetu įteisinimą kaip pa-
pildomą galimybę dalyvauti rinki-
muose.

ES vadovai smerkia Briuselio išpuolį
Briuselis (BNS) – Eu-

ropos Sąjungos (ES) 28 vals-
tybių vadovai paskelbė ben-
drą pareiškimą, kuriame sa-
koma, kad išpuoliai Briuse-
lyje buvo ataka prieš de-
mokratiją, ir žadama kovoti
su terorizmu visomis būti-
nomis priemonėmis.

„Europos Sąjunga gedi
šios dienos teroro atakų
Briuselyje aukų. Tai buvo
išpuolis prieš mūsų atvirą
demokratinę visuomenę”, –
sakoma ES valstybių ir ins-
titucijų vadovų pareiškime.

„Pastarasis išpuolis tik sustiprina
mūsų ryžtą ginti europietiškas verty-
bes ir  toleranciją  nuo nepakančiųjų

atakų. Mes būsime vieningi ir tvirti
kovoje su neapykanta, smurtiniu ekst-
remizmu ir terorizmu”, – skelbiama
dokumente.

„Islamo valstybė” nesiliauja grasinusi

„Savčenko sąraše” bus apie 20 žmonių

Seimas vėl nepritarė internetiniam balsavimui

Vilnius (BNS) – Lietuva rengia
savo vadinamąjį ,,Savčenko sąrašą”,
kuriame bus apie dvi dešimtys Rusijos
pareigūnų, prisidėjusių prie ukrai-
niečių lakūnės sulaikymo ir baudžia-
mojo persekiojimo.

,,Šiuo metu Lietuvos pareigūnai
tikslina kai kurių asmenų duomenis,
kad į sąrašą būtų įtraukti kai kurie Ru-
sijos prokurorai, teisėjai ir kiti parei-
gūnai, kurie tiesiogiai prisidėjo prie
šito farso”, – sakė Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.

Ministras vylėsi, kad Lietuvos ini-
ciatyvą patvirtinti „Savčenko sąrašą”
palaikys pavienės Europos Sąjungos
valstybės.

Ukrainos prezidentas Petro Poro-

šenka šią savaitę Europos Parlamento
pirmininkui Martin Schulz perdavė są-
rašą, kuriame nurodyti asmenys, susiję
su Nadijos Savčenko byla, ir kuriems
siūloma  taikyti asmenines sankci-
jas.

P. Porošenkos teigimu, sudaryda-
mas prie neteisėto N. Savčenko sulai-
kymo prisidėjusių asmenų sąrašą, Ki-
jevas tarėsi su ES ir JAV, bei pažymė-
jo, kad Ukrainos sąjungininkės visiš-
kai palaiko šį reikalą.

N. Savčenko Rusijoje laikoma areš-
tinėje  nuo  2014 metų liepos. Rusijos
teismas ją pripažino kalta prisidėjus
prie dviejų rusų žurnalistų žūties Uk-
rainos rytuose ir skyrė 22 metų laisvės
atėmimo bausmę.

Buenos Aires („Draugo” info) –
Barack Obama kovo 23 dienos pary-
čiais atvyko į Argentiną, tapdamas pir-
muoju JAV prezidentu, aplankiusiu šią
Lotynų Amerikos šalį nuo 1997 metų.

Atskridę į Buenos Aires po isto-
rinio vizito buvusioje Šaltojo karo lai-
kų priešininkėje Kuboje, B. Obama ir
jo šeimos nariai išlipo iš prezidentinio
lėktuvo, o juos pasitiko Argentinos už-
sienio reikalų ministrė Susana Mal-
corra.

Vėliau B. Obama susitiko su Pre-
zidentu Mauricio Macri istorinėje pre-
zidentūroje. 

B. Obama trokšta pademonstruo-
ti, kad JAV ir Argentinos santykiai pa-
gerėjo, į valdžią atėjus M. Macri, kurio
pirmtakė Cristina Kirchner dažnai
kritikuodavo Washingtoną.

Kitą dieną B. Obama pagerbė
„purvinojo karo”, kai Argentinos dik-
tatoriai stengėsi sutriuškinti disiden-
tus, aukas.

Tą pačią dieną buvo minimos ka-
rinio perversmo, pradėjusio 1976–1983
metais gyvavusią diktatūrą, 40-osios
metinės. Išslaptinti dokumentai rodo,
kad aukšti JAV pareigūnai palaikė tą
perversmą.

Maskva (BNS) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka pasiūlė iš-
keisti du belaisvius rusus į ukrainie-
čių pilotę Nadiją Savčenko, kad ji būtų
sugrąžinta namo.

Ukraina yra pasiruošusi perduo-
ti Rusijos Federacijai du Donbase su-
laikytus Rusijos specialiųjų pajėgų
karius mainais į ukrainiečių lakūnės
Nadijos Savčenko išlaisvinimą. 

„Normandijos ketverto susitiki-
muose Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas pareiškė, kad po vadinamojo
teismo nuosprendžio sugrąžins Nadi-

ją Savčenką Ukrainai. Atėjo laikas te-
sėti pažadą. Aš, savo ruožtu, esu pasi-
ruošęs perduoti Rusijai du rusų ka-
rius, kurie buvo sulaikyti mūsų teri-
torijoje už dalyvavimą ginkluotoje ag-
resijoje prieš Ukrainą. Iš karto, kai bus
baigtas teisminis procesas, aš esu pa-
siruošęs atitinkamomis procedūro-
mis užtikrinti jų išvažiavimą į Rusijos
Federaciją. Toks požiūris atitinka
Minsko sutarties 6 skyrių dėl visų
(belaisvių) mainų į visus”, – sakė P. Po-
rošenka.

JAV prezidentas Obama atvyko į Argentiną

P. Porošenka siūlo Rusijai mainus 

Europoje vėl gedulas.                               REUTERS nuotr.Vilniuje vyksta NATO viršūnių pasitarimas ruošiantis Varšuvos susitikimui.   Delfi nuotr.                     
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„Mūsiškiai”: estradinis šou – įspūdžiui sudaryti, ne istorinei tiesai atskleisti (V)

Tęsinys iš kovo 24 d.

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Tiesa – svarbiausia

Šitai, deja, sunku suprasti ne tik
daugumai užsienio, bet ir daliai Lie tu-
vos istorikų. Ir tai, mano suprati mu,
kyla ne iš blogos valios ar noro sąmo-
ningai klastoti istoriją, bet dėl prie-
žasčių, kurias taikliai įvardijo jau ci-
tuotas britų istorikas Moor house.

Puikų veikalą „The Devils’ Allian -
ce. Hitler’s Pact with Stalin, 1939–1941”
jis išleido praėjus 75-eriems metams po
šio nusikalstamo sandėrio – tik 2014-ai-
siais (lietuviškai – „Velniška sąjunga.
Molotovo-Rib bentropo paktas 1939–
1941”, 2015). Jis paaiškina kodėl: „Visur,
išskyrus Len  kiją ir Baltijos šalis, šis pa-
ktas ne priklauso kolektyvinei atmin-
čiai apie Antrąjį pasaulinį karą. <...>
Pa vyzdžiui, beveik visos naujausios po-
 puliarios Antrojo pasaulinio karo is-
torijos, išleistos Didžiojoje Britani joje,
paktui skiria per mažai dėmesio. Nie-
kada neįmanoma, kad jis būtų vertas
atskiro skyriaus, ir paprastai jam ten-
ka ne daugiau kaip kelios pastraipos ir
saujelė nuorodų baigiamojoje rodyk-
lėje”.

