
r a s a u i i u c n u n i ū r a 
Čikag oje. 

5 psl. Atsisveikinimas su popiežiumi Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 

Anapus tilto. 
7 psl. 

Draugo fondo skiltis. 
Skelbia Gedulo dieną. 

8 psl. 

Sportas 
* Sėkmingai ITF ser i jos 

„F i t zge ra ld s Women ' s P r o 
C h a l l a n g e r " teniso turnyre 
JAV žaidžia pajėgiausia Lietu
vos tenisininkė Lina Stančiūtė. 
Lietuvė aštuntfinalyje 1:6, 7:6 
(7:5), 6:4 nugalėjo amerikiete 
Diane Ospin bei pateko į ket
virtfinalį. Dėl teisės žaisti pus
finalyje L. Stančiūtės varžove 
bus ketvirtoji turnyro raketė 
Kinijos tenisininkė Nan-Nan 
Lu. 

* Penktad ien į Naujojoje 
Zelandijoje p r a s i d ė j u s i a m e 
Naujosios Zelandijos ralyje 
— ketvirtajame 2005 m. pasau
lio autoralio čempionato etape 
— pirmauja pasaulio čempiono 
titulą ginantis prancūzas Se-
bastien Loeb su „Citroen". S. 
Loeb, laimėjęs tris iš aštuonių 
pirmąją varžybų dieną vykusių 
greičio ruožų. 

* JAV NBA C l e v e l a n d 
„Cava l ie r s" k o m a n d o s vidu
r i o puolėjas Žydrūnas Ilgaus-
kas dėl piršto traumos nežais 
apie savaitę. Dešinės rankos 
bevardį pirštą lietuvis susižei
dė antradienio rungtynėse su 
New Jersey ,,Nets". Tai reiškia, 
kad „Cavaliers" be pagrindinio 
vidurio puolėjo turės verstis 
rungtynėse su ,,76ers", su 
„Bucks" ir su „Magic" koman
domis. 

Naujausios 
žinios 
L si 1 

* Klaipėdos J ū r ų muzie
j u s p r a š o Europos Sąjungos 
milijonų pramogų plėtrai pajū
ryje. 

* Medikų a t l y g i n i m a i 
k i l s b r a n g i n a n t gydymo pa
s l augas . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.694 LT 
1 EUR - 3.452 LT 

Va t ikanas , balandžio 8 d. 
(AFP/BNS) — Vatikano Šv. Pet
ro aikštėje penktadienį prezi
dentai , premjerai ir karaliai 
kartu su maldininkais ir prela
tais iškilmingai atsisveikino su 

popiežiumi Jonu Pauliumi II , į 
kurio laidotuves suplūdo milijo
nai žmonių iš viso pasaulio. 

Dar milijonai žmonių tiesio
ginę laidotuvių transliaciją ste
bėjo visame pasaulyje. 

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Kai iš Šv. Petro bazilikos 12 
juodai apsirengusių vyrų išnešė 
ir ant kilimo priešais altorių pa
dėjo paprastą Jono Pauliaus II 
kipariso kars+£ papuošta kry
žiumi ir pirmąja Švč. Mergelės 

je jueruujoje uuvu ganiy&jus uai-
bininkas, iki paskutinių jo gy
venimo dienų. 

Iš Vokietijos kilęs J. Ratzin-
ger, kurio kalbą mažiausiai 10 
kartų pertraukė plojimai, nors 
paprastai laikosi šaltakraujiš
kai, prisimindamas vieną pas
kutinių viešų popiežiaus pasi
rodymų — kai jis per Velykas 

ise. n.U3fiiiu& v i c i u s u u v u S M I V V S 
iš popiežiaus gimtosios Lenkijos 
atvykusiems maldininkams ir 
invalidams. 

Tarp dalyvaujančių valsty
bių vadovų buvo JAV preziden
tas George W. Bush, Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Kofi Annan. Italijos premjeras 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Strasbourg teismo sprendimu Lietuvos biudžetas 
suplonės 

Vilnius , balandžio 8 d. 
(BNS) — Europos žmogaus tei
sių teismas ketvirtadienį pa
skelbė sprendimus trijose bylo
se prieš Lietuvą. Dviejose buvo 
pripažintas Europos žmogaus 
teisių konvencijoje numatytų 
teisių pažeidimas, vienoje pa
žeidimo nerasta. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", buvusiems KGB darbuo
tojams Raimundui Rainiui ir 
Antanui Gasparavičiui šio teis
mo sprendimu iš Lietuvos biu
džeto teks sumokėti iš viso 
56,500 eurų. Tai — didžiausia 
žala, iki šiol priteista Lietuvai. 

Buvusiam Šiaulių sporto 
klubo „Žalgiris" vadovui 52 me
tų Vytautui Karalevičiui Stras
bourg teismas priteisė 13,000 
eurų. 

Šiems pareiškėjams iš Lie
tuvos biudžeto iš viso teks su
mokėti maždaug 240,000 litų. 

Teismas nustatė, jog buvęs 
bendrovės „Omnitel" darbuoto
jas R. Rainys ir netekęs teisės 
užsiimti advokato veikla A. Gas
parą vičius buvo diskriminuoja
mi dėl to, kad pagal Liustracijos 
įstatymą prieš penkerius me tus 
prarado darbą privačiose įmo
nėse ir neteko galimybės įsidar
binti daugelyje privačių įmonių 
iki 2009 m. 

54 metų R. Rainys KGB dir
bo 1975-1991 m, o 50 metų A. 
Gasparavičius — 1971-1991 m. 

Pernai panašią bylą prieš 
Lietuvą laimėjo buvę KGB dar
buotojai Kęstutis Džiautas ir 
Juozas Sidabras, netekę darbo 
valstybės įstaigose — Generali

nėje prokuratūroje ir Mokesčių 
inspekcijoje. 

Europos žmogaus teisių 
teismo teisės referentas Do
vydas Vitkauskas pabrėžė, kad 
šis teismas visada stengiasi 
kompensuoti materialinę žalą. 
Šioje byloje buvo atsižvelgta į 
buvusį R. Rainio atlyginimą, 
kuris buvo deklaruotas. 

Strasbourg teismas pirmą 
kartą nurodė atlyginti materia
linę žalą pareiškėjams iš Lietu
vos. 

Lietuvos Vyriausybės atsto
vė Europos žmogaus teisių teis
me Elvyra Baltutytė apgailesta
vo, kad nors jau pernai teismas 
nustatė, jog minėtas Liustraci
jos įstatymas diskriminuoja bu
vusius KGB darbuotojus, jis iki 
šiol nepakeistas. 

Atsakymo, kas sugriovė „Kar igę", teks palaukti 
K a u n a s , balandžio 8 d. 

(ELTA) — Baldų įmonės „Ka-
rigė" pastato griūties aplinky
bes tirianti Avarijų tyrimo ko
misija penktadienį baigė savo 
darbą, bet taip ir nepaskelbė 
tikrosios šios nelaimės priežas
ties. Komisija tik nustatė, kad 
pastatas įgriuvo esant kažko
kiam nestipriam išoriniam pos
tūmiui, jis griuvo nuo viršaus į 
apačią. 

Avarijų tyrimo komisijos 
pirmininkas, Kauno miesto sa
vivaldybės administracijos di
rektoriaus pavaduotojas Rober
tas Stanionis pranešė, jog ko
misija nebematė prasmės dar 
savaitei ar kiek ilgiau pratęsti 
komisijos darbą, nes griuvimo 
priežastis gali tekti aiškintis 
dar ne vieną mėnesį. Šį darbą 
atlieka teisėsaugos ir kitos ins
titucijos. Jos turi sulaukti dau
gelio tyrimų išvadų ir, tikimasi, 
galiausiai išaiškės, koks postū
mis sugriovė baldų cechą. 

A. Stanionio teigimu, vargu 
ar atsiras naujų postūmio ver-

< & & ^ 

Iš šalia esančio pastato žmogus nufotografavo griūvantį „Karigės* baldų 
cechą praėjus kelioms minutėms nuo nelaimės pradžios. Eito* nootr 

sijų — manoma, jog tai buvo ar
ba sprogimas, arba kažkoks me
chaninis postūmis, arba kele tas 
veiksnių. „Mažai tikėtina, kad 
pastatas sugriuvo savaime, tai 
yra, tik dėl atmosferos povei
kio", sakė jis. 

Statybinių konstrukcijų ži

novas, bendrovės „Irąža" direk
torius Jurgis Ražaitis pridūrė, 
jog šio pastato sugriuvimui ne
daug tereikėjo. 

„Pastato patikimumas buvo 
labai sumažėjęs, anksčiau ar 
vėliau čia galėjo įvykti nelai
me", aiškino J. Ražaitis. 

Lietuviškai išleista paskutinė 
popiežiaus knyga 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(ELTA) — Popiežiaus Jono 
Pauliaus II laidotuvių dieną 
„Katalikų pasaulio leidiniai" iš
leido paskutinę Jono Pauliaus 
II knygą ,,Atmintis ir tapatybė. 
Pokalbiai tūkstantmečio san
dūroje". 

„Ankstesnėse knygose po
piežius aprašė savo pastoracinę 
patirtį, ganytojiškus įspūdžius. 
Ši knyga — ne tik apie katali
kų religinę bendruomenę, bet ir 
apie valstybės valdymo siste
mas, demokratijos pliusus ir 
galimus pavojus, pasaulį ant 
XXI a. slenksčio", sakė knygos 
vertėjas Juozas Ruzgys. 

Labiausiai vertėja nustebi
no popiežiaus dėmesys Lietu
vos ir Lenkijos istorijai. „Lietu
viams bus įdomu šioje knygoje 
rasti Jono Pauliaus II minčių 
apie Žalgirio mūšį, bendrus šių 
valstybių vadovus, šiose šalyse 
brendusią demokratinę tradici
ją", teigė J. Ruzgys. 

Įdomu ir tai , kad ši knyga 
ne parašyta, o „įkalbėta". Ji gi
mė iš popiežiaus ir jo draugų, 
lenkų filosofų Juzef Tischner ir 
Krzysztof Michalski, diskusijų 
1993-iaisiais. 

„Geri draugai kalbėjosi 
apie dviejų tūkstantmečių san
dūros Europą, o jų pokalbiai 
buvo įrašyti ir išspausdinti ant 
popieriaus. Kai kurias vietas 
popiežius dar spėjo sava ranka 
pataisyti", sakė J. Ruzgys. 

Paskutinėje knygoje popie
žius bene pirmą kartą pasakoja 
apie pasikėsinimą į jį 1981-ųjų 
gegužės 13-ąją. 

Pasak vertėjo, paskutinia
me knygos skyriuje publikuoja
mas Jono Pauliaus II. filosofų ir 
asmeninio popiežiaus sekreto
riaus pokalbis apie tai . kaip 
viskas vyko tą akimirką, kai 
buvo iššauta kulka, ką jie regė
jo, ką jautė tomis sunkiomis 
akimirkomis ir vėliau, kai po
piežiui buvo atliktas netinkamo 

Juozas Ruzgys 
Tomo Černigevo 'ELTA) naotr. 

kraujo perpylimas, ne mažiau 
už kulką grėsęs jo gyvybei. 

„Atmintis ir tapatybė. Po
kalbiai tūkstantmečio sandū
roje" į lietuvių kalbą išversti iš 
italų kalbos, nors buvo parašyti 
lenkiškai. 

„Lenkų kalba ši knyga pa
sirodė tik prieš porą savaičių, 
vos mėnesiu vėliau negu itališ
kasis knygos vertimas, kuris 
buvo publikuotas vasario vidu
ryje", taip į klausimą, kodėl po
piežius žodžiai buvo išversti iš 
italų atsakė J. Ruzgys. 

Knygoje pr is ta tomos kai 
kurios popiežiaus pat i r tys ir 
apmąstymai, subrandinti sle
giant įvairių formų blogiui, ta
čiau niekuomet iš akių neišlei
džiant gėrio perspektyvos. 

Šventasis Tėvas, tūkstant
mečių sandūroje apmąstyda
mas įvairius šiandienės tikro
vės aspektus, į dabartinius įvy
kius žvelgia praeities įvykių 
šviesoje, kad amžininkai ir išti
sos tautos galėtų gyviau suvok
ti savo tapatybę. 

J. Ruzgys, norėdamas, kad 
knyga pasirodytų popiežiaus 
laidotuvių dieną, įtemptai dirb
damas ją išvertė per savaitę. 
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simais. apie kuriuos kalba. Ypa
tingai paskutinis susitikimas, 
nors jautėsi jo ligos požymiai, 
tačiau jo domėjimasis Lietuvos 
katalikų bažnyčia paliko man 
iki šios dienos neišdildomus 
prisiminimus! Jo dėmesys buvo 
tikrai gilus ir kar tu labai daly
kiškas, j am rūpėjo Bažnyčia, 
Lietuvos žmonių dorovinis, mo
ralinis klausimas. J i s tuo do
mėjosi turbūt iki paskutinės sa
vo gyvenimo minutės", kalbėjo 
V. Adamkus. 

Penktadienį vykusiose po
piežiaus laidotuvės dalyvavo 
dešimčių valstybių vadovai, ta
čiau V. Adamkus tikina netu
rėjęs laiko su niekuo asmeniš
kai susitikti. 

Kartu su prezidentu laido
tuvėse dalyvavo jo žmona Al
ma, premjeras Algirdas Bra
zauskas, Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis. 

Tėvynės 
sąjungoje — 
nesutarimai 
Vilnius , balandžio 8 d. 

(ELTA) — Didžiausia opozicinė 
politinė jėga Lietuvoje — kon-
servatoriška Tėvynės sąjunga 
— ėmė aižėti. Kai kurių skyrių 
atstovai grasina sustabdyti sa
vo narystę konservatorių greto
se nepatenkinti tuo, kaip šios 
partijos frakcija Seime elgėsi 
balsuojant dėl Tomos Birmon-
tienės paskyrimo Konstitucinio 
Teismo teisėja, rašoma „Kauno 
dienoje". 

Dabar Tėvynės sąjungos 
frakcijai Seime tenka gintis 
nuo partijos kolegų priekaištų. 

„Išsiskyrė netgi dviejų mū
sų frakcijoje esančių politinių 
kalinių ir tremtinių atstovų Po
vilo Jakučionio ir Antano Sta-
siškio nuomonės. P. Jakučionis 
buvo prieš T. Birmontienę, A. 
Stasiškis pasisakė už ją", sakė 
Seimo narys Jurgis Razma. 

Oficialiai buvo teigiama, 
kad konservatoriai pasirinko 
laisvą balsavimą. Tačiau, kaip 
pranešė frakcijos seniūne Irena 
Degutienė, „dauguma frakcijos 
narių pritarė prezidento pasi
rinkimui". 

Po balsavimo dalis Seimo 
konservatorių išplatino pareiš
kimą, kuriame pabrėžė nebal
savę už T. Birmontienę, nes 
abejojo dėl jos praeities. 
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DRAUGAS, 2005 m. ba landž io 9 d., šeštadienis 
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Iš Ateitininkų 

Gyvenimo 
Medžiagą siųsti: 

Vidai Kuprytei c/o Draugas 
4S45 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Quo vadis? • • • 
ateitininke, katalike, lietuvi 
Jubiliejinės stovyklos šūkis ir programos tema 

„Quo vadis?"— kur eini? Šiais žodžiais, šv. Petras, su baime bėg
damas iš Romos, užkalbino prakeleivį. Keleivis atsiliepė, jog eina į 
Romą būti antrą kartą nukryžiuotas. 

Su ta is žodžiais, Petras atpažino Jėzų. Petras apsisuko i r sugrįžo 
atgal į Romą. Ten jis su ryžtu ir drąsa apaštalavo, sulaukdamas 
kankinio mirties. 

„Quo vadis?"— kur eini? Tokie paprasti ir nedideli žodžiai. 
Tačiau pagaunantys visą mūsų gyvenimo esmę. Žodžiai, kurie 
kviečia ne tik susimąstyti, bet ir įtaigoja viso gyvenimo krypties 
aktyvų ir prasmingą pasirinkimą. 

„Quo vadis?"— kur eini? Prieš 95 metus, Pranas Dovydaitis šį 
klausimą kėlė pirmame .Ateities" numeryje. Šiandien tą klausimą 
privalome kelti mes. 

„Quo vadis?"— Kur eini ateitininke? Kur eini katalike? Kur eini 
lietuvi? Jubiliejinės stovyklos užduotis yra šiuos būtinus 
klausimus kelti. Ateitininkijos pagrindai nesenstantys, bet nauji 
laikai kelia naujus klausimus ir reikalauja naujų atsakymų. 

Tie atsakymai turės ateiti iš mūsų pačių. Kaip aš atsiliepsiu? 

Kviečiame visus ateitininkus dalyvauti Jubiliejinėje stovykloje 
birželio 29 — liepos 4 dienomis. 

