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Šiame 
numeryje: 
Stipriai pagyvėjusi 
atei t ininkų veikla. 

2 psl. 

Ko mes bijome. V. Putin 
vėl pasakė „niet". 

3psl. 

Kun. Algirdo Palioko 
sukakt is . LB Socialinių 
reikalų skyrių tęsia 
Aldona Šmulkštienė. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Sukaktuvinis Santaros 
Šviesos suvažiavimas. 
A. Račkaus kolekcijos. 
Naujas sezonas 
Lietuvos operoje. 

JAV policijos 
komunikacijos sistema. 
Kultūros triumfas 
Čikagoje. 

5 psl. 

Lietuvoje mirė 
Vytautas Jasulaitis. 
Indėnų ir lietuvių 
pasaulėjautos bruožai 
pris tatomi Balzeko 
lietuvių kultūros 
muziejuje. Waukegan/ 
Lake LB ruošia pokylį. 
Artėja metinis Draugo 
fondo suvažiavimas. 

8 psl. 

Spo rtas 
* L i e t u v o s imtynin inkas 

M i n d a u g a s Mizgaitis (svorio 
kategorija iki 120 kg) Prancū
zijoje vykstančio 48-ojo pasau
lio graikų-romėną imtynių 
čempionato antrojoje kovoje 
ketvirtadienį 3:0 nugalėjo ja
poną Katsuaki Suzuki ir, užsi
t ikrinęs vietą pirmajame de
šimtuke, pelnė kelialapį į 2004 
metų olimpines žaidynes Atė
nuose. 

* L i e t u v o s vyrų krepši
n i o č e m p i o n ų klubo Kauno 
..Žalgirio" naujuoju legionieriu
mi ketvirtadieni tapo 1995 ir 
1997 metų Europos čempionas, 
30-metis 200 cm ūgio serbas 
Miroslav Beriči, pastaruosius 
du sezonus rungtyniavęs italų 
Pezaro „Scavolini" komandoje. 

* V i l n i a u s „Lietuvos ry
t o " k r e p š i n i n k a i , praėjusį se
zoną Lietuvos krepšinio lygoje 
likę antr i , šiemet sieks aukš
čiausių tikslų ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europoje, pirmąkart da
lyvaudami ULEB taurės varžy
bose. Vilniečių komandos vy
riausiojo trenerio Jono Kaz
lausko teigimu, pasirengimas 
sezonui vyko beveik visą vasa
rą, didžiausią dėmesį skiriant 
j aun ies iems komandos nau
jokams. 

Naujausios 
žinios 

* T a r p t a u t i n i s valiutos 
f o n d a s r e k o m e n d u o j a vy
r i a u s y b e i nedidinti tiesioginių 
išmokų žemdirbiams. 

* L i e t u v o j e vyks ta rp
t a u t i n ė s k a r i n ė s Raitijos val
stybių pratybos ..Amber Sea". 

* Vi ln ieč ia i rekonstruo
tą G e d i m i n o prospek to dalį 
nori palikti pėstiesiems. 

* Vi ln iu je p radė jęs veik
ti B a l t a r u s i j o s ins t i tu tas 
sieks skatinti kaimynų demok
ratizavimą. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikata 
kelia susirūpinimą pasaulio maldininkams 

Europos vyskupai — už v ienybę 
ir krikščionišką bendravimą 

V a t i k a n a s , spalio 3 d. 
(Reuters-BNS) — Įtakingas 
Europos kardinolas ketvirta
dienį pareiškė, kad popiežius 
Jonas Paulius II „miršta". Tai 
— dar vienas aukšto rango 
Bažnyčios hierarchas, išreiškęs 
susirūpinimą vis blogėjančia 
popiežiaus sveikata. 

Praėjusios savaitės pirma
dieni duotame interviu Vokieti
jos žurnalui „Bunte" doktrinos 
klausimus nagrinėjančiai Vati
kano institucijai vadovaujantis 
kardinolas Joseph Ratzinger 
teigė, jog Jonas Paulius II „la
bai prastai jaučiasi. Mes turė
tume melstis už popiežių". 

J. Ratzinger tvirtino, kad 
83 metų popiežius užsikrovė 
sau per didelę naštą, bet jo bu
vo neįmanoma sustabdyti. 

Kaip sakė asmeninis J. 
Ratzinger sekretorius Georg 
Gaenswein, apskritai nuosta
bu, N u k e l t a \ 7 psl. 

Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą, jo šeimą ir Lietuvos valstybinę delegaciją ketvirtadieni Vatikane prieme popie
žius Jonas Paulius II. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje suteiks gerą postūmi 

Lietuvos ir JAV santykiams 
Vilnius , spalio 3 d. (BNS) 

— JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo Europos ir Eura
zijos reikalams Charles P. Ries 
vadovaujama delegacija penk
tadienį Vilniuje su Lietuvos pa
reigūnais aptarė, kaip plėtosis 
dvišaliai Lietuvos ir JAV santy
kiai Lietuvai tapus visateise ES 
nare kitų metų gegužės 1 dieną. 

Lietuvos URM sekretorius 
Rytis Martikonis pokalbyje su 
JAV delegacija teigė esąs įsiti
kinęs, jog Lietuvos narystė ES 
suteiks „papildomą postūmį 
JAV dalyvavimui ir investici
joms regione bei naują kokybinį 

pagrindą Lietuvos ir JAV pre
kybinių, kultūrinių, mokslinių 
mainų bei tarpvalstybinių ryšių 
plėtrai". 

Susi t ikime R. Martikonis 
teigiamai įvertino naują JAV 
idėją stiprinti bendradarbiavi
mą su Šiaurės Europos valsty
bėmis bei aktyviau veikti Balti
jos jūros regione siekiant įgy
vendinti laisvos ir vieningos Eu
ropos svajonę. 

Šeštadienį Romoje praside
dančio pirmojo ES tarpvyriau
sybinės konferencijos susitiki
mo išvakarėse R. Martikonis 

Nuke l t a į 7 psl. 

Lietuva s ieks 
n a r y s t ė s UNESCO 
P a s a u l i o paveldo 

komitete 
Viln ius , spalio 3 d. (BNS) 

— Lietuva nori aktyviai daly
vauti pasaulio paveldo išsaugo
jime ir sieks narystės UNESCO 
Pasaulio paveldo komitete, 
UNESCO generalinėje konfe
rencijoje Paryžiuje teigė kultū
ros ministrė Roma Žakaitienė. 

Ministrė rqK- žė, kad Lie
tuva, nuolat dalyvauja spren
džiant pasaulio kultūros pavel
do klausimus. 

UNESCO Pasaulio paveldo 
komiteto veikloje dalyvauja 21 
valstybės atstovai, renkami 6 
metų kadencijai. 

N u k e l t a į 7 psL 

N e d a r b a s rugsėjį 
smuko iki žemiausios 

r ibos per 4 me tus 
Viln ius , spalio 3 d. (BNS) 

— Išaugus darbo jėgos pasiūlai 
ir žmonių įdarbinimui, nedar
bas Lietuvoje rugsėjo mėnesį, 
palyginti su rugpjūčiu, smuko 
0.4 procentinio punkto ir spalio 
1 dieną siekė 9.3 procento. 

Tai — žemiausias nedarbo 
lygis per pastaruosius ketve
rius metus — 1999 m. lapkričio 
1-ąją šis rodiklis siekė 8.9 pro
cento. 1997-1999 metais nedar
bas svyravo nuo 5.3 iki 10 pro
centų. Nuke l t a į 7 psl. 

Lietuviai raginami atsiimti 
naujuosius asmens dokumentus 

Viln ius , spalio 3 d. (Elta) 
— Katalikų Bažnyčia gali su
teikti Europos vienijimuisi tvir
tą pagrindą, todėl žemyno vys
kupai kviečia Europos Sąjun
gos konstitucinės sutar t ies pro
jekte paminėti krikščionišką
sias Europos šaknis. 

Tai buvo pabrėžta Vilniuje 
vykstančioje Europos Vyskupų 
Konferencijų tarybos visuotinė
je asamblėjoje, kurioje dalyvavo 
34 Vyskupų Konferencijų vado
vai. 

„Vilniuje surengta asamb
lėja rodo, jog Lietuva yra svarbi 
Europos dalis. Turime ats iver t i 
pasauliui — esam visos Bažny
čios dalis", penktadienį spau
dos konferencijoje sakė Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. 

Pasak kardinolo, „Bažnyčia 
nebėga iš paskos politikai", o 
nubrėžia ateities kelią Europos 
Sąjungai ir jai nepr iklausan-
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Kardinolais Audrys Juozas Bačkis 

čioms valstybėms. 
Europos Vyskupų Konfe

rencijų t a rybos p i rmin inko 
monsinjoro Amedee Grab teigi
mu, asamblėjos posėdžiuose 
svars toma daug konkrečių te
mų, iš jų pagr indinės — nauji 
i š šūk ia i Bažnyčia i Europoje, 
ak tyvus Europos bendradarbia
vimas su kitų žemynų — Afri
kos, Pietų ir Š iaurės Amerikos 
— bendruomenėmis , ska t inant 
toleranciją ir susikalbėjimą 

N u k e l t a į 7 ps l . 

NATO pareigūnai kvieč ia spartinti 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgu, pertvarką 

Vilnius , spalio 3 d. (BNS) 
— NATO specialistai paragino 
Lietuvą sparčiau įgyvendinti 
kariuomenės pertvarką, kad są
jungos nare tapusi Lietuva tu
rėtų judrias, greitai perdislo
kuojamas, gerai parengtas ir 
tinkamai aprūpintas pajėgas. 

Tai sakė Krašto apsaugos 
ministerijos sekretorius Povilas 
Malakauskas, penktadienį Vil
niuje pasibaigus konsultacijoms 
su NATO žinovų delegacija. 
NATO Vyriausiosios jungtinių 
pajėgų Europoje vadavietės 
(SHAPE) Gynybos planavimo 
skyriaus vadovo brigados gene
rolo Michael Combest vadovau

jama delegacija Vilniuje t r i s 
dienas derino vad inamuos ius 
gynybinių pajėgumų plėtros pa
siūlymus (Force Proposals). 

„Ekspertai pabrėžė, k a d 
vykdomos kariuomenės refor
mos tempai galėtų būti spar tes
ni. Jie kvietė ieškoti galimybių 
perkelti Lietuvos tur imus ištek
lius iš ter i tor inės gynybos \ 
kdekty .-inės gynybos pajėgumų 
plėtrą", sakė P. Malakauskas . 

NATO žinovai taip pat pa
brėžė, jog būtina mažinti finan
savimą su tiesiogine gynyba ne
susijusioms, tačiau per gynybos 
biudžetą lėšų gaunančioms su
karintoms struktūroms. 

W 

Viln ius , spalio 3 d. (BNS) 
— Migracijos departamento 
teigimu, Lietuvos gyventojai iki 
šiol neatsiėmė net 30,000 jau iš
rašytų naujųjų asmens tapaty
bės kortelių ir naujojo pavyz
džio pasų. 

Jei naujieji asmens doku
mentai nebus atsiimti per vie
nerius metus nuo išrašymo die
nos, jie bus paskelbti negalio
jančiais, penktadienį pranešė 
Migracijos departamentas. 

Kaip sakė Asmens doku
mentų išrašvmo centro vadovas 

Ramūnas Žičkis, per 9 šių metų 
mėnesius centras j a u išrašė 
195,000 asmens tapatybės kor
telių ir 153,000 naujojo pavyz
džio pasų. R. Žičkis teigė tikįs, 
kad kitų metų gegužę Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos nare, 
Lietuvos piliečiai po ES valsty
bes galės keliauti tik su asmens 
tapatybę patvirtinančia kortele. 

Lietuvos Respublikos as
mens tapatybės kortelės įstaty
me nustatyta, jog 16 metų su
laukęs pilietis ne vėliau kaip 

Nuke l t a į 7 psl . 

Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (kairėje) susitiko su 
NATO Vyriausiosios jungtinių pajėgų Europoje vadavietės Gynybos pla
navimo skyriaus vadovo brigados generolu Michael Combest (dešinėje) ir 
jo vadovaujama NATO delegacija. Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr 

Krašto apsaugos sistemai 
finansuoti sk i r iama 2 proc ben
drojo vidaus produkto, šiemet 
ši s u m a prilygsta 1 milijardui 
litų. Iš šios sumos 0.4 proc. ski
r i ama kai kur ioms Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos bei 
Vidaus reikalų ministerijos 1-
ojo i r 2-ojo Vidaus tarnybos 
pulkų programoms finansuoti. 

Pasak P. Malakausko , ši 
problema spręs t ina ne tik Lie
tuvoje, bet ir daugelyje NATO 
valstybių. 

NATO pareigūnų pateikti 
pajėgumų plėtros pas iūlymai 
apima 82 sritis. 25 skirti ilges
niam kaip 10 metų laikotar
piui, 57 siūlomi įgyvendinti iki 
2010 metų. Tarp svarbiausių 
— ta rp tau t inėse misijose tar
naujančių Lietuvos karių ap
rūpinimas apsaugos nuo masi
nio naikinimo ginklo priemo
nėmis. 

Naujos užduotys ir Lietu
vos Krašto apsaugos savanorių 
pajėgoms suteiks panašumo į 
NATO valstybių „vals tybinę 
gvardiją" a r k raš to saugumo 
pajėgas. 

Savanor iams bus pat ikėta 
saugoti s t rateginius objektus, 
pri imti sąjungininkų pajėgas, 
teikti paramą civiliams nelai
mių atveju, rengt i kar i šk ius 
t a rp tau t inėms misijoms. 

Pasaulio naujienos 
{Remiar#s AFP, Reuter*. AP, Irrterfa*. STAfi-TASS. BNS 

iSraų agentorų pranašanatsį 

EUROPA 
L o n d o n a s . Buvęs Jungti

nių Tautų stebėjimo ir patikros 
komisijos (UNMOVIC) vadovas 
Hans Blix penktadienį pareiš
kė, kad jo nenustebino JAV va
dovaujamų masinio naikinimo 
ginklų paieškų Irake rezulta
tai. „Svarbiausia, jie patvirti
no, jog nesugebėjo rasti jokių 
masinio naikinimo ginklų at
sargų", sakė H. Blix, susipaži
nęs su JAV Centrinės žvalgy
bos valdybos (CIA) patarėjo Da
vid Kay ataskaita. H. Blix pra
nešė abejojęs Bagdado keliama 
„tiesiogine ir tikra grėsme", ku
ri paskatino Vašingtoną ir Lon
doną pradėti karą prieš Iraką. 
„Aš esu tos nuomonės, kad jų 
veiksmai nesuderinami su 
Jungtinių Tautų (JT) Chartija. 
Žvalgybos duomenys iš tikrųjų 
nerodė, jog egzistuoja tiesioginė 
grėsmė", sakė H. Blix. „Jei jie 

galėjo sukurt i masinio naikini
mo ginklą per 5 ar 10 metų, tai 
nereiškia, kad jie jį būtinai su
kūrė", pridūrė jis. 

P a r y ž i u s . Prancūzija 
penktadienį pareiškė, kad jos 
netenkina JAV parengtas nau
jas rezoliucijos dėl Irako projek
tas, kuris bus pateiktas Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybai, 
siekiant ją įtikinti skirti dau
giau karių bei lėšų Irakui at
s tatyt i . Prancūzija pakartojo 
reikalavimą, jog kaip įmanoma 
greičiau būtų įsteigta laikinoji 
Irako vyriausybė, kuri Jungti
nių Tautų prižiūrimo proceso 
metu pamažu perimtų visus 
vykdomosios valdžios įgalioji
mus. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush penkta
dienį pareiškė, kad masinio 
naikinimo ginklo paieškoms 

Irake vadovaujančio JAV parei
gūno ataskaita liudija, jog Sad-
dam Hussein kėlė „grėsmę pa
sauliui" bei sustiprina JAV ar
gumentus, jog karas buvo būti
nas. G. W. Bush viešai komen
tavo ginklų paieškoms vado
vaujančio David Kay ataskaitą. 
D. Kay, buvęs JT ginklų tikrin
tojas, dabar vadovaujantis Ira
ko tyrimo grupei, pranešė, jog 
jo darbuotojai neaptiko jokių 
įrodymų, kurie patvir t intų 
prieš karą skelbtus žvalgybos 
teiginius, kad Irako kariniai da
liniai prieš JAV pajėgas yra pa
sirengę panaudoti cheminį gin
klą. Tačiau D. Kay pabrėžė, jog 
jo darbuotojai surado daugybę 
įrodymų apie programas, susi
jus ias su masinio naikinimo 
ginklais, bei nemažai įrangos, 
kuri buvo slepiama nuo JT 
pinklų tikrintojų. 

New York. JAV leidinys 
„World Net Daily" teigia, kad 
Osama bin Laden teroristinė 
organizacija „al-Qaeda" sufor
mavo „pirmąją teroristinę kari
nę jūrų flotilę" iš 15 laivų, ku
rių bazės yra Ramiajame ir In

dijos vandenynuose. Londone 
įsikūrusi draudimo bendrovė 
„Lloyds" padėjo Britanijos žval
gybai MI6 ir JAV centrinei 
žvalgybos valdybai (CIA) „su
sekti laivų pirkimo sandorius, 
sudarytus per Graikijos laivų 
maklerį. įtariamą ryšiais su O. 
bin Laden". „Al Qaeda" nusi
pirkti laivai gali gabenti mirti
nas chemines medžiagas, „ne
švarią bombą" ar net branduo
linį ginklą. Jie gali paprasčiau
siai įplaukti į civilinį uostą ir 
susisprogdinti. Tai — laivai 
„savižudžiai", rašoma leidinyje. 
Tuo tarpu JAV valstybės de
par tamentas išplatino įspėji
mą, jog iškilo grėsmė JAV jūrų 
pajėgoms, o Filipinų vyriausybė 
paskelbė pavojų savo uostuose 
dėl galimų teroro aktų. 

Vaš ing tonas . JAV apkalti
no Kubą įgyvendinant biologi
nio ginklo kūrimo ir gamybos 
programą. „Mes tebemanome, 
kad Kuba tęsia ribotą eksperi
mentinį biologinio ginklo kuri 
mą ir tiekia dvejopos paskirties 
biologines technologijas kitoms 
piktavalėms valstybėms", pa

reiškė JAV valstybės sekreto
riaus Vakarų pusrutuliui pava
duotojas Roger Noriega. Kubos 
ginklų klausimas iškilo svars
tant sankcijas, paskir tas šiai 
valstybei prieš 40 metų. Kubos 
užsienio reikalų ministras Feli-
pe Perez Roaue tokius kalt ini
mus apibūdino kaip „įžūlų me
lą" ir pareikalavo, kad JAV juos 
įrodytų. 

S a n B e r n a r d i n o . Res
publikonų kandidatas į Kali
fornijos gubernatorius Arnold 
Schwarzenegger, mėgindamas 
išvengti lemtingų „polit inių 
kulkų", ketvirtadienį atsipraši
nėjo už anksčiau pasitaikyda-
vusius seksualinio priekabiavi
mo atvejus ir atsiribojo nuo 
pranešimo, kad jis 1975 metais 
išreiškė susižavėjimą Adolf 
Hitler. Visuomenes apklausos 
rodo. kad Austrijoje gimęs akto
rius turi labai daug galimybių 
tapti Kalifornijos gubernatoriu
mi, pakeisiančiu itin nepopulia
rų Gray Davis, tačiau šiuo m<> 
tu jam tenka atsakinėti į vėl ke
liamus klausimus dėl jo elgesio 
ir prieš 30 metu darytu pareiš

kimų. ..Taip, kar ta is elgdavau-
si blogai, ta ip, tai tiesa", per mi
t ingą San Diego sakė A. 
Schvvarzenegger. „Dar iau daly
kus, kurie man atrodė žaismin
gi, be t dabar s u p r a n t u , kad 
įžeisdavau žmones. Noriu pasa
kyti j iems, kad labai dėl to ap
gailestauju ir a ts iprašau, nes 
nenorėjau (nieko įskaudinti)", 
pr idūrė jis. 

