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name 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Vai, tie renginiai! 
Prieš pusšimtį metų 
nugalėta polio liga. 

3psl. 

Karoliui Milkovaičiui 
— 90! Filantropinės 
veiklos pavyzdys. 
Naudingos žinios JAV 
LB Socialinių reikalų 
tarybos skiltyse. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Popiežiaus Jono 
Pauliaus II asmenybė. 
Atgimsta Aldonos 
Stempužienės dainos. 
Violeta Urmana vėl 
dainavo New York 
„Met". Operų pasaulyje 
pasidairius. Talentui 
išsiskleisti laiko ribų 
nėra. 

Popiežiaus laidotuvės 
Vatikane. Rašinių apie 
tėvynę konkursui 
pasibaigus. 

5 psl. 

„Cavalleria Rusticana" 
jau žengia į rampos 
šviesą. DF skiltis. 

8 psl. 

rtas 
* Keturiol ikmetis Ričar

das Berankis iškopė \ pir
mojo Karibų jūros šal ių re
giono atvirojo jaunių teniso 
čempionato Barbadose pusfina
lį. Lietuvos tenisininkas ket
virtfinalyje 6:3, 3:6, 6:4 nu
galėjo šeštąją turnyro raketę 
septyniolikmetį austrą Peter 
Kazianschuetz. R. Berankio 
varžovu pusfinalyje bus antroji 
varžybų rake tė šešiolikmetis 
Indijos atstovas Akshay Bajo-
ria. 

* Vokietijoje vyksta 33-
as is tarptaut in i s „Chemis-
try Cup* bokso turnyras, ku
riame dalyvauja 63 sportinin
kai iš 9 šalių. Geriausiai iš trijų 
lietuvių sekasi Jaroslavui Jakš
to (daugiau nei 91 kg), kuris 
turnyro ketvirtfinalyje nokau
tavo prancūzą Mohamed Sa-
moud. 

* Missouri universiteto 
s tad ione pras idė jo antra 
kartą reng iamos Audrey Wal-
ton lengvosios atletikos daugia-
kovininkų varžybos, kuriose 
pirmą kartą JAV moterys run
giasi dešimtkovėje. Tarp daly
vių yra Atėnų olimpinių žaidy
nių vicečempione septynkovėje 
Austrą Skujytė. Lietuvos spor
tininkės t ikslas šiose varžybose 
— pasaulio rekordas. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva pri ims Balta
rusijoje uždarytą universi
tetą. 

* Žydai džiaugiasi val
džios reakcija į Šiaulių radi
kalo antisemitinius pareiški
mus. 

* Lietuvoje v iešės Dani
jos gynybos ministras. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.694 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Dabartinėje visuomenėje prezidento kalba tampa nesvarbi 
DOVILĖ JAKNIŪNAITĖ 

Vilnius , balandžio 15 d. 
(ELTA) — Po dvejų metų per
traukos Lietuva vėl sulaukė me
t inės savo prezidento kalbos. 
Kalbos, pagal Konstituciją tu
rinčios apžvelgti „padėtį Lietu
voje, Lietuvos Respublikos vi
daus ir užsienio politiką". Kal
bos, vienų jau pavadintos „enci
klopediniu Lietuvos politikos ir 
visuomenės problemų sąvadu" 
(Algis Krupavičius), kitų — ge
riausiu iki šiol pasakytu meti
niu pranešimu (Vladimiras 

Liaučius), dar kitų įvardintos 
abstrakčia, paviršutiniška ir pa
našiai. Reiktų dar pridėti, kad 
tai kalba, sulaukusi bene prieš
taringiausių vertinimų nei bet 
kuris iki šiol perskaitytas prezi
dento metinis pranešimas. 

Šįkart norėtųsi ne tiek pri
sidėti prie kurios nors pusės, 
kiek žvilgtelėti kitokiu kampu į 
šią kasmetinę tradiciją ir pa
klausti: kam mums reikalinga 
metinė prezidento kalba? 

Klausimas neturėtų atrody
ti įžūlus ar netikėtas. Gal net la
biau stebėtina tai, kaip retai jis 

nuskamba. Mat bandymas su
prasti , ką mums, t am tikrai Lie
tuvos grupei a r atskiriems pi
liečiams, reiškia metinis prane
šimas, gali leisti suprasi ir da
bart ines reakcijas, ir požiūrį į 
prezidentą. 

Nežinau, kokiu pavyzdžiu 
rėmėsi mūsų Konstitucijos kū
rėjai, pr iskirdami šią pareigą 
prezidentui , t ač iau bene aiš
kiausias ir žymiausias preziden
tinių kalbų analogas yra kasme
tinis JAV prezidento kreipima
sis į Kongresą ir t au tą apie pa
dėtį Valstijose, dažnai ir visame 

pasaulyje. Š iame kreipimesi 
JAV prezidentas pateikia ir arti
miausių metų vyriausybės veik
los planus, ir savo ateities vizi
j a s . 

Kaip žinome, šios kalbos 
svarbios ne tik JAV piliečiams. 
Viso pasaulio žiniasklaida, taigi 
kar tu ir jos skaitytojai/žiūrovai 
atidžiai seka, ką pasakys JAV 
prezidentas. Mat čia dažnai ga
lima išgirsti, ko reiktų laukti iš 
galingiausios pasaulio valstybės 
jos vidaus ar užsienio politikos 
atžvilgiu. 

Be abejo, nėra garbinga sug

retinti visiškai skritingų svorio 
kategorijų valstybes ir jų prezi
dentus. Bet galima sutikti, kad 
pagrindinė idėja bendra: prezi
dentas parodo savo buvimą, 
„primena", kas yra valstybės 
vadovas, pateikia savą suprati
mą apie tai, kas vyksta šalyje ir 
kaip reiktų gyventi toliau. 

Prezidentas Valdas Adam
kus kaip tik ir padarė tokį pra
nešimą: išdėstė šalies proble
mas (susvetimėjimas, tautos ny
kimas), pabandė identifikuoti 
„kaltininkus" ar „grėsmes" (oli
garchija). Nukelta į 7 psl . 

Pozicija ir opozicija nori 
Vilnius , balandžio 15 d. 

(BNS) — Seimo rūmuose įsikū
rusio Europos informacijos cen
tro patalpose surengtas steigia
masis neformalaus Europos 
klubo, vienijančio parlamenta
rus ir visuomenės atstovus, su
sitikimas. 

Klubo įkūrėjai tikisi, jog ne
formalių diskusijų metu gimę 
pasiūlymai vėliau bus perkelti 
ir į Seimą. 

„Tai turėtų būti tas katilas, 
kuriame neturėtų matytis tų 
skirtumų, kurie sutrukdo opo
zicijos pasiūlymų priėmimą. 
Mes privalome įnešti savo, lie
tuvišką indėlį į bendros Euro
pos tąsą", pažymėjo vienas klu
bo iniciatorių, buvęs vyriausią
sias euroderybininkas Petras 
Austre vičius. 

„Jeigu klube opozicija ir po
zicija susitars, tai ir Seimui 
nieko kito neliks kaip pritarti 
po formalių diskusijų", antrino 
klubo steigėjus pasveikinęs 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Česlovas Juršėnas. 

Prezidento Valdo Adam
kaus vardu klubo steigėjus pa-

Parlanientarai: 
deklaracija. 

i&i*i trv i c i u a ilionienė pasirašė po klubo įsteigimo 
Tomo Č e r a i š e v o (ELTA) auotr. 

sveikinęs prezidento patarėjas s i tar imus. ir moksleivijos atstovus. 
Ramūnas Vilpišauskas taip pat Klubo veikloje panoro daly- „Tai buvo noras suburti 
pažymėjo, jog neformalių disku- vauti 30 Seimo narių ir 6 euro- vienminčius, norinčius išsakyti 
sijų metu pasiekti susitarimai par lamentara i . \ klubo susitiki- atvirą nuomonę apie Lietuvą 
padeda pasiekti ir formalius su- mus ket inama kviesti jaunimo Europoje", sakė P. Auštrevičius. 

Išrinkta geriausia kultūros laida 
Vilnius , balandžio 15 d. 

(ELTA) — Geriausia 2004 m. 
televizijos kultūros laida tapo 
Lietuvos televizijos rodytas lai
dų ciklas „Mūsų miesteliai". 
Konkursą nugalėjusios laidos 
autoriai — žurnalistė Nijolė 
Baužytė ir režisierius Romas 
Jarašauskas . 

Geriausios metų TV kultū
ros laidos konkursą jau trečią 
kartą surengė Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija (LRTK), 
skatindama televizijas ir auto
rius kurti ir rodyti aukštos ver
tės kultūros laidas. Konkursui 
buvo pateikta 20 įvairių televi
zijų laidų. J a s vertino LRTK 
nariai ir žinovai. 

Išrinkusi geriausią 2004 m. 
TV kultūros laidą, komisija nu
statė dar septynias laureates. 

Konkurso laureatėmis tapo 
dvi per Lietuvos televiziją rody
tos laidos — Liudvikos Pociū-

Lietuvos prezidentas sveikina 
JAV Kongreso nutarimą 

. įį^ 

Nijolė Baužytė 
Mykolo Ambrazo 'ELTA) nuotr 

nienės vedama „Laiko ženklai. 
Kosakovskių albumai" ir gru
pės autorių laida „S. Nėris. Is
torinis laikas". 

V i l n i u s , balandžio 15 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus sveikina JAV 
Kongreso nutarimą, raginantį 
Rusiją pripažinti Baltijos vals
tybių okupaciją ir aneksiją. 

„Labai svarbu, kad nepa
mirš tami ir mažoms valstybėms 
lemtingi istorijos įvykiai", sakė 
prezidentas. 

V. Adamkus taip pat pabrė
žė, kad šis JAV Kongreso doku
mentas neleis pamiršti to, kas 
iš tikrųjų įvyko Baltijos kraš
tuose 1940-1991 m. 

„Politikoje negalime igno
ruoti demokrati jos vertybių, 
moralės bei laisvės idealų. Ti
kiuosi, jog Rusijos valdžia išgirs 

raginimą pripažinti ir pasmerk
ti 1940-1991 metų Sovietų Są
jungos Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupaciją bei aneksiją", 
teigia V. Adamkus. 

Prezidentas išreiškė viltį, 
kad 1945-1991 m. etapas su
lauks ir aiškaus Europos įverti
nimo. 

Nutarime, kuriam pritarė 
JAV Kongreso Atstovų rūmai ir 
Senatas, teigiama, kad „Rusijos 
Vyriausybė turė tų aiškiai ir ne
dviprasmiškai pripažinti ir pas
merkti neteisėtai Sovietų Są
jungos 1940-1991 m. įvykdytą 
Baltijos valstybių Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos okupaciją ir 
aneksiją". 

Parlamentarai susirūpino 
l ietuvių kalbos padėt imi ES 

Konservatoriai prašo premjerą 
pasiaškinti 

Vilnius , balandžio 15 d. 
(BNS) — Opoziciniai konserva
toriai paprašė premjerą Algirdą 
Brazauską paaiškinti, kaip cir
ko iliuzionistų triukas tapo Vy
riausybės prioritetu. 

Tėvynės sąjungos frakcijos 
Seime nariai Jurgis Razma ir 
Rimantas Dagys susidomėjo, 
kuo remdamasis premjeras ledo 
luitų kube „užsišaldžiusiems" 
iliuzionistams broliui ir seseriai 
Dianai ir Arvydui Gaičiūnams 
iš Vyriausybės rezervo fondo 
trečiadienį paskyrė po 5.000 li
tų premijas. 

Pasak konservatorių, Biu
džetinės sandaros įs tatymas 
numato, jog Vyriausybės rezer
vo lėšos naudojamos ypatingų 

situacijų padariniams pašalinti, 
dalyvavimui tarptautinėse ope
racijose bei kitoms reikmėms 
pagal Vyriausybės nustatytus 
prioritetus. 

„Darant prielaidą, jog var
gu ar šis skyrimas gali būti 
grindžiamas dalyvavimu tarp
tautinėse operacijose ar ypatin
gų situacijų padarinių pašalini
mu, belieka kitos reikmės — pa
gal Vyriausybės nustatytus pri
oritetus. Norėtume žinoti. pagal 
kurį konkretų Vyriausybės prio
ritetą buvo skirtos minėtos iš
mokos?", premjero klausia kon
servatoriai. 

A Brazauskas iliuzionistų 
akciją vadino žygdarbiu, kuris 
garsina Lietuvą pasaulyje. 

Vi ln ius , balandžio 15 d. 
(BNS) — Seimo nariai panoro, 
jog Europos Sąjungos oficialios 
kalbos statusą turint i lietuvių 
kalba da r būtų pripažinta ir 
darbo kalba, tokia kaip anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbos. 

Tokį pasiūlymą pateikusios 
Seimo Europos reikalų komite
to, na rės liberaldemokratės Auš
rinės Marijos Pavilionienės 
nuomone, priešingu atveju lie
tuvių kalba bus toliau diskrimi
nuojama. 

„Jeigu mes sujungsime į 
vieną oficialios ir darbo kalbos 
terminą, tokios diskriminacijos 
nebus", sakė A. Pavilionienė. 

Par lamentarės vyras Rolan
das Pavilionis yra Europos Par
lamento narys. 