Galime kelti klausimą, kaip atsi-
tiko, kad demokratinių Vakarų isto-
riografija tris ketvirčius šimtmečio
ig noravo politinį aktą, kuris „pakeitė
pasaulį”?  Moorhouse atsako: „Sovie tų
dalyvavimo kare aspektas – ne šiaip
įdomus faktas. Pokariu tie, ku rie rašė
apie nacių ir sovietų paktą, buvo linkę
mechaniškai kartoti anuo metinius
Kremliaus pasiteisinimus, esą Stalinas
pasirašydamas sutartį tiesiog tikėjosi
išlošti laiko sulaikydamas Hitlerį ir pa-
ruošdamas SSSR gynybines pajėgas, tu-
rėjusias atremti tikėtiną puolimą. Šis
aiškinimas, ku rį vis dar pasitelkia so-
vietinio po žiūrio gynėjai, prieštarauja
tam, kas įrodyta”.

O įrodyta štai kas: „Hitleris ir Sta-
 linas – du liūdniausiai pagarsėję XX a.
Europos diktatoriai – susivienijo ben-
dram reikalui. Jųdviejų režimai, kurių
vėlesnė konfrontacija tapo lemiamu
Antrojo pasaulinio karo Europoje su-
sidūrimu, dvidešimt du mėnesius, be-
veik trečdalį laiko, kiek truko konf-
liktas, dirbo ranka rankon. <...> Hit-
leriui, pasukusiam į Vakarus ir įsi-
veržusiam iš pradžių į Skandi naviją,
paskui į Beniliukso šalis ir Prancūzi-
ją, Stalinas siuntė sveikinimus. Užku-
lisiuose naciai ir sovietai prekiavo pa-
slaptimis, projektais, technologijomis
ir žaliavomis palai ky dami vieni kitų
karo mašiną. <...> Stalinas ketino iš-
naudoti nacių puo limą savo tikslams,
paspartinti Va karų žlugimą ir ilgai
lauktą kapitalistinio pasaulio griūtį.
Jis tikrai nebuvo prieš savo valią vei-

kiantis ar pa syvus, ‘neutralus’ veikė-
jas”. (Moor hou se)

Grįžkime dabar prie įsitvirtinusio
istoriografijoje pasakojimo prie žasčių.
Galima suprasti Vakarų isto riko logi-
ką, kai jis šaltiniuose ar istoriografijoje
užtinka sąvoką Lithua nian civil and
military authorities. Ką jam gali saky-
ti toks terminas, jeigu ir Hitlerio-Sta-

lino paktas sako nedaug? Kam gali
rūpėti detalės, kaip ta Lai kinoji vy-
riausybė atsirado, ką ji deklaravo, ko
siekė, kaip ir kiek ilgai veikė, kokią
realią galią turėjo, kodėl nesutiko pri-
imti vokiečių siūlomų generalinių ta-
rėjų titulų ir tęsti darbo? Vakariečiai
net nepastebi, kad nelikus LLV, toliau
veikė jau ne sukilimo iškelta Lietuvos
vyriausybė, bet tiesiogiai vokiečių pa-
skirta ir jų civilinei administracijai (Zi-
wilverwal tung) pavaldi generalinių
tarėjų taryba. Jiems vis tiek tai reiškia
tą pačią Lithuanian civil and military
authorities.

Štai tose detalėse „velnias” ir sly-
 pi. Vakariečiai pagrįstai kelia klausi-
 mus: žydai nacių okupuotoje Lietuvo-
 je persekiojami buvo? Buvo. Getai stei-
 giami buvo? Buvo. Žudynės Lietu voje
vyko? Vyko. Nužudyta Lietuvoje tarp
165 tūkst. (Niurnbergo procesui pa-
teiktas skaičius) ir 200 tūkst. (Va nag-
aitės minimas) žydų? Nužudyta. Lie-
tuviai žudynėse dalyvavo? Dalyva vo.
Tai kas nepatinka?

Šiuo atveju problema yra ne ta –
buvo visa tai Lietuvoje ar nebuvo?
Buvo, žinoma, niekas to nenori ir ne-
 gali paneigti: buvo padarytos baisios
piktadarybės ir bolševikų, ir nacių
laikais. Buvo žudynės, kančios, buvo
Holokaustas. Bet problema yra kita.
Kaltųjų atsakomybė (nepriklausomai
nuo jų tautybės, lietuvius turiu galvo-
je pirmiausiai!) nejučia bandoma per-
 kelti ant tų, kurie kėlė visai kitas vė-
liavas, dėl jų aukojosi, statė savo gy-
vybes į mirtiną pavojų, daugelis –
žuvo, vėliau – kentėjo nacių kacetuo se
ir komunistų gulaguose. Ir net iš jų iš-
ėję komunistų buvo persekiojami,
šmeižiami, morališkai naikinami.

Aš, ne kaip istorikas, o kaip žur-
nalistas, Tarptautinės žurnalistų fe-
deracijos (TŽF) narys, jaučiuosi sais-

tomas TŽF deklaracijos dėl žurnalistų
elgesio principų. O ypač – pirmojo
straipsnio: „Pagarba tiesai ir vi suome-
nės tei sė į tiesą yra svarbiausioji žur-
 na listo pareiga”. Šį priesaką prisime-
nu kaskart, kai sėdu rašyti naujo
straipsnio.

Tai nereiškia, kad tai, ką para šau,
pretenduoju skelbti kaip galuti nę tie-

są. Jokiu būdu. Bet
aš jos ieš kau. Nejau-
čiu sunkumų pasi-
taisyti klaidą, jeigu
ją pastebiu pats ar
kas nors įrodo kitaip.
Tačiau vado vau juosi
tiriamajai žurnalis-
tikai privalomu rei-
kalavimu: niekada
nepa si kliauti vienu
šaltiniu, pačius šalti -
nius vertinti kritiš-
kai, tikrinti jų pa tiki-
mumą ir autentišku-

mą, faktus – gre tinti, išklausyti ir
„antrąją pusę”, išvadas daryti pagal pa-
tikimai su rink tą medžiagą, ne pagal
„aukščiau stovinčių” autoritetų nuo-
monę. 

Istorijos autoritetai manęs dau ge-
liu atvejų neįtikina, kai aiškindami
Laikinosios vyriausybės veiklą ne-
mato lietuviško suvereniteto inte reso,
sugriautos Lietuvos vals-
tybės at statymo pastan-
gų, nepaiso aplinkybių,
kuriomis ši vyriausybė
atsirado, kokiomis sąly-
gomis ji veikė, kokias tu-
rėjo galimybes, ką realiai
ji padarė, ko nepadarė,
ką galėjo ar negalėjo pa-
 daryti kitaip. Tačiau vis
tiek jai bandoma versti
atsakomybę už nacių ir
jų bendradarbių lietu-
vių, kurie priklausė ne
LLV aplinkai, piktada-
rybes Lietuvoje.