Ona D a u g i r d i e n ė 
Jubiliejinės s tovyk los 

o r g . komiteto p i r m i n i n k ė 

Registruokimes į jubil iej inę stovyklą! Rašykite Jub. stov. registratorei 
Živilei Vaitkienei, 3321 Alla Drive, Seven Hills OH 44131 

El-paštas: stovykla@ateitis.org 

JONAS PAULIUS II ir 
ATEITININKAI 

Lietuvos krikščionybės 600 m. jubiliejus Romoje 1987 m. 
Nuotrauka Jono Kuprio 

P O P I E Ž I U I JONUI PAULIUI I I įvykdžius ir užbaigus 
Apvaizdos jam paskirtą darbą, dera mums ne tiek gedėti, 
kad jo netekome, kiek ryžtingai toliau tęsti jo darbą, nes jis 
gerai suprato šio laikotarpio trūkumus žmonijoje ir siekė 
tuos t rūkumus pašalinti, kad žmonija išbristų iš savo dide
lio, plačiai ją apėmusio, dvasinio ir moralinio sumenkėjimo. 
Jono Pauliaus II požiūriu, žmonija praranda žmoniškumą. 
Tad jis, pradėdamas savo kaip popiežiaus darbą, 1978 m. 
buvo užsibrėžęs skelbti ir vykdyti krikščioniškąjį huma
nizmą — žmoniškumą, kuris yra pagrįstas didžiuoju Faktu: 
Dievo Sūnus , tapdamas žmogumi, kentėjęs, miręs ir 
prisikėlęs iš mirties dėl kiekvieno žmogaus-ir tuo suvienijęs 
žmoniją su Dievu, iškėlė žmogų į dievišką aukštumą (žr. jo 
pirmąją encikliką Žmogaus Atpirkėjas). Iš to išaukštinimo 
liejasi mums, žmonėms, didelės galimybės ir galios ją 
pasiekti. Šių laikų žmonės tų galimybių nevertina ir 
lengvabūdiškai bei savo nelaimei (neretai gal ir pražūčiai) 
atsisako. 

Ateitininkų sąjūdis, pasirinkęs tikslą Visa atnaujinti 
Kristuje, šiuo metu geriausiai jį įvykdytų, tęsdamas Jono 
Pauliaus II nurodytą krikščioniško humanizmo kelią, kurtu 
puoselėdamas gyvybės kultūrą, kurios esmė atsiskleidžia 
tik tiems, kurie nuosekliai pradeda ja domėtis ir jos siekti. 

Kun . Kęstutis A- T r imakas 
Š. Ate i t in inkų dvasios vadovas 

Ateitininkų namų metiniame susirinkime, namų vedėjas Kostas Stankus, rodo alėjos , pavadintos A. Pargausko 
vardu, užrašą. Sėdi Alfonsas Pargauskas. Nuotrauka R. Gurausko 

Ateitininkų namų metinis susirinkimas 

Ateitininkų namų (Ateitis 
Foundation, Inc.) Le-
monte, metinis narių su

sirinkimas šįmet įvyko vasario 
27 d. Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje 9-tos vai. šv. Mi
šiose buvo prisiminti Ateitinin
kų namų gyvieji ir mirusieji na
riai, o susirinkimas vyko Ateiti
ninkų namuose. Valdybos ko-
pirmininkė Vida Maleiškienė, 
paprašiusi Juozą Baužį sukal
bėti maldą, susirinkimui vado
vauti pakvietė Juozą Polikaitį, o 
sekretoriauti — Rimą Polikaity
tė . Praeitų metų susirinkimo 
protokolą perskaitė Irena Kaz
lauskienė. 

Ateitininkų namų valdybos 
ki tas ko-pirmininkas Pranas 
Pranckevičius trumpai supažin
dino dalyvius su praeitų metų 
atliktais darbais, pasidžiaugė 
gražiai pasisekusiu Ateitininkų 
namų 25 metu sukakties pami
nėjimu. Priminė, kad Ateitinin
kų namuose vyksta nuolatinė 
veikla — susirinkimai, posė
džiai, įvairios šventės, geguži
nės. Tėvai jėzuitai šiuo metu sa
vo reikalams yra išsinuomavę 
porą kambarių. Pranešė, kad 
Ateitininkų namai dabar turi ir 
savo internetinę svetainę 
www.a tnamai .o rg Pirminin
kas dėkojo savo valdybai ir 
namų vedėjui Kostui Stankui už 
jų darbus, o taip pat ir Lieponių 
šeimai už nuolatinį sniego nu
valymą žiemos metu. 

Vida Maleiškienė, ne tik 
pirmininkė, bet kartu ir iždinin
kė, supažindino narius su meti
ne finansine apyskaita ir pasi

džiaugė, kad metų bėgyje padi
dėjo namams skiriamos aukos ir 
gerokai išaugo iždo balansas. 
Šiek tiek pajamų prisidėjo ir už 
kaimynams parduotą žemės 
sklypelį. Namų vedėjas Kostas 
Stankus supažindino su atlik
tais darbais: pataisyti nauji įėji
mo laiptai ir durys, sutvarkyta 
kanalizacija, įdėtas naujas van
dens šildymo katilas ir ki t i 
pataisymai. Šiemet numaty ta 
surengti vadinamą „garage 
sale" — kai kurių senų baldų ir 
reikmenų išpardavimą. Revizi
jos komisijos pranešimą, pilnai 
atitinkantį ir patvirtinantį iždi
ninkės pateiktus duomenis, pa
darė Juozas Baužys. 

Sekančiame darbotvarkės 
punkte — pirmininko pagerbi
me — buvo gražiai prisimintas 
ir pagerbtas Alfonsas Pargaus
kas, kuris keliolika metų nepa
prastai kruopščiai tvarkė, vado
vavo ir rūpinosi Ateitininkų na
mais. Net ir dabar, jau prieš 
trejetą metų iš valdybos pasi
traukęs, Ateitininkų namams 
Alfonsas tebeskiria daug savo 
laiko ir patyrimo. Apie jo nenu
ilstamą darbą kalbėjo V. Ma
leiškienė ir K. Stankus, kuris 
susirinkusiems parodė gražiai 
padarytą kelio rodyklę — „A. 
Pargausko alėja", kuri bus pas
tatyta prie įvažiavimo į namų 
rajoną. Prie vyno stikliuko ir 
skanaus torto mielam Alfonsui 
buvo sudainuota „Ilgiausių me
tų!" 

Naujos Ateitininkų namų 
valdybos rinkimuose buvo pa
liktas tas pats sąstatas: Vida 

Maleiškienė, Pranas Prancke
vičius, Kęstutis Sušinskas, Dai
nė Quinn, Mykolas Deveikis, 
Raminta Marchertienė, Kostas 
S tankus , I rena Polikait ienė, 
Aldona Ankienė, Irena Barzdu-
kienė, Rima Polikaitytė, Loreta 
Grybauskienė, Algis Lieponis. 
Prijungta viena nauja na rė — 
Daina Čyvienė. Revizijos komi
sija palikta ta pati. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
visa eilė pasisakymų ir klausi
mų, į kuriuos atsakymus davė 
valdybos nariai. Susirinkimas 
buvo užbaigtas Atei t ininkų 
himnu. —Juoba 

Dalis metinio Ateitininkų namų susirinkimo dalyvių Lemonte š.m. vasario 
27 d. Nuotraukoje dr. Petras Kisielius, Saulius Kuprys, dr. Augusta Šaulie
nė, dr. Antanas Razma, už jų Pranutė Domanskienė, Aldona Kamantienė, 
Pranas Pranckevičius, Izabelė Stončienė. Nuotrauka R. Gurausko 

Registracija Jaunučių stovyklai 
Registracija į š.m. Jaunučių 

vasaros stovyklą jau vyksta 
pilnu tempu. Stovykla įvyks 
š.m. liepos 14 - 24 d. Dainavoje. 
Jei dar nesate atsiuntę savo re
gistracijos anketas, nedelsiant 
užsukite į ateitininkų interneto 
svetainę: www.ateitifl.org Ten 
rasite visą stovyklos informaci
ją ir reikalingas užsiregistra
vimui anketas. 

Registratorė Grasilda Rei-
nytė praneša, kad stovyklauto
jai dar priimami, bet ji taip pat 
ir pabrėžia: „Nesnauskite, nes 

vietų gali pritrūkti". Registra
torė prašo nesiųsti anketų „eks-
pres" paštu, nes tai tik išleidi
mas bereikalingų pinigų, kurie 
galėtų būti panaudoti geres
niems tikslams. 

Iki balandžio 30 d. gali re
gistruotis tik JAS nariai. Po to, 
bus priimimai visi lietuviukai ir 
lietuvaites pagal užsiregistravi
mo eigą. 

Registratorė atsakys į jūsų 
klausimus, jei jai parašysite: 
g ras i lda@sbcglobal .ne t . 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio i 
specialybė, kosmetinė chirurgija, I 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali #318 Oak Brook.IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900W. 127thSLSte200 

Lemont, IL 60439 
630-719-1799. 

Priklauso Good Samaritan. Centrai 
DuPage, Edward ir Smhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M D , &C. 
VIDAUS LiGlĮ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
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 . D A L I A JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr . 

Suite 101 , Lemont, IL 

T e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 1 0 1 0 

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. 773434-2123 

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 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chrst Saontnems 

VYTtNIS GRYBAUSKAS, M. D 
SUSAN T. L V O N . M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

73SO W. CoUege Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-J61 9199 
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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. 815-7440330; 

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. VILIUS MIKATT1S 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical dinc 
10611 W. 143 SL Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 VV. 63 St.;Chieago 
Tel. 773-735-7730 

10 S 640 S. Krgery Hwy, VVtauvbrcck 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALIAS PRUNSKB, MD 

MAUNAKV. RANAMD 
Illinois Pain tostftute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo specialistą 
Bgin: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.oom 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys danes už priertamą karia-
Suataima kafceS anojska arba Setuvškai. 
4647 W 103 St Oak Lawn, H. 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260 

Dr. Vida (.Puodžiūnienė 
Heatthy Connection 
Cfapiacfc&Rehab 

OME 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šule 201/202, Lockport, !L 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423^114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel . 815-723-1854 

Dr. R IMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSIC1AN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
Tjgane. »aMa jefcos * a * m , 

(Ir migrenos), sportiniu traumų i 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mySa 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. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Hory Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

RIMGAUDAS NEMiCKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMAUV, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Heaith Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chįropraktika,manualinė terapija. 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 

Tel . 708-239-0909 
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, Wl 
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 kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3236 W. 111 St Chicago, L 60866 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Katoame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

WillowbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M D . 
KARDtOLOGAS-SfOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 
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EGLE PEREDNYTE 
MANO POPIEŽIAU 
...Tu pakilai kaip paukštis į giedrą dangų - giedrą giedrą 

pavasario dangų... 
Palikai mus visus. 
Tau rūpėjo kiekvienas žmogus. 
O dabar kiekvienam rūpi tu. 
Kiekvienam? Ne, bet... ak, atsitraukim nuo to triukšmo, kurį 

kelia pasaulis: tavo laidotuvės, sensacijų ieškojimas, nuomonės, 
nuomonėlės... 

Atsitraukt nuo pasaulio ir panirti į tylą. Pasimelst už tave. 
Tiktai žvakę uždegti lange. Tiktai žvelgti į debesis - tyliai, tik 
mylėti gyvenimą ir dėkoti už jį - taip, kaip tu jį mylėjai ir dėkojai. 

Nepažįstu tavęs, bet meldžiuos į tave. Pirmoji malonė -
pažvelgimas į savo gyvenimą tavo gyvenimo šviesoje. 

Jiam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra Jo čia - Jis 
prisikėlė!" 

...Aš matau tave kylantį į tą skaidrią, nežemišką erdvę, ir 
beprotiška laisvė užlieja tave. Tau dabar nesvarbu, kas ką kal
ba... Tu kaip paukštis leki į erdves ir palikęs šią žemę šypsaisi... 
Aš myliu tave, mano Popiežiau - paprastas kaip paslaptis amži
natvės, kurioje gyveni. 

Žmonės liūdi, o mano širdy - džiugesys. 
„Džiaukitės! - tu sakai. - Nebijokite! Aš esu su jumis." 
Mirti per Prisikėlimą...PRISIKELTI. 
„AšJŪSŲ ieškojau. Dabar jūs pas mane atėjote". 

„Pax tecum" — šv. Tėvas Jonas Paulius II: 1920-2005. 
Radio Vaticana nuotrauka-

RINKĖJŲ VALIA 
AR EMOCIJA? 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 9 d., šeštadienis 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Demokratija, arba savival
da savyje jokių vertybių neturi. 
Ji tėra mechanizmas, įgalinan
tis realizuoti demokratinį 
valdymo būdą. Tikrosios verty
bės yra (arba jų nėra) visuo
menėje, kuri tą mechanizmą 
valdo. Jei mechanizmą valdo 
visuomenė, gyvenanti pagal 
Dievo valią, demokratija — 
palaima, jei — pagal šėtono 
valią, demokratija virsta tironi
ja. Tironišką demokratiją, 
„demokratinį centralizmą", 
nesenais laikais Lietuvai teko 
patirti. Demokratiniam valdy
mui renkami visuomenei atsto
vaujantys valdymo organai: 
prezidentas, Seimas, savivaldy
bės. Tapti visuomenei atstovau
jančiu iš tam tikro skaičiaus 
kandidatų asmeniu, reikalinga 
rinkimų metu surinkti daugiau
siai balsų, trumpai tariant, 
atstovavimo visuomenei teisę 
lemia rinkėjų daugumos valia. 

Jau penkiolika metų Lie
tuvoje valdžią daugumos valia 
išrenka visuomenė, tačiau ta 
pati visuomenė, tik išrinkusi 
valdžią, ją vertina nepalankiai. 
Prasčiausiai vertinamas Sei
mas. Ar demokratijos mecha
nizmas blogas, ar jis blogai val
domas, ar daugumos valia 
bloga, kad nesiseka sau gerą, 
tarnaujančią visuomenei val
džią išrinkti? 

Demokratinių rinkimų me
chanizmas iš tikrųjų turi daug 
trūkumų, ydų. Jis nevertina 
renkamųjų ir renkančiųjų 
išsilavinimo, lojalumo valsty
bei, tautybės, valios kokybės, 
doroves bei kitokio cenzo. Šiam 
mechanizmui svarbu, kad 
renkamasis ir renkantysis būtų 
formalūs valstybės piliečiai, 

mechanizmui svarbi ir lemianti 
yra balsų dauguma. Tikrovėje 
esminį vaidmenį tautų ir jų 
valstybių raidai turi ne daugu
ma, o mažuma. Šventieji, geni
jai, išminčiai, talentai — mažu
ma, tačiau jų įtaka visuomenės 
raidai nepalyginamai didesnė 
už bet kokią daugumą. Jie iške
lia siektinus idealus, savo sek
tinu pavyzdžiu, ypatingomis 
dvasios galiomis formuoja 
pasaulėžiūrą. Tačiau trum
palaikiai vedliai (valdžios) iš
sirenkami visuomenės daugu
mos valia. Todėl apie valią 
verta kalbėti plačiau. 

Valia yra psichinė galia, 
pasireiškianti sąmoningu veik
lumu. Stebint rinkimines kam
panijas, jų keliamas emocines 
audras, neišugdytoje, pilietiškai 
nesąmoningoje visomenėje nei 
psichinė galia, nei sąmoningas 
veiksmas negali būti išreikšti. 
Tokiuose rinkimuose vyrauja ne 
valia, o emocijos, kurioms 
sukelti pasitelkiamos pilkosios 
bei juodosios agitacinės tech
nologijos ir net modernioji magi
ja. Todėl, kai iš Seimo tribūnos 
seimūnas arogantiškai postrin
gauja, kad jis išrinktas tautos 
valia, kad jis atstovauja tautai, 
teiginys ne abejonę, o sar
kastišką šypseną kelia. Iš 
tikrųjų didelė dalis „išrinktųjų" 
į Seimą pateko ne rinkėjų 
valios, o emocijų dėka ir ne 
atstovauti bei tarnauti tautai 
atėjo, o valdžioje būti, sau ar 
klanui turtus ir pinigus kaupti, 
malonumais gyventi. Yra tiesa, 
kad Darbo partija, tikras politi
nis nulis, tačiau milijonines 
lėšas valdantis klanas, į valdžią 
atėjo per sukeltas emocijas. Jei 
už ją balsavę piliečiai būtų 
susimąstę, giliau įžvelgę, ne
sunkiai būtų pastebėję, kad tie 

partijos milijonieriai iš jų 
prakaito milijonieriais tapo, 
kad jiems ne piliečių įdarbini
mas ir jų buitis, o pačių kišenė, 
valstybės lovys labiausiai rūpi. 
Deja, rinkėjus labiau paveikė 
emocijos nei įžvalgomis parem
tas sąmoningas veiksmas, va
lia. 

Demokratijos šalininkų 
įpirštas teiginys, kad žmonių 
valia yra Dievo valia (vox populi 
— vox Dei) yra tik emocinga 
demokratijos puošmena. Iš 
tikrųjų valia gali būti gera ir 
bloga, gali ir visai nebūti, o 
bloga valia jau negali būti iš 
Dievo. Čia dera paklausti: ar 
galima vadinti geros valios raiš
ka balsavimą už vakarykščius 
tautos prievartautojus buvusius 
komunistus, kagėbistus bei jų 
talkininkus, autonomininkus 
lenkus, nelojalius valstybei for
malius piliečius? Ir atsakyti — 
jie į Seimą pakliuvo per blogą 
rinkėjų valią. 

Dera pastebėti, kad svarią 
įtaką valdžios rinkimams turi 
ne bloga valia, o jos nebuvimas 
arba stoka. Apie pusė balsavi
mo teisę turinčių formalių 
Lietuvos piliečių į rinkimus 
neateina. Galimas daiktas, kad 
jie yra dori, doresni už emo-
cianaliuosius rinkėjus, bet ne 
dėl savo kaltės valios neturi, o 
emocijoms nepasiduoda. Tačiau 
jų nedalyvavimas rinkimuose 
turi įtaką daugumai, kuri jiems 
dalyvaujant, gal dauguma ne
būtų. Kita vertus, tie bevaliai 
arba abejingieji yra patogus 
rezervas nešvariųjų rinkiminių 
technologijų poveikiui, manipu
liavimui. 