„Darbo kalbos s ta tuso 
mums art imiausiu metu niekas 
neduos, bet Vyriausybė neturi 

daryt i jokių nuolaidų, jeigu at
siras pasiūlymų taupyti verti
mo sąskaita", sakė Seimo opozi
cijos vadovas konservatorius 
Andrius Kubilius. 

Vaizdo konferencijoje su 
ERK nariais dalyvavę Lietuvos 
atstovybės prie Europos Sąjun
gos Briuselyje vadovai tikino 
nuolaidų nedarantys, o kartais 
dėl prasto vertimo stabdantys 
teisės aktų priėmimą. 

Briuselyje t rūksta vertėjų iš 
lietuvių kalbos, nors ntio praė
jusių metų gegužės 1-osios lie
tuvių kalba tapo viena iš 20 ofi
cialių Europos Sąjungos kalbi;, 
kuriomis rengiami dokumentai. 

Seimo atstovė Europos Par
lamente Rūta Bunevičiūtė pa
brėžė, jog pirmiausiai siekiama 
užtikrinti EP plenarinių posė
džių. EP vadovybės, komitetų 
susitikimų kalbų vertimą. 

V. Janukovič 
apkaltintas 

Lietuvoje 
plovęs pinigus 

Vilnius, balandžio 15 d. 
(BNS) — Ukrainos prezidento 
rinkimus pralaimėjęs Viktor 
Janukovič apkaltintas dėl itin 
didelių pinigų plovimo Lietu
voje. 

Ukrainos vidaus reikalų 
ministras Jurij Lucenko, inter-
netinėje laikraščio „Ukrainska-
ja pravda" svetainėje atsakyda
mas į skaitytojų klausimus, pa
reiškė, kad prorusiško kandida
to į šalies prezidento postą V. 
Janukovič rinkimų kampanijai 
skirti 130 mln. JAV dolerių bu
vo išplauti Lietuvoje, rašo dien
raštis „Respublika". 

J. Lucenko taipogi teigė, 
kad buvusiam Ukrainos prem
jerui ir kandidatui į šalies pre
zidentus V. Janukovič, „kaip 
vienam iš pagrindinių pažeidi
mų per rinkimus organizato
rių", gali būti iškelta baudžia
moji byla. 

Pasak dienraščio, Lietuvos 
pareigūnai neturėjo žinių, kad 
per Lietuvos bankus būtų plau
tos milijoninės sumos, nors 
apie visas finansines operaci
jas , siekiančias bent 50,000 li
tų, bankai privalo pranešti Fi
nansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybai (FNTT). 

Lietuvos 
kardinolo 

galimybė tapti 
popiežiumi — 

1 iš 50 
Vilnius, balandžio 14 d. 

(BNS) — Lietuvos kardinolo 
Audrio Juozo Bačkio galimybė 
tapti popiežiumi — viena iš 
penkiasdešimties, teigia religi
jotyrininkas. 

Pirmadienį katalikų kardi
nolų konklava pradės rinkti 
naują popiežių. Visas pasaulis 
spėlioja, kas bus naujasis Kata
likų bažnyčios vadovas. Tuo 
tarpu kai kurios užsienio nau
jienų agentūros Vilniaus arki
vyskupą metropolitą A J . Bač-
kį įvardija kaip vieną iš galimų 
kandidatų tapti popiežiumi. 

Kaip teigė religijotyrinin
kas Paulius Subačius, progno
zuoti, kas bus popiežius — spe
kuliatyvu. 

„Popiežiumi gali būti bet 
kuris suaugęs krikščionis vyras 
iki 80 metų. Beveik neabejoti
na, kad naujasis popiežius bus 
išrinktas iš pačių kardinolų, 
nors teoriškai jie gali išrinkti 
bet kokį krikštytą vyrą", kalbė
jo P. Subačius. 

Anot jo, popiežiumi tapti 
daugiau galimybių turi Romos 
kurijos veikloje pasižymėję, už
sienio kalbų mokantys, jaunes
ni kardinolai. 

„O sąrašas tų, kurie įvairių 
veikalų yra parašę, kurie kalbų 
daugiau moka, kurie yra pasi
žymėję, pagarsėję, dalyvavę 
tarptautir.uose kongresuose — 
jų yra mažų mažiausiai 30-40. 
Taigi tikimybė ir yra 1 iš 40, 1 
iš 50. Toks kandidatų ratas yra 
ir svarstomas", sakė P. Suba
čius. 

Popiežių rinks 115 kardino
lų rinkėjų, kuriems dar nėra 
sukakę 80 metų. 

J . A Bačkis yra dirbęs Va
tikano valstybės sekretoriate, 
moka lietuvių, prancūzų, italų, 
lotynų, anglų, vokiečių, olandų 
kalbas, šiek tiek ispaniškai, ita
liškai, lenkiškai. 

Nukelta \ 7 psl. 

Baltijos šalyse veikia pogrindinės 
komunistų partijos 

Maskva, balandžio 14 d. 
(BNS) — Pogrindinės komunis
tų partijos veikia visoje posovie
tinėje erdvėje, taigi ir trijose 
Baltijos šalyse, tvirtina vienas 
iš Rusijos komunistų partijos 
(RKP) vadovų. 

RKP Centro komiteto sekre
torius Oleg Kulikov pareiškė, 
kad šeštadienį Maskvoje prasi
dedančiame 33-iajame SKP-
KPSS suvažiavime dalyvaus ir 
Estijos, Latvijos bei Lietuvos 
pogrindinių komunistų partijų 
atstovai. 

O. Kulikov teigimu, suva

žiavime iš viso dalyvaus 16-os 
komunistų partijų, veikiančių 
posovietinės erdvės valstybėse, 
vadovai, tarp jų Ukrainos, Mol
dovos, Gruzijos, Kirgizijos, Ka
zachstano, Azerbaidžano, Armė-

,nijos, taip pat nepripažintų 
respublikų — Abchazijos, Pietų 
Osetijos ir Padnestrės atstovai. 

Svažiavimas išrinks naujus 
vadovaujančius SKP-KPSS or
ganus. „Labai tikėtina, kad šios 
tarptautinės koalicijos vadovu 
gali būti išrinktas RKP vado
vas Genadij Ziuganov", sakė O 
Kulikov. 

Naujausi Aplinkos apsaugos ministerijos tyrimai parodė, kad šiuo metu 
Lietuvoje gyvena ne daugiau 150 vilki; Jie saugomi, jų ėmimas iš lizdų, 
bandymas laikyti nelaisvėje vertinamas kaų nusikaltimas gamtai. Nese
niai pasibaigus vilkų medžioklės sezonui, vjJkai tun ilgą ramybės periodą 
— iki rugpjūčio pradžios. Gegužę gimsta vilkų jaunikliai, kūne per vasarą 
s u s t i p r ė j a ir r u g p j ū t į pradeda k l a j o n e s SHemono Paltanavičiau* (ELTA) nuotr 
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Iš Ateitininkų 
Gyveninio 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

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

KĄ 
GALVOJI? 

VISI KVIEČIAMI PASKIRTI 15 MINUČIŲ 
ATEITININKŲ APKLAUSAI 
Pasikalbėjimas su apklausos 

sudarytoju Vytu Klioriu 

Atei t in inkų jubi l ie j inė stovykla, kaip jau ž inoma, įvyks birželio 
29 — liepos 4 d ienomis Dainavoje. Ta proga Vytas Kliorys paruošė 
ateit ininki jos narių apklausos anketą, j kurią visi ate i t in inkai , tiek 
aktyvūs, t iek snūstelėję, bus kviečiami atsakyt i . Romualdas 
Kriaučiūnas uždavė Vy tu i Kl ior iui keletą klausimų. 

K o k s a p k l a u s o s t i k s l a s ? 
Jubiliejinės stovyklos tema 

yra „Quo Vadis" - ku r einame?" 
Tačiau aišku, kad nor in t į tą 
klausimą t i nkamai a t s aky t i , 
tu r ime žinoti — „ k u r daba r 
stovime". 

Kai buvo ta r iamas i dėl ga
limų stovyklos temų, visi — 
sendraugiai, s tudentai ir moks
leiviai — labai vieningai pr i ta rė 
apklausos idėjai. Visų sąjungų 
atstovams buvo aišku, kad rei
kia surinkti žinių apie nar ių 
veiklumą a r neveiklumą, ir, kad 
būtina suprasti nar ių nuomo
nes ir įsitikinimus. Tik tokiu 
pagrindu galima planuoti toli
mesnę veiklą. 

K o k i a y r a a p k l a u s o s a p i m 
t is? 

Apklausa susideda iš beveik 
50 klausimų. Klausimai logiš
kai pasidalina į ke tur ias pa
grindines dalis: a) demografi
niai klausimai — amžius , lytis, 
ir pan. b) klausimai apie daly
vavimą ateit ininkų veikloje, c) 
klausimai apie l ietuviškumą ir 
d) klausimai apie katalikišku
mo prakt iką ir į s i t ik in imus . 
Internetu į apklausą atsakyti 
už t runka apie 10 minučių. 
Atsakyti į k l a u s i m u s r a š t u 
užtrunka keletą minučių ilgiau. 

Kas a p k l a u s o j e t u r ė t ų da ly 
v a u t i ? 

Visi Šiaurės Amerikos sen
draugiai, s tudentai ir mokslei
viai. Pabrėžiu žodį "visi", nepai
sant kada paskutinį kar tą ak
tyviai dalyvavo veikloje. Labai 
svarbu pasiekti kuo daugiau 
narių, kad sus idarytų aiškus 
veiklos vaizdas. Je i apklausa 
bus plat inama tik per susirin
kimus, praleisime progą sužino
ki, kodėl kiti nariai susirinki
muose nedalyvauja, o ta i labai 
svarbu sužinoti, kad būtų gali
ma planuoti , ka ip pagyvinti 
veiklą. 

Taip pat norėčiau pabrėžti, 
kad visi apklausoje gali drąsiai 
dalyvauti , nes a n k e t a anoni
minė. Nereikia rašyti nei savo 
vardo, nei pavardės, nei adreso, 
telefono, ar panašiai . Visi duo
menys bus suvesti ir pristatyti 
tik bendrai. 

Ar l a u k i a m a i r L i e t u v o s 
a t e i t i n i n k ų d a l y v a v i m o ? 

Šiuo metu apklaus iame tik 
Šiaurės Amerikos atei t ininkus. 
Tačiau nus iunčiau apklausos 
pavyzdį Federacijos vadui Liu
taurui Serapinui. Būtų galima 

Čikagos jaunučiai praleido dieną šv. Kazimiero kapinėse, apžiūrėdami senuosius ir naujuosius paminklus. 
Berniukų būrys prie Čikagos jėzuitų paminklo. Iš k: vad. Algis Grybauskas, Aleksas Kubil ius, Matas Blekys, 
Antanas Riškus, Kovas Polikaitis, Tomas Čyvas, Vidas Kulbis, vad . Algis Kasniūnas, Kajus Kavaliauskas. 

Ruošiama meno paroda Jubiliejinėje stovykloje 
Kvietimas dailininkams parodyti savo darbus 

A t e i t i n i n k u apk lausa jau i n te rne te ! Užsuki te į 
w w w . a t e i t i s . o r g ir atsakyki te į k lausimus. 

Siekiant paskatinti jaunųjų 
meninius bandymus bei 
praturtinti stovyklą prity

rusių dailininkų kūryba, Ateiti-

apklausą lengvai pritaikyti Lie
tuvos atei t ininkams. Tereikėtų 
pakeisti a rba pridėti keletą 
klausimų. Tuomet būtų galima 
palyginti Lietuvos ir Šiaurės 
Amerikos ateit ininkų veiklumą 
ir nuomones. Manau, kad tai 
būtu labai įdomu, bet tai jau 
ateities projektas. 

K a i p a p k l a u s a b u s p l a t i na 
m a ? 

Tikimės, kad visi mokslei
viai ir studentai atsakys į ap
klausą elektroniniu būdu — per 
internetą. Taip pat nemažai 
sendraugių (arba jų šeimos na
riai) gali prieiti prie interneto. 
Tereikia in t e rne te surast i 
pagrindinį S. Amerikos ateiti
ninkų sveta inės puslapį 
(wwfw.ate i t i s .org) . Ten bus 
nuoroda į apklausos tinklalapį 
— „Ateitininkija 2005 — narių 
apklausa". 

Ar n e t u r i n t i e j i i n t e r n e t i n i o 
ryš io t a i p p a t g a l ė s apklau
soje d a l y v a u t i ? K u r j ie 
t u r ė t ų k r e i p t i s dė l apklau
sos a n k e t o s ? 

Pirmiausia siūlyčiau, kad 
užeitų pas draugą, kuris turi 
priėjimą prie interneto. Tą iš 
tikrųjų r imta i siūlau, nes 
kiekviena elektroniniu būdu 
atsakyta anke ta mums labai 
palengvina darbą. Rezultatai 
yra automatiškai persiunčiami 
ir suskaičiuojami. O „popieri
nes" anketas reikės ne tik pir
myn ir atgal paštu siųsti, bet ir 
a tsakymus reikės perrašyti į 
kompiuterį. 

Popierinę versiją įdėsime į 
Ateitininkų svetainę, kad kiek
viename mieste būtų galima 
atsispausdinti , kiek kam reikia. 
Galų gale galima man paskam
binti (216-531-6459) ir aš paštu 
išsiųsiu, kam t ik reikia. 