Svarbiausia, kad pa-
čios „skam biausios” pavardės, kurios
turėtų bū ti pirmiausiai pastatytos
akistaton su karo meto nusikaltimais
Lietuvoje, Laikinosios vyriausybės
kritikų darbuose kažkodėl nemini-
mos. Žmonių pa vardžių, kurie gestapo
remiami organizavo pučą prieš LVV ir
jėga už valdė Kauno komendantūrą,
perėmė policiją, su visomis iš to iš-
plaukian čio mis pasekmėmis, kai pra-
sidėjo m asinis žydų šaudymas rudenį,
Vana gaitės knygoje nerasime. Net ir
patys įvykiai neminimi. Vos paminėti
tik Stasys Kviecinskas ir Vytautas Rei-
 vytis. Bet kas jie ir koks jų tikrasis
vaidmuo žydų naikino tragedijoje iš tos
knygos nesuprasi. Nieko nebuvo pa-
rašyta KGB protokoluose?

Toks autorės „naratyvas” geriau-
siu atveju atitinka paviršutiniškus Va-

karų istorikų vertinimus, blogesniu –
tęsia tarybinės istoriografijos tradici-
jas ir integruojasi į šiuolaiki nę pro-
pagandinę Aleksandro Diuko vo, kuris
2014 m. nebuvo net įsileistas į Lietuvą
dėl agresyviai šališkų isto rijos in-
terpretacijų, mokyklą. Vana gaitės vei-
kalo populiarumas Rusijoje – kalba
pats už save.

Istorikai šioje knygoje dėmesio
vertų dalykų neras. Nemanau, kad ji
darytų įspūdį netgi racionaliai mąs-
tantiems žydams. Nenaudinga. Ne-
 bent tiems žmonėms, kurie siekia įtam-
pas eskaluoti, ne puoselėti pa gar bius,
geranoriškus tautų san ty kius, su nuo-
širdžia pagarba, supra tin gumu bei at-
jauta minėti Holo kausto, taip pat visų
kitų nekaltai totalitarinių režimų nu-
kankintų au kų atminimą. Įšmintingi
žydai tai supranta:

Nepabaigiami reikalavimai Cen t-
ri nės Europos gyventojams, reikalau-
jant nepabaigiamų kaltės išpažinimų,
duoda priešingus rezultatus. Tai vei-
 kiau iššaukia apmaudą nei atsakomy-
bės pripažinimą ir tikrą atgailą, – sako
jau minėtasis Barry Rubina. – Požiūris,
kai atsisakoma pripažinti šių valstybių
gyventojų kančias, įžie bia konfliktą,
kurį netrunka išnaudoti antisemitiniai
elementai. Mes turime pradėti dialogą,
kuriame būtų gerbiama jų istorinė pa-

tirtis, esanti sykiu ir daugelio žydų pa-
tirtis. Mes galime būti draugais, galime
tapti solidarūs, remdamiesi mums ben-
dra antitotalitarine patirtimi. <...> Žy-
dams turėtų būti svarbu suprasti pro-
cesą, kaip da lis jų pačių tautiečių tapo
išdavikais, Sovietų Sąjungoje ir jos sa-
telituose naikinusiais jų pačių tautos re-
ligiją, kalbą ir kultūrą. Šiandien, kai
žydų ekstremaliosios kairės aktyvistai
šmei žia Izraelį, stengiasi jį pažeisti ar
su naikinti, šio proceso supratimas –
ypač svarbus uždavinys.” (http://www.
bernardinai.lt/ index.php/ straips-
nis/2010-01-05-barry-rubin-teise-pries-
tarauti-musu-kancios-turi-tapti-pa-
grindu-bendravimui-o-ne-varzymui-
si/37966)

Bus daugiau
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Moorhouse: „Sovie tų dalyvavimo kare as-
pektas – ne šiaip įdomus faktas. Pokariu tie, ku-
 rie rašė apie nacių ir sovietų paktą, buvo linkę me-
chaniškai kartoti anuo metinius Kremliaus pasi-
teisinimus, esą Stalinas pasirašydamas sutartį tie-
siog tikėjosi išlošti laiko sulaikydamas Hitlerį ir pa-
ruošdamas SSSR gynybines pajėgas, turėjusias at-
remti tikėtiną puolimą. Šis aiškinimas, ku rį vis dar
pasitelkia sovietinio po žiūrio gynėjai, priešta-
rauja tam, kas įrodyta”.

Istorikai šioje knygoje dėmesio vertų da-
lykų neras. Nemanau, kad ji darytų įspūdį
netgi racionaliai mąstantiems žydams. Ne-
naudinga. Ne bent tiems žmonėms, kurie sie-
kia įtampas eskaluoti, ne puoselėti pa gar-
 bius, geranoriškus tautų san ty kius, su nuo-
širdžia pagarba, supra tin gumu bei atjauta
minėti Holo kausto, taip pat visų kitų nekaltai
totalitarinių režimų nukankintų au kų atmi-
nimą.
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Paukščių kaime Velykos juntamos kasdien
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ

Ignalinos rajone, Cijonų kaime gyvenanti Laima, Ri-
mantas ir Mėlika Rakauskai nenustebtų sulaukę
siuntinio, ant kurio būtų užrašytas ne tikrasis jų ad-
resas, bet „Paukščių kaimas”. 2012 metais edukaci-
nę veiklą pradėję ir įkūrę Paukščių kaimą Rakauskai
neslepia – prieš Velykas lankytojų jiems netrūksta.

„Dvi paskutines savaites mūsų sodyboje buvo
pilna žmonių – kasdien atvažiuodavo moks-
leivių grupės. Vedėme Šv. Velykoms skirtą

programą, kurioje supažindinome su mūsų senolių
papročiais: kietai virtus kiaušinius marginome vaš-
ku, kalbėdamiesi apie tradicinių lietuviams spalvų
ir simbolių reikšmę. Šių dalykų nežino ne tik vaikai,
juos baigia pamiršti ir tėvai”, – pastebėjo Laima Ra-
kauskienė.

Per Velykas margučiai turi būti kuo margesni.
Juk dėl to jie ir vadinami margučiais, atkreipė dė-
mesį Paukščių kaimo šeimininkė. Renkantis spalvas
kiaušiniams, verta prisiminti, kad kiekviena neša
savo žinią: raudona simbolizuoja gyvybę, gyvenimą,
sveikatą; mėlyna – dangų ir lietų, be kurio gamta ap-
mirtų; žalia – tai žolė, javai, kiti augalai, o violetinė
simbolizuoja turtą. „Šios spalvos lietuviams tradi-
cinės. Visas jas senoliai stengdavosi išgauti iš na-
tūralių priemonių. Pavyzdžiui, žalią gaudavo ilgai
mirkę    beržines  vantas,  kitas –  iš augalų,   net vi-
nių ar kitokių gelžgalių. Šiuos receptus verta prisi-
minti ir mums.  Taip  pat  ir  piešinių,  kuriais  vaš-
ku marginti  kiaušiniai,  prasmes”, –  pasakojo pa-
šne kovė. 