ARTIMIEJI RYTAI 
G a z a . Užtvaros, kur ias sta

to Izraelis Vakarų Krante , ne
n u t r a u k s išpuolių prieš izrae
liečius ir pasmerkia žlugti tai
kos ..kelio gairių" planą, sako
ma radikalios Palestinos orga
nizacijos „Hamas" pareiškime. 
Trečiadienį Izraelis nusprendė 
pas tūmėt i s tatomą apsauginę 

t gilyn į Palestinos teritori
ją, kad galėtų j a pridengti ke
lias dideles žydų gyvenvietes. 
Izrael is t ik ina , kad užtvarų 
ruožas, kurį sudaro elektroni
nių ieškiklių t inklas , kelios be
tonines sienos a tkarpos , reika
lingos izraeliečiams apsaugoti 
nuo ekstremistų savižudžių 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiaga siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

ATEITININKŲ VEIKLOS 
PASITARIMAS 

PETRAS V. KISIELIUS 

Sių metų Ateititininkų sen
draugių stovykloje liepos 
19 d. 39 ateitininkai iš De

troito, Clevelando, Bostono, 
Cincinnati ir Čikagos susirinko 
Dainavos Baltųjų rūmų salėje 
atvirai aptar t i ateitininkiškos 
veiklos sėkmes, nesėkmes, rū
pesčius bei lūkesčius. Nereikėjo 
nei podiumo, nei prezidiumo, 
nei komisijų, nei statutų—visus 
dalyvius jungė gilus tikėjimas 
ateitininkijos misija. Pasitari
mą pravedė Šiaurės Amerikos 

Petras V. Kisielius 
Nuotr. Kazio Razgaičio 

ateitininkų tarybos programos 
komisijos pirm. Petras Vytenis 
Kisielius, o sekretoriavo Darius 
Polikaitis. 

Pasi tar imas pradėtas mal
da iš ateitininkės Adelės Dirsy
tės Sibiro maldaknygės. Tada 
Bronius Polikaitis, Dainavos 
stovyklavietės tarybos iždinin
kas, dalyviams susumavo dr. 
Adolfo Damušio vadovaujantį 
vaidmenį, kur ian t Dainavos 
stovyklavietę. 

Jaunučių veikla 

Jaunučių sąjungos centro 
valdybos pirm Ona Daugirdienė 
susumavo dalyviams JAS veik
lą. Šiaurės Amerikoje veikia 
šešios jaunučių kuopos: Rytinio 
pakraščio, Clevelando, Detroito, 
Cincinnati, Los Angeles ir Či
kagos. Pavasarį Čikagoje vyko 
atei t ininkų stovyklų vadovų 

paruošiamieji kursai. Dešimties 
dienų jaunučių stovykloje, kuri 
vyko Dainavoje birželio mėn., 
stovyklavo 120 jaunučių atvy
kusių iš Amerikos visų pakraš
čių, nuo Bostono iki Los Ange
les. Rugsėjo 21 d. Čikagoje vyko 
JAS globėjų sąskrydis tampriau 
koordinuoti globėjų veiklą. 

JAS taip pat išspausdino 
antrą laidą jaunučių įžodžio 
knygelių. Valdyba toliau koor
dinuoja „tilto projektą", tai su
sirašinėjimas tarp Šiaurės 
Amerikos ir kai kurių Lietuvos 
jaunučių kuopų. Gavėnios metu 
JAS pravedė „taupyklių projek
tą", jaunučiai rinko ir taupė 
pinigėlius padėti vargstantiems 
jaunučiams Lietuvoje dalyvauti 
vasaros stovyklose. 

„SAS ateitis yra šviesi" 

Studentų ateitininkų sąjun
gos CV narys Lukas Laniaus-
kas paaiškino, kad SAS CV 
užsibrėžtas tikslas yra išjudinti 
s tudentus ateitininkus veikti. 
2002 m. rudenį Studentų sąjun
ga surengė Dainavoje studijų 
savaitgalį, kuriame dalyvavo 
apie 25 studentai, č i a buvo 
išrinkta nauja SAS centro val
dyba su pirmininke Lina Šešto-
kaite. Š.m. kovo mėn. įvyko an
trosios SAS Studijų dienos Dai
navoje, į kurias suvažiavo jau 
40 studentų. Net 13 studentų-
davė studento ateitininko įžodį. 
Sėkmingai buvo atgaivintas 
s tudentų žurnalas „Gaudea-
mus", redaguojamas Sauliaus 
Kliorio. L. Laniauskas aiškino, 
kad pagrindinė kliūtis dar grei
tesnei ekspansijai yra trūku
mas tikslių sąrašų. Neretai stu
dentai nepasiekiami, nes adre
sai yra pasikeitę dėl studentų 
dažno kraustymosi. Diskusijų 
metu buvo pabrėžta svarba į 
organizaciją į traukti trečios 
bangos s tudentus. Lukas 
Laniauskas baigė savo 
pranešimą žodžiais: „SAS 
ateitis yra šviesi". (Bus dau
giau) 

Čikago s Kun. Lipniuno — Prez. Stulginskio a te i t in inkų kuopos moksleiviai. 

ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS 
Gera pradžia — pusė darbo 

Nuotrauka Jono Cyvo. 

Kun. Alfonso Lipniuno— 
prez. Aleksandro Stulginskio 
ateitininkų kuopos moksleiviai 
pradėjo naujus veiklos metus 
sekmadienį, rugsėjo 14 d. Su
sitikome Pal. Matulaičio misijo
je šv. Mišiom. Po .to nusku
bėjome į kuopos narių Čyvų 
namus pasivaišinti. Kartu mes 
pavalgėme skanias dešreles ir 
kotletus. 

Susirinkimo tikslas buvo 
susipažinti viens su kitu. Ma
rius Polikaitis, Liudas Lands
bergis ir Živilė Bielskutė sutiko 
būti kuopos globėjais, o kun. 
Gražulis, ką t ik a tvykęs iš 
Lietuvos, mūsų kuopos dvasios 
vadu. Pristatėme naują valdy
bą: pirmininkas Algis Bielskus, 
vicepirmininkas Jul ius Gylys, 
korespondentė Kristina Quinn, 
sekretorės Lina Rauchaitė ir 
Lina Poskočimaitė, iždininkas 
Darius Jutz i , šeimininkai ir 
fotografai—Matas Čyvas ir 
Regina Čyvaitė, ir mūsų kuopos 

svetainės meis t ras yra Jul ius 
Kasn iūnas (jam padės Jul ius 
Gylys). 

Pasve ik inome naujus na
r i u s . Pas išnekučiavome. . .pa
sportavome. . .paišdykavome.. .ir 
t a d a k a r t u atsisėdome žiūrėti 
vaizdajuostėn įrašytą mūsų pa
s ta tytą spektaklį „Juozą", kurį 
i šva id inome per Atei t ininkų 
šeimos šventę š.m. birželio mė
nesį. Buvo daug juoko ir gražių 
pris iminimų. 

N e k a n t r i a i lauksime kito 
sus i r ink imo spalio 25 dieną, 
šeštadienį, 6 v.v., Ateitininkų 
n a m u o s e . Visuomet laukiam 
naujų narių! 

Je i domitės prisijungti prie 
Čikagos moksleivių ateit ininkų 
veiklos, prašome skambinkite 
pirm. Algiui Bielskui 708-788-
6208 a rba globėjui Mariui 
Polikaičiui 630-257-2022. 

Kristina Qu inn 

* 
ŽALIEJI KETVIRTOJE VIETOJE 

Mano labiausiai atmintina 
šios vasaros diena buvo sporto 
šventės diena Jaunučių stovyk
loje, Dainavoje. 

Stovyklautojai buvo suskir
styti į septynias komandas . 
Sporto šventės rytą atsikėlę ir 
apsirengę, puolėm žiūrėti į są
rašus — kas kuriai komandai 
priklausys. Šiais metais mano 
komanda puošėsi žalia spalva. 

Per pusryčius visi susėdom 
valgyti pagal komandas, o po to 
grįžom į barakus užsitepti tepa
lo nuo saulės, apsiauti sport
bačius, prisipilti vandens bute
liukus, ir tada žengti sporto 
aikštės link. Ten žaidėme fut
bolą, krepšinį ir kvadratą. 

Po pietų nuėjom į kitą Spy
glio ežero pusę plaukimo lenk
tynėms. Po to — bėgimo. Man 
teko bėgti 400 metrų estafetę. 

Po vaka r i enės žaidėme 
„knygnešius". Knygnešiai buvo 
ryžtingi žmonės, kurie slapta 
nešė l ietuviškas knygas į Lie
tuvą. Mes vaidinome knyg
nešius , o vadovai vaidino rusus 
žandarus , kurie bandė mus su
gaut i . 

Dienai baigiantis, buvo su
skaičiuot i komandų sur inkt i 
taškai . Mano komanda laimėjo 
ke tv i r tą vietą. Sporto šventė 
buvo labai smagi. 

Žara Kisieliūtė 
Daumanto/Dielininkaičio kuopa 

Rugsėjo 21 d. Ateitininkų namuose, Lemonte, susirinko posėdžiauti naujai išrinkta Šiaurės Amerikos ateitininku taryba, o taip pat jaunučių kuopų 
globėjos ir jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba. Visi sustojo kartu įsiamžinti Kazio Razgaičio nuotraukoje. Iš k.: Alma Jankienė iš 
Detroito, Živilė Vaitkiene iš Clevelando, Violeta Razgaitienė iš Filadelfijos, JAS CV pirmininkė Ona Daugirdienė, Vita Vilkienė is Los Angeles, Rasa 
Kasniunienė. Antroje eilėje: Daiva Kisielienė. ŠAAT narė ses. Margarita Bareikaitė iš Putnamo, Teresė Totorait ienė iš Clevelando, Regina 
Idzelienė iš Clevelando, Jolita Narutienė, Grasilda Reinytė. Paskutinėje eilėje: Vita Aukštuolienė iš Cincinatti, ŠAAT narys Darius Polikaitis, Laima 
Aleksienė, ŠAAT narys Vytas Maciūnas iš Filadelfijos, ŠAAT pirmininkė Nijole Balčiūnienė iš Clevelando, ŠAAT vicepirmininkas Petras V. Kisielius, 
Ateitininkų šalpos fondo pirmininkė Laima Šalčiuvienė, ŠAAT sekretore Loreta Crybauskiene, ŠAAT narys Kazys Razgaitis, ŠAAT narė Laura 
Lapšyte ir Rita Giedraitienė. Nuotraukoje trūksta ŠAAT iždininko Aloyzo Pakalniškio ir Dvasios vado kun. Kęstučio Trimako. (Jei nepažymėta iš 
kur, tai reiškia, kad iš Čikagos.) Ilgiausių metu, Tomai! 

STUDENTŲ RUDENS 
SAVAITGALIS 
spalio 17-19 d 

Dainavoje 

Kviečiami visi studentai — 
atei t in inkai ir skautai, g i m ę 
čia ar Lietuvoje, bestudi juo
jantys ar neseniai studijas 
ba igę. 

Diskutuosime ir nagrinėsi
me temą — „Atverk ime lan
gus l ietuvybei" 

Bus renkama nauja SAS 
Cent ro vaidyba. 

Nor in tys galės duot i Stu
den to atei t in inko įžodį. 

Daugiau informacijos SAS 
tinklalapyje: 

w w w . j a v s t u d e n t i j a . o r g 

Registruokitės iki spalio 15 
d . pasiunčiant laišką elek
t ron in iu paštu šiuo adresu: 

sas_cv@yahoo.com 

Savaitgalio kaina 50 d o i . 

Visus kviečia SAS CV 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heati Specialiste 
3825 Highland Ave., Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL60515 
630-71 &-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V12NAS, MX), S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 VV. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N-. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, M.D. 

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARDOLOGAS-SIPOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvvwxsnterfcxsurgeryar«±)reas)riea«xoorri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical cltnic 
10811 W. 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Paios Community Hospital 
Siiver Cross Hospifal 

Valandos pagal susitarimą. 
Tel. 708460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wkwbrcck 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 

r Lfcertyvle. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

• p V Dr. Vida !.Puodžiūniene 
P^Ti^J HeaJthy Connection 
V — Cr*opracfc&Rehab 

^ * J CSrir. 
^^^^^m 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 Š. State Street, 

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, gaVos skausmų 

f r migrenos), spor&iaų traumų specaiastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Befwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
AmDer Health Center 

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

7271 S. Hartem, Bridgevevv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien. 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St.. Kenosha, W! 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias koių 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, CNcago, IL 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTLĮ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


MES IR PASAULIS 

Paruošia B r o n i u s N a i n y s 

PUTIN VĖL SAKO „NIET" 

&m*i 

George W. Bush ir Vla-
dimir Putin yra geri draugai. 
Amerikos ir Rusijos preziden
tai susitikę nuoširdžiai sveiki
nasi, patakšnoja vienas kitam 
per petį pokalbiuose nesipona-
voja, vienas kitą vadina var
dais, po pasitarimų draugiškai 
vaišinasi. Taip buvo ir pra
ėjusį savaitgalį, kurį Putin 
nuotaikingai praleido JAV 
prezidento Bush jaukioje poil
siavietėje netoli Vašingtono, 
miškuotoje kalvoje Camp Da-
vid. Nesupraskit klaidingai, ši 
poilsiavietė yra kartu ir dar
bovietė, į kurią JAV preziden
tas kviečiasi kitų valstybių 
vadovus, norėdamas su
minkštinti jų širdis ir išspaus
ti sau naudingesnį sprendimą, 
kai jo būtinai reikia. Tam tiks
lui buvo skirtas ir pastarasis 
susitikimas su Rusijos prezi
dentu Putin. Klausyk, Vla-
dimir, pagal žiniasklaidininkų 
pranešimus JAV prezidentas 
kreipėsi į savo mielą bičiulį, 
savomis jėgomis nuverčiau 
žmones kankinusį ir atomais 
pasauliui grasinusį Irako dik
tatorių, viso pasaulio gerovei, 
— dabar jame atstatau naują 
valstybę, kuriu taikią, visiems 
draugišką demokratiją. Pats ži
nai, Irako atstatymo kaina — de
šimtys, gal ir šimtai milijardų 
dolerių. Tikiu, kad neatsisa
kysi kelis ar net keliolika jų 
tam, visam pasauliui taiką 
nešančiam, užmojui pakloti. 
Šalia to, tvarkai laikinai pa
laikyti norėsiu ir, sakykim, 
bent 20,000 karių. Aišku, 
George, viską suprantu, ir 
padėsiu tau, kiek galėsiu, be 
jokios abejonės. Taip pat, kaip 
ir visas kitas pasaulis, susi
būręs į Jungtines Tautas, 
kurioms juk ir mudviejų 

vadovaujamos valstybės pri
klauso. Viską siunčiu į Iraką 
tuojau pat, kai tik jose visi 
sutarsim, ką ir kaip ten reikia 
daryti, sutiko Putin. 

Tokį pat draugišką, beje, 
švelnų ir mandagų, „niet" ga
vo Bush, norėdamas išvaišinti 
iš Putin pažadą sustabdyti 
Irane jo statomas kelias ato
mines jėgaines už 800 mili
jonų dolerių. „Niet" buvo ir dėl 
palyginti irgi labai švelnios 
Bush užuominos sustabdyti 
karą Čečėnijoje, ir diplomati
nėmis priemonėmis siekti 
politinio sprendimo. Nieko 
draugiškesnio nebesitikėda
mas, apie 48 milijardų dolerių 
dar iš Jelcin laikų užsilikusią 
Rusijos skolą Amerikai JAV 
prezidentas draugiškai nuty
lėjo. Po tokių malonių po
kalbių abu šių didžiųjų valsty
bių vadovai žiniasklaidai 
pareiškė, atsisveikiną kaip 
nuoširdūs bičiuliai, lieką tokie 
pat, kokie buvo prieš vaišin
gus pasitarimus jaukioje poil
siavietėje. Mat abiejų dabar
tiniai tikslai pasaulyje tie 
patys: kova prieš terorizmą, 
dabar — net karštais karais. 
Bush — Irake ir Afganistane, 
Putin — Čečėnijoje. Ir tai tur
būt tiesa. Ją labai būdingai 
aptarė „Washington Post" 
Bush-Putin pasitarimų išva
karėse. 

Kažin kaip Putin atsiliep
tų, jeigu JAV prezidentas jam, 
kaip patikimam draugui, 
pasakytų, kad jo planas Irake 
pastatyti kraštui atstovau
jančią vyriausybę yra tik iška
ba, rašė įtakingas JAV sos
tinės dienraštis rugsėjo 26-tą. 
Irako Konstitucija bus paruoš-" 
ta Vašingtone, pagal kurią bus 
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reikalaujama Amerikos ka
riuomenės nuolatinė įgula 
krašte karinei ir politinei pu
siausvyrai palaikyti. Prezi
dentu bus išrinktas, tik JAV 
pasiūlytas bei remiamas, kan
didatas, rinkimų laikotarpiu 
Vašingtono pagalba nuteikęs 
žiniasklaidą savo naudai ir 
šalin nustūmęs varžovus. 

Aišku, kad tokį Bush pla
ną tuojau pat ir piktai at
mestų Vakarų pasaulis ir „ne
pirktų" jo nė Putin. Tačiau 
kaip tik tokią tvarką Rusijos 
prezidentas siūlo Čečėnijoje ir 
savo seną draugą Bush prašo 
ją priimti bei paremti. Skelbia 
ją viešai, visiškai nesidrovė
damas, kai, kaip tokiu Putin 
įžūlumu pasipiktinęs „Wa-
shington Post" teigia, visas 
pasaulis žino, kad prieš ket
verius metus Rusijos kariuo
menė įsiveržė į nepriklausomą 
valstybę kuriančią Čečėniją, 
nuvertė demokratiškai išrink
tą vadovybę, nužudė tūk
stančius civilių gyventojų, 
kitus išvijo iš krašto, sugriovė 
didžiuosius miestus, net ir 
kaimus. Ir taip elgdamasis, 
Putin tuojau po pasitarimo su 
Bush žiniasklaidai drįso tvir
tinti, kad, jo nuomone, JAV 
kariuomenė Bagdade pažeidi
nėja žmogaus teises. Primin
tas apie jo veiksmus Čečėni
joje, jis teigė, kad ten karas 
baigtas, kraštas nuo teroristų 
išlaisvintas ir ateinantį mė
nesį vyksią laisvi rinkimai. 
Nutyli Kremliaus vadovas, 
kad karas, kainavęs Rusijai 
4.600 kanų. 10.000 išžudytų 
čečėnų, vis dėlto tebevyksta, 
kad kasdien dar žūsta mažiau
siai penki rusai ir nežinia kiek 
čečėnų, kad Čečėnijai rinkimų 
reikalingumą spręsti turi pa
tys šios vietovės gyventojai be 
Maskvos įtakos, ir vykdyti ne 
rusų karių durtuvų priežiūro
je, bet Jungtinių Tautų, ku
riomis Putin taip labai pasi
kliauja Irako atveju. Teisiškai 
Čečėnija yra nepriklausoma 

valstybė, ja i vadovauja de
mokratiškai išrinktas prezi
dentas Aslan Maschadov, 
kurio vadovaujamai vyriausy
bei priklauso ir rinkimų teisė. 
Į Rusiją grįžta stalinizmas, 
rašo „Washington Post", stip
riai pabrėždamas, kad didelis 
skirtumas yra tarp karo Irake, 
kuriuo JAV prezidentas Bush 
siekė nuversti žmones brutali
ai kankinusį, pasaulio taikai 
pavojingą diktatorių, ir gerai 
pasielgė taip padaręs, ir karo 
Čečėnijoje, kur Putin, sunaiki
nęs šio krašto gyventojų 
sukurtą demokratiją, nori įgy
vendinti, pasauliui jau gerai 
pažįstamą, Kremliaus dik
tatūrą. Su tokiom Putin už
mačiom JAV prezidentas 
Bush neturėtų sutikti, sam
protavo „Washington Post" 
Camp David pasitarimų išva
karėse. Bet ar taip Bush pa
darė? 