Koks y r a a p k l a u s o s termi
n a s , iki k a d a a p k l a u s a tur i 
b ū t i g r ą ž i n t a i r k a m ? 

Jau dabar rasi te apklausos 
klausimus internete. Terminas 
yra birželio 1, kad liktų užten
kamai laiko rezultatus suvesti 
ir išanalizuoti prieš stovyklą. 
„Popierines" anke ta s galima 
grąžinti man pačiam: Ateiti
ninkija 2005 - Narių Apklausa, 
c/o Vytas Kliorys, 24985 Plea-
san t Trail, Cleveland, OH 
44143. 

K u r i r k a i p b u s paske lb t i 
r e z u l t a t a i ? 

Rezultatai pirmiausia bus 
paskelbti per Jubiliejinę stovyk-

ninkų jubiliejinės stovyklos 
metu bus ruošiama meno paro
da. Parodoje kviečiame daly
vauti visus dai l ininkus atei

t ininkus, dailę 
studij uoj ančius 
moksleivius ir 
s t u d e n t u s , 
kūrybinį bran
dumą pasieku
sius sendrau
gius. Ypatingai 
kviečiami tie 
d a i l i n i n k a i , 
kurie jaunystė
je buvo aktyvūs 
ateitininkai. 

Stovyklos metu 
j a u n u č i a m s 

bus ruošiama atskira paroda ir 
jiems žinias apie tai suteiks 
kuopų globėjai. 

Jubiliejinė ateitininkų sto
vykla įvyks Dainavoje birželio 
29 — liepos 4 dienomis. Pa
rodą koordinuoja Danguolė 
Kuolienė, Taura Underienė ir 
Vita Reinytė. Norintys parodo
je dalyvauti ar daugiau apie ją 
sužinoti, yra prašomi kreiptis į 
Danguolę Kuolienę tel.: 781-
383-6081 arba el.paštu: dan-
guole@kuolas.com . 

Nida Aleksaitė jau ruošiasi parodai . 

Registracija stovykloms Dainavoje 

jaunučių 

Registracija į š.m. Jaunučių 
vasaros stovyklą vyksta šiuo 
metu. Stovykla įvyks š.m. lie
pos 14 - 24 d. Dainavoje. Jei dar 
nesate atsiuntę savo registra
cijos anketas, nedelsiant užsu
kite į ateitininkų interneto sve
tainę: www.ateitis.org Ten 
rasite visą stovyklos informaci
ją ir reikalingas registra-
vimuisi anketas. 

Registratorė Grasilda Rei
nytė mielai atsakys į jūsų 
klausimus, jai parašius: 

grasilda@sbcglobal.net. 
Jei turite klausimų susiju

sių su pačią stovyklą a r jos pro
gramą, rašykite JAS centro val
dybos pirm. Laimai Aleksienei: 
laleksa@ameritech.net 

Sendraugiu 

2005 Ateitininkų sendrau
gių stovykla įvyks liepos 24 d-
31 d., Dainavoje. Stovyklos te
ma — „Žymus žmonės". Regis
tracija naujiems stovyklauto
jams prasidėjo balandžio 15 d. 
Ateitininkai sendraugiai norin
tys dalyvauti prašomi skam
binti Rūtai Kulbienei tel. 708-
447-7121. 

Jubiiiefmė 

Nepraleiskite istorinio mo
mento! Visi moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai kviečiami 
dalyvauti Jubiliejinėje stovyk
loje, birželio 29 - liepos 4 d. 
Registruokitės pas Živilę Vait
kienę, 3321 Alla Drive, Seven 
Hills. OH 44131 El-paštas: 
s tovykla@ateit is .org 

lą. Neturiu abejonių, kad bus 
įdomių rezultatų. Bus daug me
džiagos diskusijoms ir progos 
išanalizuoti dabartinę mūsų pa
dėtį. Po stovyklos, visa medžia
ga bus perkelta į ateitininkų 
interneto svetainę, kad visiems 
būtų lengvai prieinama. 

Ar panašių apklausų a te i 
t in inkų t a r p e y ra buvę i r 
praeityje? Ar b e n t kai ku
r iuos gau tus rezu l ta tus b u s 
galima palyginti s u k i t a i s , 
ankstyvesniais r e z u l t a t a i s ? 

Žinau, kad prieš 30 metų 
tuometinis „Ateities" žurnalo 
redaktorius kun. Kęstutis Tri
makas pravedė nemažą ap
klausą, kurios rezultatai buvo 
skelbiami net per t r is „Atei
ties" žurnalo numerius. Kai ku
riuos klausimus pakartojome ir 
rezultatus bus galima palyginti. 
Ar po to buvo kitų apklausų — 
nežinau, dar neperžiūrėjau vi
sus .Ateities" komplektus. 

Taip pat turėčiau paminėti, 
kad susisiekiau su „Zogby In
ternational" (panašus į Gallup). 
kurie du kart per metus prave
da išsamias JAV katalikų ap-

Dermato log i jos l igų i r odos vėžio 
specia lybė , k o s m e t i n ė chirurgija, 

viso v e i d o a t j a u n i n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. DL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage, Edvvard ir Bmhurst ligoninėms. 

klausas. Didelė dalis mūsų ap
klausos apie katalikiškus įsiti
kinimus naudoja tuos pačius 
klausimus. Taigi bus galima 
palyginti, kiek mes ateitininkai 
panašūs arba skir iamės nuo 
JAV katalikų. 
Ką da r n o r ė t u m e pasakyt i 
apie Ate i t in ink i jos apklau
są? 

Pirmiausia norėčiau padė
koti visiems, kurie iškėlė ir pa
rėmė mintį, kad apklausa rei
kalinga. Antra, t iems, kurie 
prisidėjo prie apklausos api
pavidalinimo. Trečia, kviesti 
absoliutiškai visus ateitininkus, 
jaunus ir senus, pašvęsti 15 
minučių a tsakant į apklausos 
klausimus. Kuo didesnis skai
čius dalyvaus, tuo naudingesni 
bus rezultatai . O ketvirta, 
žinoma, pakviesti visus atvykti 
į Jubiliejinę stovyklą ir asme
niškai dalyvauti rezultatų pri
statyme bei padiskutuoti su 
draugais ką visa tai reiškia. 
Ačiū už s u t e i k t ą informaci
ją. Sėkmės informaci jos su
telkime. L a u k s i m e rezulta
tų ir i švadų . 

EDMUNDAS VT2NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Vaiandos pagal susitarimą 

Dr. D A L I A JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W . 127th Str. 
Suite 1 0 1 , Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

SURENDER LAL M.D. 
Specialybė - vidaus liaos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

/^VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
( SUSAN T. LYON, M.D. 

/ Ausų, Nosies, Gerkles ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. College Drive, Suite 208 
^ - Palos Heights, IL 60463 

k Tel. 708-361-9199 
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MARIUS KAT1UUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-74*8230 
www.certertorsurgeryandbreaslrHeflru^ 

Dr. VILIUS MIKArnS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S 640 S. Khgery Hwy, VVicvvbrcck 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFS DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės \r gydymo specialistai. 
Bgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
a Giove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTL] GYDYTOJAS 

Uetuvėms sutvarkys danfe už pneramą kainą. 
Sussa.Tnui kabėti angBkai afta lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, R. 
Te l . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

Dr. Vida i.PuodžiOnienė 
Heatthy Connecuon 
CNraoracSjc & Rehab 

OMc 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201^02, Lockport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame Hetuviškai 

Dr. V.J. VASAJTIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTrC PHYSTCIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros. kaMo, gstae sfosuanu 

Gr mjgrgnos), sportinu traumų apocalasta* 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
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 
Holy 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 TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviukai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Puiaski 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 
630852-9400 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. į l į s t , Chicago, L6C655 
773-2330744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745WintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
TeL 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMOKĄS, MD. 
KARDKXOGAS-SHDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 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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Seattle, WA, lietuviukai 
smagiai šoka ir dainuoja 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventėje š.m. vasario 12 d. 
Mokslininko Jono Salk 
dėka, nei jų tėveliams, nei 
jiems nebereikia rūpintis 
skaudžios polio ligos pasek
mėmis. 

Zitos Petkienės nuotrauka. 

5 0 METŲ KAI NUGALĖTA POLIO LIGA 
ALEKSAS VITKUS 

Įsivaizduokite didįjį Ame
rikos miestą New York, kur ant 
tūkstančių namų durų atsiran
da kraupiai gąsdinantys pla
ka ta i su didžiulėmis raidėmis 
J N F A N T I L E PARALYSIS", o 
po jų, mažesnėmis raidėmis, 
„poliomyelitis", kar tu su per
spėjimu, kad yra skelbiamas 
karan t inas : „Kas čia negyvena, 
te neįeina, o kas gyvena — te 
neišeina". Siaubas apėmė mies
to gyventojus. 

Kai 1936 m. Spaudos fondas 
išleido Tarp tau t in ių žodžių 
žodyną, jame poliomielitas buvo 
t rumpa i apibūdintas, kaip iš 
graikų kalbos kilęs žodis, reiš
k iąs nugarkaul io smegenų 
pilkosios medžiagos uždegimą. 
Lietuviškoje Bostone leistoje 
enciklopedijoje dr. Vincas Ter-
cijonas poliomielitą (angį. polio
myelitis, arba t rumpai — polio) 
vadina epideminiu vaikų para
lyžiumi (vok. — Kinderlach-
mung) . Graikų žodis „polios" 
reiškia pilkas, o „myelon" — 
kaulų smegenys. 

Prisimenu, kad ir Lietuvoje 
būdavo, nors ir gana retai , 
susirgimų vaikų paralyžiumi. 
Tačiau Amerikoje tai buvo gana 
dažnai pasitaikanti epidemija. 
Šta i , tų lemtingų 1916 metų 
vasarą, iki liepos 1 d. vien New 
York mieste pastebėta 350 
susirgimų polio, iš kurių 75 
baigėsi mirtimi. Po kelių dienų 
ras t a dar 113 susirgimų. Ry
tojaus dieną — dar 133 susirgi
mai. New York tėvų tarpe kilo 
panika. Nežinodami kaip tuos 
savo vaikus apsaugoti, tėvai jų 
neleido išeiti iš namų. 

Tuomet pasklido gandai , 
kad ligą neša katės, ir netrukus 
buvo užmušta 70.000 kačių. Bet 
epidemija plėtėsi. Jei ne katės, 
ta i gal uodai, žiurkės, blakės, 
nešvarus pienas, ar kokie pa
razitai vandenyje? Tūkstančiai 
šeimų pasitraukė iš miesto. Bet 
netur t inga būsimosios garseny
bės Jonas Salk šeima neturėjo 
ku r bėgti ir pasiliko mieste. 
Vasaros karščiams praėjus, epi
demija nuslūgo, ir dvejų me
tukų Jonas liko nesusirgęs. 
Kraš to sveikatos priežiūros 
įs taigos iš viso suskaičiavo 
37,000 susirgimų, ir kurių net 
6,000 buvo mirtini. Vien New 
York tuomet buvo suskaičiuota 
9,000 aukų. Polio Amerikoje 
t apo viena labiausiai baimi
nančių vaikų ligų, ir taip tęsėsi, 
kol nuo jos nebuvo išrasti 
skiepai. Jų išradėjas ir buvo tas 
amer ik ie t i s dr. Jonas Salk 
(1914—1955), už savo darbą 
1954 m. gavęs, kartu su kitais 
bendradarbiais, Nobelio premi
ją. 1955 m. prezidentes Eisen-
hower iškilmingai paskelbė dr. 
Salk .žmonijos geradariu". 

Polio virusas papras ta i 
įeina į žmogaus kūną per 
burną, ir dauginasi migdolinėje 
liaukoje (tonsils) ir šiaip dar 
kvėpavimo organuose. Iš bur
nos virusai keliauja į skrandį ir 

žarnyną, kur baigiasi išmatose, 
nuo kurių užsikrečia ir kiti 
(pvz., per vystyklus). 

Anais laikais gydytojai dar 
labai nedaug žinojo apie polio. 
Iš senų Egipto raižinių, ku
riuose buvo vaizduojami jauni 
vyrai su groteskiškai kaban
čiomis, susiraukšlėjusiomis 
kojomis, buvo sprendžiama, kad 
ta liga žmonės sirgdavo jau 
daug tūkstančių metų. Tik 1840 
m. šią ligą pirmas aprašė vo
kietis Jacob von Heine, spėda
mas, kad ji esanti užkrečiamo 
charakterio. Netrukus buvo 
nustatyta, kad yra trys skirtin
gos polio rūšys. O 1908 m. aus
trai Kari Landsteiner ir Erwin 
Popper parodė, kad ši liga yra 
sukeliama virusų, kas reiškė, 
kad antibiotiniai vaistai buvo 
neveiklūs. 

Yra trys pagrindinės polio 
viruso sukeltos ligos rūšys. 
Viena jų praeina keletos dienų 
laikotarpy, nesukeldama ypa
tingų problemų. Kita. tai viru
sai įsiskverbia į nervų sistemą, 
ten paveikdami neuronus, val
dančius įvairius organizmo rau
menis, taip privesdami prie 
įvairių formų paralyžiaus. Ir 
pati pikčiausia polio viruso 
forma yra ta , kuri užpuola 
smegenis, taip sutrikdydama 
kvėpavimą ar širdies plakimą, 
kas paprastai baigiasi mirtimi. 