Demokratinės valstybės 
reikalus tvarkyti — vykdyti 
politiką — reikalinga pilietinė, 
sąmoninga, turinti gerą valią, 

politizuota visuomenė. Tačiau 
per penkiolika nepriklausomy
bės metų apie geros valios 
ugdymą šnekėta labai vangiai, 
o visuomenę depolitizuoti 
(išpilietinti) buvo dedamos itin 
didelės pastangos. Nepasi
traukusiems iš visų lygių 
valdžios buvusiems partiniams 
nomenklatūrininkams ir naujai 
į valdžią ateinantiems populis
tams depolitizuota visuomenė 
dėl neatsparumo manipuliaci
joms buvo itin reikalinga. Todėl 
visuomenės pilietiniam ugdy
mui ir jos telkimui joks dėmesys 
nebuvo rodomas. Tik pasta
raisiais metais, kai rinkimai į 
Seimą parodė, kad ne tik 
demokratijai, bet ir valsty
bingumui kyla pavojus, valsty
bės vadovai apie pilietiškumą 
prabilo. Prabilo gal ir todėl, kad 
pati visuomenė nebetyli, prade
da susivokti, kad sekimu „švy
tuokle", balsavimu „prieš", iš 
pažadų kylančiomis emocijomis 
demokratijos mechanizmo dera
mai nevaldys, geros valdžios 
nesukurs. 

Visuomenė pati ieško būdų 
saviugdai, politiniam raštingu
mui įgyti, siekia tapti nemanip
uliuojamu veiksniu valstybėje. 
Nepaisant įvairių trukdymų „iš 
viršaus", kuriasi pilietinės 
visuomeninės organizacijos, 
judėjimai. Lietuvoje jau veikia 
per tūkstantį vietos bendruo
menių, kurias galime laikyti 
pilietinės visuomenės pradžios 
mokykla, lietuviška talka pilie
tinei visuomenei formuoti. Ti
kėtina, kad per betarpišką ben
dravimą, saviugdą, amžinųjų ir 
bendražmogiškųjų vertybių pa
grindu, visuomenėje rasis dau
giau geros valios, trauksis su
svetimėjimas, pilietinė visuo
menė kokybe ir kiekybe augs. 

NEKETINA UŽLEISTI POZICIJŲ KATALIKAMS 
Rusijos Stačiatikių bažny

čia, neįsileidusi į savo žemę 
popiežiaus Jono Pauliaus II, 
pareiškė, jog priešinsis bet ko
kiems Romos katalikų mėgini
mams laimėti savo šalininkų 
Rusijoje, nesvarbu, kas bus 
kitas popiežius. „Bet kokie 
aktyvūs mėginimai skelbti 
Romos katalikų tikėjimą tarp 
asmenų, krikštytų stačiatikių 
bažnyčioje, visiškai nepriimti
ni", — sakė archijerėjas Vse-
volod Čaplin, stačiatikių baž
nyčios Maskvos patriarchato 
atstovas. 

Jonas Paulius II yra lankę
sis stačiatikių šalyse, Gruzijoje, 
Ukrainoje, bet niekada nesu
laukė kvietimo apsilankyti 
Rusijoje iš stačiatikių patriar
cho Aleksijaus II, kuris nuogąs
tauja, kad Roma mėgins agi

tuoti stačiatikius atsiversti į 
katalikybę. „Mes tikimės, kad 
konkurencijos dvasią pakeis 
dialogo dvasia, — sakė V. Čap
lin. — Mes tikimės, kad nauja
sis popiežius supras mūsų tradi
ciją". 

Manoma, kad apie trys 
ketvirtadaliai iš 145 milijonų 
Rusijos gyventojų yra krikštyti 
stačiatikių cerkvėse, o katalikų 
šioje šalyje yra apie 600,000. 
.Žinau oficialią Vatikano pozici
ją — jie sako nesieksią versti 
stačiatikių į kitą tikėjimą, bet 
mes matome daug pavyzdžių, 
kai misionieriai dirba tarp 
vaikų, krikštytų stačiatikių 
cerkvėse", — aiškino V. Čaplin. 

Konkurencija tarp Romos 
katalikų ir Rusijos stačiatikių 
bažnyčių turi gilias istorines 
šaknis ir siekia Didžiojo skilimo 

(1054 m. schizmos) laikus, kai 
krikščionybėje atsirado dvi 
šakos: Rytų ir Vakarų. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
mirtis Rusijos žiniasklaidoje 
buvo plačiai atspindėta, bet 
nedaugelis rusų žino, kaip 
popiežius prisidėjo prie komu
nizmo žlugimo Rytų Europoje. 
„Rusai labai menkai tesidomi 
popiežiumi", — sakė garsus 
politologas Boris Makarenka. 
Panašiai kalbėjo ir Karnegio 
centro Maskvoje apžvalgininkė 
Maša Lipman: „Labai mažai 
žmonių žino arba mažai kam 
rūpi, kad popiežius prisidėjo-

prie kovos (su komunizmu)". 
Tiesa, V. Čaplin įvertino 

Jono Pauliaus II nuopelnus, 
„pribaigiant totalitarinį ateizmą 
Lenkijoje, Rusijoje ir kitose ša
lyse". Bet jis pridūrė, kad sta

čiatikių vadovus nustebino 
Vatikano siekis įsteigti apašta
lišką administraciją Uzbe
kistane. Pasak jo, apskritai 
Vidurinėje Azijoje yra nedaug 
Romos katalikų, todėl akivaiz
du, kad Vatikanas mėgina 
stiprinti katalikybę šiame 
regione. 

Tuo tarpu iš užsienio atvykę 
katalikų kunigai, tarnaujantys 
Maskvoje, sako, kad stačiatikių 
baimės esančios nepagrįstos, 
nes Katalikų Bažnyčia rūpinasi 
tik savais tikinčiaisiais. „Mes 
neatvažiavome su tankais pulti 
stačiatikių, — sakė vienas kuni
gų. — Juk yra rusų katalikų, 
todėl mes turime atlikti savo 
pareigas. Mes net negalvojame 
apie konkurenciją su mūsų 
rusiškais tikėjimo broliais". 

Reuters-Elta 

DANUTE BINDOKIENE 

Šiandien pasaulis daug tuštesnis 

Visą savaitę pasaulio akys krypo į Romą, į 
Vatikaną. Ar kada žmonijos istorijoje bet 
kuris vienas asmuo susilaukė tokios pa

garbos, jausmų išsiliejimo, dėmesio, kaip a+a 
popiežius Jonas Paulius II? Kai kas jau dabar 
siūlo jį vadinti Didžiuoju. Be abejo, to titulo jis 
yra nusipelnęs, nors pats niekuomet nesididžia-
vo, neieškojo nei garbės, nei kitų „priedų", ku
riuos taip vertina žmonija. Tai labai akivaizdu 
ir iš popiežiaus Jono Pauliaus II testamento: 
jokių žemiškų turtų jis neturėjo, todėl niekam 
nieko ir negalėjo palikti! Net ir jo paskutinės 
žemiškos kelionės „vežėčios" — karstas — toks 
paprastutis, šviečiantis natūralaus medžio 
jaukumu... 

Tačiau šiandien visi pripažįsta, kad šv. 
Tėvas žmonijai paliko neįkainojamą turtą. „Jo 
dėka visi dar kartą prisiminėme, kad gyvenime, 
be interesų, yra ir idealai. Kad svarbu gyventi 
racionaliai, klausant proto balso, bet dar svar
biau gyventi prasmingai, užpildant Dievo ir 
likimo duotus metus ištikimybe sau, tiesai, 
žmogiškumui, — kalbėjo Lietuvos prez. Valdas 
Adamkus. — Šios dienos rodo, kad pasaulis gali 
būti kitoks, kad žmonės gali būti kitokie. Kad 
Jono Pauliaus II dvasia tebėra galinga jėga, 
teigianti gyvybės kultūrą, tikėjimo, meilės ir 
vilties kultūrą. Tai stipriau už bet kokią neapy
kantą ir susipriešinimą". 

Lietuvos prezidento žodžiai, pasakyti, daly
vaujant Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje vyku
siame renginyje „In memoriam Jonui Pauliui 
II" (balandžio 6 d.), iš esmės atliepia daugelio 
mūsų mintis, jausmus. Galime sutikti ir su jo 
išvada: „Šiandien maldoje ir susikaupime pri
tilęs pasaulis rodo, kad žmonėms užtenka 
išminties įsiklausyti į save, į savąjį laiką. Už
tenka išminties įžvelgti ir atskirti amžinąsias 
vertybes nuo to, kas nesvarbu ir laikina..." 

Nutilo giesmės ir laidotuvių varpai. Praeis 
dar diena kita, ir Roma pradės atsigauti nuo 
milijoninių minių antplūdžio. Kurį laiką akys 
— ir ausys — vis dar kryps į Vatikaną, kur su
sirinkę kardinolai svarstys naujo popiežiaus 

kandidatūrą ir pagaliau balsuos už patį tin
kamiausią asmenį vadovauti Kristaus įsteigta-
jai Bažnyčiai. Nelengva užduotis laukia naujo 
popiežiaus. Jonas Paulius II per ketvirtį šimt
mečio turėjo daug įtakos ne tik Katalikų Bažny
čiai, bet ir pasauliui. Jo pėdomis žengti bus 
sunku. Tačiau pasikeitimai juk gali būti ir labai 
teigiami. Kristus ir Šv. Dvasia Bažnyčią globoja 
jau daugiau kaip 2000 metų, neapleis ir to
liau. 

Jonas Paulius II buvo „matomiausias po
piežius" visoje Bažnyčios istorijoje. Ir savo daž
nų kelionių metu, ir pačiame Vatikane jis arti
mai bendravo su žmonėmis. Daug kartų gir
dėjome teigiant, kad, „Šv. Tėvas kiekvieną, 
turėjusį progą su juo susitikti, mokėjo taip nu
teikti, tarytum tas, net ir eilinis, žmogus jam 
buvo pats garbingiausias svečias". 

Pro Šv. Petro bazilikoje pašarvotą popiežių 
kelias dienas slinko ir slinko žmonės. Nors 
jiems, laukusiems ilgų ilgiausiose eilėse kelias 
valandas, nebuvo leista net priklaupti, sukal
bėti „amžinatilsį", bet niekas nesiskundė. Ar 
kam kada teko matyti tiek kantrybės, nuošir
dumo, maldingo susikaupimo, kaip regėjome 
miniose, laukiančiose atiduoti paskutinę pagar
bą mirusiam popiežiui? 

Žvelgiant į pašarvotą popiežių, nepaisant jo 
ryškių liturginių drabužių, nejučiomis kilo 
mintis: ar šis menkutis seneliukas, tvirtai už
merktomis akimis ir išsekusiu veidu, tikrai tas 
pats asmuo, popiežius Jonas Paulius II, toks 
didis savo paprastumu, toks tvirtas savo įsi
tikinimuose, toks uolus Kristaus meilės nešėjas 
visoms tautoms, visiems žmonėms? Ir tuomet 
turime pripažinti, kad čia matome tik jo 
palaikus (koks tikslus ir iškalbingas lietuviš
kas žodis mirusio kūnui apibūdinti!), atsiskyrus 
nuo jų sielai, kuri spindėjo iš kiekvieno popie
žiaus veiksmo, žodžio ir kvietė mažiau rūpin
tis žemiškais dalykais, daugiau dėmesio kreipti 
į amžinąsias vertybes. 

Šiandien, po šv. Tėvo laidotuvių, pasaulis 
tapo daug tuštesnis... 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. £. Paultonžs 
Nr.2 

Visi vieningai ir iš širdies giedojome Tulkim 
ant kelių' ir kitas giesmes, skaitydami savo 
pareiga eiti ir kitus skatinti į vienintelį tuomet 
lietuvių centrą Vilniuje. Po pamaldų susirin
kusieji ilgai dar būriais kalbėdavosi tarp savęs 
šventoriuje palei bažnyčią. Tai buvo savo rūšies 
lietuvių šventadienių klubas. Čia dalindavosi 
žmonės informacijomis, čia gimdavo ir visokie 
projektai bendroms iškyloms, vakarėliams" ir t.t. 
Galima prisiminti, kad Jurgis Šaulys buvo paša
lintas iš Vilniaus kunigų seminarijos rV kurso už 
lietuvišką veiklą, o ta veikla buvo tai, kad jis 
rašinėjo į Rytprūsiuose leidžiamą lietuvišką 
spaudą, bet, svarbiausia, ne į bet kokią spaudą, o 
į lietuvių kunigų leidžiamą. 

Viskas prasidėjo prieš 1897 m., o ne tik tuo 
metu Vilniaus vyskupu ordinaru tapus Steponui 
Žvėrevičiui. Šis vyskupas tik padidino įtampą. Iki 
jo pasitaikydavo, kad vienas kitas Vilniaus 
bažnyčių klebonas tam tikromis progomis leisda
vo savo bažnyčioje lietuviams giedoti. Vyskupas 
Steponas Žvėrevičius šitai griežtai uždraudė. 
Antai lietuviams giedoti lietuviškai leisdavęs 
Misininkų (misionierių) bažnyčios lietuvis ar 
latvis klebonas kunigas Konstantinas Kontrimas 
(g. 1842 m., įšv. 1869 m.), kuris atlaikė gedulin
gas pamaldas už Vincą Kudirką (1899), o jų metu 
buvo giedama lietuviškai, — vyskupo buvo 
papeiktas. Bet senelis klebonas to patarimo 
mažai paisė. Todėl lietuviai, susirinkę toje 
bažnyčioje Trijų Karalių dieną (1901), giedojo 
lietuviškai. Tikintieji lenkai, buvę per pamaldas, 
triukšmo nekėlė. Atėjus Gavėniai, lietuviai čia 
rinkdavosi giedoti Graudžių verksmų. Tik šį 
kartą klebonas nuo vyskupo gavo smarkiau barti 
ir įsakė iš zakristijono pareigų atleisti žinomą 
Vilniaus lietuvių veikėją Mečislovą Stankevičių, 
kuris buvo pramokęs vargonuoti ir mėgo giedoti. 
Jis labai vykusiai ėmėsi organizuoti mieste lietu
vius darbininkus ir amatininkus. 

Būtų buvę liūdna, jei, atgavus Šv. Mikalojaus 
bažnyčią, nebūtų buvę lietuvių giedorių. Juos 
paruošė nenuilstantis Vilniaus lietuvių veikėjas 
kunigas Juozas Ambraziejus. Jis ne tik ėmėsi 
organizuoti pirmą Vilniaus lietuvių chorą, bet 
pats harmonizavo lietuvių liaudies dainas, jas ir 
kūrė, mokė dainuoti. Tad jo repertuare buvo 
nemažai jo tekstų ir muzikos: „Vai kur eisit, kur 

keliausit", „Ant Dauguvos skardžių", „Dieve, kaip 
ilgai Lietuva varguose" ir kt. Choras rinkdavosi 
butuose. Pirmas viešesnis to choro koncertas 
įvyko Bokšto gatvėje jau mirusio lenkų poeto 
našlės P. Krūmanienės Riomerių namuose laiky
tame dideliame mokinių bendrabutyje (1900). 
Kunigas Juozas Ambraziejus savo choro koncertą 
su muzika suruošė ir Trakų gatvėje grafų Janinos 
Umiastovskos-Milevskos ir Ignaco Korvin-Mi-
levskio rūmuose (1901.II.1). Šiame vakare buvo 
nutarta aktyviau kovoti už Šv. Mikalojaus baž
nyčios susigrąžinimą, nes vyskupas Steponas 
Žvėrevičius lietuvių prašymų nepatenkino. 

Gal todėl 1901 m. liepos 1 d. prisirinko pilna 
Šv. Mikalojaus bažnyčia ir ėmė giedoti lietu
viškai. Ir ne bet kaip giedojo: kunigo Juozo 
Ambraziejaus paruoštas choras! To choro giesmės 
skambėjo ir jau gruodyje atgautoje bažnyčioje. 

Pirmosios pastangos, gal tiksliau — noras, 
gauti atskirą bažnyčią Vilniaus miesto lietuviams 
iškilo, Vilniuje ganytojaujant lietuviui vyskupui, 
teologijos daktarui Antanui Pranciškui 
Audzijonui-Audzevičiui (1890.06.25-1895.06.9). 
bet tikrai organizuotas darbas prasidėjo, kai jie 
1895—1896 m. pasiuntė savo prašymus vyskupi
jos valdytojui vyskupui sufraganui Liudvikui 
Zdanavičiui (1895—1897). Vyskupas sufraganas 
buvo iš etnografinės Lietuvos: gimė ir augo vie
nuolių bernardinų gerokai aplenkintoje Dotnuvos 
parapijoje, mokėsi Troškūnų bernardinų mokyk
loje, baigė Vilniaus kunigų seminariją. Mokėjo 
kalbėti lietuviškai, bet nekalbėjo. Sufraganas 
nenorėjo net priimti lietuvių delegacijos, rei
kalaujančios sau nors vienos bažnyčios Vilniuje, 
bet priėmė ir juos pasiuntė pas Vilniaus guberna
torių. 

Apie lietuvių delegacijos apsilankymą pas 
Vilniaus vyskupystės valdytoją vyskupą sufra
ganą Liudviką Zdanavičių, gubernatorių Frezę ir 
generalgubernatorių (1893.01.1—1897.03.3) Or-
ževskį pateikia kriptonimais pasirašę L. G. ir K. 
Š. labai ilgame straipsnyje „Vilties" laikraštyje, 
minint Šv. Mikalojaus bažnyčios atgavimo de
šimtmeti, kurio ištraukos iš dalies pateiktos ir čia: 

„Skardžiu aidu praskambėjo po visą Lietuvą 
toji vargo byla, kuri .dabartiniam Vilniaus lietu
vių gyvenimui buvo tarsi pamatų akmuo 

Bus daugiau. 
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DRAUGAS, 2005 m. ba landž io 9 d., šeš tad ien is 

MŪSŲ ŠEIMOSE rttt 
r~ PRASMINGA SUKAKTIS 
! Jonas ir Marija (Bardzilauskaitė) Šimoniai, gyvenantys Santa 
- % CA, neseniai šventė savo 65 metų vedybų sukaktį, 
— kydami Havajų salas. Jie susituokė Alytuje, 1940 m. vasario 

3 d. 1944 m. turėję palikti savo tėvynę, kurį laiką praleido 
iietijoje pabėgėlių stovyklose, o 1948 metais emigravo į 

Ameriką ir apsigyveno Santa Barbara mieste. Šimoniai užaugino 
ukteris ir jų šeima pagausėjo keturiais anūkais ir keturiais 

proanūkais. 
Jonui ir Marijai Šimoniams visi linkime dar daug daug metų 

džiaugtis savo šeima ir vienas kitu. 

VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS ĮTEIKTAS 
JAV SENATORIUI 

a ir Jonas Šimoniai. 

M ILGIAUSIŲ METŲ, MOČIUTE! 
Sveikiname savo Močiutę, 

•v Agotą Valaitienę, 

Lietuvos Respublikos garbės konsulas (St. Petersburg, Ft) 
Algimantas ICarnavicIus (kairėje) su broliu Rimu Karnaviėiumi, 
„Herald" muzikinio vieneto solistu, po koncerno. Švenčiant 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį — Kovo 11-ąja — Lietuviu 
klube. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

Š. m. balandžio 4 d. Lietu
vos Respublikos (LR) ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušac
kas įteikė LDK Gedimino 
ordino Komandoro didįjį kryžių 
Virginia valstijos senatoriui 
George Allen. 

Apdovanojimą įteikęs am
basadorius V. Ušackas pažy
mėjo, kad ypač svarbus yra G. 
Allen indėlis už t ikr inant JAV 
Kongreso ir vyriausybės pa
ramą Lietuvos priėmimui į 
NATO. 

Iškilmingos ceremonijos 
metu G. Allen padėkojo už 
garbingą apdovanojimą, bei 
pasidžiaugė, kad Lietuvos ir 
kitų 6 Vidurio Europos vals
tybių priėmimas į NATO su
stiprino sąjungą, o Lietuva ne 
kartą įrodė esan t i patikima 
sąjungininkė, pasirengusi ginti 
laisvę ir demokratiją pasaulyje. 

G. Allen yra Senato už
sienio reikalų komiteto (URK) 
narys, bei URK Europos pa
komitečio pirmininkas. Prieš 
išrinkimą į Senatą G. Allen 
1994—1998 m. buvo Virginia 
valstijos gubernatorius. 

K. Vaške lev ič ius 
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sulaukusią 
90-ojo gimtadienio! 

Ta proga aukojame ,X>ravgui" 90 dol. B 
• 

Viktorija, Angelė ir Kristina Į 
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Žymioji „Čiurlionio" ansamblio kanklininkė, kankliavimo 
iokytoja Ona Mikulskienė 2005 m. sausio 30 d. šventė 100 

metu gimtadienį. Ji šiuo metu gyvena Vilniuje, Gerontoio-
centre. Ona Mikulskienė tebėra žvali, viskuo besido

minti, turi gerą atmintį. Gimtadienio proga suruoštame 
[vyje kartu su birbynininku padainavo „Kur bakūžė 

Tianota" ir kartu su soliste dainavo kai kurias, jos vyro 
o Mikulskio sukurtas, dainas. 

Pranės Šlutienės nuotr. 

Buvęs Vasario 16-osios gimnazijos mokinys, dail. Algimantas 
Grintalis su žmona Lina prie savo gintaro dirbinių St. 
Petersburg, FL, Lietuviu klube, kur š.m. vasario 27 d. vyko 
buvusių Vasario 16-osios gimnazijos mokiniu suvažiavimas. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

*oįo Jurgio Matu-
lietuvių misijoje sek

madieniais malonu maryti 
aunas šeimas, tarp jų — Rasą 

u Mitkus su 8 mėn. 
amžiaus dvynukais — Vi-

i ir Gustu. Mukai dar 
a penkerių su puse 
d-skrelę Kamile-

fijūnėlienės nuotr. 

JAV senatorius George Allen (iš kairės) ir Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, įteikęs senatoriui Lietuvos valstybinį apdovanojimą. 

Šis tas apie 
madas 

Nijolė 

Pavasaris - Vasara 2005 
Šio pavasario šūkis turėtų 

būti Evoliucija ne revoliucija! 
Jokių stulbinančių naujovių 
nėra - viskas išsivystė iš pereito 
sezono: pvz., spalvingas ruduo 
tapo dar spalvingesnių pavasa
riu; puošnūs bateliai dar puoš
nesni ir 1.1. 

Stipriausi pavasario duo
menys yra: 

Švarkeliai . Švarkeliai dė
vimi su viskuo. Naujausi yra 
trumpučiai: ar jie būtų bolero 
įvaizdžio; įimtu lemenuku; a r 
Chanel pobūdžio - be apykaklės 
ir tiesiai krentantys be užsegi
mo. Daugumas jų tur i 3/4 ilgio 
rankoves. 

Čia reikia paminėti bepri-
gyjančius vasarinius apsiaus
tėlius (paltukus), kurie puikuo
jasi įdomiomis medžiagomis. 
Mėgstamiausi yra kareiviški, 
apkasų pobūdžio („trench coats"). 
Šį sezoną jie skiriasi tuo, jog 
jiems naudojamos spalvotos, 
raštuotos, „apmetalintos" me
džiagos, arba yra puošiami 
apdailomis. Ilgis - t ies keliais. 

Sijonai. Dosnūs! Gali būti 
raukti, klostyti, sluoksniuoti, su 
apvadais. Tokius dėvint, ne
sunku tapti balionu, tad iš
ryškinkite savo liemenėlį. 

Pleišt iniai („wedge") ir Ba
leto tipo bateliai. Jeigu nutar
site savo jau turimą aprangą 
„sušiuolaikinti", t a i , įsitaisy-
damos pleištinius batelius, 
pasieksite tikslą ekonomiškiau
siu būdu! Tokių, torto atraižą 
primenančių, pilnapadžių bate

lių t ikra įvairovė. 
Po švarkelių, sijonų ir 

pleištinukų seka du pagrindini
ai ir priešingi įvaizdžiai: 

Įvairių TAUTU įtaka - či
gonų, graikų, morokiečių, azi
jatų ir afrikiečių. 

J Ū R E I V I U Įtaka - dry
žuoti megztinėliai, baltos pla
tokos kelnės ir tamsiai mėlyni 
švarkeliai. 

TAUTU įtakai priklauso 
margaspalvės, lengvų medžia
gų, tunikos pavidalo palai
dinukės, suknutės ir sijonai. 
Suknutės , ir sijonai ilgi ir 
trumpi. Pagrindinis ilgis visgi 
sukasi apie kelius. Graikų į taka 
maty t i suknutėse ir palaidi
nukėse, kurių paraukimai, klos-
telės ar sumetimai prasideda 
tuoj po krūtine. Laibutėms 
puiku; atrodys kaip graikų die
vaitės, o nėščioms bus pakanka
mai vietos. Čigonų, aišku, pla
tūs ir ilgi sijonai. Azijatų į taka 
pasireiškia medžiagų raštuose 
arba audiniuose, pvz., brokatas. 
Gėlėtos suknutės tiesiog žydi. 
Naujausia suknučių išvaizda, 
tai palaidotas kritimas, prasi
dedantis nuo pečių ir paden
giantis nugarą - primenantis 
vandens krioklius (taip ir vadi
namos „water fall dresses"). 

Prie jūre iv ių įtakos reiktų 
prikabinti ir bermudo kelnes. 
Šių kelnių ilgis baigiasi vos 
pasiekus kelius. Dėvėkite jas 
tik tuomet jei galvojate jog jūsų 
kojos vertos premijos... 

Jūreivių įtaka mums taip 
pat įpiršo vyriškus apatinius 
marškinėl ius („tank-tops ir 
T-shirts"). Nors jų galima rasti 
įvairiausių spalvų, tačiau šį 
sezoną balti marškinėl iai 
vyrauja! J ie dėvimi su viskuo ir 
visur, kaip viršutiniai ir apa
tiniai, pvz., po švarkeliais, po 
permatomom palaidinukėm. 
Ypač derinami su baltom 
suknutėm, tunikėliais ir palai
dinukėm, išgaunant „baltą ant 
balto" derinį. 

Medžiagos . Svarbu audi
nio sandara . Gležnos, pleve
nančios, spalvingos, gėlėtos, 
skylėtos („eyelet"), su blizgesiu. 
Be šifono, šilko ir brokato, ypač 
daug metalo paviršių turinčių 
medžiagų. Daugiausia randama 
aukso ir sidabro žibesio. „Ap-

metalinamos" ir paste l inės 
spalvos. Tas „apmetalinimas" 
pasireiškia ne tik medžiagose, 
bet batuose, rankinukuose ir 
diržuose. Jei save „metalizuo
site", tai tik ne nuo galvos iki 
kulnų. Vienos dalelės pakaks! 
Nederinkite aukso ir sidabro 
aprangoje; nors papuošaluose 
tas priimtina. 

Skylėtos ar kilpuotos me
džiagos taip pat imituojamos 
odoje, kaip, pvz., bateliuose, 
diržuose ir puošmenyse. 

Smauglys tebeslankioja 
medžiagose, odose, diržuose ir 
net papuošaluose. Atrodo jis su 
savo raštais slenka net rudens 
link. 

Spalvos . Visos vaivorykš
tės spalvos — nuo ryškių iki iš
blyškusių. 

Vandenynų atspalviai už
liejo pavasarį. Turkyzinė mė
giamiausia! Koralai pradeda 
dygti ir išstumti rožinę spalvą. 

Kita priešingybė - tai Afri
kos safari (neutralūs) atspalviai. 

P a p u o š a l a i . Diržai, dau-
giaeiliai karoliai. Apyrankės -
rinkinių pobūdžio („bangles") — 
tokios, kaip puošiamasi Indijoj 
ar Afrikoj. Jos maunamos ant 
rankų bent po kelias. 

Taigi, jeigu gailitės, kad 
nespėjote pabuvoti botanikos 
sode, patraukite parduotuvių 
link, ypač į suknučių ir batų 
skyrių - ten viskas žydi... 

Atminkite, jei leidžiate 
pinigus, žiūrėkite, kad rūbas 
jums ta rnautų ilgiau negu 
vieną sezoną! 

Vyrai! 
Jau pripratote prie rožinių 

marškinių, tai gal galite išdrįsti 
pasirodyti su rožiniu švarku; 
na, gal rugiagėlės spalvos? 

Marškiniai sužydo įvairiau
siomis gėlytėmis. Laimė, prie 
tokių marškinių niekad, o 
niekad nerišamas kaklaraištis 
- bet, visgi, venkite stovėti prie 
gėlių puokštės... 
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VIKTORAS IAUTOKAS 

Lankydamasis dienraščio 
- „Draugas" redakcijoje, paklau

siau vyr. redaktorę Danutę 
Bindokienę, apie ką pageidau
tų, kad parašyčiau. Kiek pagal
vojusi, pasiūlė man parašyti 
straipsnį apie „Taser", šiuometu 
dažnai žiniasklaidoje minimą ir 
ypač, kad apie 90 žmonių nuo jo 
praradę gyvybę. Todėl, sutik
damas su redaktorės pasiūly-

' mu, bandysiu supažindinti 
skaitytojus su šiuo apstulbini-
mo ginklu. 

Kas t a s nTaser"? 

Žodis „Taser" (tariamas 
teizer) yra vienos bendrovės 
prekyženklis (Trademark). J is 
yra ne kas kitas, o tik apstul-
binimo ginklas (stun gun). 
Tragiška ir gan įdomi jo atsi
radimo priežastis. 

Riek Smith'o du mokslo 
draugai buvo užmušti vieno 
pikto automobilininko apsipir
kimo centro automobilių aikš
telėje, Arizonoje. Netekęs gerų 
draugų, Riek su savo broliu Tom 
pradėjo rimtai galvoti, kad būtų 
gerai turėt i ginklą, kurio 
panaudojimas neatimtų gyvy
bės, nesibaigtų mirtimi. Nieko 
nelaukdami, talkon pasikvietė 
apsigynimo ginklo techninį 
išradėją Jack Cover. Trys entu
ziastai, išsinuomavę garažą, 
1993 m. toliau tęsė projektavi
mo darbą. Suprojektavę ir įsi
t ikinę, kad naujasis ginklas 
saugus ir gerai veikia, pradėjo 
gamybą. Savo naująją bendrovę 
pavadino „Air Taser". 

Pirmieji apstulbinimo gink

lai buvo nedideli, pa togūs , 
kišeniniai, panašūs į pistoletą, 
skirti tik asmeniniams porei
kiams. J ie greitai tapo labai 
populiarūs. Žmonėms pat iko, 
pradėjo pirkti apsigynimui. Per 
dešimtmetį pardavė per 
100,000. Pradėjus užsakymams 
plaukti iš užsienio, 1998 m. nu
sprendė pakeisti bendrovės 
vardą į „Taser Internat ional , 
Inc.". Kaip anksčiau minėjau, 
šis apsigynimo ginklas buvo 
skirtas tik civiliams gyvento
jams. Bet netrukus šia naujove 
susidomėjo ir policija. Kadangi 
policijos poreikiai yra kitokie, 
reikėjo suprojektuoti naują 
ginklą, skirtą vien tik policijai. 
Šiuo metu apstulbinimo ginklą 
naudoja daugiau negu 7,000 
JAV ir užsienio policijos depar
tamentų. 

Ka ip j i s ve ik ia? 

Apstulbinimo ginklas pana
šus į pistoletą, t ik nešaudo 
šovinių. Jame įtaisyti du meta
liniai liestukai (probes). Prie 
kiekvieno prijungta izoliuota 
plona vielutė, kurios kitas galas 
ginkle prijungtas prie elektros 
šaltinio. Elektros šaltinis susi
deda iš 8 AA dydžio baterijų, 
kurios sudaro 12 voltų. Elek
troniniu būdu voltažas pake
liams iki 50,000 voltų. Kad 
lengviau ir tiksliau būtų įma
noma pataikyti į žmogų, ginkle 
įtaisytas lazerio ta ik ikl is . 
Liestukų iššovimui naudojama 
aukšto slėgio nitrogeno dujomis 
pripildyta speciali gilzė, kurios 
galas aklinai uždarytas, todėl 
neturi kulkos. Apstulbinimo 
ginklas, kurį naudoja civiliai 

žmonės, gali iššauti liestukus 
iki 10 pėdų, o policija - iki 25 
pėdų. Liestukai skrieja 160 
pėdų per sekundę. 

Šis ginklas naudojamas 
kaip pistoletas . Paspaudus 
gaiduką, i š šaunami du lies
tukai . Į kurią vietą taikinyje 
(šiuo atveju žmogų) šauti, nu
stato lazeris . Liestukai gali 
pradurt i iki dviejų colių rūbus. 
Pasiekus taikinį, pasiunčiami 
50,000 voltų impulsai , kurie 
tęsiasi penkias sekundes. 
Pa spaudus jungiklį , impulsų 
t r u k m ę galima sumažinti . 
Atrodo, kad minėtų voltų impul
sai yra labai aukšti , bet iš tiesų 
žmogaus organizmui ne vol
tažas , bet srovės stipru
mas pavojingas. Apstulbinimo 
ginklo srovė siekia t ik 0.162 
ampero. Nustatyta , kad pavo
jinga elektros srovė žmogui yra 
100 kar tų didesnė negu 0.162 
ampero. 

Apstulbinimo ginklą galima 
naudoti net neiššovus liestukų. 
Jei žmogus stovi taip arti , kad 
įmanoma jį paliesti, tada gali
ma, neiššovus liestukų, paleisti 
elektros impulsus. 

Pastaruoju metu labai daug 
kalbama per radiją ir rodoma 
per televizorių, kad apie 90 
žmonių mirė nuo apstulbinimo 
ginklo gautų impulsų. Medikų 
padaryti kūnų skrodimai paro
dė, kad tie žmonės buvo paveik
ti kvaišalų (narkotikų), alkoho
lio ar turėjo kokią kitą medici
ninę negalią. Dėl šios priežas
ties buvo pravesti nauji tyrimai 
ne tik JAV, bet ir kituose kraš
tuose. Tyrimuose dalyvavo dau
giau negu 3000 savanorių, ku
rių nė vienas nemirė nuo gautų 

ginklo impulsų. 
Realiomis sąlygomis polici

ja šį ginklą j au panaudojo per 
2000 kartų. Nėra statistinių 
duomenų, kiek civiliai žmonės 
jį naudojo. Apstulbinimo gink
las naudojamas tramdyti agre
syvius nusikaltėlius, kurie gin
klu a r objektu- puola polici
ninką, nepasiduoda suimami 
arba bando pasprukti . Toks 
nusikaltėl is , gavęs aukštos 
įtampos impulsus, lyg apmirš
ta , apstulbsta , nes impulsai 
veika centrinę ir pakraš t inę 
nervų sistemą. Taip pat sukelia 
nesuvaldomus raumenų audi
nių susitraukimus, kurie pa
daro žmogų neveiksmingą, 
apmirusį. Tai praeina po kelių 
sekundžių. Pasitaiko ir trum
palaikių sužeidimų, ypač kai 
žmogus griūva žemėn ar lies
tukai perduria odą. Tokie su
žeidimai nėra didesni negu ne
suvaldomų nusikaltėlių tram
dymai, naudojant gumines 
kulkas, policijos lazdas a r 
pipirines dujas. 