Pavyzdžiui, ant kiaušinio nupiešta saulutė, ku-
rios spinduliai nukreipti ir smailėja į viršų, simbo-
lizuo ja rytą, pavasarį ir atgimimą. Jei spinduliai nu-
kreipti į apačią – tai jau vakaro, pabaigos simbolis.
Ant margučių dažnai būdavo piešiami ir žalčiai, ku-
rie, tikėta,  saugo  namus.  Panašią  prasmę turi ir
paukščio pėdutės su trim piršteliais – tai žmogaus
apsaugos simbolis. 

Vien iš Paukščių kaimo 
veiklos neišgyventų

Edukacinę programą prieš Velykas pristatanti
Rakauskų šeima džiaugėsi, kad juos aplankė labai
daug žmonių. „Labai norėčiau užsiimti tik Paukščių
kaimo reikalais, tačiau ši veikla – sezoniška. O juk
mūsų paukščius šerti reikia kasdien, nepriklauso-
mai nuo to – ateina žmonės ar ne”, – kalbėjo visą šei-
mą į Paukščių kaimo reikalus įtraukusi L. Rakaus-
kienė.

Moteris atvira –  į savo prosenelių namus atsi-
krausčiusi gyventi šeima neketino užsiimti eduka-
cine veikla. Tai, kad įkūrė Paukščių kaimą, visiškas
atsitiktinumas, tikino pašnekovė. Vis dėlto paukščių
jų sodyboje yra nuo pirmųjų dienų. „Atsikėlusi į savo
promočiutės sodybą vyro iš karto paprašiau: ‘Perkam
strutį’. Netoli mūsų, Dūkšte, gyvena buvęs mokyk-
los direktorius  gerb. Antanas, kuris augino šiuos pa-
ukš čius. Pamatęs, kad mes domimės jais, pasiūlė
pirkti – esą jis jau senas, nebenori vargti su stručiais.
Taip mūsų namuose atsirado stručiai”, – pasakojo
moteris. Gimus dukrai Mėlikai šeima nutarė auginti
ir kitus naminius paukščius – taip po sodybos teri-
toriją pradėjo lakstyti gaidžiai, vištos, antys, žąsys,
putpelės, taip pat fazanai, balandžiai.

Pirmoji ekskursija surengta Mėlikos darželio
draugams, vėliau atsirado daugiau norinčių, tad šei-
ma suprato  atradusi  laisvą  nišą.  Iki jų sugalvoto
Paukščių kaimo Lietuvoje nebuvo naminių paukš-
čių edukaciją siūlančių vietų. ,,Man visada buvo keis-
ta, kad plėšrūnai pasiima brangiausias ir gražiausias
vištas”, – juokavo L. Rakauskienė.

Šiuo metu Paukščių kaime yra 200 įvairių rūšių
paukščių, taip pat asilas Zoro, triušiai, avys ir ožka.
Dauguma gyvūnų laisvai bėgioja po 1 ha aptvertą te-
ritoriją. Ateityje planuojama ją išplėsti – šeimai pri-
klauso 5 ha sklypas. Dalis paukščių voljeruose – kad
nepabėgtų. „Fazanai, išskridę nebesugeba grįžti at-
gal. Ne taip, kaip vištos, kurios vakare parlekia at-
gal. Tas pats ir su stručiais, todėl jų negalime paleisti
laisvai”, – tikino R. Rakaus kas.

Tvoros reikalingos ir dėl to, kad augintiniai būtų

Paukščių kaime kiaušinių netrūksta. Asmeninio albumo nuotraukos

apsaugoti nuo plėšrūnų. Kol jų nebuvo, lapės gana
dažnai užsukdavo į svečius ir nugvelbdavo šeimai pri-
klausančius naminius paukščius. „Man visada buvo
keista, kad plėšrūnai pasiima brangiausias ir gra-
žiausias vištas – išsirenka kaip tikri gurmanai”, –
juokavo L. Rakauskienė. Atsiradus tvoroms saugo-
tis tenka tik iš oro „atakuojančių” grobikų – vana-
gų.

Kasdien – 
po kibirą daržovių

Nors Paukščių kaime daugybė naminių paukš-
čių, brangiausi šeimininkei vis dėlto yra pirmieji au-
gintiniai – stručiai. Jie nėra lepūs, nebijo tempera-
tūrų svyravimų. Tačiau išlaikyti juos brangu.

„Jei nori, kad būtų sveiki, švarūs, dėtų kiauši-
nius, kasdien turi sušerti kibirą daržovių. Labai
mėgsta svogūnų galvas, smulkintą šieną. Jiems bū-
tinas švarus vanduo, taip pat  ‘vitaminai’ – austrių
kevalai. Reikia ir kukurūzų, kitų grūdų”, – apie stru-
čių mitybą pasakojo L. Rakauskienė. 

Jei ūkyje augintų daugiau stručių, dalį lėšų pa-
dengtų pinigai, gauti už jų kiaušinius. Vieno jų kai-
na siekia apie 20 eurų.  „Planuojame juos veisti. Ta-
čiau tai reikės daryti inkubatoriuje – mūsų stručiai
jau nebeturi perėjimo instinkto, nes patys gimė ne-
laisvėje, buvo išauginti inkubatoriuje”, – pasakojo pa-
šnekovė.

Pirmoji 
pažintis su vištomis

Į Paukščių kaimą dažniausiai atvyksta vaikai,
kurių nemaža dalis čia pirmą kartą pamato vištas,
gaidžius, žąsis bei kitus mums, regis, įprastus na-
minius paukščius. „Vaikai iš mažesnių miestelių dar
skiria, kur antis, kur žąsis, gaidys, o kur višta. Ta-
čiau Vilniaus, Kauno moksleiviai to jau nežino.
Kai kurie galvoja, kad paukščiai turi dantis, tad gali
jiems įkąsti. Daugelis bijo į rankas paimti vištą – ne-
drąsiai čiupinėja paukštį”, – pasakojo Paukš čių
kaimo įkūrėja.

Edukacinių programų metu vaikams pasako-
jama apie skirtingas naminių paukščių rūšis, pa-
rodomi kiaušinių skirtumai (pavyzdžiui, didžiausio
pasaulyje paukščio kiaušinis ir putpelės), aplanko-
mas sodyboje įrengtas didžiulis lizdas, mokomasi ra-
šyti „senovišku būdu”, t. y. žąsies plunksnomis.
Taip pat norintys gali paskanauti kiaušinienės – juk
kiaušinių Paukščių kaime netrūksta. 

Veiklos daug, tad nieko keisto, jog vaikai iš so-
dybos išvyksta pavar gę, bet laimingi ir su pilnomis
kiše nėmis plunksnų. „Aš jiems pasakoju, kad plunks-
 nos neša laimę. Tad išvažiuodami vaikai stengiasi
plunksnų prisirinkti kuo daugiau – pilnas kišenes.
Po edu kacinių programų kieme jų beveik nelieka”,
– juokėsi L. Rakaus kienė. 