Kas buvo ironiška, tai fak
tas, kad ši liga dažniau pa
sitaikydavo daugiau ekono
miškai pažengusiose, o ne atsi
likusiose valstybėse. Ilgainiui 
buvo suprasta, kad, nors virusai 
žmogaus išmatose galėjo sukelti 
tą ligą, jie taip pat ir įskiepy
davo" mažus vaikus, leisdami 
jiems kelis kar tus persirgti 
labai lengva forma, kartais ir be 
jokių ligos simptomų. Tokie per-
sirgimai per ilgesnį laiką vaiko 
kūne sudarydavo automatišką 
imunitetą. Gerėjant žmonių 
gyvenimo sanitarinėm sąlygom, 
toks imunitetas nesusidarydavo 
automatiškai, todėl ir prireikė 
tikros preventatyvinės medi
ciniškos pagalbos — skiepų. 

Jonas Salk buvo per jaunas 
atsiminti 1916 metus, bet jis 
augdamas dažnai girdėdavo 
tėvus pasakojant apie tą baisią 
epidemiją. Suaugęs jis įstojo į 
New York University medicinos 
mokyklą pasiryžęs ją baigus 
netapti papras tu praktikuo
jančiu gydytoju, bet pasirinkti 
mokslinį kelią ir tyrinėjimus, 
bandant tą nuožmią ligą nu
galėti. 

Ne vien vaikai nuo tos ligos 
kentėjo. Iš istorijos žinoma, kad 
būsimasis Amerikos preziden
tas , Frankl in D. Roosevelt, 
anksčiau buvęs Karo laivyno 
pasekretoriumi, 1921 m., būda
mas jau 39 metų, susirgo polio, 
kuris atėmė jam abiejų kojų 
pojūtį visam gyvenimui. Būda
mas tur t ingas , jis 1927 m. 
įsteigė fondą rūpintis tos ligos 
paliestaisiais. 1938 m. jis įstei
gė ir garsųjį „March of Dimes" 
fondą, kurį ir mes, čia atvykę po 

II pasaulinio karo, atradome. 
Tada kūrėme šeimas, ir, susi
laukę vaikų, pradėjome, taip 
kaip ir amerikiečiai, bijoti tos 
baisios polio ligos. Skaity
davome, kad vien Amerikoje per 
pirmąją XX amžiaus pusę buvo 
rasta beveik pusė milijono polio 
susirgimų, ir drebėjome. Ste
bėjome, kaip kai kurie polio 
susirgimai paveikdavo raume
nis, reikalingus normaliam kvė
pavimui, ir su siaubu žiūrė
davom į tokius vaikus, pas
merktus gulėti elektros motoro 
varomuose „iron lungs". 

Baigęs mokslus, dr. Salk 
gavo progą dirbti kartu su gar
siu University of Michigan 
mikrobiologu Thomas Francis. 
Neseniai prasidėjęs karas 
Amerikos karinei vadovybei 
pateikė naują problemą: kaip 
išvengti ko nors panašaus, kas 
įvyko pasaulinio karo metu, kai 
kilo pasaulinė gripo epidemija, 
pareikalavusi milijonų gyvybių, 
pagal procentus daugiausiai — 
tarp amerikiečių kareivių. Kaip 
to išvengti? Armija tuojau įsakė 
dr. Francis kuo greičiau surasti 
skiepus prieš gripą. Francis 
pasikvietė Salk, ir jau po dvejų 
metų Amerikos kariams ne
reikėjo bijoti gripo. 

Nugalėjus vieną ligą, liko 
kita. Prezidento Roosevelt 1938 
m. įkurtas „March of Dimes" 
fondas visuomet ieškojo talen
tingų mokslininkų kovoti prieš 
polio. Kviečiamas prisidėti, 
Salk mielai sutiko, kai jam buvo 
pasiūlyta visakeriopa fondo 
parama, ieškant kelio, kuris 
vestų į pergalę prieš tą klas
tingą ligą. Patys ankstyvieji 
bandymai kovoje prieš geltligę 
(yellow fever) jau buvo parodę, 
kad, kovojant prieš virusų 
sukeltas ligas, ligoniui reikėjo 
susirgti tuo virusu labai lengva 
forma. Tuomet ligonio kūnas 
gaudavo progą išvystyti savo 
imunitetą, gaminant antikū-
nius, kurie galėtų pulti ir 
užmušti virusus, jei jie kartais 
bandytų į kūną įsiveržti. 

Kadangi, nors ir silpnos for
mos, virusas galėjo atsispirti 
prieš jį kovojantiems antikū-
niams, užsispyrusiam Salk toks 
kovos būdas buvo nepriimtinas, 
ir jis nutarė surasti būdą kaip 
.pagimdyti" tuos antikūnius, į 
ligonio kūną įleidžiant, j au iš 
anksto užmuštus, negyvus vi
rusus, tuo pašalinant galimybę 
jam nuo tų virusų susirgti. 
Užtruko penkeri metai, kai jam 
University of Pittsburgh kli
nikose pavyko polio virusus 
užauginti ir paskui juos 
užmušti formaldehidu. Ban
dymai su gyvuliais pavyko, ir 
Amerikos sveikatos organai 
1951 m. gruodį leido jam toliau 
dirbti jau su žmonėmis. 

Salk pirmuosius bandymus 
pradėjo 1952 m. birželį su 40 
polio ligos suluošintų vaikų, 
kurių šeimos buvo sutikę daly
vauti tame eksperimente. Buvo 
paimta jų kraujo, kad nusta
tytų, kokios rūšies polio jie buvo 

susirgę, įleista naujai atrastų 
skiepų, ir j au po kurio laiko la
boratorijos mėgintuvėliai rodė, 
kad skiepai veikė sėkmingai. 
Pilnas džiaugsmo, Salk atsi
suko į savo bendradarbius, ir 
tik teištarė: „Well done". 

Visi pakartotiniai bandy
mai buvo sėkmingi, ir jau 1954 
m. balandį Amerikos valdžia 
leido pradėti 1,8 mln. vaikų nuo 
polio skiepijimo programą. Bu
vo vedama stat ist ika, ir 
1955.04.12, praėjus lygiai 
dešimt metų nuo prezidento 
Roosevelt mirties, dr. Francis 
University of Michigan audi
torijoje padarė iškilmingą le
miamą pranešimą apie skiepų 
veiksmingumą. Į sceną buvo 
pakviesti Salk bendradarbiai ir 
kiti garbingi svečiai. Garbės 
tribūnoje atsisėdo Donna Salk, 
dr. Jonas Salk, ir jų trys maži 
sūnūs: Peter, Darrell ir Jo-
nathan. Buvo 10:05 vai. ryto, 
kai Francis baigė savo ilgą, 
pilną mediciniškų terminų 
paskaitą paprastais žodžiais: 
„Šie skiepai veikia, yra saugūs, 
efektyvūs ir stiprūs". Pasigirdo 
triukšmingas, kar tu ir labai 
entuziastingas gausiai susi
rinkusių reporterių šauksmas 
„Polio nugalėtas!" Garsusis 
CBS žurnalistas Edward R. 
Murrow tada priėjo prie 40-ies 
metų amžiaus Salk ir jam tarė: 
„Jaunas žmogau, tau čia atsi
tiko didelė tragedija — tu 
praradai anonimiškumą!" Tei
singai, Salk vardas tapo žino
mas visame pasaulyje. 

Ne visur pasaulis priėmė 
Salk skiepus. Trečiojo pasaulio 
valstybėse kilo gandas, kad 
Salk polio skiepai sukelia ne
vaisingumą. Kol tą gandą 
medikai galėjo tinkamai atrem
ti, daugelyje Afrikos valstybių 
vėl iš naujo kilo polio epidemi
jos. 

Polio skiepai pradžioje 
susidėjo iš trijų skiepų ciklo. 
Vaikai bijojo tų kartojamų 
adatų dūrių, bet, jų laimei, 1961 
m. University of Cincinnati 
virusologas Albert Sabin išrado 
stipresnius, per burną imamus 
skiepus, gaminamus iš dar gyvų 
virusų, ir adatos baimė pra
puolė. Deja, pasitaikė, kad tie 
gyvi virusai, nors ir susilpninti, 
kai kuriuos vaikus susargdin
davo. Todėl 2000 m. Salk skie
pai vėl tapo pagrindiniais polio 
skiepais. 

Salk surasti skiepai išnaiki
no polio ligą ne vien Amerikoje, 
bet ir Kanadoje, Europoje, ir 
kitur. 1992 m. Pasaulio sveika
tos organizacija (WHO) paskel
bė visą Vakarų pasaulį esantį 
laisvu nuo polio ligos, nors ir 
ragino niekada neužmiršti, kad 
polio virusas vėl gali atsigauti, 
jei nebus skiepijamas ir toliau. 
Taip ir įvyko 1979 m., kai 
prasidėjo nemaža polio epidemi
ja tarp neskiepytų Amish ben
druomenės narių Pennsylvania 
ir Maryland valstijose. Dabar 
jau dėl Salk polio skiepų veiks
mingumo nebesiginčijama. 

DRAUGAS, 2005 m. ba landžio 16 d., šeš tad ien i s 

DANUTE BINPOKIENE 

Vai, tie renginiai! 

Dažnas mūsų tautietis, ypač jau persiritęs 
pe r pusamžio slenkstį, nusiskundžia 
renginių gausumu ir nuolatiniu rengėjų 

kvietimu, raginimu, pagraudenimu, net paba
rimu. Kiekvieną savaitgalį kažkur dalyvauti — 
nelengva. Juo labiau žmogui, visą savaitę pra
leidusiam darbovietėje, turinčiam šeimą ir savų 
reikalų. Tačiau renginiai yra mūsų visuomeni
nio gyvenimo tikrovė. Taip purenamus veiklos 
dirvonus jau rado mūsų tėvai ir seneliai, po An
trojo pasaulinio karo atvykę Amerikon, o ne
t rukus renginių skaičių jie patys padidino kon
certais, literatūros vakarais, teatro spektak
liais, „baliukais" net visai šauniais „baliais". Ir 
savaitgalinių renginių pasirinkimas buvo gau
sus, ir publikos juose netrūkdavo. 

Bet pastaruoju metu vis labiau ryškėja 
visuomeninis nuovargis arba tiesiog apatija. 
Rengėjai skundžiasi, kad labai sunku didesnį 
skaičių publikos į salę įprašyti, nebent pasiūlo
ma tikrai patraukli programa. Čia ir susiduria
ma su opia problema. Vietinių meninių pajėgų, 
kurios patrauktų dėmesį, vis sunkiau sume
džioti. Atsikviesti iš Lietuvos, ypač didesnę 
grupę, kainuoja nemažai pinigo. Juk juos reikia 
ir apgyvendinti, ir honorarus mokėti, ir pavai
šinti, ir pavežioti... Kaipgi neparodysi lietuviško 
svetingumo? 

Paprastai į renginį publika renkasi dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, kad nori, kad įdomu, 
kad tikisi išgirsti ar pamatyti ypatingą pro
gramą, maloniai praleisti porą valandų. Antra: 
renginio tikslas. Jei jo pelnas skiriamas lab
darai — našlaičiams, seneliams, vargstan
tiems, religinėms institucijoms, spaudos, radijo 
ar kitos žiniasklaidos paramai. Rengėjai sten
giasi išleisti kiek galima mažiau pinigų, kad 
daugiau liktų kilniam tikslui, dėl kurio rengi
nys ruošiamas. Žmonės tai supranta ir per daug 
iš tokio įvykio nesitiki. Tai mūsų visuomeninė 
pareiga, ir nedera murmėti, jei pietūs nelabai 
skanūs, jei programa atkištinė... 

Kas kita, jei renginys reklamuojamas, kaip 
meninis, kultūrinis įvykis (pvz., Lietuvių ope

ra, dainų ar tautinių šokių šventė ir pan.). Kai 
nėra tos „atperkamosios malonės", paprastai 
lydinčios labdaros renginius, programos koky-
biškumas turi pateisinti žmonių lūkesčius. 

Bet ar privalome lankyti kiekvieną renginį? 
Ar rengėjai, nesulaukę tiek publikos, kiek 
tikėjosi, turi teisę priekaištauti (net spaudoje) ir 
drabstyti kaltės dumblais į renginyje nedaly
vavusius? Logiškas atsakymas turėtų būti — 
ne. O visgi taip yra. Didžioji dalis lietuviškosios 
visuomenės, po atvykimo į šį kraštą buvusios 
energingos, veiklios ir pareigingos, dabar jaučia 
amžiaus slinkties nuovargį. Ir automobilį vai
ruoti sunkiau (ypač vakare), ir sveikata ne to
kia tvirta, ir su pinigu pensininkui reikia skai
tytis. Norėtų mūsų tautiečiai vienur ki tur nu
eiti, bet liūdnai tepasako: „Negaliu, nepajėgiu". 
To nepaisant, savaitgaliniuose renginiuose 
matome tuos pačius baltagalvius, kurių dėka 
rengėjai nepatiria visiško bankroto. 