L ie tuvoje 

Apstulbinimo ginklas neap
lenkė ir Lietuvos. Vilniaus 
Universiteto Medicinos fakulte
tas buvo paprašytas Lietuvos 
policijos departamento įvertin
ti, ar šis ginklas pakankamai 
saugus. Ištyrus ginklą, o taip 
pat remiant is kitų valstybių 
mokslininkų bei medikų patir
timi, atsiliepimais bei atliktais 
tyrimais, nustatyta, kad gink
las gan saugus ir efektyvus 
prieš agresyviai nusitekusius 
asmenis. Buvo kilę abejonių dėl 
jo poveikio širdies stimuliato-
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ISTORIJA APIE ŽMOGELĮ SU PIRKINIŲ KREPŠIU 
Pasirodo, būna ir tokių 

neįtikėtinų istorijų. Bent jau 
visi, kam šios istorijos herojai 
atsitikimą papasakoja, mažų 
ma-žiausiai lieka nustebę ir su
žavėti. 

Viskas prasidėjo Columbia 
College Fotografijos fakulteto 
vienoje iš auditorijų. Bob Thall, 
šios Čikagos menininkų kalvės 
Fotografijos katedros vedėjas, 
ruošėsi paskaitai, kai pas jį 
užėjo maždaug jo amžiaus 
pagyvenęs žmogelis su išsipūtu
siu pirkinių krepšiu. Jį atlydėjo 
suirzusi profesoriaus sekretorė. 
„Jis nori jums parodyti savo 
nuotraukas", - skėstelėjo ran
komis sekretorė. B. Thall ne 
juokais susinervino: dėl savo 
įtakos ir užmamų pareigų pro
fesorius neretai sulaukdavo 
visokiausių keistuolių vizitų, 
kurie įkyriai mėgindavo „pra
kišti" savo navykusius šedevrus 
arba pasakodavo apie neįtikėti
nus savo fotografijos technikos 
atradimus, arba - dar blogiau -
prašydavo surasti rėmėjų be 
galo svarbiai savo personalinei 
parodai. 

„Atsiprašau, bet aš vėluoju į 
susitikimą", - pareiškė profeso
rius. Žmogelio būta gana atkak

laus. „Bet aš jau fotografuoju 40 
metų, niekam iki šiol nesu 
rodęs savo nuotraukų, o jūs esat 
iš Fotografijos katedros, tai ir 
turit spręsti, ar jos ko nors ver
tos". 

„Gerai, aš užmesiu akį į 
jūsų nuotraukas, bet labai 
trumpai - vėluoju", — beveik 
pasidavė fotografas. 

Tą dieną B. Thall nenuėjo 
ne tik į išsigalvotą susitikimą, 
bet nenuveikė nė vieno realaus 
ir skubaus, tą dieną suplanuoto, 
darbo. Nei jis, nei jo kolegos, 
užėję į apšiurusią kolegijos 
auditoriją, iš ten neišėjo iki 
vėlaus vakaro, nes visi nus 
prendė, jog yra ypatingo ir svar
baus momento Čikagos menui 
liudininkai ir naujo fotografijos 
genijaus atradėjai. 

Taip prasidėjo Gary Stochl 
(tokia minėtojo „žmogelio" pa
vardė) kelias į Čikagos ir Ame
rikos fotografijos elitą. Per ma
žiau nei dvejus metus šis, nie
kam nežinomas, vienišius foto
grafas tapo daugelio profesio
nalų ir fotografijos mėgėjų 
susidomėjo objektu. Šiuo metu 
didelę G. Stochl fotografijų 
kolekciją jau įsigijo prestižiš
kiausia Čikagos meno įstaiga -
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Art Insti tute of Chicago bei 
vienas žinomiausių meno mece
natų mieste - LaSalle Bank. 
Art Ins t i tu te savo patalpose 
netgi planuoja įrengti nuolatinę 
G. Stochl fotografijų parodą. O 
štai dabar , iki balandžio 27 
dienos, su didžiausio šio am
žiaus fotografijos slapūno dar
bais Chicago Cultural Center 
salėje pirmą kartą gali susi
pažinti visi, to panorėjusieji. Ir 
tą padaryti tikrai verta, nesvar
bu, ar esate senas čikagietis, ar 
miesto beveik nepažįs tant is 
naujokas. 

Kuo gi ypatingas G. Stochl? 
Gimęs Čikagoje, augęs Stickney 
priemiestyje, kur iki šiol tebe
gyvena, fotografijos jis mokėsi 
tik vidurinėje mokykloje. Visas 
kitas jo mokslas - iš fotografijos 
knygų, visų p i rma Robert 
Frank. Daugiau nei 40 metų G. 
Stochl fotografo Čikagos žmo
nes: jų veidus, judesius, nuo
taikas savo gimtojo miesto fone. 
Pasak B. Thall , G. Stochl 
fotografija sulydo dvi JAV 
fotografijos tradicijas: asmeninę 
dokumentiką ir modernistinį 
formalizmą. G. Stochl svarbu 
pateikti ir asmeninę viziją, ir 
fotografuojamuosius objektus 
kaip individualybes. Svarbiau
sia, kad G. Stochl išvengia po-

Gary Stochl nuotr. 

puliaraus stereotipizavimo: jo 
užfiksuoti žmonės visų pirma 
yra individai, o ne išreiškia 
vieną ar kitą amerikietiškojo 
gyvenimo stereotipą, kaip kad 
būdinga daugelio kitų JAV 
menininkų fotografijoms. 

Stebėtinai aukšto techninio 
lygio, tarsi autorius būtų baigęs 
ne vieną meno mokyklą, G. 
Stochl darbai turi ir milžinišką 
istorinę bei kultūrinę vertę: jo 
fotografijose užfiksuoti Čikagos 
istorijos momentai, kurie rea
liai nebeegzistuoja ir liko tik kai 
kurių čikagiečių atmintyje. 

Šiuolaikiniame meno pa
saulyje, kur dažniausiai lemia
mą vaidmenį vaidina profesion
alų bendruomenės su savo 
mokyklų, įvairiausių meno 
institucijų, galerijų t inklais , 
vadybininkais bei reklami-
ninkais, G. Stochl yra maloni ir 
netikėta išimtis. Tai dar kartą 
įrodo, kad net ir šiais laikais 
įmanoma kurti pasaulinio lygio 
meną vienumoje, be kolegų ben
druomenės palaikymo ar juo 
labiau turt ingų institucijų 
paramos. Kita vertus, tai ir 
rizikingas užsiėmimas: niekas 
nežino, kiek tokių žmogelių su 
pirkinių krepšiais taip ir lieka 
nepastebėti. 

Monika B o n č k u t ė 

riui, bet vėliausi tyrimai paro
dė, kad modernieji širdies stim
uliatoriai atlaiko keletą šimtų 
stipresnius elektrinius impul
sus. 

Nau ja į r a n g a 

Naujausias apstulbinimo 
ginklas turi įmontuotą mikro-
lustą (microchip), kad ginklu 
nepiktnaudžiautų - nenaudotų 
jo be reikalo, be rimtos prie
žasties. Mikrolustas užregis
truoja dieną, taip pat įrašo elek
tros impulso pasiuntimo truk
mę. Kaip minėjau, standartinė 
trukmė yra penkios sekundės, 

t.y. vieno gaiduko paspaudimas. 
Vienos impulsų trukmės pakan
ka sutramdyti agresyvųjį. Pa
sitaiko policinkų, kurie be rimto 
reikalo paspaudžia gaiduką ne 
vieną, bet kelis kartus, kas gali 
pakenkti žmogaus gyvybei. To
kie policininkai piktnaudžiauja 
arba nėra tinkamai paruošti šio 
ginklo naudojimui. Kiekvienas 
gaiduko paspaudimas pažymė
tas mikroluste, kurio įrašą gali
ma įdėti į kompiuterį. Dabar čia 
aiškiai parodoma, kaip buvo 
ginklas naudotas, ar nebuvo 
pažeistos nurodytos taisyklės. 
Šiandieną dar dažnai tebenau
dojami pirmieji apstulbinimo 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikaių taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, !L 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax . 773-436-6906 
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Paskutinėmis kovo savai
tėmis JAV žiniasklaidoje buvo 
daug rašoma ir kalbama apie 
tragišką Terri Chiavo atvejį. 
Gydytojai ir teisės žinovai pa
brėžė gyvenimo pabaigos (end of 
life) dokumentų reikalingumą, 
kuriuose būtų išreikšti asmens 
norai, kas darytina j am pačiam 
nebegalint tų norų išsakyti. 
Tokie dokumentai yra „Living 
will" ir „Power of Attorney for 
Health Care" (DPAHC). Tokie 
dokumentai reikalingi visiems 
suaugusiems, nepaisant, kokio 
amžiaus jie bebūtų. 80 procentų 
suaugusių pripažįsta jų rei
kalingumą, bet tik 20 procentų 
juos turi. Reikia manyti, kad 
tas procentas dabar padidės, 
nes žmonės paskutiniu metu 
reiškė didelį susidomėjimą šiais 
dokumentais. 

„Living will" yra teisinis 
dokumentas, išreiškiantis as
mens pageidavimus dėl medi
cininių patarnavimų, jei jis pats 
žodžiu to nebegalėtų pasakyti. 

„Power of Attorney for 
Health Care", vadinamas „Du-
rable Power of Attorney for 
Health Care", arba DPAHC, yra 
teisinis dokumentas, paskirian-
tis asmenį, kuris darytų nuos
prendžius apie gydymą, kai 
pats asmuo savo norų / pagei
davimų nebegalėtų pareikšti. 

Abu dokumentai yra laiko
mi „advanced directives" 
(išankstinės nuorodos), bet tarp 
jų yra skirtumų, kuriuos svarbu 
žinoti. „Living will" negali 
„kalbėti", o jūsų paskirtas įga
liotinis per DPAHC gali kalbėti 
už jus, kada tai reikalinga. 

„Living wiH" nėra lankstus 
(flexible), negali apimti numa

tytų situacijų ir problemų, todėl 
gali būti įvairiai interpretuoja
mas. Ne visada jį galima turėti 
po ranka, kai reikia, ir net kai 
jis turimas, kartais į jį sveikatos 
patarnavimus teikiantys as
menys gali neatsižvelgti. Tuo 
tarpu įgaliotinis gali kalbėti už 
jus su daktarais, dėl jūsų 
specifinės, unikalios situacijos. 
Įgaliotinis turi būti tiksliai 
painformuotas apie jūsų svei
katos būklę ir gydymą. Jis/ji 
tur i būti gerai susipažinęs su 
jūsų padėtimi, žinoti jūsų kom
plikuotą ir besikeičiantį jūsų 
sveikatos būvį. gyvybei gre
siančią padėtį. 

Daugelyje valstijų, tarp jų 
ir Illinois, DPAHC leidžia jūsų 
įgaliotinį, kalbėti už jus, net ir 
po jūsų mirties, pvz., dėl skrodi
mo, organų persodinimui dova
nojimo ir panašiais atvejais. 
Įgaliotiniui turite įduoti surašy
t a s nuorodas, kurių jis turi 
laikytis, atsižvelgiant į jūsų 
norus. 

Nors „Living wiH" yra ge
riau turėti, negu nieko, bet į 
jūsų nurodymus bus labiau 
atsižvelgta, jei turėsite įgalio
tinį, kuris žino. ko jūs norite, 
žino jūsų vertybes ir įsitiki
nimus ir kuris galėtų pasakyti, 
ko jūs pageidaujate nenumaty
tose aplinkybėse. 

Patariama kiekvienam su
augusiam protaujančiam asme
niui turėti abu minėtus doku
mentus. 

Savo nuomonę apie įgalioti
nį ir nurodymus galite pakristi 
bet kada, tik reikia įrašyti 
pakeitimus, pasirašyti, įrašyti 
datą ir duoti paliudyti. Galima 
nurodyti antrą bei trečią įgalio-

ginklai, ne tur in tys minėtos 
mikrolusto naujosios įrangos, 
todėl policininkai gali lengvai 
piktnaudžiauti. 

P a b a i g a i 

Pradėjus naudoti apstul
binimo ginklą, sumažėjo agre
syviųjų žmonių mirtini sužeidi
mai. Kai nenaudojami pistoletai 
su tikraisiais šoviniais, sugau
nami gyvi plėšikai, vagys, 
žmogžudžiai bei visokie sukčiai. 
J ie būna tardomi, kas paleng
vina policijai susekti pačių 
nusikaltėlių išduotus pavojin
gus bendrininkus. 

tinį, jei kas atsitiktų pirmajam, 
ar antrajam. 

Formas dėl įgaliojimų ar 
„Living will" galima gauti kiek
vienoje ligoninėje ar medicini
nėje klinikoje. Jas galima rasti 
ir valstijos tinklalapyje (State's 
Web site): gav .s ta te . i l .us 

Būtina, kad visi asmeniui 
svarbūs žmonės žinotų apie 
asmens pageidavimus. Šiais 
laikais dažnai žmonės turi iki 
pusės tuzino įvairių sričių dak
tarų. Už tai reikia turėti dau
giau „Living will" ir „Power of 
Attorney for Health Care" kopi
jų, kurias tiems žmonėms būtų 
galima įduoti. 

Tais atvejais, kai asmuo 
neturi nei „Living will", nei 
„Power of Attorney for Health 
Care", Illinois valstijoj gali būti 
pri taikytas „Illinois Health 
Care Surogate Act". Tas įstaty
mas nustato eilę asmenų, kurie 
gali būti pakviesti padaryti 
gyvybės ar mirties (life - and -
death) nuosprendžius, prade
dant asmens sutuoktiniu. Nors 
įstatymas padeda išvengti teis
mo proceso, bet tai nėra šim
taprocentinė garantiją. Pvz., jei 
sutuoktinis ir tėvai j au yra 
mirę, ir sergantis asmuo turi 
keletą brolių bei seserų, vieni 
gali sakyti, kad jokios ypatin
gos priemonės (no extraordi-
nary means) sergančiam nebe
būtų taikomos, o kiti gali sa
kyti, kad būtų daroma viskas, 
kas galima (provide all treat-
ment). 

Blogiausiu atveju, neturint 
giminių, valdžios tam skirta 
įstaiga, darys sprendimą. 

Svetimi žmonės, paskirt i 
„guardians r (globėjais) darys 
sprendimą. Tai paprastai atsi
tinka vyresnio amžiaus žmo
nėms senelių namuose, netu
rintiems giminių, bet tai gali 
atsitikti kiekvienam. 

Užtat teisės žinovai pataria 
gerai viską apgalvojus. į „Li 
ving will" surašyti savo norus, 
surast i patikimą įgaliotini 
(Power of Attorney for Health 
Care), kuris galėtų jūsų norus 
galėtų išsakyti, jums to padary
ti nebegalint. įgaliotinius būti
na aprūpinti sudarytų doku
mentų kopijomis. 

(Medžiaga - pagal amerikiečiu 
žiniasklaidą) 
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DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE i 
Automobilio, namų, ' ' 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara MurTay 

Prašvldte Rasos — kalba lietuviškai , 
5710 VV. 95 St., Oak Lawn, IL | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDLMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

AMERICAN FAMILY 
• l.'H'I M.' l -Hi 

HUTO, NflMHI, UERSLRS, 
SUEIKHTR, GVUVBE 

"•SBSF ALINA 
fe GRINKEVIČIUS 
atmSSera INSURANCE A G E N C Y 

3743 PRAIRIE AVE. BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA 

Lietuvoje Palangos miesto 
plėtros zonoje 

parduodamas didelis 
žemės plotas (2,8 ha). 
Besidomintys p rašome 

kreiptis tel. 773-383-4301 

••ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

S l^SI5^^ISI^^^IS!S^^I3^S!S^^I^IS^Si5^^!S^^IZS^IS^^Iš^^I5. 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
V i l n i a u s D i e n o s , turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambin t i Ritai 

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

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

^^^.^^^~~.^^aaargjBia^raa^^~^-^^^5L'ajS.'5J: 

"V5ww.autotradeusa.com 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-6880 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

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. 

AMBER CONSTRUCTION O) . 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, b o n d e d " 

Skambint i Sigitui , 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Keoae Chicago, L 60629 
Prekyba, instaiavmas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773 531-1833 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
\irtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ,,sidings", 

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

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

SIŪLO I Š N U O M O T I 

I š n u o m o j a m a s g r a ž u s 
2 mieg. butas naujame name 

su baldais ar be. 
J vakarus nuo Kedzie Ave. 

708-656-6599 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 mieg . b u t a s 
(67 & Whipple apyl.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
„securi ty". 

TeL 773-434-4543. 

Išnuomojamas 
3 kamb. 1 mieg. butas. 

$430 per mėn. 
* TeL 708-275-2070 

Woodridge i šnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, Janą . 

KEDZIE/72 ND ST. 
H E A T E D 4 ROOMS APT. 2 

BEDROOMS. STOVE&REFR. 
D E P O S I T REQUIRED. 

T E L . 773-544-9018; 
630-853-0184. 

P I G I A U S I A V I A - B I U E T A I Į U E T U V Ą J R E U R O P Ą , 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
•** -̂__ SIUSKITE PER 

Y « A ( . ;AI . [MY»1. . : 
U Ž S I S A K Y T I K O N T K I N J i R ! W 

Sll-NUAME A1RCAR0O IR LAIVU 
LIETUVA LATV'UA ESTIJA UKRAINA BALTARUSIJA 
I S S I U N C I A M L - K I E K V I E N A S A V A I T t į . 
PRISTATOME OAVĖJU1 TIESIAI* RANKAS. 

1-8O0-f7S~StM© 
rvlusi| a ts tovai : 
Bravo Coffce and de l i 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T , IL.«04."*9, T b I : 6 3 0 - 2 5 7 ~ 3 3 0 0 
K A I Y N A Corp. 