15 min.ltLaima Rakauskienė rankose laiko stručio kiaušinį.

įspūdingas meno kūrinys, kuriam panaudoti kiaušiniai.
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RENATA ŽIŪKAITĖ

Netrukus  suskambės šv. Velykų varpai su džiugiai
skambančiu „Ale liu ja”. Gavėnios ašaras išdžiovins
mums pergalę laimėjęs Kristus. Per galę prieš nuo-
dėmę, prieš mirtį, prieš kančią ir laiko beprasmišku-
mą. 

Tačiau krikščionims kiekvienas sekmadienis
yra šventa diena, mažosios Velykos, nes sek-
madienį krikš čio nys švenčia svarbiausią įvy-

kį – Kris taus perėjimą iš mirties į gy ve nimą. Sek-
madienis yra amžino poilsio ir džiaugsmo su Dievu
pradžia, ši diena yra skirta patirti amžinybę jau čia,
žemėje. 

Šiuo metu Vakarų pasaulis gyvena nežmonišku
tempu, sekmadienio šventimas dažnai yra praradęs
savo prasmę. Sekmadienį žmonės nepalie ka savo ne-
būtinų darbų, vergystė pi ni gams griauna žmonių
ryšį ne tik su Dievu, bet ir vienų su kitais. Popie žius
Jonas Paulius II savo apaštališ kame laiške apie
sekmadienį rašė:

Sekmadienis yra diena, sudaranti krikščioniškojo
gyvenimo centrą. Kaip nuo savo pontifikato pra-
džios nenuilsdamas kartojau: „Nebijokite! Atver ki te,
plačiai atlapokite duris Kristui!” (9), taip šiandien vi-
sus norėčiau pri myg tinai pakviesti iš naujo atrasti sek-
 madienį. Nebijokite dovanoti savo laiko Kristui! Taip,
atverkime visą savo laiką Kristui, kad jis galėtų jį ap-
 šviesti bei duoti jam kryptį. Jis yra tas, kuris pažįs-
ta ir laiko, ir amžinybės pas laptį ir patiki mums „savo
dieną” kaip vis naują savo meilės dovaną. Šios dienos
atradimas iš naujo yra ma lonė, kurios turėtume
maldauti ne tik norėdami pilnatviškai išgyventi ti-
kėjimo reikalavimus, bet ir dėl to, kad galėtume
konkrečiai atsakyti į kiek vieno žmogaus giliausius bei
autentiškiausius troškimus. Laikas, do va notas Kris-
tui, niekada nėra prarastas laikas; priešingai, tai lai-
kas, lai mėtas mūsų santykių bei gyvenimo su žmogi-
nimo labui.

Pirmiesiems krikščionims sekma dienis buvo
ypatingai brangi die na, kai jie slapta susirinkdavo
drau gėn, laužydavo duoną ir švęsdavo Kristaus per-
galę prieš mirtį. Diokle ci jano persekiojimo laikais,
kai krikš  čionių susirinkimai buvo itin griežtai
draudžiami, daugelis turėjo pakankamai drąsos pa-
sipriešinti im peratoriaus ediktui ir verčiau sutikdavo
mirti negu praleisti sekmadie nio Eucharistiją. To-
kie, pavyzdžiui, bu vo kankiniai iš Abitanos Africa
proconsularis provincijoje; į kaltini mus jie atsakė
šiais žodžiais: „Be jo kios baimės šventėme Viešpa-
ties va karienę, nes jos nevalia atidėti; toks mū sų įsta-
tymas”; „be Viešpaties va ka rienės negalime gy-
venti”. O viena iš kankinių pripažino: „Taip, ėjau į
su sirinkimą ir su savo broliais šven čiau Viešpaties
vakarienę, nes esu krikš čionė”. 

Krikščionys slapta rinkdavosi vie ni kitų na-
muose arba požeminėse ka pinėse – katakombose, kur
Romos ka reiviams buvo draudžiama įžengti. Šv.
Justinas rašo, kad krikščionys rinkdavosi švęsti Vieš-
paties vaka rie nę – Saulės dieną. Romėnai garbino
dievą Saulę, todėl kai kuriose kalbose sekmadienis
ir išliko kaip Saulės die na – anglų k. Sunday, vok. k.
Sontag. Krikščionims Kristus tapo tikrąja Saule,  tik-
rąja šviesa, kuri apšviečia žmo gaus nuodėmės tam-
są. Todėl ro manų kalbų grupėje sekmadienis – do-
menica – yra Viešpaties diena. Tuo tarpu rusų k. sek-
madienis voskresenie reiškia prisikėlimą. 

Šiuo metu dažnai tikintiesiems sek madienis
tampa tik laisvadieniu, atotrūkiu nuo darbų. Šv. Mi-
šių šventimas šią dieną tampa tik pareigos atlikimu,
o šventos dienos džiaugsmo nebepatiriame.

Koks turėtų būti sekmadienio šven timas mus
moko žydų tauta. Bū tent savo išrinktajai tautai
Dievas įsa kė švęsti šabą – septintą dieną, nes šią die-
ną Jis ilsėjosi po visų savo kūrimo darbų.

Laikysies šabo dienos ir švęsi ją, kaip Viešpats,
tavo Dievas, tau yra įsa kęs. Šešias dienas triūsi ir dirb-
si visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpa-
ties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu,
nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei
tavo jautis ar asilas, nei tavo galvijai, nei ateivis, gy-
venąs tavo gyvenvietėse, idant tavo vergas ir vergė ga-

Reikia pamaitinti alkstantį,
nes kas nevalgo, tas neauga

Radvilė, 5 metai

– Kai kas nors nori valgyti, tai rei kia pavalgydinti.
Alkanas žmogus būna piktas ir jam tada būna labai blo-
gai. Tie vaikai, kurie nevalgo, bū na nestiprūs ir maži, nes
kas nevalgo, tas ir neauga. Tik saldainių negalima
duoti alkanam vaikui. Pirmiausia rei kia valgyti sriubos,
gal dar blynų, o tik paskui saldainių ir ne visus iš karto.
Na, po vieną ar po du. Nuo saldainių genda dantys, ir
paskui reikia eiti pas gydytoją ir juos gydyti.

– O tu pati ar esi kada nors pa valgydinusi alka-
ną žmogų?

– Tai aišku. Kai mama grįžta iš darbo ir sako, kad
labai nori valgyti, aš jai kokį sumuštinį greitai padarau.
Arba, kai močiutė būna iškepusi ku gelio, įdedu į lėkš-
tę ir greitai duodu  mamai  pavalgyti.  Kai  ji pavalgo,
tai iš karto geriau pasidaro, nes jau būna soti ir laimin-
ga.

– O svetimą žmogų, nepažįsta mą ir alkaną, ar tau
teko kada nors pavalgydinti?