Nors ir džiaugiamės, kad ta rp mūsų atsira
do tūkstančiai atvykusių iš Lietuvos, jų tokiuo
se eiliniuose renginiuose nedaug pasirodo. Šie 
mūsų tautiečiai kitaip žiūri į pramogas, išė
jimus, ar susibūrimus, pasirinkdami tai , kas 
jiems įdomu. Jie dar tebėra naujakuriai, dar 
kiekvienas doleris labai svarbus. Toji, per pus
šimtį metų čia gyvenusiems lietuviams įdiegta, 
pareiga, kad būtina kiekvieną savaitgalį apsi
lankyti lietuviškame renginyje, mūsų naujųjų 
imigrantų dar nesaisto, prie to jie nepripratę. 
Galbūt ateis laikas ir jie panašiai galvos. O tuo 
tarpu įvairių renginių ruošėjai turėtų rimtai 
pasvarstyti galimybes ir atsisakyti kai kurių 
sumanymų, eilinių pobūvių ar renginėlių, arba 
ruošti juos mažesniu mastu — ne tokiose di
delėse salėse, bet padedant kiek daugiau pas
tangų, pavartojant vaizduotę, parenkant pro
gramą, renginio pobūdį ir suprantant , kad 
„naujoji publika" susirinks dėl paties renginio, 
dėl jo programos, ne dėl rengėjų organizacijos 
vardo ar pasiūlyto tikslo. Keičiasi laikai, keičia
si publika, metas keisti ir renginių pobūdį. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Pautionis 
Nr. 7 

Jis tik pritarė kreiptis į Petrapilyje reziduo
jantį Mohilevo arkivyskupą metropolitą Boles
lovą Jeronimą Klopotowskį. Pats valdytojas ofi
cialiu r a š tu Donatui Malinovskiui pripažino 
teisingu ir reikalingu patenkinti Vilniaus lietuvių 
reikalavimus, bet, tebūdamas Mohilevo arki
vyskupystės tik valdytojas, neturi teisės nei 
įsakyti, nei net nurodinėti vyskupui ordinarui 
Steponui Žvėrevičiui, kaip šis turi elgtis dėl 
Vilniaus vyskupystės reikalų. Šis oficialus 
Mohilevo arkivyskupystės valdytojo vyskupo 
Karolio Antano Niedzialkowskio raštas su lietu
višku vertimu buvo išspausdintas lietuvių spau
doje (Tilžė, 1901). Tada apaštalų būrelis nutarė 
veikti. J ie 1901 m. pasklido po Vilnių ir aplanky
tus bei sutiktus lietuvius prašė tų metų sekma
dienį, liepos 1 d., rinktis į Šv. Mikalojaus 
bažnyčią. Tą sekmadienį į bažnyčią ir susirinko 
būrys lietuvių: ir tarnaičių, ir darbininkų, o dau
giausia inteligentų. Pamaldos vyko lotynų kalba. 
Kunigui užtraukus vieną giesmę lenkiškai, tuoj 
lietuviai pradėjo savo giesmę. Ir kunigas prie 
altoriaus ir bažnyčioje esantys lenkai, nors 
stengėsi kunigui pritardami giedoti lenkiškai, 
suprato, kad tai ieškantis teisybės lietuvių 
protestas. Ir šitaip tęsėsi mėnesiais, nors kurijos 
atstovas rugsėjo 16 d. siūlė, kad lietuviai ir lenkai 
giedotų pasekmadieniui. Lietuvių giedojimams 
vadovavo kunigas Juozas Ambraziejus, muzi
kalus, turėjęs savo chorą ir bandęs harmonizuoti 
liaudies dainas. 

Rusams uždarius pranciškonų Švč. M. Ma
rijos Dangun Ėmimo bažnyčią Trakų gatvėje, Šv. 
Mikalojaus bažnyčia buvo perėjusi Šv. Jonų 
bažnyčias parapijai. Jos klebonas kanauninkas 
Kazimieras Parinka (g. 1834 m., įšv. 1861 m.) ne
buvo priešingas lietuviams, bet privalėjo klausyti 
savo hierarchijos. Sekmadieniais Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje pamaldas laikydavo Rasų kapinių 
kunigas, reziduojantis prie Šv. Jonų bažnyčios. 
Antanas Michaelis (g. 1828 m., įšv. 1851 m ) , bet 
lietuviškai jis nemokėjo. Tad, kai kunigas giedo
davo lenkiškai, lietuviai atsakinėdavo lietuviškai 
arba laikydavo skaitytines mišias, o lietuviai 
giedodavo. 

Tuo metu Mohilevo arkivyskupu metropolitu 
buvo pakeltas vyskupas Boleslovas Jeronimas 

Klopotovskis (1848.III.13-1903.II.il), apie kurį 
istorikas Rapolas Krasauskas rašo: „pasižymėjo 
pareigingumu, darbštumu, meile Bažnyčiai bei 
ištikimybe Apaštalų Sostui". Petrapilyje Šv. 
Kotrynos bažnyčioje naujajam arkivyskupui met
ropolitui pri imant arkivyskupo palijų pirmą 
kartą iš sakyklos buvo kreiptasi į katal ikų 
visuomenę ne vien lenkų kalba, kaip kad prie jo 
pirmtaku, bet popiežiaus bulė ir jo paties ganyto
jiškas laiškas buvo perskaitytas net penkiomis 
kalbomis: lenkų, lietuvių (išvertė Kazimieras 
Jaunius), latvių, vokiečių ir prancūzų. Tai sudarė 
galingą įspūdį ir sukėlė katalikų visuomenės sim
patijas naujam arkivyskupui. Kai lenkai tuo pik
tinosi ir vadino jį išdaviku, jis nenusigando ir 
atvirai pasakė, kad Mohilevo arkivyskupija iki 
šiol buvo netikusiai valdoma; j is parodysiąs 
pasauliui, kad ir „Nevos pakraščiuose yra Kata
likų Bažnyčia, o ne vien tik lenkų" (pagal Rapolą 
Krasauską). 

Arkivyskupas 1901 m. pravažiuodamas lan
kėsi Vilniuje ir išklausė lietuvių delegatų — 
Petro Vileišio ir Donato Malinausko — prašymą 
dėl Šv. Mikalojaus bažnyčios grąžinimo lietu
viams, pažadėdamas tą reikalą teigiamai su
tvarkyti. Ir iš tikrųjų arkivyskupas metropolitas 
privertė Vilniaus arkivyskupą ordinarą Steponą 
Aleksandrą Žvėrevičių (1897—1902) at iduoti 
lietuviams Šv. Mikalojaus bažnyčią. Bet iš 
pradžių Vilniaus vyskupas arkivyskupo raštiš
kam nurodymui nepakluso ir tik šiam pareiškus, 
kad jis kreipsis į popiežių Leoną XIII (1878— 
1903), vilniškis nusileido. Pirmajame raš te 
arkivyskupas metropolitas apeliavo, išreikš
damas viltį į Vilniaus vyskupo teisingumą, kad 
šis išklausysiąs Mohilevo metropolito prašymą ir 
nenorės priversti jo tuo klausimu kreiptis į Romą 
Bet tokiam švelniam prašymui vyskupas Ste
ponas Aleksandras Žverevičius liko kurčias 
Tuomet užsirūstino Mohilevo metropolitas ir 
įteikė viešėjusiam Petrapilyje Vilniaus Šv. 
Stepono bažnyčios kunigui Konstantinui Majevs-
kiui (g. 1832 m., įšv. 1867 m.) laišką, adresuotą 
Vilniaus vyskupui ir.prašė perduoti, kad metro
politas nemano juokauti ir kreipsis į šv. Tėvą, 

Bus daugiau 

http://1848.III.13-1903.II.il
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šeštadienis 
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SVEIKINAME 

Kovo 28 d. savo 90-mečio 
jubiliejų pažymėjo išeivijos lie
tuvių visuomenės veikėjas, ra
šytojas, publicistas, buvęs ilga
metis LŠS tremtyje (dabar 
išeivijoje) centro valdybos pir
mininkas Karolis Milkovaitis. 

Jubil iatas gimė 1915 m. 
kovo 28 d. Pilviškiuose, Vilka
viškio apskrityje (dabar Mari
jampolės apskr.). Baigė pra
džios mokyklą ir dvi gimnzijos 
klases. Toliau mokytis jaunys
tėje neturėjo galimybės, todėl, 
privačiai pasiruošęs, aukštojo 
mokslo siekė vėliau. 

1936—1938 m. tarnavo Lie
tuvos kariuomenės 9-ame pės
tininkų pulke ryšių batalione, 
baigiantis tarnybai puskar i 
ninkis K. Milkovaitis buvo 
paskirtas būrininku. 

1941—1944 m. ta rnavo 
Kauno miesto priešgaisrinėje 
apsaugoje kapitonu (buvo 
baigęs ugniagesybos ir priešlėk
tuvinės apsaugos vadų bei 
vidaus degimo varikl ių me
chanikų kursus). Kadangi ug
niagesiai buvo laikomi mobi
lizuotais ir jokios kar inės prie
volės jų nelietė, tai į šią tarnybą 
noriai stojo įvairaus amžiaus 
vyrai. K. Milkovaitis tvirtinda
vo būrių narių sąrašus, kuriuos 
vokiečiai, jautrūs bombardavi
mo sukeltų gaisrų pavojui, daž
niausiai patvir t indavo. Tam, 
kad vokiečiai neišaiškintų šios 
priešiškos veiklos, K. Milko

vaitis organizavo viešus visuo
menei priešgaisrinius - prieš
lėktuvinius mokymus ir skaitė 
tomis temomis paskaitas. Nuo 
prievolių atleistiesiems buvo 
išduoti pažymėjimai su jo pa
rašu. Tuo būdu jis apsaugojo 
apie 250 įvairių profesijų Kauno 
vyrų nuo įvairių vokiečių karo 
prievolių. 

Gyvendamas Kaune, jis 
išlaikė egzaminus į 4 klasę su
augusiųjų institute ir vakarais 
tęsė mokslą, bet 1944 m., karo 
veiksmams priartėjus prie 
Lietuvos, turėjo pasitraukti iš 6 
klasės. 

1943—1944 m. dirbo p o l i 
cijos'' žurnalo ugniagesybos sky
riaus redaktoriumi (vyr. redak
toriumi tuo metu buvo Bronius 
Kviklys). 

Pasitraukęs iš Kauno į Pa
langą, 1944 m. spalio 9 d. per 
Klaipėdą (kartu su žmona ir 
mažamete dukrele) pasitraukė į 
Vokietiją. 

Vokietijoje buvo Rendsbur-
go lietuvių ir estų pabėgėlių 
stovyklos komendantas, vėliau 
Luebecko lietuvių, latvių ir len
kų pabėgėlių stovyklos komen
dantas ir Lietuvių bendruo
menės komiteto pirmininkas, 
buvo UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Admi-
nistration — Jungtinių Tautų 
paramos ir atstatymo adminis
tracija) sandėlio vedėjas, Vo
kietijos lietuviškos spaudos 

Karolis Milkovaitis. 

bendradarbis. Dėstymo insti
tute „Studio" Techno Fernun-
tericht G.M.B.H., Studienaus-
wes Nr. 480573, tęsė mokslus. 

1950 m. pavasarį su šeima 
emigravo į JAV. 

1952—1953 m. buvo Stough-
tono, MA, šeštadieninės litu
anistinės mokyklos mokytojas. 
Baigė buv. Belmont technikos 
mokyklą Čikagoje (plastmasi
nių gaminių apdirbimo techni

ka). Dirbdamas plastmasinių 
gaminių liejimo formų projek-
tuotoju-konstruktoriumi 4 me
tus vakarais lankė Allied tech
nikos insti tutą (pramoninė in
žinerija) Čikagoje, kurį baigė 
1966 m. 

Ypač pasižymėjo JAV lietu
vių visuomeninėje veikloje. 
Buvo Lietuvių taut inės sąjun
gos Čikagos skyr iaus pirmi
ninkas, 1967—1980 m. Cicero 

j ū r ų šaulių kuopos 
„Klaipėda" pirmi
ninkas , 1976—1987 
m. Lietuvos Šaulių 
sąjungos t remtyje 
(dabar išeivijoje) cen
tro valdybos pirmi
ninkas, LŠSI garbės 
narys , LŠS garbės 
šaulys, 1998 m. Lie
tuvių karių vetera
nų sąjungos „Ramo
vė" XVI suvažia
vime suteiktas LKVS 
„Ramovė" garbės na
rio vardas, Čikagos 
Jaunimo centro tary
bos narys. 

Nuo 1970 m. Lie
tuvių žurnalistų są
jungos narys, 2004m. 
rugsėjo 1 d. suteiktas sąjungos 
garbės nario vardas. Nuo 1991 
m. LŽS centro valdybos vice
pirmininkas, o 1995—1998 m. 
šios sąjungos pirmininkas. K. 
Milkovaitis rašyti pradėjo j au 
1932 m. Lietuvoje, rašė į „Su
valkietį", „Darbininką", „Sek
madienį" ir kt. Išeivijoje rašė į 
„Naujienas", „Tėviškės žibu
rius", „Darbininką". Iki šiol 
teberašo „Draugui", „Dirvai", 
„Lietuvių balsuį, ir kt. Be tikro
sios pavardės, dažnai pasirašy
davo Sūduvos J u l i a u s ir J . 
Pušinio slapyvardžiais. 

1978—1979 m. tuomet vie
nintelio išeivijoje Romo Kalan
tos paminklo statymo sumany
tojas ir statybos darbų Čikagos 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
vykdytojas. 