338 §į Kohh»ir»g R p a d j g į j L A T Į g g š 6 0 0 6 7 . Tct:847-776-770<i 
2719 W. 7fs t S t r . O T I C A O O , WL,«K09, i č l : 773-434-7919 
8801 78 T h Ave BRTrKVRVIK'VV. TI. 60455 , Tfcl:708-5O9-968n 

tibui imam &m 
LEtTEi&o, w %-&y 
TEimortį 

ffnm. 
l!Hm 

^ • " • • * « * * ^ « r i * v r 4 H < 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
Drake 

Dkj 
lt Again! 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hilis. Iilmois 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto Įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės | 

Drake Reeltor 

VIDA M. 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 8 8 9 2 1 4 8 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS TOPOGRAFAMS 
IRMĖGĖR\E 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-awav" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

SIŪLO DARBA 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo d a r b u s prie senelių, 

vaikų a r valymuose. 
Tel. 708-924-1194 a r b a 

773-247-6129. 

PASLAUGOS 

Š v e d i š k a s m a s a ž a s 
Atvykstu j namus. 

Sunrider natūralūs produktai 
(pirmai pagalbai, organizmą valy
t i , vitaminai, kosmetika, kremai), 

viskas natūralu ir sveika. 
Tel. 1773-620-0088, Regina. 

N A M U INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 

HKJiPrjnt 

Robertas Končius 

"Provide Moid, Radon, 
VVaterTests 

•Single Home, Multi Unft, 
Tovvnhome 
*24hrs/7daysaWeek 
ScheduSng 

*State Ucensed/lnsured 
•ASM/BB8 Member 

Kalbame lietuviškai! 
866.799.8299 

www.HighPointlnspections.com 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

ĮVAIRŪS' 

* 47 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Kaba angHškai, vairuoja ir 
turi automobi| geros retorrendacįos. 
Tel. 219-754-2484. 

* Vyras ieško darbo savaitgaliais, 
pagyvenusių žmonių priežiūros pa
keitime, vairavimo teisės, labai gera 
anglų kaba. Tel. 773-220-5670. 

'Nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 15 d. 
ga-liu pakeisti slaugančius ligonius, 
prižiūrėti senelius ar vaikus. Tel. 219-
787-8476. 

* Vyras ieško darbo su gyvenimu ar su 
grįžimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
630-9169227. 

* Moteris ieško darbo kas antrą savait
galį nuo penktadienio N sekmadienio 
lietuvių seneSg ar vaikų priežiūroje. GaNu 
dirbti darže ir sode. Tel. 708-359-9641. 

* Moteris ieško darbo slaugyti vyresnio 
amžiaus žmones ar vaikus. Katoa 
rusiškai ir lietuviškai. Tel 630-585-6757. 

'Moteris ieško pastovaus darbo žmonių 
priežiūroje su maža anglų katoa 
Galimas pirkimas. Tel. 630-922-4753. 

* Skubiai perku pigų automobilį 
Skambinti nuo 7 vai. vakaro. Tel. 708-
717-6388 

2£st 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VdceMab 773854-7820 
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. 

GREIT PARDUODA 
SOL 

L a n d m a r k 
p rope r t i es 

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 

OMK. 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Laura, Illinois 60453 f 
Business 708-423-9111 

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

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

MOKESČIŲ SKAIČIUOTOJŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
( p a j a m ų m o k e s č i ų ) f o r m a s . 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s P r a n s k e v i č i u s 

3805 N.Seeley 
Chicago, I L 60618 
T e l . 7 7 3 . 9 3 5 . 0 4 7 2 

j & 
VIRGIS 

TVASKUS. CPA. 
užpildo pajamų 

mokesčių formas. 
Te l . 708-448-8468; 312-762-4653 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

TeL 773-736-7900. 

V l a i n t e n a n c e "VVorke r s 
Sought for window cleaning 
position w/Service Building 

Maintenance. Ine, to work in the 
suburbs . SlO.Tir to start , some 
English reą 'd . Drivers lic. & 

vehiele a mušt. Advanement & 
inerease wages based on exp. 

Call 630-530-5108, 
someone will call you back. 

Jobs available in W l . 
Eng, DL, Exp. required. 

SS helpful, pay $90 and up. 
Call 262-657-8044. 

WINDOW VVASHERS/CUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Men & 

VVomen 1-3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, ful l t ime or part 

t ime. Make STOO+per person, PAID 
DAILY. No experience needed, wi l l 
t ra in . Residential only, suburbs & 

city. Come today & start tomorrow. 
Pnme Time W indow Cleaning. Inc. 
S15 Ė. Coli kd #208 AHIngtori Hts. 

(Ar i ington Office Sauare) 
190 to ArTHts.Rd, Nort to Goff, SE 
corner. Across f rom Vaft Produce. 

Ask for Wil l . 

Caregiving jobs in vviseonsin 
įl.Need ItaHan speaking man or vvoman to 
jtake care of Italian man 
12. Bcperienced malė or female caregiver 
Į needed for vvoman on diarysis, mušt be able 
I to transfer a 180 Ib person, mušt have DL 
SS; medical background a plūs. 

C A U 262-657-8044 . 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English, have work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

?l 1 

" N e r i n g o s " S tovyk los 
LIETUVIU KALBA 

Liepos 3-9 d .d . - Š e i m ų s tovykla 
Liepos 10-24 d .d . - 10-16m. v a i k a m s 
Liepos 24-30 d .d . - 7-10m. v a i k a m s 
Liepos 24-30 d .d . - Tęs inys 13-16m. v a i k a m s 
Rugpj . 21 -27d .d . - Ervikalbė s tovyk la s t u d e n t a m s 
Rugpj . 2 8 - R ū g s . 5 d.d. - Aš tuonios M e n o Dienos 

Ner ingoje S u a u g u s i e m s 

LIETUVIU KILMES STOVYKLAUTOJAMS ANGLU KALBA 
Birželio 25-29 d .d . - Še imų s tovyk la 
Liepos 3 1 - R u g p j . 13d .d . - 7-16m. v a i k a m s 
Liepos 13-20 d .d . - G a l i m a s t ę s i n y s 13-16m. v a i k a m s 
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ĮVAIRUS 

* Pigiai pa rduodamas automobilis 
Pontiac Transport (mini Van) 1994 metų, 
92 K mySų, labai geram stovyje. Visi pri
valumai. Tel. 773-501 -6576. 
* Moteris ieško darbo žmonių priežiūro
je Marouett Parke ar pietiniuose rajo
nuose. Galiu gyventi kartu. Nevairuoju. 
Žalia korta, rekomendacąos, silpna anglų 
kaba. Tel. 708-253-7180. 

* Moteris gaH keisti žmonių priežiūroje 
Nlaperviie ar aplinkiniuose rajonuose bet 
kokią savaftės diena. Galimas darbo 
pirkimas. Tel. 630-664-0101. 

* Moteris gaH prižiūrėt pagyvenusius 
žmones su gyvenimu Anglų katoa bui
tinė, patirtis, rekcimendacąos, mėgsta 
gaminti skaniai maistą. Tel. 706-824-
1959 

* Moteris ieško išsinuomoti nerJdef ir 
pigesnį butą ar kambarį Tel 630-585-
6757. 

* Reikalingas žrTOgAJS-sponsorius žaBai 
kortai gauti Reikalavimai-USA pietis 
arba žaSos korteles turėtojas, per pasku

tinius 3 metus butų deklaravęs mokes
čiams ne mažesnes kaip 28,000 USD 
pajamas. Už pagatoą atsilyginsiu. Tel. 
773-671-7987. 

"Moteris perka darbą su gyvenimu senų 
žmonių priežiūroje. Patirtis, rekomen
dacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
773-221-3708. 

*3 suaugusių asmenų tvarkinga šeima, 
nebrangiai išsinuomotų 2 mieg. butą 
Brighton Parke. Tel. 773-387-7232. 

* 50 metų moteris su dokumentais, 
vairuojanti, ieško darbo nuo anfcos vai. 
po pietų . Tel. 708-717-6388. 

'Moteris, turinti žalią kortą, gerą patirtį, 
rekomendacijas, vairuojanti, ieško darbo 
pagyvenusių žmonių priežiūroje 
Tel.773-383-4301. 

•Moteris ieško darbo žmonių priežiūroje 
su grįžimu namo Oak Lawn ar apfnki-
rauose rajonuose. Patirtis, rekomenda
cijos, automobilis, dokumentai Gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692^422. 
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EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos minis

tro pinnininko Tony Blair Lei
boristų partijos ir opozicinės 
Konservatorių partijos galimy
bės laimėti parlamento rinki
mus gegužės 5 d. beveik lygios, 
rodo penktadieni paskelbti ap
klausos duomenys. Apklausos 
duomenimis, leiboristus remia 
36 proc. apklaustųjų — vos 1 
proc. daugiau nei konservato
rius. Abiejų partijų rodikliai 
nuo praėjusios savaitės išaugo 1 
procentu. Tai vis dar reiškia, 
kad T. Blair gali tapti Britanijos 
premjeru trečiąjį kartą iš eilės, 
bet su kur kas mažesne parla
mento dauguma. 

PRAHA 
Čekijos ministras pirmi

ninkas Stanislav Gross ištiesė 
alyvos šakelę dabartiniams ir 
pasitraukusiems valdančiosios 
koalicijos partneriams siūlyda
mas savo atistatydinimą, kad 
kitas vadovas galėtų suformuoti 
naują Vyriausybę. Daugumą 
parlamente praradusi ir penkių 
ministrų netekusi S. Gross Vy
riausybė atsidūrė ant žlugimo 
ribos po premjero ir koalicijos 
partnerių nesutarimų dėl jo pri
vačių finansų. S. Gross perspėjo 
atsitatydinsiąs tik tuo atveju, 
jeigu dėl naujos Vyriausybės 
formavimo pavyks susitarti su 
dešiniąja Laisvės sąjunga ir 
krikščionimis demokratais. Pas
tarosiomis dienomis kai kurie 
socialdemokratai jau bando ap
siprasti su mintimi, kad Vyriau

sybei nebūtinai turi vadovauti 
S. Gross. 

MONAKAS 
Monako princesės Caroline 

vyras, princas Ernst-August 
Hanover perkeltas į intensyvio
sios slaugos palatą, sakė šalti
niai šios kunigaikštystės, kuri 
rengiasi laidoti Caroline tėvą, 
rūmuose. 51 metų vokiečių kil
mės princas į ligoninę dėl kasos 
uždegimo buvo paguldytas pir
madienį, dvi dienos prieš kuni
gaikščio Rainier III mirtį. 
Princesė Caroline už 51 metų 
Ernst-August ištekėjo 1999 me
tais, pora turi dukterį- Teigia
ma, kad princo būklė kasdien 
blogėja. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos ambasadorius Kije

ve Viktor Černomyrdin pavadi
no „labai svarbiu" būsimą Uk
rainos premjerės Julija Tymo-
šenko vizitą į Rusiją. Numato
ma, kad vizitas bus surengtas 
balandžio 15-16 dienomis. „Da
bar mums reikia išsiaiškinti 
Ukrainos ir Rusijos pozicijas dėl 
anksčiau pasirašytų susitarimų 
ir sutarčių, numatyti ateities 
sąveikos programą ir duoti nu
rodymą Putin ir Juščenko komi
sijai realiai dirbti", pažymėjo 
Rusijos ambasadorius. Kalbė
damas apie žiniasklaidoje 
svarstomą galimą J. Tymošen-
ko sulaikymą, jeigu ji atvažiuos 
į Rusijos teritoriją, V. Černo
myrdin pareiškė: „Tai kvailystė, 
apie kurią neverta net kalbėti". 

BAGHDAD 
Naujajam Irako prezidentui 

Jalai Talabani davus priesaiką 
ir premjeru paskyrus šiitų va
dovą Ibrahim Jaafari, buvo su
darytos sąlygos formuoti pirmą 
po pusės amžiaus laisvai išrink
tą šalies Vyriausybę. Pirmasis 
Irako prezidentu tapęs kurdas 
J. Talabani, skirdamas J . Jaafa
ri ministru pirmininku, paga
liau užbaigė porą mėnesių užsi
tęsusius partijų ginčus dėl to, 
kas turėtų užimti šį postą, kurie 
įgriso tiek irakiečiams, tiek 
tarptaut inei bendruomenei. 
Parlamentui susirinkus į isto
rinę sesiją, priesaiką davęs 71-
erių metų J. Talabani pareiškė 
esąs pasiryžęs sutaikyti dešimt
mečius etninių bei religinių 
konfliktų skaldytą šalį. 

AZIJA 

TOKYO 
Tibeto dvasinis vadovas Da

lai Lama penktadienį dešimtą 
kartą atvyko į Japoniją, bet jos 
Vyriausybė neketina susit ikti 
su tremtyje gyvenančiu vienuo
liu, kurio tarptautinėms kelio
nėms priešinasi Kinija. Oro uos
te Dalai Lamą pasitiko apie 30 
šalininkų, tarp jų budistų vie
nuoliai. Japonijoje Dalai Lama 
viešės 11 dienų, per kurias per
skaitys kelias paskaitas. Tibeto 
vadovas vizitą pradėjo pagerb
damas popiežių Joną Paulių II, 
su kuriuo jis buvo susitikęs ke
lis kartus. 

M i l i j o n a i žmon ių a ts isve ik ino su p o p i e ž i u m i 

Atkelta iš 1 psl . 
Silvio Berlusconi, Didžiosios 
Britanijos sosto įpėdinis princas 
Charles ir Lenkijos prezidentas 
Aleksandr Kwasniewski. 

Po maldos už Joną Pauliu 
II, už Bažnyčią, už visų tautų 
žmones, už mirusius popiežius 
ir visus mirusiuosius prasidėjo 
švenčiausioji mišių dalis — eu
charistija, kuri baigėsi malda 
Dievui „pasveikinti savo tarną. 
mūsų popiežių". 

Tada Romos vikaras kardi
nolas Camillo Ruini sukalbėjo 
maldą už Romos, kurios vysku
pas tradiciškai būna popiežius, 
Bažnyčią. 

Po to pagal savo apeigas už 
velionį popiežių maldas su
kalbėjo Rytų apeigų bažnyčių 
patriarchai ir vyskupai. 

Pamaldos baigėsi iškilmin
ga J. Ratzinger malda, kurios 
metu jis kreipėsi į Dievą mels
damas suteikti savo ganytojo 
netekusiai Bažnyčiai „tikėjimo 
ir vilties paguodą". 

Po pustrečios valandos tru
kusių mišių karstas su popie
žiaus palaikais buvo pakeltas ir 
įneštas į Šv. Petro baziliką lai
doti. Šią jaudinančią minutę di

džiulė minia vėl ėmė ploti. 
Prieš pat įnešant karstą at

gal į baziliką, jis buvo atsuktas į 
aikštę, kurioje Jonas Paulius II 
per 26 popiežiavimo metus va
dovavo nesuskaičiuojamai dau
gybei ceremonijų. 

Karstą įnešant į vidų, mal
dininkai verkė, skambėjo var
pai. 

Lenkijoje gimęs popiežius 
atgulė amžinojo poilsio kape. 
kuris liko tuščias perkėlus 1963 
m. mirusio popiežiaus Jono XIII 
palaikus — 2000-iais jis buvo 
paskelbtas palaimintuoju ir per
laidotas Vatikano koplyčioje. 

Jono Pauliaus II palaikai il
sėsis šalia artimiausio savo 
pirmtako Jono Pauliaus I, kuris 
mirė 1978 m., Šventajame Soste 
išbuvęs tik 33 dienas, ir po
piežių Benedikto XV, Inocento 
K , Juliaus III bei Pauliaus VI. 

Krikščionys tiki, kad šalia 
Pauliaus VI palaidojimo vietos 
yra ir pirmojo popiežiaus šv. 
Petro kapas. 

Penktadienį ryte velionis, 
kuris nuo pirmadienio vakaro 
buvo pašarvotas Šv. Petro bazi
likoje, buvo paguldytas į kipa
riso karstą. 

Pagal protokolą, ši ceremo
nija prasidėjo Vatikano rūmų 
kardinolo Eduardo Martinez 
Somalo, kuris iki naujo popie
žiaus išrinkimo vadovauja Baž
nyčiai, perskaityta malda. 

Tada ilgametis popiežiaus 
asmeninis sekretorius Stanis-
law Dziwisz ir arkivyskupas 
Piero Marini uždengė velionio 
veidą balta šilko skarele. 

I karstą įdėtas ir maišelis 
su sidabriniais bei bronziniais 
atminimo medaliais, nukaldin
tais per 26-erius Jono Pauliaus 
II popiežiavimo metus, taip pat 
— trumpas jo gyvenimo ir po
piežiavimo aprašymas švino ci
lindre. 

Pagal bažnytinę tradiciją, 
kipariso karstas buvo įdėtas į 
cinkuotą karstą ir sandariai už
darytas. Savo ruožtu cinkuotas 
karstas buvo įdėtas į ąžuolinį 
karstą ir palaidotas po marmu
rine plokšte. 

Pasibaigus laidotuvėms Va
tikane prasidėjo devynių dienų 
gedulo ir padėkos už popiežiaus 
tarnystę periodas. Jam pasibai
gus, balandžio 18 d., kardinolai 
susirinks į konklavą, kurios me
tu išrinks naują popiežių. 

Romai iš mero reikalauja at lygio už nugr iautus bustus 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS) — Vilniaus romų ben
druomenė iš Vilniaus mero Ar
tūro Zuoko reikalauja atlygio už 
nugriautus namus, o ne gražių 
žodžių ir gėlių. 

Vilniaus meras A. Zuokas, 
penktadienį su dovanomis — 
medelių ir gėlių sodinukais — 
atvykęs į taborą pasveikinti ro
mų Tarptautinės romų dienos 
proga, buvo pasitiktas toli gražu 
ne šventinėmis nuotaikomis. 