– Kartą su mama pietavome ka vi nėje. Atėjo toks
murzinas dėdė su barzda. Jis visų prašė, kad nupirktų
jam valgyti. Ir dar sakė, kad jau ke lias dienas nevalgė
ir labai nori. Tada iš virtuvės išėjo tokia teta ir davė jam
du žemaitiškus blynus su padažu. Tai jis atsisėdo prie
staliuko, pavalgė, bet paskui vėl vaikščiojo ir prašė žmo-
 nių duoti jam valgyti. Net nežinau, ko dėl jis taip darė.
Juk jau buvo pa valgęs, o per daug valgyti tai nesvei-
ka.

Benas, 6 metai

– Aš žinau, kad Afrikoje yra labai daug žmonių ir
jiems neužtenka maisto, valgyti ten neturi labai daug
vaikų. Jiems trūksta ne tik valgio – ten nėra ir vandens.
Labai liūdna, kad žmonės neturi ko valgyti ir atsi gerti.
Kai per televizorių būna vi so kių akcijų ir reikia pa-
skambinti ir pa aukoti pinigėlių tiems valgyti ne turin-
tiems žmonėms, tai aš kartais paprašau mamos, kad leis-
tų paskambinti savo telefonu. Nes gi baisu, kai žmonės
neturi maisto. Net būna, kad jie miršta iš bado arba iš
troškulio. Tai tada ir aš jiems truputį pinigėlių paskam-
binu.

– Ar dažnai taip paremi?
– Na, du kartus, kai mama leido, paskambinau. Ir

dar vieną kartą pa skambinau, kai mama paliko telefo-
ną ant stalo, o pati buvo kažkur išėjusi.

– Ar pagyrė tave mama už to kią paramą?
– Na jau ne. Kai sakiau, kad labai norėjau padėti al-

kaniems žmonės ir vieną kartą paskambinau tuo tele-
fo nu, tai man sakė, kad dėl pagalbos vi sada pasitarčiau
su ja ir pasakyčiau prieš skambindamas, bet labai ne-
ba rė ir net tėčiui nepasakė. O kartą parduotuvėje
„Maisto bankas” rinko vi so kį maistą tiems, kurie netu-
ri ko val gyti, tai tam bankui mes nupirko me aliejaus, mil-
tų ir dar tokių saldainių ir atidavėme tiems, kurie alks-
ta. Kai turi daug maisto, tai reikia dalytis su tais, kurie
neturi. O maisto negalima išmesti, reikia arba suvalgyti,
arba kam nors atiduoti, pasidalyti.

Viltė, 5 metai

– Kai turi daug saldainių, reikia pasidalyti su kitais,
nes ir kiti nori tų saldainių pavalgyti. Jei vaikas ne duo-
 da saldainių kitiems, tai jis ne draugiškas. Kitą kartą ir kiti
jam saldainių gali neduoti. Aš tai visada pasidaliju. Kai
buvau svečiuose, man teta davė šokoladą. Aš suvalgiau
tik truputį daugiau negu pusę to šokolado, o paskui pa-
sidalijau su tėčiu. Jis irgi labai mėgsta šokoladus ir su
ma nimi visada pasidalija.

– O kaip manai, ar būtina duoti valgyti alkanam
žmogui?

– Reikia duoti valgyti, jeigu žmogus prašo. Bet duo-
ti galima tada, kai ką nors pagamini. Kai močiutė išverda
cepelinų, tai visada su mumis pa sidalija. Mes važiuo-
jam pas ją į sve čius ir pietaujame. Mama sako, kad jai
jau atsibodo tie cepelinai, bet mo čiutė vis tiek nori pa-
sidalyti. Jei ilgai neatvažiuojame, tai skambina ir pyks-
 ta, kad jau viskas atšalo ir nebegali mūsų sulaukti. Bet
paskui, kai atva žiuojame, tai vis tiek pasidalija. Tada pri-
sivalgome ir tiek.

– Bet yra skurdžiai gyvenančių žmonių, kurie nori
valgyti nebūtinai saldainių, jiems kartais reikia duo-
ti duonos ar bulvių...

– Viena teta, kuri gyvena prie mo čiutės kaime, turi
tris lėliukus. Kai būna Kalėdos, mes jai kartais nu-
 vežame visokių sausainių, mėsų, dar padovanojame deš-
ros. Ji sako, kad ne reikia, turi ką valgyti, bet mano mo-
 čiutė tai visada vasarą jai duoda cukraus, kai reikia uo-
gienes virti, arba agurkų, kai darže daug užauga ir jų nėra
kur dėti. Juk reikia su ki tais pasidalyti, vis vien tie agur-
kai  paskui supūva ir juos tenka išmesti. Tai geriau jau
atiduoti, kad žmonės ir  vaikai suvalgytų.

Vaikus kalbino
Aldona Atkočiūnaitė

lėtų ilsė tis, kaip tu. Atsimink, kad tu esi buvęs vergas
Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten Viešpats, tavo Die-
vas, galingai pakelta ranka. Todėl Viešpats, tavo Die-
 vas, ir įsakė tau švęsti šabo dieną (Įst 5, 12–20). 

Šabas žydui yra šventas laikas, kai nedirbamas
joks darbas. Jis pra sideda penktadienį nusileidus
saulei ir baigiasi šeštadienio vakarą. Izrae lyje tą die-
ną nedirba jokia parduotuvė, nevažiuoja visuome-
ninis transpor tas. Šeimos susirenka savo na muose
ir švenčia šabą, valgo iš anksto paruoštus valgius, šlo-
vina Dievą gie dodami. Šis laikas yra skirtas šeimai
pabūti vieni su kitais atsitraukiant nuo visų savo rū-
pesčių. Būtent todėl Izraelyje stiprios šeimos, nes
švęsda mos šabą, jos visuomet atranda laiko vieni ki-
tiems. 

Abraham Heschel savo knygoje „Šabas” rašo,
kad šabo valandos yra svarbios savaime, jų svarba
ir grožis nesusijęs su darbu, nauda ar pasiekimais.
Jos yra gražios savaime. 

Jėzaus laikais fariziejai dažnai šabo laikydavo-
si tik kaip įstatymo, iš pareigos. Kristus sakė, kad Jis
yra ša bo Viešpats. Šabas skirtas žmogui, o ne žmo-
gus šabui.  

Tad ir sekmadienio šventimas nėra tik Dievo įsa-

PO DIEvO SPARNU

Sekmadienio šventimas – mažosios Velykos kymo laikymasis, tai buvimas Viešpaties poilsyje.
Tai šventas Dievo mums dovanotas lai kas pabūti su
Juo ir vieni su kitais. Šis laikas nėra tiesiog atsi-
traukimas nuo savaitės darbų, tačiau džiaugs-
 mingas išgyvenimas kiekvienos mi nu tės, atsigrę-
žimas į šalia esantį žmo gų. Šios dienos lai kas yra
Kristaus prisikėlimo perkeistas laikas. Tai laikas
skirtas daugiau ne tuščioms pramogoms, bet ryšiui
su Dievu ir artimaisiais stiprinimui bei gailes tin-
gumo darbams savo artimui. 