1983—1987 m. Vasario 16-
osios gimnazijos Vokietijoje 
rėmimo ir išlaikymo centrinio 
komiteto pirmininkas. Per tą 
laiką komitetas pasiuntė gim-

Karolis Milkovaitis kalba Romo Kalantos paminklo pašventinimo iškilmėse Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

nazijai 54,000 dolerių, 28 siun
tas įvairių knygų ir 10 muzikos 
instrumentų gimnazijos orkes
trui. 

1983 m. įsteigė žurnalą 
„Pensininkas" ir iki 2003 m. 
gegužės mėn. buvo jo redakto
rius. Buvusio Illinois valstijos 
gubernatoriaus J im Edgar raš
tu du kartus (1993 ir 1995 m.) 
pagirtas už pavyzdingą žurnalo 
redagavimą. 

1986 m. Laisvės kovų pa
minklo atnaujinimo komiteto 
pirmininkas. Gen. prof. S. Dir-
manto pagerbimo komiteto 
sekretorius ir biografas (perio
dikoje), prelato dr. J . Prunskio, 
pik. K. Dabulevičiaus bei kuni
go J. Borevičiaus pagerbimo 
komitetų pirmininkas, kun. dr. 
V. Bagdanavičiaus pagerbimo 
komiteto narys. Daugelio įvai-

Filantropinės veiklos pavyzdys 
ILONA BUCINSKYTE 

Šių metų vasario 15 d. po
pietę į Lietuvių išeivijos institu
to Pasaulio lietuvių menę su
sirinko būrelis žmonių. Dau
guma jų — lietuvių išeivių įs
teigtų vardinių stipendijų lai
mėtojai. Susirinkusieji norėjo 
pasveikinti Stefanijos ir Mečis
lovo Leškių stipendijos laimėto
ją, o kartu pagerbti patį mokslo 
ir studijų mecenavimo faktą. 

Kaip liudija Lietuvoje atlik
ti sociologiniai tyrimai, filan
tropijos tradicija nepriklauso
mybe atgavusios Lietuvos visuo
menėje dar tik formuojasi, nors 
dauguma gyventojų y ra teigia
mai nusiteikę filantropijos at
žvilgiu. 

Istorikas E. Aleksandravi
čius yra pastebėjęs, kad per 
karų, okupacijų, ekonominių 
sukrėtimų laikotarpį dėl mo
dernizacijos ir sovietizacijos 
Lietuvos visuomenėje įvyko 
mentalinis lūžis, kai krikščio
niškas dovanos davimo kitam 
principas ir kone prigimtinis 
kaltės prieš nesėkmingai susi
klosčiusio gyvenimo žmogų 
jausmas transformavosi į dau
gumos manymą, kad skolingi 
yra kiti. Skolos ir kal tės jaus
mas buvo perkel tas abstrak
čiam kitam, valstybei. 

Nors 1918 m. a tkūrus Lie

tuvos valstybingumą, atsirado 
institucija, kuriai buvo galima 
atiduoti mecenatystės ir labda
ros misiją, tačiau asmeninio tie
sioginio šelpimo, talkos, pagal
bos, paramos davimo tradicijos 
išliko stiprios. 

1944 m. prie Lietuvos antrą 
kartą artėjant okupacinei so
vietų kariuomenei, dalis Lietu
vos gyventojų pasitraukė į Va
karus, o po keleto metų pra
leistų išvietintųjų asmenų (Dis-
placed persons — DP) stovyk
lose, dauguma jų emigravo į 
JAV. O šioje šalyje filantropija 
ypač išplitusi. Galima sakyti, 
kad išeivijoje lietuviška filan
tropijos tradicija buvo įtakota ir 
sustiprinta JAV filantropinės 
veiklos tradicijos. Tad nenuos
tabu, kad ne vienas lietuvis 
išeivis įvairiais būdais remia 
Lietuvos gyventojus. Tokios pa
ramos pavyzdžiu yra ir Gedi
mino ir Algirdo Leškių įsteigta 
stipendija, skirta jų tėvelių — 
Stefanijos ir Mečislovo Leškių 
atminimui. Stipendija nuo 2001 
metų skiriama Vytauto Didžiojo 
universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Istorijos kate
dros magistrantams. Stipendija 
buvo skirta Ilonai Bučinskytei, 
Ingridai Veliūtei, Milenai Pav
lovai, šiais metais stipendija 
buvo įteikta Just inai Armo-
naitei. 

Šios stipendijos atsiradimo 
faktas yra susijęs su Mečislovo 
Leškio asmeniu. Informacijos 
apie šį šviesų asmenį daugiau
sia suteikia dokumentai iš 
asmeninio Gedimino Leškio 
archyvo. 

Mečislovas Leškys-Leške-
vidus (1911—1959) — pianis
tas, muzikas, mokytojas, vargo
nininkas, chorvedys gimė mu
zikalioje šeimoje. Tėvai buvo 
pirmieji M. Leškio ' muzikos 
mokytojai ir prisidėjo prie jo 
muzikinio išsilavinimo. Nors 
Mečislovas norėjo mokytis tech
nikos, inžinerijos, bet išryškėjęs 
jo muzikinis talentas , tėvų 
norai lėmė tai, kad M. Leškys 
Kauno valstybinėje konserva
torijoje įgijo pianisto specialybę. 
Studijų metais Mečislovas 
skambindavo begarsių filmų 
kino teatruose, grojo vargonais, 
akordeonu. Po studijų Mečis
lovas mokytojavo Kaune, Ža
garėje ir Kaišiadoryse. Jo 
vadovaujamas Žagarės gimnazi
jos choras mokyklų chorų varžy
bose laimėjo pirmą vietą. Vo
kiečių okupacijos metais dirb
damas Vilniaus filharmonijos 
atkurtame dainų ir šokių an
samblyje, kartu su Gasparu Ve
lička pastatė montažą „Šiena
pjūtė", gastroliavo po Lietuvos 
miestus ir miestelius. Prie 
Lietuvos antrą kartą artinantis 
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sovietinei kariuomenei, Mečis
lovas su še ima >j»si t raukė į 
Vokietiją ir apsistojo Augsbur
ge. Čia mokytojavo lietuvių 
tremtinių gimnazijoje ir vado
vavo chorui. Lietuvių choras, 
vadovaujamas iš pradžių M. 
Leškio, vėliaui kompozitoriaus 
J. Kačinsko, t apo vienu geriau
siu lietuvių chorų. Kai buvo 
suorganizuotos tremtinių kuo
pos, M. Leškys jose dirbo sunk
vežimio vai ruotoju , o vėliau 
buvo koncer tmeis te r iu ame
rikiečių kar in inkų klube. 1949 
m. gruodžio mėnesį atvyko į 
JAV ir apsigyveno Omahoje, 
Nebraskos valstijoje, kur išgy
veno iki pa t mirt ies. Lietuvių 
Enciklopedijoje pateikiama in
formacija, kad po Antrojo pa
saulinio karo į Omahą atvyko 
987 l ietuviai . Pe r 1950 m. 
gyventojų surašymą 521 Oma-
hos gyventojas save įvardino 
lietuviu. Tai buvo ir iš DP 
stovyklų, ir anks tesnių emi
gracijos bangų atnešt i lietuviai. 

Anot J . Cicėno iki lietuvių 
iš DP stovyklų atvykimo 
Omahos lietuvių bendruomenė 
vegetavo: „Daina — lietuvio sie
los a t sp indys . Kur lietuvis 
miręs (nors da r ir nepalaido
tas!) ar miega (kad ir vaikšto, 
valgo, dirba darbą kasdieninį, 
tačiau bendruomeniškai nesi-
reiškia!) dainos nėra." Nauja 
daina atėjo k a r t u su tremtiniu. 
Daina ir giesmė sava. Atvykęs į 
Omahą, M. Leškys aktyviai įsi
jungė į vietos lietuvių ben
druomenės gyvenimą: radęs čia 
„Rambyno" choro užuomazgą, 
jis ėmė jam vadovauti; taip pat 
vargonavo Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčioje. M. Leškio 
vadovaujamas choras rengė 
koncertus, s t a t ė muzikinius 
veikalus, da inavo Omahos 
miesto įkūrimo 100-mečio ju
biliejaus i šk i lmėse , dalyvavo 
televizijos la idose. 1956 m. 
dainavo I JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventėje Čikagoje". 

1934 m. Šiauliuose Mečis
lovas sukūrė šeimą su Stefanija 
Prunculyte. J i edu susi laukė 
dviejų sūnų — Gedimino ir 
Algirdo. Tėvas labai džiaugėsi. 

rių renginių komitetų pirmi
ninkas a r narys, dažnas įvairių 
švenčių ir minėjimų paskai
tininkas. 

Nuo 2002 m. Lietuvių rašy
tojų draugijos narys. Parašė 4 
knygas: eilėraščių rinkinius 
„Ledinės kregždės", „Saulėtekių 
upės", romaną „Slibinų miške" 
ir rinktinių eilėraščių knygą 
„Akimirkų amžinybės". Taip pat 
parašė dramos veikalą „Pavar
džių atlietuvinimo biuras". 

Karolis Milkovaitis apdova
notas DLK Gedimino Riterio 
ordinu, Šaulių Žvaigždės ordinu 
ir medaliu, LŠS pasižymėjimo 
ženklu „Už nuopelnus Šaulių 
sąjungai". 

Linkime sukaktuvininkui 
ilgų, darbingų, kūrybingų metų! 

S tasys Ignatavič ius 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Š m u i k š t i e n ė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 4 7 6 - 2 6 5 S ; fax . 773-436-6906 

kad sūnūs baigs universitetą. 
Deja, ankstyva mirtis (sulau
kus vos 47 metų amžiaus) Me
čislovą ištiko, likus vos ketu
riems mėnesiams iki vyresniojo 
sūnaus ir keliems metams iki 
jaunesniojo sūnaus studijų bai
gimo. Mečislovo svajonė išsi
pildė, tik, deja, jis nespėjo j a 
pasidžiaugti. 

M. Leškio gyvenimas buvo 
savotiška žinia, kad mokslas, 
aktyvus visuomeninis veikimas 
yra vertybės. Šią žinią jis per
davė savo sūnums, o šie ją 
skleidžia toliau. Mokslą, akty
vią visuomeninę veiklą dauge
lis vert ina pozityviai, tačiau 
viena yra turėti t am tikras ver
tybes ir jas laikyti sau, kita — 
jas aktyviai skleisti. 

Stipendija y ra finansinė 
parama, kurią studentai pa
naudoja savo nuošiūra įvai
rioms studijų proceso reik
mėms tenkinti . Tačiau vardinė 
stipendija turi ir kitą — sim
bolinę — prasmę. Stipendija 
yra simbolinis indėlis, ugdantis 
humanizmą, norą padėti vieni 
kit iems, mokant is kilnumo, 
ugdantis asmenybę. Sociologai 
greta kitų filantropinės veiklos 
teigiamų aspektų pastebi, kad 
dovanos davimas skatina so
cialinį aktyvumą, skatina veikti. 

Nepriklausomybę po sovie
tų okupacijos atgavusioje Lie
tuvoje yra pastebimas sociali
nių ryšių sutrūkinėjimas, aso-
ciatyvumo stoka. Galima saky
ti , kad Lietuvos visuomenė nė
ra labai sveika. O anot sociolo
gų, filantropinė veikla yra vien
as reiškinių, skatinančių svei
kos visuomenės formavimąsi. 

Stefanijos ir Mečislovo Leš
kių stipendija, įsteigta jų sūnų, 
kaip ir daugelio kitų lietuvių 
išeivių įvairi parama liudija jos 
teikėjų kilnumą, aktyvią jiems 
svarbių vertybių sklaidą, ne
priklausomos Lietuvos ir 
vakarų pasaul io filantropinę 
tradiciją. Nepamirš tant savo 
geradarių, mums, kilnumo ir 
gerumo žinios paliestiems, 
belieka darbais šią žinią per
duoti kitiems. 

NAUDINGOS ŽINIOS 
Vaikai i r t ėvų skolos 
Paprastai suaugę vaikai nė

ra atsakingi už tėvų skolas. Bet 
yra išimčių. Jei vaikas kartu su 
tėvu/motina pasirašo namo pir
kimo paskolos (mortgages) do
kumentą ar šiaip paskolos 
(loan) popierius, vaikas turi tą 
skolą sumokėti, jei tėvas/moti
na to padaryti negali. 

Tėvų skola gali sumažinti 
vaikų paveldėjimą, nes skola 
turi būti sumokėta pirma, negu 
paveldėtojai gali gauti pinigus. 

Jei tėvas/motina buvo slau
gos namuose ir valdžia su Me-
dicaid už jį/ją mokėjo, tai kai 
kuriose valstijose Medicaid po 
tėvo/motinos mirties iš jų turto 
^dažniausiai parduodamo na
mo) pareikalauja atsilyginti už 
slaugos išlaidas. 

Tėva i i r s l augos namai 
Daugelyje valstijų reikalau

jama, kad asmuo, esantis slau
gos namuose, neturėtų daugiau 
kaip 2,000 dol. santaupų ar 
akcijų. Namo vertė neįskaičiuo
jama norint patekti į slaugos 
namus, bet valstija bandys atsi
imti pinigus už suteiktas pas
laugas slaugos namuose namą 
pardavus po tėvo/motinos mir
ties. (Sutuoktiniams ar išlaiko
miems vaikams leidžiama gy
venti tame name iki mirties). 