Nors Vilniaus romų bendri
jos pirmininkas Stepas Visockis 
sakė, jog mero vizitas tabore 
Tarptautinę romų dieną yra 
sveikintinas dalykas, iš taboro 
gyventojų liberalcentristų vado
vas A. Zuokas sulaukė daug 
karčių žodžių ir priekaištų. 

„Tegu grąžina mano vaikų 
pinigus. Nuvertė namą, neteisė
tai pasielgė su mumis", žurna
listams sakė taboro gyventoja 
Regina Radzinskaja. 

Pasak R. Radzinskajos, me
ro sveikinimų ji nepriims tol, 
kol jai bus atlyginta už nugriau
tus namus. 

Kai kurie romai mero vizitą 
į taborą įvertino kur kas griež
čiau — ne vienas taboro gyven
tojas mero, pradėjusio nelegalių 
statybų tabore griovimą, svei
kinimus Tarptautinės romų die
nos proga pavadino pasityčioji
mu. 

Patys romai atvirai šaipėsi 
iš Vilniaus mero, Tarptautinės 
romų dienos proga romų bendri
jai padovanojusio medelių bei 
gėlių sodinukų. 

„Atvažiuoja čia, pažaidžia 
prieš kameras", romai vertino 
mero pastangas papuošti taboro 
aplinką. 

Pats A Zuokas sakė nesi
jaučiąs kaltas, jog tabore buvo 
nugriauti keli nelegaliai pasta
tyti romų būstai. 

„Nelegalių statybų nebus", 

sakė A. Zuokas. 
Pasak A. Zuoko, ateityje 

planuojama tabore nugriauti vi
sus nelegalius namus, o jo gy
ventojus iškeldinti kitur. 

Tuo tarpu miesto valdžiai 
dėl žiemą tabore nugriautų ne
legaliai pastatytų būstų gali 
tekti aiškintis teisme. 

Pasak romų bendrijos vado
vo S. Visockio, romai pateikė 
ieškinį teismui, prašydami atly
ginti moralinę ir materialinę ža
lą, padarytą nugriovus gyvena
muosius būstus. 

Pasak romų bendrijos pir
mininko, nugriovus namus pa
darytą moralinę ir materialinę 
žalą romai įvertino 2 mln. 
200.000 litų. 

Vilniaus meras A. Zuokas 
romų sprendimą kreiptis į teis
mą vertino ramiai. 

„Civilizuotoje visuomenėje 
yra įprasta spręsti ginčus teis
muose", sakė Vilniaus meras. 

ALBERTAS KANAITIS 

Pro miestą srauniai teka 
Nevėžis, pasislėpdamas ta rp 
žaliuojančių krūmokšnių, lin
guojančių berželių. Švelnus 
vėjelis žaidžia vandens pavir
šiumi sukeldamas bangas. Žve
jai iš laivelių meta tinklus, žve
joja. Saulė pamažu slepiasi už 
horizonto, dangus raudonas — 
rytoj bus vėjuota. Sėdžiu 
pakrantėje su Antanu — 
kalbam, juokiamės... 

Žinios iš rytų fronto blogos, 
nacių karo pajėgos negali 
sustabdyti raudoną slibiną, 
kuris vis artėja prie Lietuvos. 
Komunistų partiznai sprogdi
na geležinkelio linijas, degina 
ūkius, žudo. 

Traukiniai su sužeistais 
skuba į vakarus, tankai, nauji 
kariuomenės daliniai — į rytus. 
Daug sovietų belaisvių atveža
ma į miestą, daug išvežama į 
Vokietiją darbams ūkiuose, fab
rikuose. Jauni vyrai gaudomi ir 
siunčiami į mirties nagus, fron
to linijas. 

Kaip maži vaikai nesu
prantam pavojaus, užmiršom 
komunistų teroro laikus... 
Turim specialius studijų lei
dimus, bet... Gestapas sugauna 
mane ir Antaną. Gestapo 
įstaigoj mėginam jiems aiškinti, 
kur leidimai gauti ir kodėl dar 
nesam kareiviai. Niekas mūsų 
neklauso, niekam neįdomu. 
Jsakymas jiems parūpint i 
kareivių — užmiršk studijas. 

Su sargyba siunčia į 
komendantūrą. Sėdim, laukiam 
komendanto. Gana ilgai ap
klausinėj a, tikrina visus doku
mentus — reikalingi vertėjai, 
mokantys vokiečių ir rusų 
kalbas, belaisvių stovyklai. Ir 
staiga iš studentų — vertėjai. 
Gaunam pažymėjimus — ko
mendantūros civiliai tarnauto
jai — Dolmetscher (Vertėjas). 
Man komendantūroj, Antanui 
belaisvių stovykloj. Miesto 
gyventojai, ūkininkai turi prob
lemų, ir man reikia jiems 
padėti. Vertėjo darbas neleng
vas: teisingas, aiškus žodinis 
vertimas, suklydimas, klaida 
gali prašančio skundą ar 
klausimą įvertinti neigiamai. 
Stengiuosi padėti civiliams, 
ūkininkams ir kartais pakeičiu 
vieną kitą sakinį jų naudai. 

Kasdien gaunami praneši
mai iš fronto blogėja. Fronto 
linija artėja. Komendantas ty
lus, susirūpinęs, nedaug kalba. 
Visi jo raštininkai (4 kareiviai) 
tarškina rašomas mašinėles, 
telefonai be perstojo skamba 
nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro. Visi klausimai, leidi
mai patenkinti. Keista. Prieš 
savaitę komendanto atsakymai 
buvo neigiami, skundai at
mesti... 

Aukšto rango karininkai iš 
Berlyno, Vilniaus, Kauno už
plūsta komendantūrą spe
cialiam posėdžiui, kur galės 
dalyvauti tiktai komendantas, 
raštininkai. Komendantūra 
laikinai uždaryta. Po keletos va 
landų, dar stikliukai rankose, 
garsiai kalbėdami, raudonais 
veidais, patenkinti išeina. Kas 
nutarta, kalbėta — nežinau. 

Praeina keletas dienų. 
Ramu. Rašomos mašinėlės tarš
ka, telfonai skamba, atrodo 
viskas normalu. Savaitė, dvi — 
nieko naujo... 

Lynoja, t amsūs debesys 
dengia miestą, stiprus vėjas lin
guoja medžius. Gatvės tuščios, 
tik kartais karinis sunkvežimis 
prazvimbia ir dingsta tolumoj. 
Nors dar ir per anksti, palieku 
namus, einu į komendantūrą. 

Nustembu. Nauji veidai, 
nauji raštininkai, naujas ko
mendantas... Buvęs komendan
tas — kapitonas, vakar naktį 
pasiųstas į Rytų frontą. Jaunas 
leitenantas iš Berlyno — naujas 
komendantas. Aukšto ūgio, 
žiaurios išvaizdos, nacis, iš
didus, pradeda naujus pa

keitimus: darbo valandos, ver
tėjo pareigos, budėjimas nak
timis, atėjimas į komendantūrą 
bet kuriuo metu, jei esi šaukia
mas. Dar daugiau: žodinis ver
t imas t rumpas , be detalių. 
Sveikintis iškelta ranka „Heil 
Hitlerį" 

Dokumentų kambarys už
rakintas, raktą turi komendan
tas. Jaučiu, kad neturi pasi
tikėjimo manim. Įklimpau. Bus 
sunku, bet... 

Diena iš dienos nauji 
pasikeitimai, naujos taisyklės. 
Komendantas nežino ko nori, 
ką daro. Vietiniai gyventojai jo 
nekenčia, raštininkai bijo. Visą 
laiką kalba apie Hitlerį, arijų 
rasę. Neįdomu jam kiti. 

Baisūs įvykiai belaisvių 
stovykloje; mirusį belaisvį kiti 
belaisviai sunaudoja maistui. 
Alkis paverčia žmogų gyvuliu, 
žmogėdra. Belaisviai traktuoja
mi bjauriau kaip gyvuliai. 
Antanas stengiasi pagerint jų 
būklę — niekas neklauso. Ko
mendantūra tyli. 

Šeštadienis — laisva diena. 
Einu prie Nevėžio poilsiauti, 
pamiršti viksą, pabūti vienas. 
Netoli parko matau mergaitę 
man mojuojant — Jane , klasės 
draugė, rusų kilmės, kurios 
nemačiau j au keletą metų. 
Buvome geri draugai, padė
davome vienas kitam, eidavome 
į šokius. ...Geri draugai. Einam 
Nevėžio link, kur galėsim daug 
papasakot, prisiminti. 

Grįžta iš Vilniaus aplankyti 
pažįstamus, draugus. Matau, 
kad ji yra pasikeitusi, nedaug 
kalba, klauso, tyli. Žino, kad 
dirbu komendantūroje, žino 
apie Antaną. Atrodo, kad žino 
per daug. Iš kur tos žinios — 
neklausiu. Laikas skir t is . 
Kviečia į pobūvį rusų kvartale, 
kur, sako, bus daug pažįstamų, 
draugų. J i jau matė Antaną, 
kuris irgi kviečiamas. 

Sovietmečiu pramokau nie
ku nepasitikėti: geri draugai, 
pasitikėjimas kar ta i s labai 
apvilia... 

Skamba telefonas, tuojau 
turiu atvykti į komendantūrą. 
Sekmadienio vakaras, negaliu 
eiti į pobūvį, kas labai svarbu 
— komendantui esu reikalin
gas. Skambinu Antanui, nėra 
atsakymo, skambinu Janei — 
telefonas išjungtas. Nesupran
tu. Spąstai? Blogos mintys, blo
gio nuojauta... Ne, netikiu... bet 
jau du civiliai rasti nužudyti. 

Pirmadienis. Nerandu An
tano, nežinia kur jis dingo. 
Pranešu komendantui . Ieško 
Janės, tikrina jos apsistojimo 
vietą. Duotas adresas — apleis
tas klojimas. Dingo ir J a n e . 
Visur ieškoma Antano. 

Šuns lojimas be perstojo: 
puola į krūmus, šoksta atgal, 
urzgia ir vis loja. Tarp krūmų, 
paskendęs kraujuose... Anta
nas. Veidas baisus. Ir vėl — 
kas ir kodėl? 

Antano šeimos mažas na
mukas pilnas skausmo, verks
mų, liūdesio. Viduje karste ilsis 
Antanas, dideli žvakių šešėliai 
ant sienų, motinos verksmas, 
klūpančių maldos, paskutinis 
Antano sudie... 

Atsiklaupiau, noriu melstis, 
žiūriu į jo ramų veidą, užmerk
tas akis, bet negaliu melstis, 
negaliu... 

Daug išėjo į amžinybę, daug 
dingo be žinios. Dievas duoda 
ir J is atima, kas taip brangu; 
sūnų, motiną, tėvą, dukrą. J is 
šaukia ir mes ateinam. Noras 
keršyti už padarytą skriaudą , 
keršyti už praras tą gyvybę, 
keršyti... Laikas gydo žaizdas, 
galime dovanoti, bet negalime 
užmiršti padarytą skriaudą. 

Sovietų armija jau Lietu
voje ir tik dienų klausimas, 
kada reikės palikti kraštą, 
mylimą kraštą. Komendan
tūros dokumentai deginami, 
komendantas, dabar jau kapi
tonas, labai retai matomas, 
turbūt rengiasi pasprukti į 

A f A 
ALDONA KAMINSKIS 

Mirė 2005 m. balandžio 6 d. Manorcare Healthcare, 
Oak Lawn, sulaukusi 82 metų. 

Gyveno Brighton Park, Chicago. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: sesuo Dolores su Frank Vinseck, duk

terėčia Linda ir Donald Havlik, sūnėnas David Vinseck; 
Robert ir Kathryn Hawlik; pusbroliai John ir Sharon Ma-
loris. 

Religinės apeigos ir laidotuvės privačios. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt . David Gaidas. Tel. 708-974-4410 Palos-
Gaidas FH; Svečių knyga www.palosgaidasfh.com 

A l w a y s W i t h Ffovvers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu 'r stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemorrt, 1 1 2 0 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Justice 8 0 1 5 W. 7 9 St.; Tel. 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse. JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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

EVER GR EEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel . 1-800-994-7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a i h o m e s . c o m 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

j au daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo icremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nep r i k l ausomas d i r ek to r i us 

4330 S o . Ca l i fo rn ia A ve, C h i c a g o , IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

SERVINC LITHUANIAN C O M M U N I T ' ^ 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių pata lpas visose Čikagos miesto 
apy l i nkėse i r pr iemiesč iuose 

Pa ta rnav imas 24 va i . 

Prenumeruokime Ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

,DRAUCĄ" a t m i n k i m e savo tes tamente . 

Reichą. 
Po Antano laidotuvių ap

lankau jo šeimą (tėvas jau se
niai išvežtas į Sibirą) ir patariu 
j iems, kol yra galimybė, pa
s i t raukt i j v a k a r u s . Gaunu 
laišką iš komendanto Antano 
šeimai — kar in iu t raspor tu 
pasi traukti į Vokietiją. 

Šeš tadienis . Pu ikus oras 
Šilta, graži vasaros diena Rytoj 
paskutinis t raukinys į vakarus 

Anapus tilto motina ir dūkto 
geležinkelio stotyje lauks 
manęs. 

Rytas. Mieste triukšmas, 
bėga visi kas tik gali, sovietai 
su tankais geležinkelio stotyje 
kautynės prie Nevėžio tilto 
miestas beveik apsuptas 
Paskutinis traukinys nepalieka 
stoties 

Antano šeima anapus tilto 

http://www.palosgaidasfh.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneraihomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

JUOZAS IR DANUTE DOVEINIAI, 
gyv. Clinton, MI, Draugo fondo 
ilgamečiai g a r b ė s n a r i a i , 
pavasario vajui vėl atsiuntė 200 
dol., pasiekdami 4,000 dol. 
įnašų sumą. Labai dėkojame už 
stambią paramą. 

KAZYS IR DANUTĖ PAŠKONIAI, 
gyv. Eastlake, OH, ilgalaikiai 
Draugo fondo ga rbės na r i a i , 
2005 m. pavasario vajui atsiun
tė 200 dol., pasiekdami 4,600 
dolerių sumą. Už nuolatine 
stambią paramą labai dėko
jame. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" balandžio 13 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje bus rodoma vaizdo 
juosta „Kelionė į Punską ir į 
Seinus". Kviečiame atvykti ir 
įdomiai praleisti popietę. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, 12:30 v.p.p. 
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tro Lietuvių fondo salėje. Da
lyvauja: Lietuvių meno ansam
blis „Dainava", meno vadovas 
Darius Polikaitis; Lietuvos 
vyčių choras, meno vadovas ir 
dir igentas Faustas Strolia, 
vaikų choras „Vyturys", meno 
vadovas ir dirigentas Darius 
Polikaitis; Pal. J. Matulaičio 
misijos choras, meno vadovė ir 
dirigentė Jū ra tė Lukminienė. 
Solistai: Algimantas Bamiškis, 
Dalia Eidukaitė-Fanelli, Ona 
Marija Kasselienė, Povilas 
Strolia. Bilietus galima įsigyti 
Pal. J. Matulaičio misijoje po 11 
v.r. šv. Mišių ir prie įėjimo. Visi 
maloniai kviečiami. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ ZARASIŠKIŲ 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
balandžio 21 d., ketvirtadienį, 1 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 
43 gatvė. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d-. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
tada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
turtins „Sodžiaus" kapela. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto, 
skambinant Onutei Smilgienei, 
tel. 708-226-9482. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ 
skyrius organizuoja autobusą į 
„Cavalleria Rusticana", ba
landžio 27 d., ir į „Žuvėdrą" 
gegužės 1 d. J operą autobusas 
išvyksta 1:30 v.p.p., į „Žuvėdrą" 
- 2:30 v.p.p. iš Pasaulio lietuvių 
centro. Autobuso vietas už
sisakyti galima telefonu 708-
246-0756. Kaina 10 dol. žmogui. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA yra 
dėkinga už aukas ruošiant lei 
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje''. Po 100 dol. aukojo: 
Albinas ir Gražina Reškevičiai, 
dr. Ju rg i s ir Dalia Anysai, 
Magdalena Stankūnienė, LB 
Brighton Park apylinkė ir 50 
dol. Feliksas ir Janina Bobinai. 
Aukas prašome siųsti: Lit-
huanian American Community, 
Inc., 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. Aukos nu
rašomos nuo fed. mokesčių. 

PENKIOLIKA METŲ LIETUVOS 
nepriklausomoje respublikoje 
įvyko daug permainų sveikatos 
sistemoje. Siekdami sutelkti 
visame pasaulyje besidarbuo
jančius lietuvius gydytojus, 

Kauno medicinos universiteto 
akademinė bendruomenė ėmėsi 
iniciatyvos suorganizuoti 2007 
m. birželio 29-30 dienomis, 
Kaune I-ąjį Pasaulio lietuvių 
gydytojų kongresą. Kongreso 
globėju sutiko būti Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus. Šio kongreso organi
zacinis komitetas kviečia visus 
susidomėjusius gydytojus rašyt i 
pasiūlymus kongreso mokslinei 
ir socialinei programai, nuro
dyti organizacijas ar asmenis, 
galinčius prisidėti prie informa
cijos skleidimo bei finansinės 
paramos. Pasiūlymus s iųs t i 
e -paš tu : kongresas@kmu.lt , 
arba adresu; A. Mickevičiaus g., 
LT-44307, Kaunas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę ir lietuviškas 
organizacijas bei inst i tuci jas 
sekmadienį, gegužės 8 d., išeivi
joje prisiminti karo aukas i r 
visus per penkis okupacijos 
dešimtmečius nukentė jus ius 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjus. Tą pačią dieną yra šven
čiama Motinos diena. Ypatingai 
dera šią dieną prisiminti mūsų 
tautos aukas, nes Lietuvoje 
vykusi priespauda ir persekioji
mai palietė kiekvieną šeimą, 
ypatingai motinas. Jų pasiau
kojimas įkvėps daugelį a te i 
nančių kartų. Šią dieną pa-
skirkime ypatingam atminimui, 
paraginkime kiekvieną lietuvį 
pagal vietos sąlygas ją pažen
klinti derama pagarba ir su
sikaupimu. 