Popiežius Jonas Paulius II savo laiške Dies Do-
mini rašo apie ypatingą šios dienos laiką, kuris yra
dovanojamas mūsų Viešpaties:

Kadangi  sekmadienis  yra  savaitinės Velykos,
kai primenama bei suda bartinama diena, kurią
Kristus  prisi kėlė iš numirusių, ši diena taip pat at-
 skleidžia ir laiko prasmę. Ji neturi nie ko bendra su
kosminiais ciklais,  prie kurių gamtos religija bei žmo-
gaus kultūra nori priderinti laiko rit mą, kar- tais gal-
būt pasiduodamos am žinojo sugrįžimo mitui. Krikš-
čioniš ka  sis sekmadienis yra visiškai kas ki ta! Kil-
damas  iš Prisikėlimo, jis skro džia žmogaus laiką, mė-
nesius, metus,  šimtmečius  it rodyklės strėlė, nukreipta
į Kristaus sugrįžimo tikslą. Sekma dieniu užbėgama
už akių paskutiniajai dienai, paruzijos dienai, kuri
tam tikra prasme jau išpranašaujama Kristaus šlo-
ve per Prisikėlimo įvykį. (Dies Domini 75).
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.
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info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

www.draugas.org
ĮVAIRŪS

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penkt., šešt. ir sekmadieniais.
Legalūs dokumentai, vairuoja, patirtis,
rekomendacijos. Tel. 708-465-6854.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
studiją ar vieno miegamojo butą Lemont,
IL. Tel. 708-220-3202.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930

n Moteris ieško savaitgalinio žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja. Palikti žinutę. Tel.
224-766-9067.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
ga liais. Tel. 773-940-5264.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.
Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią

savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-640-3559

n Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo, su gy -
venimu arba  naktimis. Didele patirtis. 
Tel. 708-955-3690.

3 raidės:
IKS – KAM – KSI – MES.

5 raidės:
ALĖJA – AMBRA – ĖJIKĖ – IDĖJA – ILGŠĖ – ĮNAMĖ – ĮVAŽA –
KOJOS – KRETA – KUOKA – NIEKO – ONUTĖ – PALEI – PIURĖ –
PUŠIS – UNIJA.

7 raidės:
APGAULĖ – ATKALNĖ – POKŠTAI – ŠNAIROM.

8 raidės:
ABRAZIJA – AKIMOJAI – ALUDARIS – AŠARĖLĖS – DULKSMAS –
FOTOTEKA – GEOGRAFĖ – GYVAŠAKĖ – GLAUKOMA – ĮSKIEPIS
– KALVYSTĖ – KSILITAS – KURTINYS – LEITAITĖ – MAJOLIKA –
MAUDYKLA – PLATMENA – RINKYKLA – ROMUALDA – SINTAK-
SĖ – SLOVĖNAI – SMĖLYNAS – STIMOROL – ŠUNOBELĖ.

9 raidės:
ATOŠVAITA – EGZIUPERI – JĖGOMATIS – KRAŠTIETĖ.

Surašymas nr. 56
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano Pasaulėjautos kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jaunų

dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje;
3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos.
Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiun timo iš-
laidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės Adelės Dir-
sytės fondą. 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500 
arba el. paštu: administracija@draugas.org

Kartu su raudongūžiais paukščiais, sugrįžtančiais į Čikagą, jau sugrį-
žo ir Draugo fondo (DF) pavasario vajaus vokeliai. Kiekvienas  indė-
lis, didelis ar mažas, rodo mūsų visų pastangas išsaugoti ,,Draugo” laik-

raštį ir iš laikyti  lietuvybę išeivijoje.
Pavasario vajus tik prasidėjo. Jis tęsis iki birželio mėnesio pabaigos. Dar

daug sugrįžtančių DF vajaus laiškelių laukia Draugo fondas. Kaip sako gra-
ži patarė: Lašas po lašo ir akmenį pratašo.

Kad pavasario vajus būtų sėkmingas, reikalingas mūsų visų dalyvavimas.
Ir nebūtinai stambiomis sumomis. Net nedidelis Fondo na rio įnašas parodo
dėmesį, paramą lietuviškai spaudai. Įnašai į Draugo fondą atneša investavi-
mų pelną, kuriuo remiasi ,,Draugo” leidyba. Šiais laikais sulaukti 8 ar 10 nuo-
šimčių dvidendų – jau yra gerai, nors praėjusiais metais Draugo fondas gavo
iki 15 nuošimčių dividentų. 

Artėjančios Kristaus Prisikėlimo šventės proga sveikiname visus Drau-
go fondo aukotojus, narius, taipogi ,,Draugo” skaitytojus, linkime džiugių Ve-
lykų. ALELIUJA!

Marija Remienė
Draugo fondo tarybos pirmininkė

Pirmieji pavasario įnašai

Su 200 dolerių:
St. Petersburgo LB apylinkė, per

įgaliotinę Loretą Kynas, iš viso 930
dol.

Regimantas ir Lucia Vedegiai,
Huntley, IL, iš viso 400 dol.

Su 150-100 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, Or-

land Park, IL, garbės nariai, iš viso
9,885 dol.

Irena Jolita Mazurkiewicz, N. Ri-
verside, IL, garbės narė, iš viso 4,000
dol.

Gediminas ir Sigita Damašiai,
Libertyville, IL, garbės nariai, iš viso
3,225 dol.

Vaclovas ir Margarita Momkai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
2,950 dol.

Patricia Nelia Paulauskaitė, Chi-
cago, IL, garbės narė, iš viso 1,865 dol.

Vincas ir Teresė Urbaičiai, Cle-
veland, OH, garbės nariai, iš viso
1,750 dol.

Laima Žliobienė, Lemont, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,600 dol.

Kun. Vytautas Volertas, Maspeth,
NY, garbės narys, iš viso 1,300 dol.

Viktoras Kuraitis, Mokena, IL,
garbės narys, iš viso 1,100 dol.

Dalia Dzikienė, West Hartford,
CT, iš viso 900 dol.

Augustinas ir Vida Tijūnėliai,
Chicago, IL, iš viso 500 dol.

Valerijus ir Nijolė Cijūnėliai, Wil-
lowbrook, IL, iš viso 450 dol.

Su 75-50 dolerių:
Ramunė Račkauskienė, Oak

Lawn, IL, garbės narė, iš viso 1,825
dol.

Audronė Bernatavičienė, West-
 ches ter, IL, garbės narė, iš viso 2,230
dol.

Henrikas ir Ilona Lauciai, Union
Pier, MI, garbės nariai, iš viso 1,340
dol.

Algimantas ir Julija Vaičiuliai,
Chicago, IL, iš viso 920 dol.

Nijolė Nausėdienė, Lockport, IL,
iš viso 450 dol.

Raymondas ir Dana Norvaišos,
Aurora,IL, iš viso 235 dol.

Donna Laureckas, Darien, IL, iš
viso 125 dol.

Marytė Černiūtė, Hinsdale, IL, iš
viso 120 dol.

Arvydas ir Rita Karai, Darien, IL,
iš viso 50 dol.