Senas Kremlius ar naujas 
Kremlius: dar visgi didelė 
paslaptis, rašė „New York 
Times" rugpjūčio 26-ą. Vos tik 
iš Jelcin perėmęs pareigas, 
Putin pradėjo vaizduoti stiprų 
valstybės vadovą, teigdamas 
norįs sukurti pastovią valdžią. 
Jelcin Kremlius kartais dar 
paaiškindavo žmonėms, kas 
jame darosi, tačiau Putin ap
linka jiems jokios atsakomy
bės nejaučia, rašo Rusijos poli
tikos žinovė Lillyja Shevtsova 
savo neseniai išleistoje knygo
je „Putino Rusija". Pusę Putin 
aplinkos sudaro buvę aukšti 
Sovietų Sąjungos karininkai 
bei kagėbistai ir perjuos vyks
ta jėgos sovietizacija, ką tik 
baigtoje studijoje teigia Rusi
jos Mokslų akademijos narė, 
sociologė Olga Krištanovskaja. 
Putin asmenyje vystosi naujas 
caras, sako ši žymi moksli
ninkė. Tačiau siaubingai su
purto jau plačiai skleidžiamas 
teiginys, kad daugiabučių gy
venamųjų namų susprogdini
mai Buinakske, Volgodonske 
ir Maskvoje, dėl kurių buvo 

apkaltinti čečėnai ir atnaujin
tas su jais karas, buvo Krem
liaus surežisuoti. Tai labai 
smulkiai aprašo ir, remdama
sis liudininkais bei dokumen
tais, parodo David Satter šį 
pavasarį Yale universiteto iš
leistoje savo knygoje „Dark-
ness at Dawn". Gausiais įtiki
nančiais pavyzdžiais, liudi
ninkais bei dokumentais auto
rius įrodinėja, kad Rusija 
tampa kriminaline valstybe 
tikrąja to žodžio prasme. Kad 
trys daugiabučių sprogdinimai 
buvo atlikti Rusijos saugumo, 
David Satter įtikina ketvirtu 
nepavykusiu bandymu Riaza-
nėje, nes pasikėsinimas namo 
gyventojų buvo pastebėtas ir 
sukliudytas. Sprogdintojų gau
dynės nuvedė į Saugumo de
partamentą, kuris, priverstas 
aiškintis, teigė, kad tai buvo 
tik bandomasis aliarmas, ta
čiau pasiruošimą tyrinėjantys 
žinovai, kartu su liudininkais 
ir žiniasklaidą, įrodė, kad bu
vo paruoštas tikras sprogdini
mas, padėta bomba turėjo 
sprogti penktą valandą ryto. 
Ką tai apie Rusijos vadovą, 
JAV prezidento Bush nuo
širdų bičiulį, Putin ir jo ap
linką pasako? Savo tikslams 
siekti šis buvęs kagėbistas su 
nieku nesiskaito. 

Tei teko ir Lietuvai patirti. 
Ryškiausias pavyzdys — naf
tos gręžinys Baltijos jūroje, 22 
km nuo nerijos pakrantės, 4 
km nuo Lietuvos vandenų 
ribos. Mūsų valdžių prašymai, 
reikalavimai, protestai ne
reiškia nieko. Žinoma, mes 
maži, bet kur yra kiti Baltijos 
jūrą supantys kraštai? Jų va
dovams savo pakrančių švaros 
saugoti nereikia? Ar ir jie lei
džiasi taip pat mulkinami, 
kaip ir JAV prezidentas Geor
ge W. Bush? Kur Putin veda 
mūsų tėvynę, kasosi pakau
šius Rusijos inteligentija? Ar 
Vakarų inteligentijai nerūpi, 
kur ir jų tautas šis Bush bi
čiulis tempia? 

N iekur nuo to triukšmo 
nepabėgsi. Įstaigose, 
parduotuvėse, automo

biliuose, gatvėje — skamba, 
šaukia, rėkia, dunksi, langų 
stiklus ir ausų būgnelius dre
bina muzika (jeigu ją taip 
galėtume pavadinti). Kartais 
pro gretimos mašinos langus 
liejasi toks neįtikėtinas garsų 
atplūdis, kad nejučiomis pa
galvoji: kaip tas žmogus gali 
girdėti ugniagesių ar greito
sios pagalbos automobilio si
reną, kitos mašinos perspėjan
tį signalą, ar pėsčiojo pagal
bos šauksmą, jeigu užkliu
dytų žmogų? 

Ypač jaunimas yra nuo jį 
supančio pasaulio atsitvėręs 
kiek galima garsesnės muzi
kos siena, tarytum negalė
damas pakęsti nei minutėlės 
tylos, tarytum bijodamas iš
girsti savo mintis, suvokti 
pats save. 

Apskritai dvidešimt pir
mojo šimtmečio žmogus, bent 
vadinamuose civilizuotuose 
kraštuose, vis labiau atsiribo
ja nuo savo aplinkos, kitų 
žmonių, užsidarydamas savo 
siaurame pasauliukyje, ap
supdamas save medžiagi
nėmis gėrybėmis ir pasiduoda
mas modernios technologijos 
hipnozei. Niekas, atrodo, jau 
negali gyventi be kabelinės 
televizijos su šimtais kanalų 
(ir kada atranda laiko bent 
prabėgomis į jų programas 
žvilgtelėti), be interneto, ku
riame gali rasti neribotą kiekį 
informacijos (bet stokoja eili
nių žinių), „kalbėtis" su toli
miausiais kraštais ir paten
kinti bet kurią savo užgaidą... 
Tos kompiuterinės ar kitos 
elektroninės technologijos kū
rėjai moka ant kabliuko už
mauti vis naują masalą, įtai
gojantį, kad „pasenusią" apa
ratūrą reikia keisti nauja, grei
tesne, geresne, modernesne, 
plačiau aprėpiančia, kitaip — 
esi atsilikėlis, tebegyvenantis 
.,akmens amžiuje". 

Kadangi evoliucija papras
tai gyvąją gamtą keičia pagal 
atsiradusias naujas gyvenimo 
būdo ar klimato reikmes, ko 
gero ir žmogus ilgainiui išsi
vystys su telefono aparatėliu, 
įaugusiu į vieną galvos pusę. 
Jau ir dabar dažnai atrodo, 
kad bevielis telefonas („lietu
viškai" vadinamas mobiliuoju) 
yra asmens kūno dalis. Jis 
prie ausies prispaustas gatvė
je, parduotuvėje, teatre, baž
nyčioje, mašinoje — galbūt net 
sapnuose. Taip ir kyla klausi
mas: kokie degantys reikalai 
žmogų spiria nuolat su kažkuo 
kalbėti? Nejaugi bevielis tele
fonas jau tapo kaip kūdikiui 

žindukas, be kurio jis nei mi
nutę nurimti negali? Ar- tai 
taip pat būdas atsiriboti nuo 
aplinkos, nuo bendravimo su 
čia pat esančiais žmonėmis? 
Ar noras pasirodyti, kiek daug 
turima draugų, kurie be jo 
visiškai apsieiti negali? O gal 
— kiek jis svarbus, nes priver
stas nuolat kažkam kažką 
aiškinti, patarti, papasakoti? 
Iš kur gi tas neišdžiūstantis 
žodžių šaltinis, be paliovos 
burbuliuojantis į mažutį tele
fono aparatuką? Ar iš tikrųjų 
tai pokalbis, ar kažkas klau
sosi? Išskyrus, žinoma, ap
linkui esančius žmones, kurie 
priversti girdėti net intymiau
sias ir slapčiausias kalbančio
jo gyvenimo detales. Ko gero, 
ateityje ir mes visi, prispaudę 
bevielį telefonuką prie ausies, 
klausime, kaip toje reklamoje: 
„Ar dabar mane girdite?" Bet 
aparatėlyje bus tik tyla... Šio
mis dienomis televizijoje pasi
rodė nauja reklama, siūlanti 
dar „geresnį aparatą". Joje 
vienos įstaigos tarnautojai, su 
savo viršininku susėdę prie 
konferencijos stalo, kiekvie
nas saujoje tvirtai suspaudęs 
bevielį telefoną, nebesikalba 
tiesiogiai, o tik jo pagalba. Te
lefono dėka posėdis vyksta 
sklandžiai ir reikalai greitai 
aptariami. Reklama šmaikšti, 
su humoru pristato savo klien
to produktą, tačiau ji verčia 
susimąstyti ir galbūt dar la
biau patvirtina nuojautą, kad 
net pačiuose kasdieniniuose 
reikaluose jau neapsieiname 
be „ramstelio". 

Amerikietiškoje spaudoje 
rašoma, kad bevieliai telefonai 
kai kuriems tapo įpročiu, kaip 
cigaretės, narkotikai ar alko
holis. Jeigu dėl kokios prie
žasties telefonai nebeveikia, 
jų savininkai patiria pasime
timą, net rimtus sveikatos 
sutrikimus. Tai buvo patvir
tinta ir praėjusią vasarą, kai 
daugelyje Amerikos rytinių 
valstijų nutrūko elektros tie
kimas ir nutilo visi bevieliai 
telefonai. Kai kuriems silpnes
nių nervų asmenims reikėjo 
net medicininės pagalbos, kad 
šį „tylos laikotarpį" galėtų 
pergyventi. 

Kaip gali žmogus kurti, 
mąstyti, bendrauti su šeima 
ar Dievu, jeigu jis nuolat ap
suptas triukšmo? Nebijokime 
tylos, nebijokime pabūti vieni, 
kad netaptume robotais, ap
raizgytais matomomis ir ne
matomomis eletroninės tech
nikos pinklėmis, kad ne
užmirštume, ką reiškia kito 
asmens artuma ir tiesiogis su 
juo ryšys be kažkokio aparato 
pagalbos. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 
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Tabako gauname labai ma
žai, o dabar ir nereguliariai. 
Meskime abu drauge. Taip 
bus lengviau, vienas kitam 
padėsime. 

— Mėginkite, mielas Algi, 
mėginkite! Bet be manęs! 

— Jūs žudote save, pone 
Breiva! 

— Supraskite, man čia 
vienintelis malonumas! Vie
nintelis prieinamas malonu
mas! 

Kartais žmogui prireikia 
apnuoginti sielą, atverti kitam 
savo vidų. Matyt, notaras jau 
nebegalėjo tylėti, jo skausmas 
pratrūko, ir aš laiku jį pra
kalbinau. 

— O kas man belieka? Pa
kelti prieš save rankos nega
liu: esu tikintis ir bijau sveti
mos žemės. Jeigu mus laidotų 
tėvynėje, seniai negyvenčiau, 
seniai! 

— Bet artimieji? Ar jūs... 
— Supraskite, aš jų ne

turiu! — nutraukė jis mane. 
— Neturiu! Tenai — tiktai 
mamos kapas. Tikėjausi, kad 
ir mane šalia palaidos. Taigi, 
tikėjausi! 

— Ir nieko daugiau? Žmo
nos, vaikų... 

— Vaikų nebuvo. Taigi, jų 
nebuvo. Žmona... Žmona mirė! 
Dar blogiau... 

— Kas gali būti dar blo
giau? 

— Suprantate, Algi, ji bu
vo daug jaunesnė už mane. 
Per daug jauna man... 

— Jūs įsimylėjote ir... — 
nežinojau, kaip spėlioti. 

— Buvau labai vienišas. 
Suprantate, po mamos mir
ties... Ji mane užjautė, guos
davo... Man tada buvo ketu
riasdešimt aštuoneri, o jai be
veik trisdešimt. Du vieniši 

žmonės. Ji dirbo mano kon
toroje sekretore. 

— Gražuolė sekretorė? 
— Ne, gražuole jos nepa

vadinsi. Iš tų, kurios nekrinta 
į akis. 

Jis patylėjo. 
— Suprantu, suprantu! 

Jums įdomu, kodėl taip ilgai 
nevedžiau? Matyt, nesutikau 
tos. kuri būtų man skirta. Be 
to, dievinau motiną. Tėvas 
mirė, kai man buvo šešeri, tik
tai šešeri. Likom dviese su ma
ma, siuvėja. Savo adata, su
prantate, ji ne tiktai išmaitino 
ir aprengė mane. bet ir išmok
slino. Suprantate, dėl manęs ji 
atsisakė savo gyvenimo! Juk ji 
buvo tada visai jauna, tiktai 
dvidešimt šešerių! 

— O paskui norėjo, kad jūs 
gyventumėte tiktai jai? 

— Koks jūs dar jaunas , Al
gi! Baisiai jaunas! Viską tem
piate ant vieno kurpalio. Ne. 
ne! Mama nuolat ragino mane 
pasidairyti žmonos, kad ne-
likčiau po jos mirties vienas. 
Bet aš artimai pažinojau 

šeimą, kurioje marti anytai 
sudarė tokias sąlygas... Ne, 
ne! Aš nenorėjau, kad kas nors 
panašiai elgtųsi su mano 
mama. 

Mama buvo dar stipri, pa
jėgė tvarkytis namuose. O mi
rė staiga. Suprantate, aš likau 
vienas kaip pirštas... 

— Ir tada pasipiršote? 
— Ne iš karto, ne! Bet mes 

pripratome vienas prie kito. 
Tai suprantama, nes mano 
kontoroje daugiau tarnautojų 
nebuvo, tik ji viena. 

Praėjo metai, visi metai po 
mamos mirties. Pajutau tikrą 
viengungio gyvenimo skonį. 
Visur trūko, suprantate, mo
teriškos rankos. Vieną kartą, 
nuoširdžiai įsikalbėjus, pa
klausiau Juliją, ar jie nesutik
tų tapti mano žmona. Po poros 
dienųjį man pasakė „taip". Pa
sakė „taip"... 

Pragyvenome dešimtį me
tų. Ar laimingai? Suprantate, 
nežinau. Ramiai, patogiai, o ar 
laimingai... Ji buvo rūpestinga 
žmona, gera šeimininkė. 

Ir staiga... 
Mes gyvenome trijų kam

barių bute. Kai Lietuvą oku
pavo, mūsų mieste apsistoju
sius kariškius laikinai apgy
vendino šeimose. Pas mus įsi
kūrė majoras. 

Tai buvo linksmas, ener
gingas vyras. Padainuodavo, 
paskambindavo gitara. Dažnai 
kalbėdavomės, aš pareikšda-
vau pastabėlių apie Sovietų 
Sąjungą. Jis mėgindavo mane 
nuginčyti. 

Žmona mane iškeitė į jį. 
Suprantate, gražuolis majoras 
buvo su ja vienmetis. 

Kai pamačiau, kur viskas 
krypsta, pasikalbėjau su juo 
rimtai, vyriškai. O po keleto 
dienų mane iškvietė į saugu
mą. Tą įstaigą jūs. Algi. pažįs
tate, apie ją pasakoti nereikia. 
Gavau penkerius. 

Anksčiau sakydavo: visi 
keliai į Rymą veda. Dabar ga
lima neklystant pasakyti ki
taip: visi keliai veda į lagerį. 
Notaro Breivos kelias: per šei
mą — į Šiaurę. Šis kelias 

dvigubai skaudesnis negu 
mano. 

Staras turėjo savo planų. 
Duoną jis pasidėjo po prie
galviu, užsimaukšlino kepurę 
ir skubiai išėjo iš barako. Po 
gero pusvalandžio grįžo neši
nas nemaža skardine, matyt, 
nuo kažkokių konservų, nusi
metė bušlatą ir kibo j darbą. 

Taip jis triūsdavo dažną 
vakarą. J skardinę įpylė porą 
litrų vandens, negailėdamas 
įbėrė druskos ir užkaitė bara
ko džiovykloje ant krosnelės, 
kuri žiemą kūrendavosi nuo 
ryto iki vakaro. Tada jis atsi
sėdo ant suolelio ir ėmė nekan
triai laukti. Buvo susirūpinęs: 
privalėjo saugoti indą. kuris 
vos pasitraukus galėjo dingti, 
ir. kita vertus, čia pat vaka
rienės metas, reikėjo parsi
nešti balandą. Prašyti notarą, 
kad pasaugotų, nedrįso. Rei
kėjo laukti, kol į valgyklą, 
užeis savas zekas. kuriam bus 
galima patikėti puodą. Kai su
laukė, protekinis nuskuto į 
valgyklą ir prio langelio pasi

ėmė maistą. Jis iš anksto 
džiaugėsi būsima puota ir at
sargiai nešė balandą į džiovvk-
lą. 

Kai vanduo su druska už
virė. Staras sutrupino į sūry
mą gautą už tabaką duoną, 
supylė atsineštą balanda, dar 
kiek pakaitino ir — patiekalas 
paruoštas. Žmogus patenkin
tas: šiandien jis bus sotus. 

Kankinami alkio, zekai 
prasimanydavo įvairiausių bū
dų jam malšinti. Jie išsivirda-
vo sūrios maišalienės. kuria 
suvalgius kildavo stiprus troš
kulys. T^da prisigerdavo daug 
daug vandens, jausdavo pilna 
skrandį ir tardavosi csa sotūs, 
bent trumpam aprimdavo kan
kinantis alkio jausmas. 

Grįžę iš darbo ir suvalgę 
labiau negu skurdžius pietus, 
daugelis zekų slampinėdavo 
apie virtuvę, barakus ir atma
tų dėžes, ieškodami ko nors. 
kas butų bent kiek panašu i 
valgomą daiktą. Tai dochodia-
gos, klipatos. 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
KO ŽMONES NEMATO IR 

NEPASTEBI? 
Kun. Algirdo Palioko 

triguba sukaktis (1968.10.07-1973.09.11-1993.08.25) 

... Kai ne sykį grįždamas 
per šv. Petro aikštę vakarais 
trečiajame Vatikano aukšte 
matydavau ketvirtą langą dar 
šviesų, visada pagalvodavau: 
„Jau vėlu, o Šv. Tėvas dar ne
miega..." Ta pati mintis šovė 
ir tada. kai, važiuodamas apie 
pusiaunaktį per Lemontą, 
netikėtai apsukau ratą apie 
tuos namus, kur gyvena kun. 
Algirdas Paliokas, — jo kam
bario langai dar švietė. „Ką 
veikei vakar vidurnaktį, kad 
dar buvo šviesu tavo kam
baryje?" - paklausiau. „Ra
šiau straipsnį..." - atsakė jis. 
O kunigas dažnai, nulikęs 
valandą, užuot pavaikštinėjęs 
paežerėmis, paupiais ar 
pamiškėmis, sėda prie stalo, 
griebiasi knygos, plunksnos ar 
sėda prie kompiuterio, kad 
pasakytų vieną kitą savo sam
protavimą, išlietų juodu ant 
balto tai , ką ilgai nešiojo 
mintyje, išgirdo, pamatė filme 
ar kur nors knygoje įdomų 
pavyzdį užtiko. 

Ypatingai painūs visais, o 
tuo labiau mūsų. laikais 
vaikų, jaunimo ir suaugusių 
skirtingų lyčių bendravimo 
santykiai, kur tiek daug ža
vesio, svajonių, lūkesčių, bet 
dar daugiau pavojų, lūžių, 
klystkelių ir netikrumo. Ne 
kiekvienas pasaulietis ir net 
ne kiekvienas kunigas gali 
narplioti šiuos subtilius bend
ravimo atspalvius. Čia reikia 
ne tik deramos brandos, dide
lio apsiskaitymo, takto, atspa
rumo ir visapusiško jautrumo. 
Toks jaunimo santykių narp-
liotojas buvo velionis kun. 
Juozas Zdebskis, kuris savo 
namuose kaupė atitinkamą 
literatūrą, kurios viešai kny
gų lentynose nelaikydavo, bet 
slėpė po užraktu savo seife, 
kad niekas jo neįtarinėtų ir 
jos neišnešiotų. Jo pokalbiuo
se jaunimas jausdavo ne tik 
teisingą, krikščionišką požiū
rį, bet ir atsargų, dalykišką. 
bet kartu ir nuovokų, supra
tingą vaikino-merginos ben
dravimo paslapčių ir mįslių 
raktą, kurį jis dažniausiai su-

Kun. Algirdas Paliokas. 

maniai mokėdavo pasukti ne 
tik asmeniškų pokalbių, bet 
ypač intymiausio pokalbio -
išpažinties - metu. Tėvas Al
girdas, nemažai pogrindžio 
sąlygomis, o vėliau ir atgautos 
nepriklausomybės dienomis 
artimiau susidūręs su seselė
mis, vaikais ir jaunimu, pats 
mėgęs intymių klausimų peri
petijas liečiančias knygas ir 
pats būdamas santūrus, at
sargus, jautrus ir sąžiningas 
kunigas, irgi drįsta leistis ir 
brautis į šias paslaptingas ir 
kartu pavojingas tarpusavio 
bendravimo jautriąsias sritis. 