Kada asmuo paduoda prašy
mą būti priimtam į slaugos na
mus, valstija žvelgs 36 mėne
sius atgal (kai kuriems „trusts" 
— 60 mėnesių atgal), kad nuspręs
tų, ar prašytojas perleido turtą 
už mažiau, negu biržos vertė 
vien dėl to, kad gautų Medicaid. 

Jei taip būtų, taikoma baus
mė — Medicaid nemokės už 
tam tikrą slaugos namuose bu
vimo laiką. Tas laikotarpis yra 
nustatomas, padalijant perleis
to turto vertę iš mėnesinio mo
kesčio vidurkio už slaugos na
mų patarnavimus toje valstijoje. 

Pvz., santaupų turinti vy
resnio amžiaus moteris, šešis 
mėnesius prieš išeidama į slau
gos namus, savo turtą atiduoda 
vaikaičiams. Būtų labai sunku 
įrodyti, kad ji tai padarė, netu
rėdama tikslo gauti Medicaid 

„Sočiai Secur i ty" išmokos 
JAV p i l i eč iams , d i rban t i ems 

k i t u o s e k raš tuose 
Jei asmuo, pvz., iki 2003 m. 

dirbo JAV, o vėliau persikėlė į 
Kanadą ir ten dirba, toks asmuo 
gali gauti pensijines „Soc. Se-
curity" išmokas už išdirbtą 
laiką JAV. JAV turi sudariusios 
sutartis su 20 valstybių. Tarp
tautiniai susitarimai panaikina 
dvigubą apmokestinimą. Dau
giau informacijos šiuo klausimu 
galima ras t i internete www.so-
c ia l secur i ty .gov ieškant „In
ternational ISSUE arba galima 
rašyti Sočiai Security Adminis-
tration, Office of International 
Programs, P.O. Box 17741, 
Baltimore, MD 21235-7741. 

Dėl k a i kur ių telefono 
numer iu 

— tiksliau dėl sukčiavimo 
jais. Pvz., sukčiai paskambina 
jums ir prikalbina, kad perjung
tumėte jį su kitu telefonu pa
spaudžiant *72, 72 # ar 90 #. 
Tie numeriai suaktyvina jūsų 
telefonų perjungimą su kitu nu
meriu (sujungia su jums skam
binusio sukčiaus suokalbinin
ku) ir ta i įgalina skambintoją 
skambinti „long distance", bet 
už tuos pokalbius užmokėti 
reikės jums . Sukčiai palaukia, 
kol jūs padedate ragelį ir tada 
skambina iki soties. Tai gali 
tęstis, kol „call fonvarding" pa
daromas neaktyviu. Skambin
tojai būna paprastai iš kalė
jimų, ku r mažesniems nusikal
tėliams skirtuose kalėjimuose 
telefonu galima naudotis visą 
parą. Pvz., Floridoje paskuti
niais mėnesiais taip buvo pada
ryta daugiau, negu 50,000 dol. 
vertės skambinimų. Paprastai 
pirmiausia išgirstama: „Ar prii
mate skambutį „collect" ir, jei 
priimat, išgirstate įvairių pra
šymų, t a rp jų ir 72 # perjungi
mo prašymą ar kt. „forvvarding 
number". Jei to prašo jums ne
pažįstamas asmuo, geriausiai 
visai nepriimti „collect" ir 
padėti ragelį. 

(Bus daug iau ) 
(Medžiaga — pagal AARP 

mėnesinius žiniaraščius) 

http://www.so-
http://cialsecurity.gov


POPIEŽIAUS 
LAIDOTUVĖS VATIKANE 

Per televiziją matytas bu
dėjimas po popiežiaus Jono 
Paul iaus II langais pr iminė 
Pasaulio jaunimo dienas, vir
pulį širdyje, l auk ian t miniai 
pasirodysiančio šventojo Tėvo. 
Tuomet jau šmėkštelėjo mintis, 
jog ten norėtų būti kiekvienas 
tikintysis. 

Iškeliavimas į amžinuosius 
namus . 26 minutės varpų 
skambesio. Mintyse besikarto
jantys žodžiai: „Aš pas jus ėjau, 
dabar jūs pas mane atėjote". 
Suvokiau, jog tai ne tik padėka, 
bet ir kvietimas. 

Žmonės bijo viešumos. Per 
daug atviras lietuviuose buvo 
popiežiaus veidas tą pasku
tiniųjų žemiškų Velykų rytą. 
Bijome tikro, nesuvaidinto bu
vimo. Per daug maištingas savo 
atvirumu atrodė popiežius lie
tuviams. Keistas kvietimas pili
grimystei į laidotuves televizo
riaus bėgančioje eilutėje visą 
antradienio vakarą. J a u kitą 
rytą suėjome visi iš skirtingų 
parapijų, skirtingų miestų, 
skirtingo amžiaus. Įkvepiantys, 
palydintys katedros klebono 
žodžiai ir išvažiavimas. Kelionė 
į ten — į šventąjį miestą, ne
drąsūs prisistatymai. Visi 50 — 
tokie skirtingi, o kar tu panašūs. 
Panašūs, nes išgirdo kvietimą. 
Jį supratome visi. Važiavome 
pabūti su visuotine Bažnyčia, 
atsisveikinant su vienu iš mūsų 
— Karoliu Wojtyla. 

Mintyse keitėsi kadrai : jau
nimo teletiltas prie Kryžių kal
no, šventosios Mišios ten pat, 
aukojamos popiežiaus, į kurias 

mus, tris mažus vaikučius, 
vežėsi tėvai, Pasaulio jaunimo 
dienos 1997, 2000 metais, gilus 
švento Tėvo veidas Kryžiaus 
kelyje 2002 Pasaulio jaunimo 
dienose Kanadoje. Visur ten 
buvo jis — Bažnyčios Gany
tojas, kuris savo buvimu liudijo 
tikėjimą, viltį ir meilę. Kokia 
dar jėga galėtų sukviesti šimtus 
tūkstančių jaunų širdžių? 

O dabar — paskutinė že
miškoji didžiojo Žmogaus kelio
nė. Ką daugiau, išskyrus maldą, 
mes Jam begalėjome duoti? Lie
tuviai santūrūs. Liūdną žinią 
sutiko ramiai, kiekvienas atsi
sveikinome prie TV ir išėjome 
toliau gyventi. Tik pakeistos TV 
programos rodė poreikį sugrįžti 
prie dvasinio maisto. 

Nežinojome, ar spėsime, ne
žinojome, ar pateksime į Romą, 
Vatikaną, ką jau kalbėti apie 
nakvynę lovose, ar važiuojan
čios grupės pasirinkimą pagal 
simpatijas. J i gi ir tebuvo viena! 
Bet turėjome tikslą. Nežino
mybė visuomet baugina, bet 
mūsų buvo daug ir tikėjome 
Šventosios Dvasios vedimu. 

Laikas kelyje neprailgo — 
bendra malda, giesmės, tylūs 
pasidalijimai ir džiugesys. Taip 
— džiugesys keliaujant į 
Palydėjimą. Rodos, čia netinka 
žodis „laidotuvės". Šventasis 
Tėvas užgimė Dangui. Maldoje 
lyg patys žodžiai pynėsi — 
meldžiamės už Tave, melskis už 
mus. Kiekvienas žmogus jam 
svarbus ir jis pats toks šiltas ir 
savas kiekvienai tautai , tau
telei. Tikrasis Viešpaties Pa

siuntinys, kuris be galo daug 
pasakė per paskutiniąsias sa
vaites, net po atsisveikinimo su 
žemiškąja būtimi. 

Meldėmės už visus keliau
jančius pas šventąjį Tėvą. Šim
tai autobusų, lengvųjų automo
bilių riedėjo tuo metu į miestą, 
kurio link veda visi keliai. Nie
kas jiems neliepė atvažiuoti, 
niekas nekvietė, tik meilė šven
tajam Tėvui. Noras pabūti su 
juo ir visa Bažnyčia plėšte plėšė 
iš kasdienybės ir siuntė ten — į 
paskutinę Pasaulio visų kartų 
jaunimo dieną. Tai buvo didžiau
sios meilės ir pasiaukojimo iki 
mirties atsakas. J i s mylėjo ne 
veltui, ne veltui aukojosi. 
Nestojome ilsėtis, nedarėme il
gų pertraukų, skubėjome. Ket
virtadienio vakarą jau buvo
me prie Romos. Sustojus auto
busui, privažiavo moteris, kuri, 
supratusi, jog nerandame kelio, 
pasisiūlė palydėti į apsistojimo 
vietą. Dar prie Italijos sienos 
buvome nukreipti į Tor Vergatą 
— tą patį lauką, kur iame 
Jubiliejiniais metais 2,5 mln. 
jaunų žmonių iš viso pasaulio 
budėjo, meldėsi drauge su šven
tuoju Tėvu. Pasidaliję 30 
Lietuvos vėliavėlių, išsiskirs
tėme. Nakvynės vietoje laukė 
įrengti lauko ekranai, didžiulis 
palapinių miestelis. Piligrimai 
visą naktį nemokamai autobu
sais vežami iki metro, į Romą. 

Naktis Romoje — tuščios 
gatvės, žymiai mažiau triukš
mo nei įprastai, su vėliavomis 
vaikščiojančios lenkų piligrimų 
grupelės. 
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Šv. Tėvas Jonas Paulius II. Šv. Rašte rašoma, kad Kristus, ieškodamas 
ramybės valandėlės maldai, pasitraukdavo į kalnus. Ir popiežius atrasda
vo paguodos vienatvėje su savo Viešpačiu, Jo didingų kalnų panoramoje. 

Radio Vaticana nuotrauka. 

Paryčiui pr ie Vat ikano 
išvydome keliomis eilėmis mie
gančius piligrimus. Koks stip
rus noras juos čia atvijo su 
didžiulėmis kuprinėmis, mieg
maišiais ir kilimėliais? Tik 7 
valandą ryto pradėjo leisti pili
grimus an t t i l to, vedančio į 
gatvę Vatikano link. Netrukus 
mūsų, 11 asmenų grupelę, 
pavijo lietuvė, dešimtus metus 
gyvenanti Monake. J i be galo 
apsidžiaugė, pamačiusi mūsų 
vėliavą (tai buvo ateit ininkų 
vėliava, kurios spalvos sutam
pa su Lietuvos trispalve). 

Pasistūmėjome nedaug. To
lumoje palmės užstojo ekranus, 
o Šv. Petro bazilikos kupolas 
atrodė nepasiekiamai toli. Dau
gybė lenkų, šiek tiek prancūzų, 
anglakalbių ir žmonių iš Rytų 
Europos — visi stovėjo susispau
dę, kiti bandė s tumtis į priekį. 

Aprimus judėjimui sutūpė
me, susėdome (vis dėlto 1,5 pa
ros autobuse ir nakt is Romoje 
jėgų nepridėjo), tačiau nuolati
nis paramedikų ir norinčiųjų 
patekti į Šv. Petro bazilikos 

aikštę judėjimas neleido pail
sėti. Susibūrę į ratelį, ėmėme 
melstis popiežiaus taip mylimą 
rožinio maldą. 

Vis labiau kaistantis oras ir 
nuovargis kėlė minios susier
zinimą. Pajutome, jog atsidarė 
praėjimai. Tuomet, susirinkę 
daiktus ir laikydami vieni ki
tus, pajudėjome į priekį. Iškel
tos vėliavėlės neleido atsiskirti 
vieniems nuo kitų. Bronelė iš 
Monako skubėjo mūsų priekyje. 
Greitu žingsniu ėjome, kalbė
dami maldos žodžius ir spin
dinčiais veidais. Atrodė, jog visi 
tik guli, sėdi, o mums visi takai , 
vedantys altoriaus link, atviri. 
Siūlomas vanduo, rankų jude
siais rodomas kelias ir nestab
domas ėjimas. 

Ir štai mes čia — tarp Ba
zilikos ir vidury stovinčio obe
lisko, tikriausiai antrajame nuo 
priekio sektoriuje. Šalia girdėti 
giedamas 2005 metų Pasaulio 
jaunimo dienos (PJD) Kelne 
himnas. Sustojome prie vokie
čių su Vokietijos ir PJD vėlia
vomis. J au vargonams skam-

Rašinių apie Tėvynę konkursui pasibaigus 
„Tavo dūmai, tėviške, ne

kartus, / Ir nedygūs einančiam 
takai", - t ragiškais ia is 1944 
rašė Bernardas Brazdžionis, 
poetas, likimo nublokštas į 
tolimus kraštus. Karas, abejo
nės dėl to, kas laukia ateityje, 
anuomet vertė ne vieną pasi
rinkti emigranto dalią. Atsidūrę 
tob' nuo Tėvynės, skausmingai 
išgyveno priverstinį išsisky
rimą. To meto žmonėms, matyt, 
nebuvo sunku atsakyti į klau
simą, kas yra Tėvynė. Tai - vis
kas, kad žmogui brangiausia. 
Kad ir vienišas galulaukės 
beržas, kurį aplankyti gali tik 
sapnuose, nes esi už tūkstančių 
kilometrų. Jos netekęs pasijun
ti tarsi našlaitis. 