Su 30-25 dolerių:
Sigutė Žemaitienė, Cicero, IL,

garbės narė, iš viso 1,100 dol.
Ignas ir Dangirda Budriai, Lock-

port, IL, iš viso 230 dol.
Vita Žigmantienė, Chicago, IL,

iš viso 130 dol.

Su 20-12-5 dolerių:
Marija Arštikienė, N. Riverside,

IL, iš viso 605 dol.
Dalia Saulys, Chicago, IL, iš viso

423 dol.
Mykolas ir Birutė Kantanavičiai,

Winter Haven, FL, iš viso 12 dol.
Agnietė Mezencevienė, Cicero,

IL, iš viso 5 dol.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Draugo fondas sulaukė pirmųjų kregždžių

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Čikagos Lietuvių
tautodailės institutas kviečia visus į lietuvių tautinių drabužių
ir prijuosčių parodą, kuri vyks Tautodailės galerijoje, Dailės
muziejuje, PLC. Parodoje matysite senoviškas ir šiuolaikines
aus tas prijuostes iš visų Lietuvos etnografinių apylinkių.   Pa -
roda tęsis iki gegužės 15 d.  Muziejaus darbo valandos: šešta-
die niais  nuo 9 val. r.  iki 2 val. p. p.  ir  sekmadieniais nuo 11
val. r. iki  2 val. p. p. 

Remkime DRaugo fonDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties.html

A † A
BALYS SLONSKIS

Mirė 2016 m. kovo 22 d., sulaukęs 95 metų.
Gimė Šiaulių apskr., Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesuo Jadvyga Kuprėnienė, sūnus Andrius

(Shei la) Slonskis su vaikais Julie, Beth, Paul, Margaret, Theresa
su šeimomis, duktė Ramona (Antanas) Milišauskas su vaikais
Jonu, Luku,  Vincu, Liana ir Domininku ir duktė Laura (Algis)
Suopys su vaikais Mykolu, Juozu ir Katerina, daug giminių
Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.

A. a. Balys buvo vyras a. a. Aldonos, brolis a. a. Stasės Man -
vydienės, a. a. Onos Motuzienės, tėvas a. a. Renatos Slonskytės.

Velionis bus  pašarvotas  kovo 28  d. 9 val. ryto Strang Fune-
ral Home,  Antioch, IL. Mišios už a. a. Balį  bus  aukojamos   Šv.
Rap ha el bažnyčioje, Old Mill Creek, IL 11 val. ryto. Laidotuvės
įvyks 1:45 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažistamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Strang Funeral Home. Tel. 847-395-4000

Mūsų mielai draugei

A † A
RITAI KARIENEI

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuo jautą vyrui ARVYDUI, dukrai AUDRUTEI, sū -
nums PAULIUKUI ir RICHARDUI, seseriai NIJOLEI
ŽALNERAITIS, jų šeimoms ir kartu liūdime.

Jūsų draugai

Rimas, Rima, Kazys, Danutė,
Marija, Povilas, Giedrė, Rimvydas,

Aldona ir Vytas

Savo brangios Mamos

A † A
IEVOS KASNIŪNIENĖS

netekus, nuoširdžiai užjaučiame velionės sūnus
VYTAUTĄ KASNIŪNĄ su šeima ir jo brolį MARIŲ
KASNIŪNĄ, LF valdybos pirmininką, su šeima.

Prisimename Ievos šilumą, draugiškumą ir mielą
širdį.

Linkime ramybės ir motinos meilė telydi jus.

Rima Kašubaitė-Binder
Viktorija Kašubaitė-Matranga

Trisdešimties metų mirties sukaktis 

Jau suėjo 30 metų, kai mūsų brangi Mamytė ir Močiutė išėjo iš
mūsų šeimos ratelio, o jos anūkai jau patys yra tėvai. Pasiilgstam jos
meilės ir rūpestingumo.

Nors daugelį metų gyveno Čikagoje ir Floridoje, jos širdyje nie -
kada neužgeso ilgesys mylimai gimtinei. Ji mums dovanojo progą
susipažinti su giminėmis Kaune ir Vilniuje, ir mes esame be galo
dėkingos, kad galim džiaugtis šilta draugyste su savo pusbroliais ir
pusseserėmis. 

Gimusi Šunskuose prieš šimtmetį, 1916 m. kovo 19 d., ji mirė Flori-
doje 1986 m. balandžio 4 d. ir buvo palaidota Čikagoje, Šv. Kaziemiero
lietuvių kapinėse balandžio 9 d.

Už a. a. Angelės Kašubienės sielą šv. Mišios bus aukojamos sek-
madienį, balandžio 3 d., 11 val. r. Šv. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Čikagoje. Prašome prisiminti An-
gelę ir jos gyvenimo palydovą, vyrą Antaną Kašubą savo maldose.

Liūdinčios dukros Rima Kašubaitė-Binder ir Viktorija
Kašubaitė-Matranga su šeimomis bei giminės Lietuvoje 

Mama… nerasime žmogaus pasauly,
Kuris netrokštų meilės jos ir šilumos.
Kaip neatskirt pavasario nuo saulės,
Taip neatskirt vaikystės nuo mamos. 

(J. Jakštas)

A+A
Angelė

Garbaravičiūtė-
Kašubienė
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

2016 m. VYDŪNO JAUNIMO FONDO JAMES LIAUTAUD
10 000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA

VERSLO MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS

64 metus gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas remia lietuvių studentų
studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria Akademinio skautų sąjūdžio garbės
narių vardo mokslo premijas, leidžia knygas ir skelbia rašinių konkursus.

Dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė tris 10 000 dol. stipendijas savo
vyro a.a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. Verslininkas ir pedagogas James
Liautaud (mirė 2015 m. spalio 23 d.) Ilinojaus universitete Urbana-Champaign
įgijo mechaninės inžinerijos bakalaurą ir įsteigė nemažai verslų. Jis taip pat pro-
fesoriavo Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įdiegė vadovavimo apmokymo
metodą – ,,Process Designed Training”. DePaul universitete James Liautaud įstei-
gė ,,Chicago Family Business Council”.

ReikALAVimAi
Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar

yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois valstijos pagrindiniame, pripažinta-
me verslo universitete, siekdami magistro ar doktorato laipsnių. 

Informaciją apie stipendiją ir prašymo anketą rasite 
Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunofondas.net 
arba galite teirautis el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Užpildytus dokumentus reikia grąžinti iki š. m. birželio 15 d.

Skaitykite 
,,Draugą” 
greičiau! 

www.draugas.org

,,Draugo” leidėjai nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Fondui
už paramą atnaujinti ,,Draugo” skelbimų skyrių bei įsigyti

naują kompiuterinę įrangą redakcijai ir administracijai. Mes
labai vertiname tai, kad jūs suprantate mūsų reikmes, mūsų siekius

ir ištiesiate taip reikalingą pagalbos ranką.

Padėka

Sveikiname mūsų skaitytojus su artėjančioms šv. Velykomis! 
Linkime, kad jūsų gyvenimuose būtų 

kuo daugiau džiaugsmo, grožio ir vilties. 
Kitas ,,Draugo” numeris išeis antradienį, kovo 29 dieną.