Štai prieš akis vienas rin
kinys jo brandžios minties 
trupinių, kuriuos rankiojo iš 
savo patirties, iš asmeninių 
pokalbių su jaunais žmonė
mis, kuriems norėjo ir tebe
nori šiandien padėti, „...noriu 
padėti besiskleidžiančiai mei
lei suprasti save, pažinti mei
lės dėsningumus ir jai gre
siančius pavojus bei parodyti į 
tikrą meilę vedančius kelius", 
- rašo kun. Algirdas įžangoje 
savo knygelės „Meilei pasibel-
dus..." Šią knygelę dviem 
laidomis prieš kelerius metus 
išleido „Caritas" leidykla 
Kaune. Kun. Algirdas rašo: 
„Šiuolaikinėje Lietuvoje, kai 
pornografija, sekso filmai ta
po visiems prieinami, kai me
las doros srityje pateikiamas 
kaip tiesa, reikia, kad Baž

nyčia pasakytų kas yra kas, 
kur melas ir kur tiesa". Kaip 
šį, dažnai įdomių, vingrių, 
sujauktų ir dar labiau pavo
jingų jausmų žaidimą at
sargiu savo žodžiu, taktišku 
pamokymu, įžvalgumu ir nuo
vokumu savo knygelės pus
lapiuose narplioja autorius. 
Labai gaila, kad jis, remdama
sis savo vis augančia patirti
mi, iš gyvenimo ir ilgametės 
sielovados surinktais pavyz
džiais, vis neturi laiko dar gi
liau ir išsamiau panagrinėti 
šios reikalingos, aktualios te
mos, išleisti storesnių knygų. 

Vieno prezidento buvo 
paprašyta pasakyti per radiją 
kalbą. Jis paklausė: „Kiek 
minučių norėtumėte? Jei va
landą, tai dabar galiu". Žur
nalistas atsakė:" „Septynias 
minutes". „Tai labai sunku. 
Reikia ilgai rengtis". Tėvui Al
girdui irgi reikia ilgai rengtis 
ne tik ilgiausiam, bet ir ma
žiausiam straipsniui, kurių 
retsykiais pasirodo laikraštyje 
ar žurnaluose. Jis turi kiek
vieną sakinį, žodį pasverti, rū
pestingai parinkti, apgalvoti, 
sugretinti. Straipsniai. Ne vie
ną jų, nulikdamas valandėlę 
menką nuo savo sudėtingų ir 
įvairių pareigų, yra surezgęs. 
T. Algirdas. „Ar tikrai likimas 
visagalis? O gal žmogus bent 
iš dalies pajėgus pakreipti jį 
norima linkme? Kas lemia in
divido, šeimos, tautos, žmoni
jos ateitį? Ar kiekvienam žmo
gui prieinama jo gėriui tar
naujanti jėga?" - štai kokius 
svarbius klausimus bando 
gvildenti viename iš pasku
tiniųjų savo straipsnių „Liki
mą valdanti galia" autorius, šį 
savo rašinį užbaigęs tokia 
išvada: „Ne politikai ir prezi
dentai lemia ateitį, o visi, ku
rie prisidėjo stiprinant Gėrio 
karalystę. Jų neminės pasau
lio istorija, tačiau dvasinėje 
tautos istorijoje bus įrašyti jų 
vardai ir pasitiks atlygis, at
seikėtas dieviškojo dosnumo 
ranka. Kelių žmonių sutar
tinė malda už Lietuvą veikia 
istoriją daugiau nei valdžios 
žmonės. Dėl nepriteklių ir li
gų nelaiku mirštąs žmogus, 
jeigu jis, žinoma, sutinka su 
tokia lemtimi ir miršta Dievo 
bei artimo meilėje, tautai yra 
svarbesnis nei iškiliausias vei
kėjas. Ištvermingai ir su meile 
nešanti šeimos kryžių motina 
vertesnė tautos gėrio istorijai 
nei šimtai valdininkų. Kiek
vienas, net ir vaikas, save 
keičiantis ir einantis meilės 

keliu, sėja ir brandina gėrio 
sėklą, kurios vaisiai pasiro
dys reikiamu laiku. Niekas 
negali nugalėti Dievo! Ir mūsų 
išsiugdytas vidinis gėris tam
pa nenugalima jėga, kei
čiančia mūsiškę aplinką, žmo
nes ir tautą („Artuma", 2001, 
liepa-rugpjūtis). 

Pernelyg sumodernėjusios 
dabarties akistatoje taikli, lo
giška mintis, gili įžvalgaus ku
nigo mąstysena dažniausiai 
mėgstančioje daugiažodžiauti 
spaudoje išsiskiria savo ryškiu 
braižu, skambiu kaip varpo 
dūžiu ryte, kuris esti neretai 
sujauktas nuo būties ir be
prasmiškų daugybės reikalų 
pavargusiems-protams ir kie
tai dvasiniu miegu užmigu
siems žmonėms. 

Ne vienas Čikagos lietuvis 
klausosi „Margučio". Prie jo 
paįvairinimo svariu sielovados 
žodžiu yra prisidėjęs ir kun. 
Algirdas. „Svajonė apie rojų 
nežuvo, nepaseno ir net tūk
stantmečiai jos nenumarino. 
Žmogus ne tik svajoja, bet ir 
stengiasi ragauti visus gali
mus džiaugsmus. Žemiškasis 
gyvenimas, technika ir mokslo 
pažanga moka pasiūlyti ir mo
ka sukurti vis daugiau pa
lengvinimų, malonumų ir 
džiaugsmų. Vis daugiau lais
vės, džiaugsmo ir malonumų. 
O laimės nė per nago juodymą 
nėra daugiau. Ką darė mūsų 
tėvai, seneliai ir proseneliai 
sunkių darbų slegiami, kar
tais nepriteklių ir trūkumų 
kamuojami savaitgalio vaka
rais? Dainuodavo. Prakaitu 
laistyta, rupia duona maitinta 
.darbščioji Lietuva anuomet 
virsdavo dainuojančia Lietu
va. Be alkoholio, be sekso, sa
vo vidaus džiaugsmu tryško 
laimingi lietuviai. Kaip daug 
reiškia meilė Dievui, tėvynei, 
gimtajai žemei, gamtai, gra
žiems papročiams ir kiekvie
nam žmogui?!" - pasakojo jis 
vienoje laidoje čikagiečiams. O 
kiek tokių laidų buvo? Net jis 
pats, kuris jose dalyvavo, tiks
liai neapsakytų. 

„Gegužinės pamaldos" -
knygelėje, kurią parengė t. 
Algirdas norintiems gegužės 
mėnesį dėmesingiau pagerbti 
Švč. Mergelę Mariją (Kaunas, 
„Caritas". 1997). puslapiuose 
Theo Schmidkonz maldoje 
(p.8) rašoma: „Dieve, mes daž
nai girdime Tavo žodį. Bet jis 
mūsų nejaudina. Net nepa
siekia mūsų. Mes nesąmonin
gai atsitveriame nuo jo. Ant
raip turėtume viską permąs

tyti ir atsiversti, tapti kitais, 
naujais žmonėmis. O tam rei
kia jėgų ir geros valios. Dieve, 
mes norėtume būti tokie, kaip 
Marija, išgirsti Tavo žodį!" 
Kunigas Algirdas ne tik išgir
do šį žodį. Jis kiekvieną sa
vaitę per tam tyčia suorgani
zuotus šv. Rašto nagrinėjimo 
būrelio susirinkimus aiškina, 
svarsto, gvildena Dievo Žodį, -
Gerąją Naujieną, kartą per 
savaitę kartu su tikinčiais 
adoruoja Švč. Sakramentą, o 
sekmadieniais, nepaisyda
mas, kad jau ryte 9 ir 11 vai. 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje būna dvejos 
šv. Mišios, jis aukoja tre
čiąsias tiems, kurie, neseniai 
atvažiavę iš Lietuvos, kurie 
nesuspėja ateiti anksčiau, ku
rie paskui po pamaldų mielai 
sėda už stalo ir ne vien geria 
kavutę, valgo skanius pyra
gus, bet ir kalba apie Amži
nybę, nuodėmę, pareigas Tė
vynei, šeimai. Bažnyčiai, vai
kų auklėjimą, patys stengiasi 
atsakyti ir klausia tokių klau
simų, kurie jiems kyla namuo
se, į kuriuos neatsako knygos. 
O kur dar įvairūs pokalbiai su 
vaikais prieš ir po Pirmosios 
Komunijos, so sužadėtiniais 
prieš jungtuves, su našliais ir 
našlėmis po artimo žmogaus 
mirties... 

Jeigu kada nors pavakare 
pamatysite kun. Algirdą, ma
tuojantį žingsniais plačius ra
tus apie savo misiją arba už
sukantį į tylią bažnyčią, tai — 
įprastinė jo dienotvarkė. Jau 
trisdešimt penkeri metai, kai 
jis, įstojęs į Jėzaus draugijos 
gretas, kas rytą vakarą mel
džiasi, mąsto, atsako į klau
simus, tvarko įvairius reika
lus. Jau trisdešimtmetis kai, 
jis, vyskupo įšventintas kuni
gu, kasdien aukoja šv. Mišias, 
tariasi, nurodo, pataria, pats 
klausia ir. kai prisireikia. gula 
ant operacinio stalo, kad chi
rurgas sulopytų pervargusią 
nuo reikalų, skubos ir rūpes
čių širdį... Jau dešimt metų, 
kai jis peržengė šios misijos 
slenkstį, kur spėjo susirasti 
sau daugybę pagalbininkų, 
draugų, maldininkų, patarėjų 
ir... kandžių kritikų... 

Viešpaties malonė, Merge
lės Marijos nuolatinė globa 
telydi, kunige Algirdai, ne tik 
tavo, bet ir visų, su kuriais tu 
susitinki, mokai, kalbini, 
žingsnius, darbus ir kelius. 

Kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ 
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KAIP GAUTI NAMUI GERIAUSIĄ 
ĮKAINOJIMĄ 

Ar pirktumete. ar parduo
tumėte, ar perkainotumėte 
(perfinansuotumėte) savo nuo
savybę — namą ar kondomini-
jų. jums reikia namo įkainoji
mo. 

Tokį įkainojimą norima 
gauti numatytu laiku, bet na
mų pirkimo - pardavimo -
perfinansavimo rinkai žydint, 
jo gali tekti laukti nuo 2 iki 6 
savaičių. 

Jei namas ar kondo^ini-
jus savo kaina (verte) lengvai 
palyginamas su kaimynystėje 
esančiomis nuosavybėmis, pa
skolų davėjai lengvai įkainoja 
tokį namą. tik pravažiuodami, 
patvirtinant (verifying), kad 
nuosavybes kaina panaši į ne
seniai parduotas nuosavybes 
(namus, kondo) toje apylinkėje. 

Teoriškai yra trys įkai
nojimo budai. Svarbiausias, tai 
rėmimasis panašių nuosavy
bių pardavimo kaina toje apy
linkėje. Tai vadinasi „comps". 

Kitas įkainojimo būdas 

remiasi tuo. kiek kainuotų to
kį namą atstatyti (replace-
ment cost). 

Trečias būdas remiasi pa
jamomis, gaunamomis iš na
mo, ir naudojamas daugiausia 
tik daugiabučiams namams, 
įstaigų patalpoms ir pan. 

Kai del namo kainos leng
vai susitaria ir pardavėjas, ir 
pirkėjas, tai nebūtinai reiškia 
tos nuosavybės tikrą rinkos vertę. 

Daug dalykų gali turėti 
įtakos pardavimo kainai: vie
tinė ekonominė padėtis, namų 
paskolų procentai, ar arti yra 
panašių namų pardavimui, par
davėjo finansinės iniciatyvos, 
pvz.. užmokant pirkėjo „closing" 
išlaidas — baigminės namo 
pardavimo procedūros išlaidas. 

Atsižvelgiama ir į tai, ar 
įkainotojas yra paskolos da
vėjo spaudžiamas. Tai dažniau
siai atsitinka, kai įkainojimo 
reikalauja paskolų davėjas 
(mortgage broker), kuris pa
sako įkainotojui — įkainojimas 

turi pateisinti teikiamą paskolą. 
Čia keletas patarimų, kaip 

gauti geriausią įkainojimą 
jūsų nuosavybei: 

Nepaisant, ar parduodate, 
ar perkainojatė (perfinansuo-
jate), žiūrėkite, kad jūsų nuo
savybė būtų geriausiame stovyje. 

įkainotojai paprastai nufo
tografuoja nuosavybę — namą 
iš lauko. Nuotrauką prideda 
prie įkainojimo dokumentų. 
Kai kurie įkainotojai nori ir 
namo ar kondominijaus vidų 
nufotografuoti, bet, jei galvoja
te, jog namo vidaus fotografa
vimas yra jūsų privatumo 
pažeidimas, nesutikite su tuo 
(neleiskite fotografuoti). 

Jūs arba jūsų „real estate" 
(nuosavybės pardavimo) agen
tas turėtų eiti kartu su įkaino
toju. Pirmiausia iš įkainotojo 
paprašykite jo įstaigos korte
lės, kad patikrintumėte jo ta
patybę. Kai kurie, turintys lei
dimus ir neturintys jokių skru
pulų, įkainotojai pasiunčia 
nepatyrius savo padėjėjus ar 
net praktikantus. 

Įkainotojai kas dieną įver
tina daug namų ir kondomini-
jų. Vakarop jie nebegali atsi
minti kiekvieno namo pliusų 
ir minusų. 

Nuotrauka ir užrašai padeda 
jiems prisiminti namą, rašant 
apie jį pranešimą. Bet tinka

miausias būdas užsitikrinti 
geriausią įkainojimą yra įduo
ti įkainotojui raštišką namo 
ypatumų sąrašą, kuris turėtų 
būti pridėtas prie pranešimo. 

Būkit atsargūs su įkaino
tojais, kurie atsisako priimti 
jūsų pateiktą sąrašą. 

Prašant naujos ar perkai
nojimo paskolos, užsitikrin
kite, kad paskolos davėjas laiku 
įteiktų jums įkainojimo kopiją. 

Jei įkainojimas yra per že
mas gauti paskolai, kurios no
rite, nedelskite dėl jo kelti 
klausimų arba prašykite 
naujo įkainojimo. 

Pasinaudota medžiaga iš 
amerikiečių laikraščių. 

SVARBU SKOLĄ MOKĖTI LAIKU 
Visus finansinius įsiparei

gojimus reikia tvarkyti, mokė
ti laiku, bet visų svarbiausia 
laiku mokėti namų paskolos mė
nesinius mokėjimus bei ap-
draudas. 

Yra atvejų, kada dėl svar
bių priežasčių paskola neuž
mokama laiku ir dėl to susi
daro daug bėdos, kuri gali 
privesti prie namo praradimo 
(foreclosure). Paskolų davėjai 
dažnai sako. kad jie labai nori 
išvengti „foreclosure" išlaidų 
ir stengiasi pavėlavusiam bei 
atsilikusiems mokėtojams padė
ti, bet susitarti su paskolų da
vėjais gali būti sunkus ir ilgas 
kelias. Paskolų davėjai gali 
reikalauti aukštos paskolų 

apdraudos. 
Kaltas kartais yra ir nesu

sikalbėjimas: tai neatsakė į te
lefono skambutį, tai negavo 
siųsto fakso, tai buvo kalbėta 
ne su tuo tarnautoju ir t.t. Bet 
kalti yra ir patys paskolų ga
vėjai, kurie laiku nesikreipia į 
paskolų davėjus, arba krei
piasi, kai jau per vėlu padėtį 
išgelbėti. 

Pereitais metais didieji pa
skolų davėjai: The Foderal Hou-
sing Adminstration, Fannie 
Mae ir Freddie Mac tiesiog pa
siekė rekordinį skaičių, išgel-
bedami didžiąją dalį atsi-
likusiųjų mokėjime nuo ..fore
closure" (namo netekimo). 

Geriausias būdas išvengti 

visų bėdų, blogos kredito isto
rijos ar net galimo ..foreclo
sure" yra niekada nepraleisti 
mėnesinių mokėjimų. 

Deja. tai kartais neįma
noma. 

Jei esate tokioje bėdoje, 
susisiekite su paskolos davėjo 
„lender's loss mitigation" sky
riumi. Juo anksčiau tai pada
rysite, tuo geresnės galimybės 
tinkamam reikalo išsprendimui. 

Jie praleidote pirmą mokė
jimą, beveik visada teikiama 
galimybė vėl vykdyti mokėji
mo planą. „The loss mitigation" 
skyrius prašys jus įrodyti, 
kokius sunkumus turite, ir 
jūsų galimybę mokėti ateityje 
regu I i a ri a i. Nukelta į 5 psl. 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Audra Aleksandra Kudir-
kaitė iš La Crescenta, Califor-
nia, baigė UCLA universitete 
du fakultetus, įsigydama ba
kalauro laipsnį iš Mechaninės 
inžinerijos ir bakalauro laips
nį iš „Women's Studies". 

Audra daug metų priklau
sė Los Angeles „Spindulio" 
tautiniam jaunimo ansam
bliui. Taip pat priklausė atei
tininkams ir skautams. Visi 
giminės, draugai bei artimieji 
linki Audrai sėkmės moksle ir 
gyvenime. A. S. Audra Aleksandra Kudirkaite. 

LIKIMO G I J O S VEDA Į TĖVYNĘ 
Rugsėjo mėnesį Lietuvoje 

lankėsi JAV gyvenanti mūsų 
kraštietė Sofija Jelionienė. J i 
gimė Siesikuose, mokėsi Anta
no Smetonos gimnazijoje, 1944 m. 
su šeima emigravo į Vakarus 
- iš pradžių į Austriją, Vo
kietiją, vėliau į JAV. 

Sofija Jelionienė, gyvenda
ma užjūryje visuomet buvo 
aktyvi lietuvių bendruomenės 
narė, stengėsi padėti gyveni
mo nesėkmes patyrusiems kraš-
tiečiams. Vienas tokių buvo 
ukmergiškis poetas Vladas 
Šlaitas. Ir šįkart Sofiją tė
viškėn pašaukė ne vien noras 
pasivaikščioti jaunystės ta
kais, aplankyti gimines, drau
gus, bet ir rūpestis dėl Vlado 
Šlaito atminimo įamžinimo. 
Maironio literatūriniam mu
ziejui Kaune, Ukmergės savival
dybės viešajai ir Žemaitkiemio 
bibliotekoms Sofija Jelionienė 
padovanojo Vlado Šlaito kny
gų ir po garso kasetę, kurioje 
įamžintas poeto balsas svečia-
vimosi 1969 m. Čikagoje metu. 

„Į Ukmergę mūsų šeima 
atvažiavo 1940 metų rudenį. 
Šlaitas jau buvo baigęs gim
naziją, o aš pradėjau mokytis 
gimnazijos 2-oje klasėje, arba 
6-oje (kaip prie rusų buvo 
skaičiuojama). Aš Šlaitą gir
dėjau deklamuojant eilėraščius 
gimnazijoje ruošiamuose ren
giniuose. Jis buvo truputį sa
votiškas, originalus, nedidu
kas," - prisimena Sofija Jelio
nienė, dalyvavusi gimnazijos 
literatūrinio būrelio veikloje. 

1943 m. Vladas Šlaitas bu
vo išvežtas darbams į Vokie
tiją. „Bėgom į Ukmergės gele
žinkelio stotį, atėjo minia žmo
nių jų išlydėti. Vlado mama 
labai verkė, net alpo dėl savo 
vienturčio sūnaus," - pasakojo 
Sofija apie išskyrusią arti
miausius žmones tragediją. Po 
karo poetas Vladas Šlaitas 
persikėlė gyventi į Angliją. Į 
Ameriką nevažiavo - kad būtų 
arčiau namų. Sakydavo, jog iš 
Lietuvos vėjas atpučia gaivų 
orą. Tikėjosi grįžti į gimtinę, 
tačiau mamai ir sūnui daugiau 
nebuvo lemta pasimatyti... 

Londone poetas dirbo lie
tuvių spaustuvėlėje linotipi
ninku, gyveno kukliai, leisda
vo savo eilėraščių rinkinius. 
Dirbo, kol pradėjo blogėti re
gėjimas - susirgo glaukoma. 
Sovietinės valdžios kultūros 
veikėjai siūlė jam atvažiuoti į 
Lietuvą, surengti kūrybos va
karą- Tačiau Vladas Šlaitas at
sisakė. Dėl tokio savo apsi
sprendimo aiškino, kad negali 
pakęsti rusiško kareivio bato. 
todėl į tėvynę nevyks. 