FILATELISTŲ DRAUGIJA „LIETUVA" 
šaukia visuotinį nar ių susi 
rinkimą 2005 m. balandžio 10 
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Gintaro salėje. Po susi
rinkimo - vaišės ir pabendravi
mas. Bus fotografuojami visi 
dalyviai draugijos spauda i . 
Kviečiame draugijos narius bei 
visus, kurie domisi Lietuvos 
filatelija dalyvauti. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 
22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje J a u n i m o 
centre. Parodos autorius foto
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Jei taip, ši paro
da apie mus. Atvykite ir įsi
tikinsite. Lauksime visų! 

LIETUVIŲ FONDAS ŽINIASKLAI-
DOJE reklamuoja naujų įs tatų 
priėmimą per būsimą metinį 
nar ių suvažiavimą 2005 m. 
balandžio 30 d., Lemonte, skelb
damas apie sus i ta r imą su 
Lietuvių bendruomene. Deja, 
pasitarimais buvo tik apsukriai 
tęsiamas laikas ir r aminama 
visuomenė, kad nieko nebūtų 
rašoma spaudoje. Taigi, t ikslus 
susitarimas nebuvo pasiektas . 
Pirmieji įstatai , paruošt i Či
kagoje garsaus advokato Algi
manto Kėželio, buvo naudoti 40 
metų, ir LF galėjo jais vado
vautis dar bent 40 metų . 
Gerbiami LF nariai, kurie neda
lyvaus suvažiavime, p rašome 
siųsti įgaliojimus šiems LF na
riams: 
J ū r a t ė B u d r i e n ė , 8015 S. 
Kariov Ave.., Chicago, IL 60652; 
Te resė Geč ienė , 1357 Gant t 
Dr., Huntington Valley, PA 
19006; 
Dr . P e t r a s Kis ie l ius , 1634 S. 
49th Ave., Cicero, IL 60804; 
Reg ina N a r u š i e n ė , 213 West 
Lake Shore Dr., Cary, IL 60013; 
Nyolė Nausėdienė, 13154 Spar-
row Ct., Lockport, IL 60441; 
Mari ja R e m i e n ė , 2841 Denton 
Ct., Westchester, IL 60154; 
B i ru t ė Vi lu t ienė , 1143 South-
view Dr., Schererville, IL 
46375. 
B i r u t ė A- V i n d a š i e n ė , 11129 
Northvvest Rd., Palos Hills, IL 
60465. 

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENI, 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. 
Antano parapi jos patalpose, 
kavinės kambaryje vyks LB 
Cicero skyriaus metinis susi
r inkimas. J a m e bus aptar iama 
2004 m. valdybos veikla, iždo 
pat ikr inimo protokolo skaity
mas , naujos valdybos rinkimai 
bei susirinkimo dalyvių pasiū
lymai ir patar imai . Galima bus 
įnešti sol idarumo mokestį . 
Prieš susirinkimą vaišinsimės 
kugeliu, pyragais su kavute . 
Vladyba kviečia gausiai daly
vauti . 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pami
nėta ALTo 90 metų sukaktis . 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis : L i thuan ian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. e l -paš tas : 

AltCenter@aol.com. 

VAKARAS „SAPNAS" SU daini
ninkais Liveta ir Petru Kaz
lauskais įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., 7 v.v., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais, prieš ir po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, „Seklyčioje" Čika
goje, pas kirpėją Vilmą (555 
Smith, Lisle, IL) ir Lemonte 
„Bravo" parduotuvėje. į lab
daros vakarą visus maloniai 
kviečia „Sau lu tė" Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., Pasaul io l ietuvių centro 
Bočių menėje. Lauksime JAV 
LB apylinkių valdybų, JAV LB 
Tarybos narių ir visų apygar
dos narių, kur iems rūpi JAV 
LB veikla. Dėl informacijos 
skambinti Aušrelei Sakalaitei, 
tel. 630-243-6302. 

CICERO JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 
„Klaipėda" metinis narių su
sirinkimas įvyks balandžio 10 
d., sekmadienį, 11:30 v.r. Šv. 
Antano parapi jos mokyklos 
sus i r inkimų kambaryje (įėji
mas nuo bažnyčios). Susirin
kime visų kuopos narių daly
vavimas būt inas . Po susirinki
mo - pabendravimas. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Čika
gos skyriaus, vyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių ku l tū ros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidalint i savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos 
ALTo raštinėje, tel. 773-735-
6677. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia J u s dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, balan
džio 16 d., Willowbrook pokylių 
salėje, 8900 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL. Seminaro 
programoje medicinos pas
kai tas skaitys gydytojai: Lietu
vos gydytojų sąjungos pirm. dr. 
L iu tau ras Labanauskas ir 
ALGS pirm. dr. A. Vanagūnas, 
kuris apžvelgs Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos veiklą. 
Bus kokteil iai ir vakar ienė . 
Pradžia 6 v.v. Maloniai kviečia-' 
mi visi kolegos: medicinos, stc-
motologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai . Pas i te i rau t i 
galima Jaun imo centro tel. 773-
434-4545, nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHfCAGO, IL 60629 
TeL: 773-585-9500 

/ / KIAURO MAIŠO NEPRIPILSI..." 
Ne visi Daugo fondo pava

sario vajaus laiškų vokeliai 
a teina su čekiais. Velykų an
trąją dieną buvo gautas vienas 
vokelis, be siuntėjo adreso, su 
atkarpa , ant kurios parašyta: 
„Kiauro maišo nepripilsi". Čekio 
čia nebuvo. Kam jį siųsti, jei 
ma i šas k iauras? Jo n iekad 
nepripilsi! 

Ar Draugo fondo „maišas" 
t ikra i kiauras? Tikrai, t ikra i 
k i au ra s ! Su nemaža „skyle", 
kur i vis didėja. Tai „Draugo" 
dienraščio leidybos išlaidos. 

Ar galima tą „skylę" užlopy
ti, kad maišas nebūtų kiauras? 
Bet tuomet kokia nauda iš to 
„maišo"? Jo „skylė" atsirado dar 
prieš „maišo" pasiuvimą. Ir kiek 
daug tokių „kiaurų maišų" 
mūsų lietuviškoje išeivijoje, į 
kuriuos vis pilame, nors gerai 
žinome, kad jų nepripilsime dėl 
jų skylių. 

Nuolatos pilame į parapijų 
„maišus", į organizacijų, mo

kyklų, bendruomenės, šalpos 
išlaikymo „maišus", pro kurių 
„skyles" išlaikomos bažnyčios, 
mokyklos, vienuolynai, ben
druomenės ir jų egzistencija. 

Mūsų didžiausias „maišas" 
yra Lietuvių fondas, kurio 
nepripylėme per 40 metų ir 
kurio niekada nepripilsime, nes 
ir jo „skylės" vis labiau didėja. 
Pro jas tekančios lėšos vis la
biau reikalingos lietuvybės iš
laikymui išeivijoje: jos mokyk
linei, kultūrinei, visuomeninei 
bei spaudos veiklai išlaikyti. 

O kur dar „maišai ir mai
šeliai" pro kurių „skyles" teka 
parama našlaičiams, seneliams 
ir artimiesiems Lietuvoje? 

Mes negalime t ų „maišų 
skyles užlopyti", nes tuomet tie 
„maišai" nebeturės nei prasmės, 
nei vertės. Mums belieka ir to
liau pilti į tuos „kiaurus mai
šus", žinant, kad jų nepripilsi
me. 

Br . J u o d e l i s 

PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI 
S u 350 do le r ių : 
Angelė Katelienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 1,000 dol., Chi
cago, IL. 

S u 200 do le r ių : 
Dr. Nellie ir Gera rdas 

J u š k ė n a i , g a r b ė s n a r i a i , iš 
viso 5,800 dol., Cleveland, OH. 

Angelė Katelytė-Lawler, iš 
viso 400 dol., Chicago, IL. 

drs . Danutė ir Vytautas 
Bieliauskai, g a r b ė s n a r i a i , iš 
viso 2,500 dol., Cincinnati, OH. 

Vytautas ir Natalija Aukš
tuoliai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,000 dol. Westmont, IL. 

S u 100 do le r ių : 
Kazys Gudauskas, g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,000 dol., Bal-
timore, MD. 

I rena Mazurkievvicz, g a r 
b ė s n a r ė , iš viso 2,100 dol., N. 
Riverside, IL. 

dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, g a r b ė s n a r i a i , iš 
viso, 3,301 dol. Lansing, MI. 

Vladas Staškus , g a r b ė s 
n a r y s , iš viso 1,500 dol., Red-
ford, MI. 

Ona ir Vytautas Koliai, 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,400 
dol., Palos Hills, IL. 

Birutė ir Gediminas Bis-
kiai , g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,690 dol., Clarendon Hills, IL. 

Jonas Kučinskas g a r b ė s 
n a r y s , iš viso 1,900 dol., Le-
mont, IL. 

Kun. John Tamulis, iš viso 
450 dol., Cadilac, MI. 

Algimantas Druseikis , iš 
viso 150 dol., Rochester, N. Y. 

Kostas Norvilą, iš viso 550 

dol., Brooklyn, N. Y. 
Stefa Šidlauskas, iš viso 

120 dol., Oak Lawn, IL. 

Su 50 doler ių: 
Kazys ir Elena Majauskai, 

ga rbės n a r i a i , iš viso 1,200 
dol., Chicago, IL. 

Raimundas Grigaliūnas, 
garbės n a r y s , iš viso 2,100 dol. 
Forest Park, IL. 

Apolonija Andrašiūnas , 
garbės n a r ė , iš viso 1,580 dol., 
Orland Park, IL. 

Dr. Antanas Sužiedėlis, iš 
viso 225 dol., Washington, D. C. 

Su 30-25 do le r ia i s : 
Vita Zigmantienė, iš viso 

295 dol., LaGrange, IL. 
Egidijus Žilionis, iš viso 

205 dol., Baltimore, MD. 
Liudas ir Albina Rama

nauskai, iš viso 525 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Aldona ir Vitas Katinas, iš 
viso 410 dol., Richard Hills, N. Y. 

Su 20-10-5 do le r i a i s : 
Aleksas Smilga, iš viso 800 

dol., Chicago, IL. 
Aldona ir Pranas Totoraitis, 

iš viso 120 dol., Palos Hts, IL. 
Margaret Petrikas, iš viso 

50 dol., S. Pasedena, FL. 
Kęstutis Jecius, iš viso 634 

dol., Villa Park IL. 
Monika Steikūnas, iš viso 

80 dol., Highland, IN. 
Elena Pauliulionis, iš viso 5 

dol., Bemyn, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo i žd in inkas 

SKELBIMAI 
• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 

l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
m a i per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 Jurgis Bendikas. 
$50 Raymond Alis, Martynas ir 
Rūta Buntinai, Vytautas Grau
žinis, E m a Žiobrienė. $30 
Viktoras Makiejus, Kostas 
Stankus. $25 Vytautas ir Al
dona Čepėnai, Sofija Jelionie-
nė, Ida Kasparaitienė, Juozas 
ir Giedrė Končiai, Hal ina 
Plausinai t ienė. $20 Es te ra 
Alšėnienė, Meilutė Biskis, Vi-
toldas Gruzdys, Vacys ir Alfon
są Laniauskai , Aleksandras 
Verikas. $15 Jonas ir Valeria 
Pleirys, Teodoras ir Ritonė 
Rudaičiai. $10 Vytautas Viz
girda, Antanas Vosylius. $5 
Dalia Briedytė-Stonys. Dėko
jame visiems rėmėjams. „Ka
r a l i a u č i a u s k r a š t o l ie tuvy
be i" , 1394 M i d d l e b u r g Ct., 
N a p e r v i l l e , IL 60540-7011. 

• A. a. J u l i a u s L in tako 
atminimą pagerbdamos, Pranė 
Siutas ir Katherine Yvinskas 
aukojo $200. Ši auka yra pa
skirta moterų k rū t i e s vėžio 
programai Lietuvoje. Dėkojame 
už aukas! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P .O . Box 88 , Pa los 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-
3810893. 
Lithuanianmercylift@yahoo.com 

*J> R A U O A S 
T M U l M U t K I A M « O t l O W I O t O A. IT 

* D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I ! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškają 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60809. TeL 773-927-8091. 

Sav. P e t r a s Bernotas. 

VYDUNC rCNDAS 
VYDŪNAS yCUTii rUND, INC 

1*911 1ZWi StoMt Lament, IL60438 

Vydūno fondas gavo prašymą iš fil. Giedriaus Židonio dėl 
atliekamų ar nereikalingų knygų. J i s dėsto lietuvių kalbą A. 
Mickevičiaus universitete Posnanėjė, Lenkijoje. Ten yra apie 40 
studentų ir 8 dėstytojai, kurie rašo mokslinius darbus ir straips
nius. Prašo lietuviškų knygų dėl kaupiamos lituanistinės bib
liotekos. Dabar knygos yra perkamos Lietuvoje. Jeigu kas norėtų 
padėti ar prisidėti prašome susisiekti su Vydūno fondu, adresu. 

Vydūno fondas 
14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. 

Arba prašom paskambinti, tel. 708—442-7147. Taip pat gali
ma susisiekti su Giedriumi e-paštu: Giedriuszi@hotmail.com. 

SKELBIMAI 
Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, £L 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Ton free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DHtMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATEŠ 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

• „Lie tuvos Naš l a i č ių 
globos" komitetas nuoširdžiai 
dėkoja už paramą Lietuvos naš
laičiams. Po $300 — Aldona 
Bradley, Newport Be&ch, CA; 
Raymond ir Danutė Puodžiū
nas, Lockport, IL; Anoniminė 
auka; Dalia S. Anysas auką 
atsiuntė Kalėdų proga vardu 
Šarūno ir Audronės Užgirių, 
Chicago, IL. Po $150 — dr. 
Petras Žemaitis, Jupiter, FL; 
Anthony ir Danutė Bobelis, 
Massapeąua Park, NY. Patricia 
A. Zakiewicz, Atkinson, NH; 
Kazys Almenas, College Park, 
MD; Lithuanian Roman Cat-
holic Women's Alliance (kuopa 
3) — Stasė Visčius, Pres., 
Brighton Park, IL; Egidijus ir 
Roma Žilionis, Baltimore, MD; 
Victo-ria Norvilas, Detroit, MI; 
Van Domanskis, Jupiter, FL; 
Li-thuanian American League 
of Illinois, Pranas Ju rkus , 
Treas., Downers Grove, IL. Po 
$100 — Rita J. Pugliese, Med-
ford, NJ; H. Marlene Zavada, 
Medford Lakęs, NJ; Anoni
minis aukotojas, kuris padarė 
auką pagalba Microsoft Giving 
Campaign, Princeton, NJ; 
Florence Strouphauer, Pine 
Grove, PA. $30 — Betty A. 
Kwader, South Montrose, PA. 

$100 Almos fondui atsiuntė 
auką a ta Bronio Railos aštuo
nių metų mirties atminimą 
pagerbiant, žmona Donata, 
dukros Nerija ir Undinė. 

Visiems aukotojams komi
teto nariai ir našlaičiai esame 
labai dėkingi. Lietuvos Naš
l a i č ių globos k o m i t e t a s , 
2711 West 71 s t S t r e e t , 
Chicago, DL 60629. Tel . 773-
476-2655. 

•PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius*? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio* Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Advoka tas 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVTLAS 
Tel . 312-580-1217 

135 SLaSalte#2300 Chicago, IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Gerbiamieji Lietuvių 
Fondo nariai 

Maloniai kviečiame Jus 
dalyvauti Lietuvių Fondo me 
t in iame narių suvažiavime 
2005 m. balandžio 30 d. , 9:30 
vai. ryto, Pasaulio Lietuvių cen 
tre, Lemonte. 

Jeigu negalite asmeniškai 
dalyvauti, įgaliokite kitą suva
žiavime dalyvaujantį Lietuvių 
Fondo narį arba vieną iš Lietu
vių Fondo vadovybės narių, 
atsiųsdami įgaliojimą į Lietu
vių Fondo raštinę, 14911-127th 
Street, Lemont, IL, 60439. 

Iki malonaus pasimatymo 
suvažiavime balandžio 30 d . 

• „Sau lu t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Anne ir Paulius Sidriai 
$100, dr. Petras V. Kisielius 
$300, Vytenis Lietuvninkas 
$100, dr. Vita Valadkienė $50, 
Milda Jakštienė $20, Gražina 
$5, Jonas Treška $20, Vytas 
Tamulis $20; A.a. Stasio 
Rudžio atminimui aukojo Eglė 
ir Arvydas Paulikai su šeima 
$300, Aldona Shumway $50, 
Indrė (Paliokaitė) ir Donatas 
Tijūnėliai $50. Labai ačiū, 
„ S a u l u t ė * ( „ S u n l i g h t O r p -
h a n Aid") 414 F r e e h a u f St., 
Lemont , IL 60439, t e l . (630) 
243-7275. TAX I D # 36-
3003339. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais jmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Sa 
vings, 2212 West Cermak 
Road. TeL (773) 847-7747 
Į . 

MĮLHiiihi M>yluit»Į, ĮĮHHHUJ. 

UkraŠMe hi'MMŠni tušnuoUf 

Ne Mda . DRAUGAS jOsų 

mat Tciulfln imiiMiilifciiI 
U*. 773-585-95O0 

artdsukti i DRAUGO 

4S4SW.«3SL, Chicago, 
L 60629. 
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