1969 metais Amerikos lie
tuviai pakvietė Vladą Šlaitą 
paviešėti Čikagoje. „Mes. kaip 
ukmergiškiui. suruošėme Šlaitui 
vakarienę. Buvo toks momen
tas, kai Kazys Veselka iš Del
tuvos (trys broliai buvo emi
gravę) išsitraukė pirmą Šlaito 
knygą. leistą prieš 20 metų, ir 
pradėjo skaityti eilėraščius. 
Vladui buvo tokia staigmena, 
net ašaros akyse pasirodė," -
apie jaudinantį kraštiečių su
sitikimo momentą pasakojo 
Sofija Jelionienė. 

Po Vlado Šlaito pasisvečia
vimo JAV jie su Sofija Jelio
nienė pradėjo susirašinėti. 
„Man labai patiko jo eilėraščiai 
apie Ukmergę. Žemaitkiemį ir 

buvo gaila liūdno likimo žmo
gaus. Jdėdavau į laišką dole
ri ukų. Kadangi laišku siųsti pi
nigų negalima, tai būdavo ne
didelės sumos. Vieną kartą 
gimtadienio proga surinkau iš 
lietuvių 480 dolerių, nusiun
čiau čekį ir visus aukotojus 
išvardijau. Kitą kartą surin
kau 750 dolerių. Jis buvo labai 
dėkingas. Po kiek laiko dėl pa
blogėjusiu regėjimo Vladas tu
rėjo išeit iš darbo, o nieko kito 
nemokėjo, buvo pritapęs prie 
lietuviškos leidyklos," — dalijo
si atsiminimais ponia Sofija, 
pasiūliusi Lietuvos dukterų 
draugijai, kurios veikloje daly
vauja jau keliasdešimt metų, 
paremti Vladą Šlaitą ir skirti 
mėnesinę pašalpą. 

„Paramėlė iš Lietuvos Duk
terų draugijos ateidavo regu
liariai. Buvo toks kunigas 
Jonas Sakevičius, Londono Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas. 
Jis Šlaitą šefavo, tuos čekius 
iškeisdavo banke, buvo jo 
nuodėmklausys", - pasakojo 
Sofija Jelionienė. 

Atėjo metas sako, kad šios 
idėjos autorė yra iš Žemait
kiemio kilusi Alfreda Juknevi
čienė, prieš keletą metų atvy
kusi gyventi į JAV ir pasidali
jusi savo mintimis su „Drau
go" laikraščio redaktore Danu
te Bindokiene, kuri vedama
jame straipsnyje parašė apie 
svetimoje žemėje palaidotą 
poetą. Tuomet Sofija Jelionie
nė susitiko su Alfreda Jukne
vičiene ir nutarė rūpintis Vla
do Šlaito palaikų parvežimu į 
Lietuvą. Būsimiems darbams 
buvo pradėtos rinkti lėšos, 
įkurtas Vlado Šlaito atminimo 
fondas. Tautiečiai aukojo pini
gus. Pradžia buvo prieš pen
kerius metus. Bet dabar Sofija 
sako, kad šią idėją įgyvendinti 
jau neturi vilties. Kliūtis — di
džiulė britų biurokratija. Be 
to, Vladas Šlaitas neturėjo gi
minių, tad formaliai išeitų, 
kad nėra kam kreiptis dėl jo 
perlaidojimo. Pagelbėtų ne
bent tai, jei šio reikalo imtųsi 
Lietuvos ar Ukmergės val
džios institucijos. 

Kadangi Vlado Šlaito kapą 
vis dar gaubia angliški rūkai, 
o Sofija Jelionienė. sako. taip 
pat esanti neamžina, kilo min
tis surinktus pinigus įpras
minti kitu būdu — pastatyti 
paminklą Žemaitkiemio kapi
nėse, kur yra palaidota Vlado 
Šlaito motina. Tam pritaria ir 
nemažai žmonių, aukojusių 
palaikų pargabenimui pini
gus. Jei lėšų liktų, galima bū
tų įsteigti literatūrinę Vlado 
Šlaito premiją Antano Sme
tonos gimnazijos mokiniams. 

Šiltų jausmų tėviškei, jos 
žmonėms negali atvėsinti nei 
dideli atstumai, nei ilgi metai. 
Vieniems lemta gyvenimo ke
lią šioje žemėje pabaigti gimti
nėje, kitiems - svetur. Tačiau 
svarbiausia yra - jokiems at
stumams ir laikams nepaval
dus dvasinis ryšys, kuriuo 
susieti po pasaulį išblaškyti 
žmonės tampa neatskiriami 
vieni nuo kitų ir nuo savo 
krašto. Sofijos Jelionienės rū
pestis Vlado Šlaito likimu, jo 
literatūriniu palikimu ir atmin
ties įamžinimu yra gražiau
sias tokio ryšio pavyzdys. 

Doimentas Jasramskis 
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Manau, kad ne vienas iš 
mūsų vienu ar kitu atveju 
savo gyvenime yra šaukęsis 
policijos pagalbos. Jei tai atsi
tiko dar prieš technologinį 
laikotarpį, tada turėjo tiesiog 
rėkte rėkti iš visų jėgų. Po
licininkas, išgirdęs kažkur 
kažkieno šauksmą, sušvilpda
vo švilpuku, užaliarmuodavo 
kitus policininkus, o pats tuo 
tarpu kuo greičiausiai bėgda
vo pagalbos reikalingon pu
sėn. 

1870 m. Aleksandrui Bell 
išradus telefoną, atsirado nau
jas būdas prisišaukti policiją. 
Tai buvo naujenybė ne tik 
žmonėms, bet ir didelis pa
lengvinimas policijos komuni
kacinei sistemai. Jau 1886 m. 
New York miesto gatvių sank
ryžose buvo įvesta apie 900 
telefonų bei telegrafų, kuriais 
žmonės tuojau naudojosi, išti
kus nelaimei. 

Technologijai tobulėjant, 
kartu tobulėjo ir policijos ryšių 
sistemos. Kad lengviau būtų 
įmanoma palaikyti ryšius su 
kitais miestais, 1921 m. buvo 
įvestos tolimo rašymo maši
nėlės (teletypewriters). Tuo 
pačiu metu Detroite buvo at
liekami bandymai pritaikyti 
policijos ryšiams naujausią iš
radimą — radiją. Žinoma, pir
miausia buvo pastatytas radi
jo siųstuvas, apimąs visą 
miestą, o į policijos automobi
lius įmontuoti radijo imtuvai; 
visa tai įgalino centrinės poli
cijos radijo stotis duoti poli
cininkams nurodymus. 

Vienas pirmųjų radijo 
naudingumo numatytojų buvo 
Detroito policijos viršininkas 
William P. Ruthledge, kuris 
1921 m. pasakė: „Ateis laikas, 
kada kiekvienas policininkas 
turės prie savęs radijo apa
ratą!" — (tai buvo prieš 82 me
tus). Pažvelkime, kas atsitiko 
su jo pranašyste. 

Jau anksčiau minėjau, kad 
pirmąją policijos radijo ryšių 
sistemą visam miestui sudarė 
vienas siųstuvas ir imtuvai 
automobiliuose. Tai buvo tik 
vienos krypties sistema. Tuo
metiniai imtuvai, naudoję ra
dijo lemputes, reikalavo dide
lio maitinimo šaltinio, todėl 
tam tikslui automobilių baga
žinėse buvo įmontuojami aku
muliatoriai. Ant automobilio 
stogo horizontaliai buvo ištie
siamos antenų vielos. Įvedus 
radijo ryšių sistemą, parei
kalautas patenkinimo laikas 
(response time) buvo labai su
trumpintas. Patenkinimo lai
kas yra laikotarpis nuo pa-
skambinimo policijai iki polici
jos atvykimo į pareikalautą 
vietą. Telefonus policijos cen
tre atsakydavo tik keli žmo
nės: surašę pagrindines žinias 
ant kortelės, paduodavo radijo 
siųstuvo operatoriui arba dis
pečeriui, kuris radijo bango
mis visą informaciją perduo
davo policininkams. Tuo metu 
ši sistema buvo didelė nau
jenybė. Laikraščiai mėgdavo 
aprašyti visokiausius įvykius, 
pvz., žmogus, pamatęs skersai 
gatvės kažkokią nepažįstamą 
žmogystą, bandančią įsibrauti 
į jo kaimyno automobilį, pa
skambindavo policijai, kuri 
greitai atvykdavo į nusikalti
mo vietą, sugaudavo vagį. 

Bet tokia sistema nebuvo 
tobula, nes policininkas, atli
kęs užduotą pareigą, negalėjo 
tuoj pranešti stočiai arba cen
trui, kad jau esąs laisvas ki
tam pasiuntimui. Jam reikėjo 
nuvažiuoti prie artimiausios 
telefono būdelės, paskambinti 
stočiai. Dažnai, kai po kiek 
laiko stotis nieko negirdėdavo 
iš to policininko, dispečeris 
pasiųsdavo kitą policijos auto
mobilį, kad patikrintų, kas ten 
atsitiko, nes kartais polici
ninką užpuldavo, sužeisdavo 

arba net nušaudavo. 
Radijo technikai darant 

pažangą, tobulėjo ir policijos 
ryšių sistema. Jau 1933 m. 
pradėti bandymai, įmontuo
jant siųstuvą į automobilį, kad 
policininkas galėtų palaikyti 
nuolatinį ryšį su centru arba 
dispečeriu. Pirmasis dviejų 
krypčių eksperimentinis radi
jo siųstuvas-imtuvas pradėjo 
veikti 1935 m. Daugumą ban
dymų atlikdavo radijų mėgėjai 
Detroito mieste. Žinia apie 
šiuos bandymus greitai papli
to ne tik po visą Ameriką, bet 
ir visą pasaulį, todėl į Detroitą 
pradėjo atvykti iš JAV ir už
sienio policijos tarnautojai su
sipažinti su šia naujenybe. 
Pirmieji bandymai pasisekė 
ne vien techniškai, bet ir kovai 
prieš nusikaltėlius. Tuo metu 
radijo technika buvo dar 
nauja, nes pirmoji komercinė 
radijo stotis JAV ir Vokietijoje 
pradėjo veikti tik 1920 m., 
Prancūzijoje — 1921, Lie
tuvoje — 1926. 

Pradžioje buvo naudoja
mos ilgosios radijo bangos. 
Tada radijai naudojo amplitu-
dinę moduliaciją (AM). Per 
metų metus kylant technikai, 
sparčiai plėtėsi policijos ryšių 
sistema. Bet dabar štai kas 
atsitiko: vienas miestas pra
dėjo girdėti kito miesto pasi
kalbėjimus, nes visi naudojosi 
tomis pačiomis bangomis, ne
buvo jokios kontrolės. Kadangi 
radijo šaka vystėsi labai 
sparčiai, atsirado reikalas ją 
kuo greičiausiai tvarkyti, kad 
būtų išvengta trukdymų. 1934 
m. JAV Kongresas išleido ra
dijo kontrolės įstatymus, ku
riems įvykdyti įsteigė specialų 
biurą — Federal Communi
cations Commission (FCC). 
Šis biuras iki dabar tvarko 
visą radijo bangų paskirs
tymą, nustato technikinius 
parametrus, išduoda leidimus. 

Tuometiniai radijų techni
kai vis nerimo, ieškojo naujų 
patobulinimų. 1940 m. buvo 
išbandyta dažnuminė modu
liacija (Freąuency Modula-
tion). Bandymai parodė, kad 
šiuo būdu perduodamas gar
sas daug švaresnis, neturįs 
jokių trukdymų, susilpnėjimų. 
Dėtos pastangos pakeisti visus 
policijos radijus į dažnuminę 
moduliaciją. Šiandien jau vi
sos policijos ryšių sistemos 
naudoja šį moduliacijos būdą. 

Išradus tranzistorių, ma
žėjo radijų aparatų dydis. Jau 
1964 m. naudojami rankiniai 
siųstuvai-imtuvai. Taip po 43 
m. išsipildė Detroito policijos 
viršininko W. Ruthledge pra
našystė. Bet čia iškilo vėl vie
na problema, kaip pasiekti 
tolimesnį atstumą. Rankiniai 
radijai mažo pajėgumo, tik 
vieno arba dviejų vatų galin
gumo. Šiuo metu gaminami 
penkių vatų galingumo radi
jai. Tokių radijų bangos pa
siekia nuo vienos iki dviejų 
mylių diametrą. Ši problema 
išsisprendė, suprojektavus 
naują radijų ryšių sistemą 
TAC (Totai Area Coverage). 
Tai susideda iš vieno centrinio 
siųstuvo ir geografinėj plotmėj 
išdėstytų imtuvų. Imtuvų 
skaičius priklauso nuo paden
giamo ploto dydžio. Visi imtu
vai telefonų vielomis sujungti į 
vieną tašką, dažniausiai esan
tį siųstuvo stotyje. Tas taškas 
yra tam tikras aparatas, vadi
namas palygintuvu, kuris pri
ima kelių imtuvų signalus, 
juos palygina ir, parinkęs stip
riausią, švariausią signalą, 
telefono vielomis siunčia dis
pečeriui. Ši sistema dar vadi
nama „balsavimo sistema", 
nes palygintuvas balsuoja už 
geriausią signalą. Nesvarbu, 
kur policininkas bevažiuotų, 
ar pėsčias eitų, jo rankinis 
siųstuvas visada pasiekia ke

lis imtuvus. Dažnai atsitinka, 
kad per pasikalbėjimą paly
gintuvas pereina iš vieno im
tuvo į kitą, ypač jei poli
cininkas važiuoja automobiliu. 
Tas pasikeitimas toks greitas 
(3 milisekundės), kad neįma
noma jo pajusti. Ši sistema bu
vo taip populiari, kad greitai 
paplito po JAV bei kitus kraš
tus. 

TAC sistema buvo supro
jektuota dėl dviejų priežasčių. 
Kaip anksčiau minėjau, kad 
būtų galima panaudoti ran
kinius radijus; kita priežastis 
— jei civilinių neramumų ar 
teroristų išpuolių metu kelios 
imtuvo stotys būtų sugadintos 
ar sunaikintos, vis vien visas 
radijų ryšys nebūtų nutrauk
tas, nes visada trys ar keturi 
imtuvai pagauna rankinio 
radijo bangas. Daugiausia im
tuvai įmontuojami mokyklose, 
komerciniuose pastatuose, o 
siųstuvai policijos stotyse, kur 
lengvesnis jų apsaugojimas. 
Reikia paminėti, kad stotyje 
visada yra įmontuoti du siųs
tuvai, pagrindinis ir pagalbi
nis. Jei pagrindinis sugenda, 
pagalbinis atlieka jo užduotį. 

Tuo pačiu laiku vienas 
siųstuvas pajėgia aptarnauti 
50 patruliuojančių policinin
kų. Jei yra jų daugiau negu 
50, tada miestas padalinamas 
į dvi zonas, turinčias po vieną 
atskirą skirtingomis radijo 
bangomis siųstuvą. Didieji 
miestai suskirstyti į daug dau
giau zonų, pvz., Čikaga turi 13 
zonų, kur vienu metu patru
liuoja apie 2,000 ir daugiau 
policininkų. Be zonų sistemos, 
kiekvienas didelis miestas turi 
vieną pagrindinę, visą rajoną 
apimančią, sistemą, kad, atsi
radus reikalui, būtų galima 
greitai duoti nurodymus vi
siems patruliuojantiems poli
cininkams. 

Ši radijo sistema palengvi
no policininkų darbą bei pa
greitino pagalbos teikimą. 
Anksčiau, kai radijus įmon
tuodavo tik automobiliuose, 
policininkas, apleidęs automo
bilį ir nuvykęs į siunčiamą 
vietovę, prarasdavo ryšį su 
centru bei kitais policininkais. 
Dabar policininkas, naudo
damasis rankiniu radiju, visa
da yra tiesioginiame kontakte 
su centru, gali vesti reikiamus 
pasikalbėjimus su kitais poli
cininkais, o, reikalui esant, 
prisišaukti papildomą pagal-
bą. 

Šiandien bet kas gali leng
vai įsigyti policijos radijo ban
gų imtuvus, klausytis poli
cininkų pasikalbėjimų. Tokius 
radijus turi ir vagys, ir plėši
kai, ir kiti nusikaltėliai. Jie 
nešiojasi pasislėpę mažus ra
dijukus, seka policijos pasikal
bėjimus. Išgirdę, kad policija 
siunčiama į nusikaltimo vietą, 
tuojau pat pasprunka. Atvy
kusi policija jų jau nė ženklo 
neberanda. Šios problemos iš
sprendimui policija į radijus 
įmontavo skaitmeninius ko
dus. Norint jais susikalbėti, 
visi radijai turi būti nustatyti 
tuo pačiu kodu. Tokie radijai 
turi daugiau negu milijoną 
skirtingų kodų, kuriuos įrašo 
policijos radijo technikai. 
Kodai keičiami kas mėnesį ar 
dažniau, kad nusikaltėliai ne
pajėgtų jų iššifruoti. Naudo
jant kodinius radijus, policijai 
lengviau sugauti plėšikus, va
gis, narkotikų (kvaišalų) pla
tintojus ir kitus nusikaltėlius. 
Ypač šiuos radijus naudoja 
slaptoji policija. 

Nusikaltėliai, neturėdami 
policijos kodo savo radijuose, 
besiklausydami pasikalbėji
mų, girdi lyg tik kažkokį 
paukščių čiulbėjimą. Todėl nu
sikaltėliai dažnai sugaunami 
vietoje. 

„Kultūra yra esminė žmo
gaus gyvenimo būtinybė. J i 
padeda pagrindą žmogui būti, 
ji apreiškia jo vidaus pasaulį, 
ji suartina jį su kitais žmo
nėmis. J i galop palaiko jo 
praeitį ir neša jo istoriją". 
Antanas Maceina. 

Šios minties vedama ir šių 
istorinių metų sukakties pro
ga JAV LB Kultūros tarybos 
vardu buvo užsimota surengti 
nepaprastą šventę. Rugsėjo 
21 d. Morton mokyklos audi
torijoje įvykęs koncertas yra 
istorinis ir vienas ryškiausių 
JAV LB Kultūros tarybos 
renginių. Pasaulinės žvaigž
dės solistės Violetos Urmana-
vičiūtės-Urmanos, lydimos 
Čikagos simfoninio orkestro, 
diriguojamo gerai žinomo diri
gento maestro Alvydo Vasai-
čio, koncertas praėjo su dide
liu pasisekimu. Violeta Ur-
mana nepasididžiavo ir iš
laikė prieš 2 metus duotą žodį 
koncertuoti Čikagos lietu
viams. Koncertu gėrėjosi 
1,972 žmonės. Organizacinis 
komitetas dėkoja jiems vi
siems už solidarumą ir pagar
bą Lietuvos kultūrai. 

Mūsų širdyse dar tebe
skamba solistės nepaprastas 
balsas ir skambės dar ilgai. 
Surengti tokio masto koncertą 
ne tik garbė, bet ir atsakomy
bė bei savotiškas įsipareigoji
mas. Žmonės, paskendę kas
dienybės rūpesčiuose, nori 
dvasinio peno. Mūsų kultūra 
ne tik teikia dvasinių ma
lonių, bet kartu mus jungia ir 
suartina. 

Apie solistę ir koncertą 
buvo daug rašyta ir kalbėta 
lietuviškoje ir amerikiečių 
žiniasklaidoje. Nuoširdi padė
ka „Draugo" dienraščio vyr. 
redaktorei Danutei Bindokie-
nei, skyrusiai vietos dien
raščio puslapiuose, padėka 
žurnalistei Audronei V. Škiu-
daitei, kuri operatyviai ir 
kruopščiai rengė reklamą, 
nuoširdi padėka Silvijai Foti, 
kuri šį koncertą paskleidė net 
43 amerikiečių žiniasklaidos 
šaltiniuose. Didi ir nuoširdi 
padėka koncerto mecenatams 
ir rėmėjams. Pirmieji mece
natai per Algį Grigą atskubėjo 
dr. Raimundas ir Rasa Šil-
kaičiai. Toliau sekė visuose 
kultūriniuose reikaluose ištie
sianti pagalbos ranką Gra
žina Liautaud, Marija Vait
kienė, Stasė Semėnienė, a.a. 
Birutė Jasait ienė, Irena 
Kriaučeliūnienė, Kurtas Vė
lius, Ronald ir Aldona Wal-
ker, PhD, Frank Zapolis, 
Rimas ir Regina Griškelis, 
Agutė Tiškuvienė, Aldona 
Jurkutė-Krištolaitis, dr. Žiba 
Zaparackas (kuri 750 dol. 
atnešė koncerto dieną) ir tre-
čiabangiai verslininkai Valen
tinas ir Silvija Saukaičiai. 
Ypač svarbu finansinės pa
ramos buvo susilaukti iš Leo 
ir Sue Klimaičių, kurie at
siuntė 2,000 dol. Nuolatinis 
didysis kultūros mecenatas 
dr. Jonas Adomavičius at
siuntė 1,000 dol. Daugelio 
kultūros darbų rėmėja dail. 

Violetos Urmanos koncerto organizac in io komite to na r ė I r ena 
Kriaučeliūnienė ir viešnia iš Floridos solistė Roma Mastiene priėmime 
Willowbrook pokylių salėje po koncerto. Marijos Reinienės nuotr . 

Rūta (kairėje) ir Algis (dešinėje) Grigai sutinka Violetą Urmaną ir jos sužadėtinį, i talų baritoną Alfredo Nigro, 
O'Hare oro uoste. 

Ada Sutkuvienė ir vers
lininkas iš Lietuvos Korne
lijus Baškevičius paaukojo po 
tūkstantinę. Ypač džiugu, kad 
išeivių kultūra susilaukė ir 
daugiau Lietuvos verslininkų 
paramos. Dėkojame visiems 
rėmėjams, aukojusiems po 
250 dol. ir mažiau. Visi jie yra 
surašyti koncerto programoje, 
taip pat dėkojame ir tiems, 
kurie aukas perdavė prieš 
koncertą ir liko nepaminėti. 
Visų jų dosnumo dėka organi
zacinis komitetas ne tik 
padengė visas išlaidas, bet ir į 
deficitinę Kultūros tarybos 
sąskaitą įnešė pelno. 

Gerai turėti bendramin
čių. Šio koncerto ir kitų svar
bių LB kultūros renginių 
nebūtų buvę be Algio Grigo, 
„G. T. International" kelionių 
agentūros direktoriaus, ir jo 
žmonos Rūtos Grigienės. Al
gio Grigo dėka Lietuvoje buvo 
atspausdintas gražus plaka
tas ir programa, kurios virše
lio autorius - Arvydas Alg
minas. Visą tūkstantį pro
gramų iš Lietuvos atvežė 
Rūta Grigienė, o už pervežimą 
500 dol. sumokėjo (aukojo) A. 
ir R. Grigai. Violeta Urmana į 
Čikagą atvyko Algio Grigo 
sumanumo dėka. Jis vėliau ją 
penkias dienas Čikagoje glo
bojo. 

Rengiant tokį renginį rei
kia daug rankų ir daug darbo. 
Nieko savaime neatsiranda. 
Malonu, kad yra žmonių, 
kurie ne žodžiais, bet darbais 
jungiasi į komitetus. Labai 
svarbus baras buvo bilietų 
platinimas. Tą darbą labai 
kruopščiai atliko Irena Kriau
čeliūnienė su talkininkėmis 
Vanda Gvildiene ir Irena Ga
liniene. Jos visą vasarą plati
no bilietus Lemonte, PLC, ir 
įvairiuose renginiuose. Pa
dėka „Seklyčios" darbuotojai 
Birutei Podienei, kuri platino 
ir koncerto, ir autobuso bilie
tus. Padėka komiteto iž
dininkei Daliai Povilaitienei, 
kuri vedė sąskaitybą. Padėka 
komiteto nariui Gediminui 
Kazėnui, suorganizavusiam 

autobusą atvežti klausytojus į 
koncertą iš Lemonto. Padėka 
Ligijai Tautkuvienei, kuri 
plačiai paskleidė plakatus ir 
kt. reklaminę medžiagą ban
kuose, parduotuvėse ir talkino 
Morton gimnazijoje prieš ir po 
koncerto. Dėkojame Danguo
lei Ilginytei ir jos draugei už 
talką platinant koncerto pro
gramas. Padėka JAV LB 
Tarybos pirm. Reginai Naru-
šienei, rašiusiai kvietimus 
senatoriams, Kongreso atsto
vams ir kt. pasižymėjusiems 
amerikiečiams. Padėka Biru
tei Jodwalis - Willowbrook 
savininkei, už puikias vaišes 
mecenatų garbei: padėka ,A1-
ways with Flowers" parduotu
vės savininkei Irenai Ka

ralienei už nuostabias gėles, 
papuošusias sceną. Ir didžiau
sia padėka pasaulio žvaigždei 
solistei Violetai Urmanavi-
čiūtei-Urmanai, kurią taip 
mylime ir kuria didžiuojamės, 
už mums padovanotą meno 
šventę, dirigentui Alvydui 
Vasaičiui už didelį darbą su 
orkestru. 

Šis koncertas vainikavo 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 metų jubiliejaus 
renginius. Tai buvo ne tik 
Violetos Urmanos talento, bet 
ir visos Lietuvos kultūros 
triumfas Čikagoje. 

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 
ir Organizacinio komiteto 

pirm. 

ŽYDŲ MENININKO DOVANA LIETUVAI 

Rugsėjo 22 d., minint žydų 
bendruomenės narių žudynes 
Paneriuose, Kauno devinta
jame forte buvo atidengti sep
tyni Kaune gimusio žydų me
nininko Arbito Blato sukurti 
bareljefai, skirti žydų tautos 
genocido tematikai. Anksčiau 
eksponuoti New Yorke prie 
Jungtinių Tautų būstinės, da
bar jie tapo dailininko dovana 

Lietuvai. Renginyje dalyvavo 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Rolandas Paksas, 
Izraelio Kneseto pirmininkas 
Reuvenas Rivlinas, Kauno 
meras Arvydas Garbaravičius 
taip pat Arbito Blato našlė 
Regina Rėznik bei žydų ben
druomenės atstovai. 

Tomas Pabedinskas 

SVARBU SKOLĄ MOKĖTI LAIKU 
Atkelta i i 4 psl. 
Svarbu, kad užsitikrintu

mėte, jog suteikta informaci
ja pasiekė atitinkamą tarnau
toją ir kad tai būtų patvirtin
ta. (Internete galima surasti 
brošiūrą „How to Avoid Fo-
reclosure", kas irgi gali būti 
naudinga). 

Jums gali reikėti turėti 
finansinį patarėją (financial 
counselor), nes paskolų davė
jai dažnai mieliau tariasi su 
profesionalu, negu su indivi
dualiu paskolos gavėju. 

Jei sprendėte skolos mo
kėjimo problemą iš anksto, tai 
sprendimas gali būti ..forbea-

rance" (nuolaidumas), arba 
(„loan modification" (paskolos 
pakeitimas /sušvelninimas). 

„Forbearance" — reiškia 
laikiną sumažinimą arba sus
pendavimą mokėjimų, kurie 
turės būti sumokėti kitu laiku, 
paprastai keletu mėnesių vė
liau. Šis pasirinkimas tinka 
asmenims, turintiems laikinas 
finansines problemas ir kurių 
pajamos greitu laiku vėl 
sunormalės. 

„Loan modification" — 
reiškia, kad paskola pakeičia
ma, kad geriau tiktų klientui. 
Tai geriausiai tinka šeimoms, 
kurių pajamos yra nukritu

sios visam laikui dėl skyrybų, 
mirties ar darbo pakeitimo. 
Pvz., paskolos mokėjimo lai
kas gali būti prailgintas nuo 
15 metų išsimokejimo laiko
tarpio iki 30 metų žemesniais 
mėnesiniais mokėjimais. O 
anksčiau neužmokėti mėne
siniai mokėjimai gali būti 
pridėti prie esamos paskolos. 
Bet je i i r ta ip žmonės nepajė
gia mokėti skolos, tai jiems 
yra dvi galimybės išvengti 
„foreclosure" proceso: „pre-
foreclosure sale" arba „deed-
in-lieu of foreclosure". 

..Preforeclosure sale" — 
reiškia, kad namo savininkas 

sutinka parduoti nuosavybę, 
dažnai už sumą. mažesnę, 
negu reikalinga užmokėti 
skolą. FHA apdraudos pasko
los dovanoja likusią skolą. 
Privatūs skolintojai gali 
reikalauti dalinio mokėjimo 
už likusią skolą. 

..Deed-in-lieu of foreclosu
re" reikalauja, kad namo savi
ninkas „atiduotų raktus ir 
išeitų" (hand ir the keys and 
walk away). Tai pasirenka 
žmones, kurio nenori įsivelti į 
namo pardavimą, ypač mir
ties ar skyrybų atveju 

Naudotasi medžiaga iŠ 
amerikietiškos spaudos 
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Siūlo darbą 

Namų r e m o n t o ir statybinės paslaugos Mokymo paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

„303 TAXr 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia angių kalba. 

Apmokome. Atlyginimas nuo 

$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. 847-368-8914; 

847-366-9783, Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main S t , Mount 

Prospect. IL, 60056. 

R e i k a l i n g a m a s a ž i s t ė 

da rbu i offise. 

Northvvest suburbs . 

T e l . 8 4 7 - 9 6 2 - 1 1 5 8 . 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

Tel. 773-736-7900." 

Ieškomas patyręs J2EE 
programuotojas, turintis vadovavi
mo komandai patirtį darbui miestu 

centre. Reikalinga WSAD, X.ML. 
Webservices patirtis. 
Ronald H. Lippitt 
Account Manager 

Strategic Staffing Solutions, Ine (S3) 
1415 W. 22nd Street, Suite 280 

Oak Brook, IL 60523-2022 
630-571-4302 direct 

630-571-0041 fax 
847-651-8267 cell 

Reikalingas žmogus darbui 
įstaigoje — „telemarketing". 
Anglų ir lietuvių kalba būtina. 

Tel. 773-585-9500, kviesti 
Valentiną. 

Skubiai reikalingi vairuotojai-

perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 

Tel. 847-673-3309. 

Caregivers needed for live in 
jobs in Wisconsin. Mušt have 
experience. English, SS#, D.L. 

Car helpful. 
Cal l Greg at 262-657-8044. 

Ieškome vyriškio, kur i s galėtų 
pakel t i gulintį sergantį žmogų 

kelis kartus per parą. 
Tel.773-767-2400, 
Aušra Padalino. 

Live in nannies needed in 
Highland Park . S400/wk. 

Mušt speak English, clean and 
have childeare references. 

Five Diamond Agencv 
847-331-3304. 

Įvairios paslaugos 

VVEDDING BELLS 
DESIGN STUDIO 

GĖLĖS VESTUVĖMS 

708 307-3488; 847-414-8057 

www.weddingbellsds.com 

VILNIUS 2003 
SKRYDŽIAI iš įvairių JAV miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
VVeb site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

D ė m e s i o ! 13 dienų kelionė laivu ir traukiniu į A L A S K Ą 
2004 m. liepos 12-24 d. Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: broneb@aol.com 

'£.^2^^S7^^^i~;^^Ti5ssiSt3^-:•:•:--:y i ~~__r~ i ' a a E 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

PLUMBING & SEWER 
Santechnikos ir kanalizacijos 

darbai. Keičiame vandens 
šildytuvus, pompas, tualetus, 
kranus, vamzdžius, vonias, 
dušus. Valome kanalizaciją. 

Videoinspekcija, žemos kainos. 
1.5 metų garantija. 

Tel. 708-785-5080 
630-985-9139 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedae Chicago, IL 60629 
PreKyba, instaiavTmas, apternavnas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1853 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Siūlo išnuomoti 

S u m m i t r a j o n e i š n u o m o j a 

m a s a t s k i r a s k a m b a r y s i r 

„ s t u d i o " L e m o n t e . 

Tel . 708 -476-1184 . 

I šnuomojamas apši ldomas 
4 kambar ių , 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl.- S415 j mėn. + „securitv" 

T e l . 7 7 3 - 4 3 4 - 4 5 4 3 

B u t a i p e n s i n i n k a m s modernūs . 
e rdvūs , savarankiškai tvarkytis . 
Lietuviškoje aplinkoje. Marijos 

Nekal to Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Kreipkitės; Vil la 

M a r i a , P . O . Box 155 , 
T h o m p s o n , C T 0 6 2 7 7 . 

I š n u o m o j a m a s 

2 m i e g a m ų j ų b u t a s 

Marquet te Park rajone. 

Tel . 708-955-2808. 

„ D r a u g o " skelbimu 
skyrius 

Te l . 1 -773 -5 *5 -9500 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Įvairios paslaugos 

KALĖDOS ARTĖJA 
Jūsų dovanos gimines ir artimuosius 
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms, jeigu 
kreipsitės Į A t lant ic Express Corp 

iki Lapkričio mėn. 1 dienos. 
1 - 8 0 0 - 7 7 5 - 7 3 6 3 

2719 W. 71 st Str. C H I C A G O , IL 60629 , te l : 773-434-7919 
880! S. 78 Th Ave BRiDGEVIEW, IL 60455, tel: 708-599-9680 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O c o f f e e a n d d e l i 

2 3 8 M a i n Str. L E M O N T , IL 6 0 4 3 9 , te l : 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

338 S. Rohlvving Road PALATINE, IL 60067, tel: 847-776-7766 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN. IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONITJ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWWJMAZEIKA.COM 

BICBOT INS7JRANCS AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

K E P Y K L A !R D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . A rche r A v e . , Ch icago , IL 60638 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 6 0 0 
Lietuviška duona ir raguoliai ,. 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — ..catered'' 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N Ė S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

fcp** 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

~~K 
/NORĖJAUPRANEŠTI, KAD 

DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIAU!!! fc JlIU 

v%* /v > ii n \ 
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Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

S L A U G O S P A S L A U G O S 

Mieli seneliai, jei norite gyventi be 
kasdieninių rūpesčių, gera šeima 

kviečia j savo namus. Visada geras. 
šviežias maistas, visapusiška priežiūra. 

Arba išnuomojame. 
Tel. 708-430-39JO; 630-670-8336. 

OtMESIO1 O t M t a C 
Neseniai atvykote, Ieškote darbo ar 

buto. taaau tkeftrtfc Urikrastyįe 
brangiai kalnuota? Ne bėda. 

DRAUGAS Įfoti skdbfcn* 
Htpauvflm nemokamai. TereHiia 

paskambinti tei 773-58S-95O0 ar 
užtukti i DRAUGO adminktrad|a 

adresu 4545 VV 63 M. Chfcago. lt 
60639 

Lituanistė muko lietuvių kalbos 
(skaitymo, rašymo pagrindai) 
5-10 metų vaikus individualiai 

ir grupėse. 
Mob. tel. 773-316-6212. 

Parduoda 

PARDUODA 

skubiai naują 

„king size" lovą. 

Tel . 773-517-3352. 

T o y o t a C a m r y ( L E ) . 

4 DR. , $900, F i r m . 

T e l . 708 -705-1744 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 YV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

R \ Ė G Ė J A \ 6 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away'" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai.: kasdien n u o 8 
v . r . iki 6 v.v.; šeštadieniais 

n u o 8 v.r. iki 4 v .p .p . ; 
sekmadienia is u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

•STATE FARM INSURANCE 
i DRAUDIMAI 
I Automobilio, namų, 
I gyvybės ir sveikatos 
I Agentė Barbara Murray 
I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
I 5710 VV. 95 St., Oak Lawn, IL 
I 708-423-5900 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
AUTOMOBUO, SAM^ SVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRALTJlvlVS 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

K I R P Ė J A , turinti didele darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, 

atl ieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pasai pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

^ 2 
Audrius Mikulis 
Te/.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 • 3 0 r a F* t o 

E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas i 
* Pardavimas ,, 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GnMj^| Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lav.ii. Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-123-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Oaįmm 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoteMai:773«4-78» 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
& B U 1 L D E R S , Inc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČ IENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708 -598 -6501 

mob . 708 -203 -5242 
j o n a v i c i u s 9 h o m e . c o m 

GREIT PARDUODA 

"Si = Landmark 
H properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

A-
5 S.Prospect, Ciarenaon 
Hills. Illinots 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmenims 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pneš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės į 

Drake Rear.or 

Lolita Rasimavičiutė 
R E A L T O R 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbe, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analize. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: iolita.rasima@century21 com 

P a r d u o d a 

M A I S T O P A R D U O T U V E Lombarde 
LOMBARD VVORLD FOOD 

1247 S. Main St 
Lombard, IL 

Tel.: 630-932-9622 

Lombard World Food Jums siūlo: 

Europietiškus skanumynus, tokius kaip virtos dešros ir kiti 
dešrų produktai, konservuotas maistas, saldumynai ir priesko
niai, duonos, pieno produktai ir aukštos kokybes kepykla. 
Čia galima rasti lietuviškų, latviškų, lenkiškų rusiškų, ukrai-
nietiškų, vokiškų, prancūziškų ir kitokių maisto produktų. 

Kiekvieną trečiadienį taikoma 
10 % nuolaida 

TURGUS Valentinas Krumplis 

HALINA 
1-708-453-5853 - kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1-708-837-8904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

DRAUGO b iu l e t en i s 

TURGUS 
Tel. 773-585-9500 
Fax. 773-585-8284 

vartas. 

pavart*. 

3dresa*_ 

IVA 
1-708-499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

TERESA 
1 773 545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

1 -773 804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W Belmont, Chicago, IL 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803^439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui Mokame grynais 
kiekviena diena.. 
Minute Maid 7562 N. MiKvaukee, 
Chicago, IL 60631 1 847-647 
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido. 

miestas. 

hMet—•— 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siusk i t e paš tu a r b a f aksu : 
DRAUGAS 

4545 W. 63 St. 
Ch icago , IL 60629. 

http://www.weddingbellsds.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
http://WWWJMAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
http://Lav.ii
http://worldnet.att.net
http://jonavicius9home.com


P o p i e ž i a u s J o n o P a u l i a u s II s v e i k a t a k e l i a s u s i r ū p i n i m ą 
p a s a u l i o m a l d i n i n k a m s 

Atkelta iš 1 psl. 
kaip popiežius, kamuojamas 
Parkinsono ligos, dar sugeba ju
dėti. 

„Jis nebegali eiti ir stovėti, 
bet taip didvyriškai elgiasi del 
tikinčiųjų. Faktas, kad nepaisy
damas ligos jis nepasiduoda, 
skatina juo dar labiau pasiti
kėti", žurnalui „Bunte" teigė G. 
Gaenswein. 

Pasak jo, popiežius nenu
stos keliauti. „Kai jam bus ne
beleista daugiau keliauti, tuo
met pas jį ateis gerasis Dievas", 
sakė G. Gaensvvein. 

Tuo tarpu Vienos kardino
las Christoph Schoenborn kal
bėjo ketvirtadienį, tą pačią die
ną, kai popiežiaus asmeninis 
sekretorius mėgino išsklaidyti 
susirūpinimą dėl pasiligojusio 
Šventojo Tėvo būklės. 

„Visas pasaulis mato, kad 
popiežius serga, yra paliegęs ir 
miršta. Aš nežinau, ar arti jo 
mirtis, bet artėja jo gyvenimo 
paskutiniai mėnesiai ir dienos", 
Austrijos televizijos kanalui 

ORF sakė Ch. Schoenborn. lai
komas vienu galimų kandidatų 
į Katal ikų Bažnyčios vadovo 
postą. 

Ch. Schoenborn a ts tovas 
spaudai Erich Leitenberger pa
žymėjo, kad jo komentarus rei
kėtų „vertinti filosofiškai" ir ne
suprasti pažodžiui. 

Anksčiau popiežiaus asme
ninis sekre tor ius Stanislavv 
Dziwisz pareiškė, kad nuogąs
tavimai dėl popiežiaus sveika
tos būklės yra perdėti. 

Arkivyskupas S. Dzivvisz, 
teigė, kad vokiečių kardinolas J. 
Ratzinger, išvydęs, kad gatvėje 
pasakyti jo žodžiai atsidūrė žur
nale, apsipylė ašaromis. 

„Vakar kardinolas Ratzin
ger verkė", žurnalis tams, stebė
jusiems popiežiaus ir Lietuvos 
prezidento Rolando Pakso susi
tikimą Vatikane, sakė S. Dzi-
wisz. 

„Jis niekam nedavė inter
viu, tačiau gatvėje jį sustab
džiusiam žurnalistui viso labo 
tepasakė: 'Jeigu popiežius ser

ga, pasimelski te už jį' ", aiškino 
arkivyskupas . 

S. Dzivvisz. kuris Jono Pau
liaus II sekretoriumi dirbo dar 
t ada . kai j is buvo Krokuvos kar
d ino las , ironiškai pažymėjo: 
. .Daugel is žurnal is tų, kur ie 
anksčiau rašė apie popiežiaus 
sveikatą, patys jau danguje". 

Pasaulyje gyvenančių mili
jardo Romos katalikų vadovas 
kitą mėnesį minės 25-ąjį popie
žystės jubiliejų. Sekmadienį j is 
paskyrė 31 naują kardinolą ir 
t ikr iaus ia i jau galutinai sufor
mavo hierarchų grupę, kuriai 
vieną dieną teks rinkti jo įpė
dinį. 

Popiežiaus sveikatos proble
mas penktadienį plačiai aprašė 
pasaul io žiniasklaida. 

Anot „Chicago Tribūne", 
ke tv i r tad ien į 15-kos minučių 
sus i t ik ime su Lietuvos prezi
dentu Rolandu Paksu popiežius 
buvo r a m u s ir dėmesingas, ir tai 
buvo v ienas iš ketur ių Jono 
Pau l i aus II susitikimų, vykusių 
tą dieną. 

E u r o p o s v y s k u p a i — u ž v i e n y b ę ir k r i k š č i o n i š k ą b e n d r a v i m ą 

Atkelta iš 1 psl. 
t a rp skirtingų tautų ir pažiūrų 
asmenų. Asamblėjos darbo gru
pės taip pat svarsto svarbias 
dvasinio pašaukimo, sielovados 
mokyklose, žiniasklaidos, emig
racijos, aplinkosaugos ir ekume

nizmo problemas. 
Aukštieji dvas in inkai pa

brėžė, kad Bažnyčioje galiojan
tis principas dalintis materiali
nėmis ir dvasinėmis gėrybėmis 
su vargingesniais žmonėmis ir 
valstybėmis turėtų galioti ir Eu

ropai. 
„Apie pagarbą žmogui, jo 

gyvybei dažnai pamirštama ne 
t ik skurs tančiose valstybėse, 
bet ir aukš tas technologijas tu
rinčiose išsivysčiusiose valsty
bėse", sakė asamblėjos dalyviai. 

L i e t u v o s n a r y s t ė E u r o p o s S ą j u n g o j e s u t e i k s g e r ą p o s t ū m į 
L i e t u v o s i r J A V s a n t y k i a m s 

Atkelta iš 1 psl. 
JAV Valstybės depar tamento 
pareigūnams pristatė pagrindi
nius Lietuvos vyriausybės nuo
statos dėl ES Konstitucinės 

sutarties projekto bruožus. 
URM sekretorius pabrėžė 

saugumo š iandieniniame pa
saulyje nedalomumą ir patiki
no, kad tarpvyriausybinėje kon

ferencijoje Lietuva laikysis nuo
statos , jog, formuojant bendrąją 
ES gynybos politiką, neturi būti 
dvej inamos j au veikiančios 
NATO struktūros ir pajėgumai. 

L i e t u v a s i e k s n a r y s t ė s U N E S C O P a s a u l i o p a v e l d o k o m i t e t e 

Atkelta iš 1 psl. 
Komiteto sudėtis atnaujina

ma trečdaliu kiekvienos 
UNESCO generalinės konferen
cijos metu. 

Lietuvos kandidatūra į ko
mitetą bus svarstoma šioje kon
ferencijoje, truksiančioje iki 
spalio 17-osios. 

Savo kalboje R. Žakaitienė 
informavo generalinės konfe
rencijos dalyvius apie svarbiau
sius pastaraisiais metais Lie
tuvoje vykusius UNESCO pro

jektus — tarptaut inę konferen
ciją bioetikos Vidurio ir Rytų 
Europoje klausimais, šiemet vy
kusiu* tarpregioninę kcnferen--; 
ciją „Civilizacijų dialogas. Kau
kazas" bei pasaul io informa
cinių technologijų forumą WIT-
FOR. 

2001 meta is į UNESCO 
Žmonijos žodinio ir nemateria
laus paveldo šedevrų sąrašą bu
vo į t raukta Lietuvos kryždir-
bystės tradicija. 

Du Lietuvos objektai — 

istorinis Vilniaus senamiestis ir 
Kuršių nerija — 1994 ir 2000 
meta is į traukti į UNESCO Pa
saulio materialaus paveldo są
rašą. 

Kultūros ministerija jau y ra 
pateikusi prašymą į šį sąrašą 
į t r auk t i Valstybinį Kernavės 
kul tūr inį rezervatą. 

Šiuo metu taip pat rengia
mi dokumenta i pateikt i pra
šymą dėl Trakų istorinio valsty
binio parko įtraukimo. 

L i e t u v i a i r a g i n a m i a t s i i m t i n a u j u o s i u s a s m e n s d o k u m e n t u s 

Atkelta iš 1 psl. 
per vieną mėnesį turi kreiptis į 
migracijos tarnybą pagal gyven
tojų registre įrašytą piliečio gy
venamąją vietą ir parašyti pra
šymą išduoti asmens tapatybės 
kortelę. 

Už gyvenimą be asmens ta
patybės kortelės yra numatyta 
administracinė atsakomybė — 
įspėjimas arba bauda iki 30 litu 

Baudžiant pakartot inai , 
skiriama didesnė bauda. 

Naujieji asmens tapatybę ir 

mentai — asmens t apa tybės 
kortelė — skirta naudoti valsty
bės viduje, bei naujo pavyzdžio 
pasas — skirtas vykti į užsienio 
valstybes bei užsienyje gyve
nantiems Lietuvos piliečiams — 
buvo pradėti išduoti šių metų 
sausio 1-ąją. 

Be to, šių metų spalio 1 die
ną įsigaliojus Lietuvos Respub
likos tarnybinio paso įs tatymui. 
Valstybės tarnybos depar ta 
mentas prie Vidaus reikalų mi
nisterijos pradėjo išduoti tarny
binius pasus. pilietybę patvirtinantys doku-

N e d a r b a s rugsė j į s m u k o ik i ž e m i a u s i o s r i 

Atkelta iš 1 psl. 
Nedarbo smukimą lėmė be

veik 18 proc. išaugusi darbo jė
gos pasiūla (palyginti su pra
ėjusių metų rugsėju, ji sumažėjo 
1 proc.) — darbo biržos per 
mėnesį įdarbino 12,800 žmonių 

— 30.6 proc. daugiau nei rug
pjūtį. 

Į darbo biržas praėjusį mė
nesį kreipėsi 20,200 bedarbių -
11.4 proc. (2,100) daugiau nei 
rugpjūtį, tačiau 6.5 proc. ma
žiau nei pernai rugsėjį. 

Tarnybinis pasas bus išduo
d a m a s tik at i t inkamas pareigas 
užimant iems ir asmens tapaty
bės kortelę tur in t iems pilie
čiams. 

Pareigybes, kurias einan
t iems asmenims gali būti išduo
d a m a s tarnybinis pasas, nusta
to tarnybinio paso įstatymas ir 
vyriausybės šių metų rugpjūčio 
28 d. nu t a r imu pa tv i r t in tas 
pareigybių, kurias einantiems 
asmenims gali būti išduodamas 
tarnybinis pasas, sąrašas. 

b o s p e r 4 m e t u s 

Didžiausias nedarbas spalio 
1-ąją buvo Druskininkuose 
(20.6 proc.), Mažeikiuose (19.5 
p roc ) , o mažiausias — Trakų 
(3.9 proc) , Elektrėnų (4.1 proc) , 
Kretingos (4.2 proc) rajonuose. 

K a u n o k a r o m u z i e j u i j a p o n a s p a s i ū l ė s a m u r a j ų k a r d u k o l e k c i j ą 

Kaunas, spalio 2 d. (BNS) 
— Japonų verslininkas ir kolek
cionierius pasiūlė Vytauto Di
džiojo karo muziejuje Kaune 
nuolat eksponuoti senovinius 
samurajų kardus (katanas) iš jo 
asmeninės kolekcijos. 

Surengti kardų kolekcijos 
parodą japonas Fuminora Noba 
pasiūlė apsilankęs pas Kauno 
vicemerą Eriką Tamašauską. 

F. Noba teigė jau turintis 
Japonijos valstybės leidimą iš
vežti iš šios valstybės senovines 
vertybes. 

Kolekcionierius sakė, jog 9 
vertingi jo kolekcijos kardai ir 
vieno kardo, vadinamo koširai, 
dėklas, liktų kaip jo nuosavybė. 

tačiau būtų nuolat rodomi mu
ziejuje. 

F. Noba kalbėjo, kad. prieš 6 
metus vedęs lietuvę, ke t ina 
apsigyventi Kaune ir vystyti čia 
ne tik verslą, bet ir supažindin
ti kauniečius su savo valstybės 
kultūra. 

Kolekcionieriaus kardai yra 
nuo 100 iki 600 metų senumo. 
Pasak japono, šie ginklai nebu
vo naudojami kovose, bet laiko
mi garbingose japonų karių ir 
aristokratų namų vietose kaip 
meno kūriniai. 

• F. Noba teigimu, senoviniai 
katanai kainuoja nuo 40.000 iki 
kelių šimtų tūkstančių litų, o 
kai kurie dirbiniai, pagaminti 

garsiausių senovės meistrų, — 
ir iki kelių milijonų litų. 

Kauno vicemeras E. Tama
šauskas teigė, kad jau šnekėjosi 
su Vytauto Didžiojo karo muzie
j a u s vadovais ir jie pritarė šiai 
idėjai. 

* Lietuvos jūrų muziejus 
Kla ipėdoje paskelbė renginį 
„Spalis — šeimos mėnuo". Jos 
metu tėveliai, atėję kar tu su 
vaikais ir žmona, delfinų pasi
rodymus galės žiūrėti nemoka
mai . Vis dažniau pastebima, 
kad dažniausiai su vaikais į mu
ziejų eina mamos, o tėčiai lei
džia laiką atskirai nuo šeimos. 

(K-Elta) 

PADĖKA 
Mūsų Mamai ir Močiutei 

A t A 
BIRUTEI UŽGIRYTEI 

JASAITIENEI 
1930.X.2—2003.DL9 

užbaigusiai šią žemiškąją kelionę, šeimos bei 
giminių vardu reiškiame giliai nuoširdžią padėką 
visiems, pareiškusiems užuojautos žodžius asmeniškai, 
raštu ar spaudoje; už šv. Mišių aukas, už gėlių žiedus, 
už įtraukimą Mamos į amžinų maldų sąstatus; už dos
nias aukas JAV LB Socialinių reikalų tarybai ir 
JLietuvos Vaikų vilčiai", „Lietuvos Našlaičių globai", 
„Margutis II", „Saulutei"; už suteiktą akivaizdžiai 
nuoširdžią pagarbą Mamai ir gausiais skaičiais daly
vavimą laidotuvių apeigose. 

Esame dėkingi kun. Vito Mikolaičiui, kun. Viktorui 
Rimšeliui ir kun. Jauniui Kelpšai už maldas, palaimą 
bei raminančius žodžius, tartus Mamos paskutinėse 
valandose ligoninėje; Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selėms Danutei ir Laimutei, kun. Jonui Kuzinskui už 
maldas koplyčioje. 

Nuoširdi padėka adv. Algimantui Kėželiui už atsi
sveikinimo apeigų pravedimą koplyčioje; už taiklius 
žodžius tartus JAV Lietuvių Bendruomenės ir Draugo 
fondo vardu Broniui Juodeliui, Lietuvių fondo vardu dr. 
Antanui Razmai, „Draugo" redaktorei Danutei 
Bindokienei, „Lietuvos Vaikų viltis" komiteto 
pirmininkei Gražinai Liautaud, „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komiteto vardu Albinui Smolinskui, „Vaikai" 
komiteto pirmininkei Alei Kėželienei, „Seklyčios" dar
buotojų vardu Birutei Podienei, „Margutis II" vardu 
Matildai Marcinkienei, Lietuvos Dukterų vardu 
Valerijai Plepienei, WCEV radijo stoties viceprezidentui 
George Migala ir draugų bei bendradarbių vardu 
Aldonai Šmulkštienei. 

Dėkojame Margaritai ir Vaclovui Momkams už 
giedojimą per paskutinį atsisveikinimą bažnyčioje; kun. 
Jonui Kuzinskui, kun. Rimvydui Adomavičiui, kun. 
Kazimierui Ambrasui, kun. Arvydui Liepai ir t. mari
jonų provincijolui kun. Donaid Petraičiui už šv. Mišių 
auką; kun. R. Adomavičiui už įspūdingai nuoširdų 
pamokslą ir „Dainavos" chorui už jausmingą giedojimą 
šv. Mišių metu; kun. J. Kuzinskui už maldas kapinėse 
ir Birutei Juodvvalienei (Willowbrook Ballroom) už 
gardžius pietus. 

Esame dėkingi visiem tiem asmenim, kurie savo 
žodžiu ir/ar raštu nušvietė Mamos veidą šypsena, ypač 
Danguolei Ilginytei, Vytautui Stanevičiui ir Audronei 
Škiudaitei, „Seklyčios" darbuotojoms — Mamos kasdie
ninėms globėjoms — Birutei Podienei, Elenai 
Sirutienei, Rasai Quattrocki, Helenai Paszko, Laimai 
Mažinienei, Palmirai Simmons, Verai Urbanavičienei, 
Ainai Dinajevai, Valei Stonienei, Zitai Kalvinskienei, 
Astai Bareikienei, Zitai Baniulienei ir Laurai 
Bagdonienei; ir ypač nuolatinėm draugėm Onai 
Gradinskienei, Aldonai Šmulkštienei ir Laimai 
Vaičiūnienei; o Gražinai ir Jim Liautaud, suteikusiems 
besąlyginę draugystę ir visokeriopą paramą, nėra tin
kamų padėkos žodžių. Trūksta taip pat tinkamų žodžių 
išreikšti gilią, gilią padėką Antanui ir Viktorijai 
Valavičiams, kurie Mamą lydėjo visur ir visuomet, 
suteikdami ja i nuostabią draugystę bei nuolatinę 
atramą, o mūsų visai šeimai besąlyginę meilę. 

Nuoširdus ačiū arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui ir 
kun. dr. Arvydui Žygui už šv. Mišių aukas Lietuvoje; 
JAV Lietuvių Bendruomenės XVII Tarybos Prezidiumui 
ir Prezidiumo pirmininkei Reginai Narušienei, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Omaha apylinkei ir apylinkės 
chorui už šv. Mišias, atnašautas už Velionės sielą pir
mosios XVII Tarybos sesijos metu; dėdienei Elenai 
Jasaitienei už šv. Mišias St. Petersburg, Floridoje. 

Savo dėdėms ir dėdienėms, tetoms ir tetėnui, pus
broliams ir pusseserėms — mūsų visų šeimų nariams — 
tariame didelį, didelį Ačiū! Buvote, esate ir būsite mūsų 
pagrindinė atrama. 

Dėkojame Petkaus laidojimo namų štabui už labai 
nuoširdų patarnavimą bei suteiktą užuojautą. 

Giliame liūdesyje likę — Jūratė ir Antanas 
Budriai, Algis Jasaitis, Aušra ir Terry Petry, 

Tėriukas ir Olivija. 
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LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis FuneraI Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

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

5200 W.95 St. 9900 W.143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

A f A 
SESUO M. FELIX 

KALAINA, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. spalio 3 d., Šv. 
Kazimiero Seselių Motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd, Chicago, IL 

J vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Chicago. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 62 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero Seserys ir artimieji gi

minės: dukterėčia Patricia (John) Lennon su šeima, 
sūnėnas Walter (Joann) Kalaina su šeima, produk-
terėčios ir prosūnėnai su šeimomis bei kiti giminės ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Road, Chicago. Sekmadienį, spalio 5 d. 
nuo 12 v. iki 7 vai. vak. Mišparai už mirusią 7 vai. vak. 
Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, spalio 6 d. 9:30 vai. 
ryto. Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje. 

Po šv. Mišių a.a. Seselė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir Kalainų 
seimą. 

Laidotuvių direktorius Gerald Daimid. 

Mirus JAV LB Socialinių reikalų ta rybos pirmi
ninkei , v i suomenės veikėjai 

A f A 
BIRUTEI JASAITIENEI 

re iškiame gilią užuojau tą duk te r ims JŪRATEI , 
AUŠRAI, sūnu i ALGIUI ir jų šeimoms, brol iams, 
seseriai , g iminėms i r a r t imies iems. Jos netekt į 
skaudžiai i šgyvename k a r t u su J u m i s . 

JAV Lietuvių Bendruomenės Floridos 
apygardos valdyba 

JAV Lietuvių Bendruomenės St. Petersburg, 
Floridos apylinkės valdyba 

Ilgamečiui BALFo rėmėjui 

A f A 
ANTANUI JUODVALKIUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą re iškiame jo dukra i 
EGLEI ir s ū n u i UOSIUI , jų šeimoms ir visiems 
ar t imies iems. 

BALFo Centro valdyba ir direktoriai 

Always With Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų Ir kapų tvarkymas 
» Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

S 8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tei. 888-594-6604 
m* • m 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patog io je v i e to je t a r p 
Čikagos i r L e m o n t o 

' 10 minuč ių n u o Šv.Kazimiero 
l ie tuv ių kap in ių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 * 4 4 1 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

O R L A N D PARK, 9 9 0 0 VV. 1 4 3 St. 
ALL PHONES 

1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 

http://www.alwayswithflowers.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 

Spalio 1 d. Vilniuje mirė 
dr. Vytautas Jasulaitis, bu
vęs Vilniaus meras ir „Lie
tuvos kariuomenės karių, nu
kentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų 
sąjungos" (LKKAS) steigėjas 
ir pirmininkas. Jo dėka jau 
yra išleisti knygos „Lietuvių 
kariuomenės karininkai" du 
tomai. Trečioji knyga bus iš
leista netrukus. Planuojama 
išleisti 10 tomų. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus ir Amerikos in
dėnų centro renginys - spalio 
8 d., nuo 6 iki 9:30 v.v. Jame 
dviejų skirtingų kultūrų atsto
vai dalinsis patirtimi bei dis
kutuos apie moterų vaidmenį 
tradicinėje ir šiuolaikinėje vi
suomenėje. Kokią įtaką mote
rys bei motinos turi žmogaus 
perėjimui iš vieno gyvenimo 
etapo į kitą? Koks jų vaidmuo 
skirtingų kultūrų virsmo ri
tualuose? Ar moterys yra tik 
tradicijų saugotojos, ar jos pa
deda mums geriau suvokti 
perėjimo iš vieno gyvenimo 
etapo į kitą svarbą bei pras
mę? Tai klausimai, į kuriuos 
mėgins atsakyti diskusijos 
dalyviai. Renginio metu bus 
galima pasivaišinti tradici
niais lietuviškais bei indėniš
kais patiekalais. Įėjimas - 5 
dol. (į kainą įeina ir vaišės). 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus dalyvauja Kultū
rinių ryšių programoje, kurią 
administruoja Field muziejus. 
„Mano motinos akimis" yra 
vienas iš bendrų įvairių Čika
gos muziejų renginių, kurių 
metu galima geriau pažinti ki
tas kultūras ir giliau suprasti 
savąją kultūrą bei tradicijas. 
Pasiteirauti ir užsisakyti vie
tas: Rita Janz tel. 773-582-
6500. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Waukegan-Lake 
County apylinkės metinis ru
dens pokylis, skirtas pirmojo 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
750-osioms karūnavimo me
tinėms, vyks spalio 18 d. 
(šeštadienį), karališkoje vie
toje - Crovvne Plaza, 510 East 
Route 83, Mundelein. Pradžia: 
6 vai. v. Visą vakarą šokių 
muziką gros Virginijaus Švabo 
ansamblis. Kviečiame smagiai 
pasišokti. Vietas pokyliui gali
ma užsisakyti pas Eleną Ska-
lišienę, 119 Sheridan Court, 
VVaukegan, IL 60085; tel. 847-
623-7927; fax. 847-244-2889. 

Bronius Blekys, Zara-
siškių klubo pirmininkas, su
simokėjo už 11 vietų „Draugo" 
metiniame pokylyje, kuris 
vyks spalio 19 d., sekmadienį, 
6 v.v. Nuoširdžiai dėkojame. 

Amerikos Lietuviu Ro
mos Katalikų federacija 
primena, kad spalio mėnesį 
Čikagos arkivyskupijoje skai
čiuojami Mišių dalyviai. Nuo 
parapijiečių aktyvumo pri
klausys lietuviškų parapijų 
likimas. Tad sekmadieniais 
kuo gausiau atvykime į lietu
viškas Mišias: 

Šv. Antano parapijoje (Ci
cero) sekmadieniais, 9 v.r., 
1510 South 49th Court, Cice
ro, IL; tel. 708-652-0231. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje (Marquette Park), 
sekmadieniais, 8; 10:30 v. r., 
6858 South Washtenaw Ave-
nue, Chicago, IL; tel. 773-776-
4600. 

Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo parapijoje 
(Brighton Park) sekmadie
niais, 10 v.r., 2745 West 44th 
Str., Chicago, IL; tel. 773-523-
1402. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje (Lemont, 
IL) sekmadieniais, 9 ir 11 v. 
r., 6 v. v., 14915 127th Str., 
Lemont, IL; tel. 630-257-5613. 

Prašome pasižymėti -
spalio 26 d., 12:30 val.p.p., (po 
11 v. šv. Mišių), „Saulutė", 
Lietuvos vaikų būrelis" visus 
kviečia į „Vargdienių puotą" 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, didžiojoje salėje. Bus 
pietūs, programa, o Jūsų 10 
dol. auka Lietuvoje vargingai 
gyvenantiems vaikučiams bei 
studentams bus didelė para
ma. 

„Seklyčioje" spalio 8 d., 
trečiadienio popietės progra
moje, kalbės poetė, rašytoja 
Eglė Juodvalkė. Ji pasakos iš 
gyvenimo patirties apie 
„kelionę į cukraus kalną". Visi 
maloniai kviečiami į popietę 
su Egle. 

Violeta ir Mindaugas 
Gedgaudai, gyv. Santa Clari-
ta, CA, jubiliejiniam Draugo 
fondo vajui atsiuntė 200 dol., 
pasiekdami 1,000 dol. įnašų 
sumą, tapdami garbės nariais. 
Sveikiname naujus DF garbės 
narius ir dėkojame už rudens 
dovanas. 

SPALIO DERLIŲ RENKA SENAS PAŽĮSTAMAS - BALFAS 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

DALYVAUKIME METINIAME 
SUVAŽIAVIME 

Draugo fondo narių 2003 
m. metinis suvažiavimas šau
kiamas 2003 m. spalio mėn. 
18 dieną, šeštadienį, 9 vai. ry
tą, Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, Čikagoje. Pakvieti
mai į suvažiavimą su įgalioji
mais ir finansinėm apyskai
tom nariams buvo išsiųsti 
2003.09.25. pagal Draugo fon
do turimus adresus. Be abejo, 
kai kurie adresai yra pasikei
tę, apie tai nepranešant Drau
go fondui. Tokie laiškai grįž
ta atgal ir naujas adresas lie
ka nežinomas. Todėl visi DF 
nariai, pakeitę adresus, pra
šomi apie tai pranešti Drau
go fondui. Apie mirusius pra
nešti prašomi jų artimieji. Pa
gal Illinois valstijos nuostatus 
ir „By Laws" Draugo fondo 
vadovybė kartą per metus tu
ri sušaukti narių suvažiavi
mą, dalyvaujant bent 10 nuo
šimčių narių balsų, vienam as
meniui turint ar atstovaujant 
5 nuošimčius nuo visų balsų. 
Suvažiavime turi būti DF va
dovybės veiklos ir finansinės 
atskaitomybės priėmimas, DF 
Kontrolės komisijos praneši
mas bei direktorių rinkimai. 
Draugo fondo nariai yra išsi
sklaidę po JAV ir Kanadą. Jų 
yra ir Lietuvoje. Iš tolimų vie
tovių atvykimas į Čikagą 
brangiai kainuoja. Kad išven
gus šių išlaidų DF nariai iš 
toli gali įgalioti kitus DF na
rius, gyvenančius Čikagoje ar 
apylinkėse, jiems perleisdami 
turimus balsus, juos prašyda
mi dalyvauti suvažiavime. Či
kagoje ir apylinkėse gyvenan
tys DF nariai labai prašomi 
atvykti. Bus proga išgirsti 
„Draugo" leidėjų bei vyr. re
daktorės pranešimus. 

Draugo fondo 
direktorių taryba 

JUBILIEJINIO RUDENS 
VAJAUS LNAŠAI 

Su 700 dolerių: 
Dr. Augustinas Laucis, 

garbės narys, iš viso 6,500 
dol., St. Louis, MO. 

Su 200 dolerių: 
Dr. Nellie ir Gerardas 

Juškėnai, garbės nariai, iš 
viso 4,800 dol., Cleveland, OH. 

Mindaugas ir Violeta Ged
gaudai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol., Santa Clarita, CA. 

Su 100 dolerių: 
Aldona Stanton, garbės 

narė, iš viso 1,300 dol., Eng-
lewood, FL. 

Antanas ir Dalilė Polikai-
čiai, garbės nariai, iš viso 
1,100 dol., VVestlake. CA. 

Veronika Paovienė, gar
bės narė. iš viso 1,500 dol., 
Grand Rapids, MI. 

Teklė Bogušas, garbės 
narė, iš viso 1,600 dol., So. 
Boston, MA. 

Vladas Staškus, garbės 
narys, iš viso 1,250 dol., Red-
ford, MI. 

J. V. Lopatauskas, garbės 

San-narys, iš viso 1,700 dol., 
ta Monica, CA. 

Elena Butkus, garbės na
rė, iš viso 1,300 dol., Los An
geles, CA. 

Pranė Pakalkienė, garbės 
narė, iš viso 1,315 dol., King 
of Prussia, PA. 

Marytė ir Juozas Vizgir
dai, garbės nariai, iš viso 
2,300 dol., Putnam, IL. 

Gražutė Sirutienė, garbės 
narė, iš viso 2,200 dol., Santa 
Monica, CA. 

Rimas ir Dalia Jakai, iš vi
so 400 dol, Norristown, PA. 

Lithuanian Credit Uiiion, 
iš viso 300 dol., Los Angeles, 
CA. 

Rimas Gajauskas, iš viso 
315 dol., Shell Beach, CA. 

Kazys Gudauskas, iš viso 
700 dol., Baltimore, MD. 

Ričardas ir Laima Ringiai, 
iš viso 500 dol. Glendale,CA. 

Irena Sušinskas, iš viso 
800 dol, Cleveland, OH. 

Kleofa Gaižauskienė, iš vi
so 900 dol., So. Pasadena, FL. 

Su 50 dolerių: 
Monika Lembertas, gar

bės narė, iš viso 1,250 dol., 
Santa Monica, CA. 

Ona ir Leonas Kazlauskai, 
iš viso 450 dol., Chicago, IL. 

Lietuvos ambasada JAV, 
ši viso 550 dol., Washington, 
D.C. 

Marija Andrijonaitė, iš vi
so 175 dol., Mason, MI. 

Halina Milaknienė, iš viso 
250 dol., Santa Monica, CA. 

Bernardas Gasperaitis, iš 
viso 200 dol., Tamarac, FL. 

Vytautas Petrulis, iš viso 
200 dol., Franklin, MI. 

Kun. Zenonas Smilga, iš 
viso 300 dol., Fishers, Island, 
N.Y. 

Antanas Osteika, iš viso 
500 dol., Warren, MI. 

Dr. Birutė S. Petrulis, iš 
viso 50 dol., Daytona Beach, 
FL. 

Su 30 dolerių: 
Genovaitė Karsokas, iš vi

so 55 dol., Cleveland,OH. 
Su 25—20 dolerių: 
Ona Skardienė, iš viso 425 

dol., Euclid, OH. 
Marija Arštikys, iš viso 

120 dol., No. Riverside, IL. 
Algimantas Gureckas, iš 

viso 184 dol., Germantovvn, 
MD. 

Marytė ir Stasys Erlingiai, 
iš viso 90 dol., Dearborn Hts, 
MI. 

Birutė Butkys, iš viso 20 
dol., Monterey, CA. 

Su 10 dolerių: 
Viltė Bačinskaitė, iš viso 

20 dol., Santa Rosa, CA. 
Vladas Gedmintas, iš viso 

30 dol., St.Pete Beach, FL. 
Juzė Selkikas, iš viso 10 

dol., Irondequoit, N.Y. 
Antanas Butkūnas, iš viso 

10 dol., VVebster, N.Y. 

Visiems nuoširdžiai 
dėkojame 

Fondo iždininkas 

Norėdama pajusti, kad tikrai 
spalis yra BALFo mėnuo, 
praėjusį ketvirtadienį pasi
siūliau į talką BALFo centre 
Čikagoje, „Draugo" pastate, 
dirbančiai Marąuette Parko 
savanorių grupei. Siuntos į 
Lietuvą iš šios vietos išeina du 
kartus per mėnesį. Kaip ir 
kiekvieną ketvirtadienį, sa
vanoriai susirinko 8 vai. rytą. 
Turėjome paruošti siuntimui 
40 dėžių. Tų dėžių turinys -
lietuviškos visuomenės paau
koti drabužiai ir avalynė, 
Marąuette Parko 5 skyriaus 
vadovo Alekso Kikilo nebran
giai nupirktų gėrybių pa
ketėlis - vitaminai, didelė do
zė aspirino, riešutų sviesto 
dėžutė, pusė svaro džiovintų 
vynuogių ir keletas dėžučių 
mėsos ir žuvies konservų, mo-
kyklinukams - sąsiuviniai ir 
rašymo priemonės, išeiviška 
spauda. 

Moterys užėmė pozicijas 
gana nedidelėje patalpoje -
koridoriuje ir sandėlyje, kur 
du trečdalius erdvės užima 
patys suaukoti daiktai. Taigi 
išsiplėsti nėra kur, ankšta, 
todėl tik „per pažintį" galėjau 
įsiūlyti savo pagalbą. Prie dar
bo stojo Valentina Gudienė, 
Marta Ruikienė, Ona Anglic-
kienė ir Genutė Jucienė. Aš 
padedu sandėlio vedėjai Emili
jai Kantienei, kuri savo laisva
laikį BALFui aukoja jau ke
letą dešimtmečių. Vadova
vomės raštinės darbuotojų iš 
anksto paruoštu 40 šeimų 
sąrašu, kuriame buvo nurody
ti šelpiamųjų adresai, šeimos 
narių amžius ir lytis. Be tų 
davinių neįmanoma sudaryti 
siuntinio. Tame sąraše dau
giausia daugiavaikės šeimos, 
kurias išlaiko viena motina 
arba vienas iš tėvų yra invali
das. Adresai - iš visos Lietu
vos, daugiausia iš kaimo. Ka
dangi pagal metus sunku 
orientuotis, kokio ūgio ir kokio 
sudėjimo yra žmogus, taigi 
siuntinį komplektuojame va-
dovaudamosios nuojauta ir, 
galimas dalykas, kad daugelis 
daiktų bus arba per maži, 
arba per dideli. Bet, guodėmės 
kraudamos, kad tokį daiktą 
žmogus pasikeis su kaimynu 
arba tiesiog jam padovanos, 
už tai gaudamas kitų gėrybių 
arba grąžindamas skolą. Ir tai 
neblogai. 

BALFo talkininkai (iš kairės sėdi) ir darbuotojai: Ona Anglickienė, Valentina Gudienė, Emilija Kantiene, Vy
tautas Juodka, Antanas Tuskenis, Jeronimas Gaižutis, Audrone Škiudaitė; (stovi) Kastute Venckutė, Marta 
Ruikienė, Genutė Jucienė, Irena Polikaitienė. Jono Kuprio nuotr. 

Rišame maišų maišus, ieš
kodamos tinkančio pagal nu
rodytą amžių rūbelio. Marš
kinėliai, striukės bei megzti
niai - universaliausi daiktai, 
kurie gali tikti ir plonesniam, 
ir storesniam, ir aukštesniam, 
ir žemesniam, taigi į kiek
vieną siuntinį stengiamės 
įdėti po vieną kitą tokį daiktą. 
Girdžiu, viena talkininkė net 
sudejavo iš pasipiktinimo, kai, 
atrišusi maišą, rado ten „pa
aukotus" suplėšytus, nešva
rius drabužius, paprasčiau
sius skudurus. Iš tiesų, ne visi 
aukotojai pateikia tvarkingus 
ir išplautus daiktus, vietoj to, 
kad išmestų į šiukšlyną, at
veža į BALFą. Tarp tų maišų 
su daiktais labai daug susi
kaupė kūdikiams skirtų rūbe
lių, kurių mažiausiai pra
šoma. 

...Čia mamytei, čia tėveliui, 
čia seneliui, 3-mečiui, 9-
mečiui, 20-mečiui, - skaičiuo
jam, kad ko nepamirštume. 
Pripildytas dėžes paima vyrai 
talkininkai - Vytautas Juod
ka, Antanas Tuskenis ir Je
ronimas Gaižutis, kurie dėžes 
paruošia siuntimui. Visi savo 
darbą jau gerai įsisavinę, ši 
komanda su nedideliais pasi
keitimais dirba nuolat. Staiga 
suskamba kažkas panašaus į 
gongą. Taip skelbiama kavos 
pertraukėlė. Kavą išvirė raš
tinės tarnautoja Kastutė 
Venckutė. Kava buvo gera, o 
prie kavos užsimezgė ir šneka. 
Jeronimas Gaižutis pasakoja, 
kad jis su „Dainavos" an
sambliu praėjusį savaitgalį 
buvo išvykęs į Clevelandą 

koncertuoti. Ten priėmimas 
buvęs karališkas, mat vyko 
Lietuvių dienos. Į koncertą su
sirinko per 400 žmonių - tai ir 
Clevelandui labai daug. Kai 
sužinojau, kad J. Gaižutis po 
talkos BALFe dar važiuos į 
ALTo būstinę, kur jis eina 
iždininko pareigas, pagalvo
jau, kad jeigu suskaičiuotum, 
kiek tų veikliausių visuomeni
ninkų yra, skaičius gal ir 
nebūtų toks įspūdingas, nes ir 
aukotojai, ir talkininkai visose 
organizacijose daugiausia yra 
tie patys - devyndarbiai. 

Per pertraukėlę užkalbinau 
Ireną Polikaitienę, tą dieną 
dirbusią raštinėje. Ant jos sta
lo gulėjo geroka krūvelė laiš
kų. Tai žmonių prašymai. Ire
na Polikaitienė tvarko Lenki
jos valdomo Suvalkų trikam
pio lietuvių prašymus. Adre
sai kaupiami kartotekoje, ku
rioje pažymimi ir visi išsiųsti 
siuntiniai. BALFo adresyne -
tūkstančiai adresų ir pa
vardžių. Vien Lenkijos lietu
viai kas mėnesį atsiunčia apie 
100 laiškų - su prašymais ar 
padėkomis. Įdomu, kad ateina 
laiškų, kuriuos rašo Lenkijos 
lietuviai, prašydami paremti 
jų vargstančias lenkų kaimy
nų šeimas. Čia turėjau progą 
prisiminti, kad Lenkijos spau
doje būna skelbimų, raginan
čių lenkus aukoti Vilniaus 
krašte „badaujantiems" len-

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257^800, Lemont, TL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalie #2300 Chkz£0. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

* Baltic monuments, 1106 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaiPagei-
daujant atvykstame į namus. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKAI TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toū free 24 hr. 888-776^742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

kams. Suprask, lietuviai 
skriaudžia jų tautiečius. Atro
do, kad lenkams dar reikia pa
sirūpinti savais gyventojais. 

Grįžusi į sandėlį kalbinu 
savo viršininkę Emiliją Kan
tiene. Randame ir bendrų 
pažįstamų. Ji pasakoja, kad 
sovietiniais metais BALFas 
siuntinius siųsdavo, pasislė
pęs po atskirų žmonių pa
vardėmis. Ji - telšiškė, todėl 
jos vardu buvo į Sibirą siun
čiami siuntiniai buvusiam jos 
kaimynui, disidentui Vytau
tui Simučiui. Ji prisimena, 
kaip jo šeimai buvo pasiųsta 
siuvamoji mašina. V. Simutį 
gerai prisimenu, jis, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, bu
vo išrinktas Lietuvos atkuria
mojo seimo nariu, vėliau -
gimtųjų Telšių vicemeru. 

Geru tempu dirbdami, die
nos darbą baigėme prieš dvy
liktą. 

Primename, kad BALFo 28-
asis skyrius Lemonte spalio 
sekmadieniais Pal. Jurgio Ma
tulaičio bažnyčios prieangyje 
renka aukas po 9 vai. ir prieš 
bei po 11 vai. šv. Mišių. O 
Marąuette Parko skyrius prie 
Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčios prieš ir 
po Mišių šį sekmadienį, spalio 
5 d., dalins aukos vokelius, 
kuriuos surinks kitą sekma
dienį, spalio 12 d. 

Audronė V. Škiudaitė 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-
6335. 

Kviečiama talka: spalio 11 
d., šeštadienį, 9:00 v.r. į tal-
pintuvą vėl bus kraunama 
„Saulutės" siunta į Lietuvą. 
Yra daugiau kaip 600 dėžių, 
dviračių, invalidų kėdė, ra
mentų. Renkamės Pasaulio 
lietuvių centro, Lemonte, 
žemutinėje mašinų aikštelėje. 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, iš anksto dėkoja 
galintiems padėti. Informaciją 
teikia Raminta Marchertienė 
tel. 630-243-9488 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šei
moms, bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Dalia Marcher-
taitė — $240 tęsiant mergai
tės metinę paramą, Algis Vai
lokaitis $10, Danguolė ir Pijus 
Bielskus $240 tęsiant berniu
ko metinę paramą, Gintarė 
Jonės $60, Gražina Kriaučiū
nienė $1,700. Labai ačiū, 
„Saulutė", (Sunlight Or-
phan Aid") 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949 
TAX ID #36-3003339. 

• A a . Jadvygos Varnie
nės atminimą pagerbiant, jos 
sesuo Antanina Spakauskienė 
atsiuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui $200, 
bei Valerija Matukonis ir Ve-
ronica Matukonis $25. „Sau
lutė" reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. Jadvygos Varnie
nės šeimai ir artimiesiems ir 
dėkoja už aukas padėti var
gingai gyvenantiems vaikams, 
bei studentams Lietuvoje. 

• A a . Jadvygos Navasai-
t ienės atminimą pagerbiant, 
jos sesuo Aldona Saimininkas 
atsiuntė „Saulutei" $400, ku
riuos suaukojo A. I. Ambraš-
ka, V. Draugelis, V. A. Saimi
ninkas, Jackopsic šeima, J. A. 
Saimininkas, V. Skladaitis, J. 
I. Petkaitis, B. Bernotas, J. A. 
Zdanys, A. Sarpalis, S. B. Zab
ulis, S. Gečiauskienė, L. R. 
Kapeckas, P. J. Katilius, A. G. 
Šliogeris, M. D. Banevičius, 
M. Orentas. Anksčiau „Saulu
tė" gavo $25 auką nuo „Ame
rican Express Retiree Assoc. 
of Phoenix, AZ. „Saulutė" reiš
kia nuoširdžią užuojautą a.a. 
Jadvygos Navasaitienės šei
mai ir artimiesiems ir dėkoja 
už aukas padėti vaikučiams 
Lietuvoie. 

• „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komiteto gautos aukos 
Lietuvos vaikams: Aldona 
Leskys, Henderson, NE at
siuntė 300 dol. dviejų našlai
čių globai ir po vieną vaiką 
globoja ir po 150 dol. metinės 
paramos mokestį atsiuntė: 
Diane C. Evans, Avon CT; F. 
ir R. Liktorius, Ft. Lauder-
dale, FL; Aldona Šmulkštienė, 
Chicaga, IL; Juzefą Pivoru-
nas, Racine, WI; Vytautas, 
Elena ir Viktoras Vidugiris, 
Rancho Palos Verdes, CA; 
Robert Bulchis, Corvallis, OR; 
Margaret B. ir Ernest A. To-
wers, Wilmington, DE; Joseph 
A. ir Frances M. Yuknas, Den-
ver, CO; Maria McAllister, 
Philadelphia, PA; Juozas ir 
Reda Ardys, Fairview, PA. 
Nuoširdžiai visiems jiems dė
kojame už dosnumą! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

mailto:Gibaitis@aol.com