Mes gyvename kitu laiku -
laisva šalis, laisvi žmonės, 
patys pasirenkantys, kur jiems 
geriau gyventi, vis dažniau save 
vadinantys kosmopolitais. Gal 
todėl nelegva, kai reikia pas
varstyti, kas mums asocijuojasi 

su žodžiu „Tėvynė". 
Širvintų rajono Musninkų 

vid. mokyklos globėja Marija 
Remienė 15-ųjų Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo metinių 
proga paragino mokinius daly
vauti rašinių konkurse ir iš
sakyti savo mintis apie žmo
gaus ir Tėvynės ryšį, pasvars
tyti apie tai, ką Lietuvai davė 
atkurtos nepriklausomybės me
tai. Konkurse panoro dalyvauti 
dešimt vyresniųjų klasių moki
nių. Parašyta gražių lyrinių 
darbų, prasmingų publicistinio 
pobūdžio tekstų. Darbų vertini
mo komisijai nelengva buvo 
išrinkti, kas nugalėjo, nes kiek
viename rašinyje galėjai rasti 
įdomių pastebėjimų, nesume
luoto jausmo atspindžių. Svars
tyta, diskutuota ir nutarta: pir
mąją vietą laimėjo 9b klasės 
mokinė Eglė Misevidūtė, antrąją 
- 12 klasės mokinys Gytis Ro-
žanskas, trečiąją - taip pat 12 
klasės mokinys Mykolas Vadišis. 

Savo rašiniuose apie Lie
tuvą mokiniai kalbėjo: 

„Tą vakarą senelių namuo
se suradau laikraštį. Paėmiau 
jį į rankas ir pradėjau vartyti. 
Nespalvoti paveikslėliai man 
pasirodė neįdomūs. Todėl spau
dinį padėjau į šalį ir ėmiau 
žaisti su savo mylimiausia lėle. 
Atėjus senelė rado netvar
kingai ant lovos numestą 
laikraštį. J i pakėlė leidinį, 
pasisodino mane ant kelių ir 
ėmė garsiai balsu -skaityti. 
Skaitė lėtai, neskubėdama, aiš
kiai tardama kiekvieną raidę, 
pabrėždama kiekvieną žodį. 
Pajutau, kaip virpa senelės 
rankos, pakėliau į ją savo akis 
ir pamačiau senelės žvilgsnį, 
gilų, susimąsčiusį. Jos skruostu 
riedėjo ašara, kurią lyg dei
manto krislelį sugavo mano 
žvilgsnis. Paėmiau drebančias 
senelės rankas ir paklausiau, 
kas atsitiko. Senelė man tepa
sakė: suprasi, vėliau suprasi." 

„AŠ TAVO DVASIĄ SAVYJE JAUČIU / / 
„As" tavo dvasią savyje 

jaučiu" 
Europos vidury tarp 

žvaigždžių, gintarų, 
Yra tokia šalis. 
Europos vidury tarp rytų, 

vakarų, 
Ir Tu ten gyveni. 
Europos vidury vakarais tu 

girdi ošimą jūros 
Ir nori būt, būt jos dalimi. 

Taip dainuoja populiari lie
tuvių grupė. Jos nariai savo 
dainoje gana tiksliai apibūdina 
lietuvį, gyvenantį Europos vi
duryje ir svajojantį, labai daug 
svajojantį. 

Neseniai draugų būrelyje 
kabėjom apie tai, ko kiekvienas 
tikimės iš savo ateities, kuo no
rime būti, ar galėtume ką nors 
pakeisti, padaryti, kad gyven
tume geriau, gražiau, negu 
gyvenome iki šiol? 

Labai daug ir įvairiomis 
temomis vyko diskusijos, o 
žodžiai liejosi lyg iš gausybės 
rago. Vieni norėjo tapti dak
tarais, kiti - išvykti ir dirbti 
užsienyje, treti teigė, kad jiems 
geriausia čia, kur gyvena. Jie 

žadėjo Kernavėje - buvusioje 
Lietuvos sostinėje - sukurti 
„versliuką" ir ilgai bei laimingai 
gyventi. Visi pasakojimai atrodo 
tarsi iliuzija, tarytum sapnas, 
kurio išsipildymo laukiame 
kiekvienas, o kol tai įvyks, dar 
daug vandens nutekės, dar 
daug pamatysime ir patirsime. 

Ateitis! Ateitis! Ateitis! Ir 
kodėl visi apie tai šneka0 Gal 
kiek su humoru, lengvabū
diškai? Nejaugi negalime pa
galvoti apie praeitį, kuri Lietu
vai nepagailėjo nei gerų, nei 
sunkių laikų. Jeigu gatvėje pa
klaustume praeivių, kas buvo 
Lietuvos karalius, koks kuni
gaikštis apgynė šalį nuo kry
žiuočių „Žalgirio" mūšyje, įdo
mu, ar sulauktume neteisingų 
atsakymų. Kiekvienas apie 
šiuos įvykius nors kiek žino, na, 
o apie ne tokius didingus laikus, 
kai šalis kentė rusų priespaudą, 
ar kas apie šiuos laikus ką nors 
girdėjo? Didžiuotis galima ne 
vien laimėjimais, didžiuotis ga
lima ir bandymais laimėti. 

2005 m. Lietuvai yra ypa
tingi, nes tai - 15-osios Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 

metinės. Galime drąsiai sakyti, 
kad mes esame lietuviai, vie
ninga, nesuskaldyta valstybė, 
kuri nepriklausoma gyvuoja jau 
15 metų. 

Lietuviai pirmuosius tau
tinio atgimimo žingsnius žengė 
1988 metais, sukurdami Lietu
vos persitvarkymo Sąjūdį, kurio 
tikslas buvo atkurti nepriklau
somybę. Lapkričio mėnesį lietu
vių kalba buvo pripažinta vals
tybine. 1989 m. pirmą kartą 
sovietmečiu Lietuvoje viešai 
paminėta Vasario 16-oji. Vėliau 
lietuviai dar drąsiau ėmė rei
kalauti nepriklausomybės: 1989 
m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kely
je lietuviai, latviai ir estai, su
sikibę rankoms parodė trijų 
Baltijos šalių gyventojų vieny
bę. Šis įvykis dar ir dabar nėra 
užmirštas. Juk suburti t iek 
žmonių, kurie stotų šalia savo 
kaimyno, paduotų jam ranką ir 
kartu kovotų už savo ateitį, 
nėra taip jau lengva. 

Kad ir kaip SSRS nenorėjo 
iš savo sudėties paleisti Lietu
vos, kad ir kaip stengėsi su
trukdyti, visgi 1990 m. kovo 11 
d. Lietuva atkūrė savo nepri-

(Iš Eglės Misevičiūtės rašinio). 
„Vakar... Dar vakar rūkas 

dangstė išvargintą^mano širdį, o 
lėtapėdis gyvenimas ramiai ir 
tyliai tamsiais lapais dangstė 
mano pavargusį veidą i r slėpė 
dangų. Bet šiandien pakilo vėt
ra ir nesuvaldomas džiaugsmo 
vėjas išblaškė liūdesio ir skaus
mo debesis. Vienu rankos mos
tu, vienu gūsiu nunešė juos toli 
toli. Džiaugsmas! Ar jaučiate? 
Lyja džiaugsmu! Lengvais ir 
švelniais laimės lašiukais jis 
laisto mano širdį. Ilgai ir tyliai, 
neramiai saugotas žodis dabar 
lyg visagalis ugnikalnis išsi
veržia iš mano širdies. Laisvė. 
Ar girdit? Laisvė! Ar jaučiate, 
koks gaivus šis iš Dievo širdies 
atskriejęs žodis? Ar matote , 
kaip jo atsigerti skuba ankstyvo 
rytmečio paukščiai , iš miego 
pabudę vaikai ir pro debesis 
pagaliau mūsų akis nuspren
dusi sušildyti saulė? 

Sunku žodžiais išreikšt i , 

klausomybę. Žmonių ryžtas ir 
noras turėti nepriklausomą vals
tybę iškilo aukščiau už viską. 
Todėl dabar tu r ime nulenkt i 
galvas prieš tuos, kurie padėjo 
mums užaugti saugioje valsty
bėje, kurie nepabūgo grasinimų, 
kurie aukojosi vardan Lietuvos. 

Šiandien gyvename nepri
klausomoje valstybėje. Joje 
augame, mokomės, bendrauja
me, švenčiame įvairias šventes. 

Prisimenu, kaip prieš de
šimtį metų Velykų sulaukiau 
pas senelius. Visa šeima buvo 
kar tu , visi tokie gražūs, vienin
gi. Mes sėdėjome prie stalo ir 
daužėme margučius . Senelis 
raikė duoną, kuri pakvipo po 
visus namus. Buvo taip gera, 
jauku. Namuose jutome šilumą, 
sklindančią nuo židinio. Ugnis 
žaidė ramiai, tingiai. Visi jau
tėmės lyg sapne, toli atitrūkę 
nuo viso pasaulio. 

Tą vakarą senelių name 
suradau laikraštį. Paėmiau jį į 
rankas ir pradėjau vartyti . Ne
spalvoti paveikslėliai man ne
kėlė jokio įdomumo, todėl laik
raštį numečiau šalia savęs, ir 
ėmiau žaisti su savo mėgsta
miausia lėle. Atėjusi senelė rado 
netvarkingai ant lovos numestą 

koks j ausmų mišinys dabar 
verčia mane bėgti tiesiog į gatvę 
ir savo šypsena apglėbti kiek
vieną, kuris man nors ir nepa
žįstamas, bet be galo artimas! 
Aš bėgu! O, Dieve, aš skrendu!" 
(Gyčio Rožansko mintys). 

„Aš pats mačiau, kaip mano 
seneliai ir tėvai statė Valstybės 
namo sienas, mūrijo plytą po 
plytos. Dabar atėjo mano, jauno 
žmogaus, eilė padėti kurti ryto
jų ir pasistengti, kad atei
nančioms kartoms Lietuvos 
kaime būtų gera, kad mūsų 
vaikai nesižvalgytų pavydžiu 
žvilgsniu į kaimynų kiemus, o 
patys stebintų visus nuoširdu
mu, draugiškumu ir, žinoma, 
savitumu. Tik išmokę didžią 
tėvynės istoriją, lietuviai suge
bės išlikti vieninga tauta , o 
Lietuvos kaimas bus didelis ir 
gražus. Tikiuosi, kad mano 
anūkai ir jų vaikai, vaikų vaikai 
taip pat mylės savo Tėvynę kaip 
ir aš ir galės ištarti: „Esu 

laikraštį. J i pakėlė leidinį, pasi
sodino mane ant kelių ir ėmė 
garsiai skaityti. Ji skaitė lėtai, 
neskubėdama, pabrėždama 
kiekvieną žodį, sakinį. Baigusi 
skaityti, senelė giliai atsiduso, 
dar kar tą man parodė nuot
raukas, išspausdintas laikrašty
je. Pajutau, kaip virpa senelės 
rankos, pakėliau į ją savo akis 
ir palnačiau jos žvilgsnį, gilų, 
susimąsčiusį. Skruostu riedėjo 
ašara, kurią lyg deimanto kris
lelį sugavo mano žvilgsnis. Paė
musi drebančias senelės rankas 
paklausiau, kas atsitiko. Senelė 
tada man tepasakė: suprasi , 
vėliau suprasi. 

Dabar aš jau žinau, kodėl 
taip susigraudino mano senelė, 
skaitydama laikraštį. Prieš de
šimt metų buvau per maža, kad 
suprasčiau, o dabar suprantu. 
Tą Velykų vakarą, degant židi
nyje ugnelei, aš atradau laikraš
tį, kuriame buvo aprašyti sausio 
13-osios įvykiai Mano seneliai 
šį laikraštį saugojo labai ilgai, 
jis priminė, kiek daug žmonės 
paaukojo vardan nepriklauso
mybės. Supratau, jau moku ir 
ašarą išskaityti, riedėjusią 
skruostu. 

Nebežinau, ar dabar dar 

bant užbaigėme ta ip ir nenu-
trūkusią rožinio maldą, su ku
ria atėjome. Sunku buvo pati
kėti, jog altorių matome savo 
akimis, ne vien tik ekranuose. 

Žinoma, mūsų mažytės vė
liavėlės paskendo ta rp šimtų 
plevėsuojančių Lenkijos vėlia
vų, tačiau, svarbiausia, jog ir 
mes, lietuviai, buvome ten — 
Šv. Petro bazilikos aikštėje, 
kurioje visa Bažnyčia atsisvei
kino su šventuoju Tėvu. Galbūt 
keistai atrodė lietuviams sėdin
tiems prie TV plojimai ir skan-
duotės. Gaila, jog tuo metu 
nerodė žmonių veidų. Ašaros ir 
džiugesys vienu metu. Pagarba. 
Kaip mes — ten būnantys — 
kitaip galėjome padėkoti po
piežiui už jo įvykdytą Misiją iki 
galo? 

Minia, šūksniai, plojimai. 
Tai ne viskas. Kiekvienas ten 
buvęs dėkojo už šventąjį Tėvą. 
Mes kiekvienas a t sk i ra i , ne 
kaip minia, jautėmės jo mylimi 
— todėl ten atėjome. Ne bandos 
jausmo vedami, bet stumiami iš 
vidaus buvome ten su broliais 
ir seserimis kur iam laikui 
atsisveikinti su mus užauginu
siu ir vedusiu šventuoju Tėvu. 
Buvome vienybėje — kartu 
liudijome jo nuveiktus darbus, 
kartu atidavėme jam pagarbą 
— ramybės palinkėjimu, iškel
tomis rankomis, šv. Mišių 
auka. 

Ar esate matę, kaip vaikelis 
atsisveikina, kai j į palieka 
mama? Ilgai ilgai mojuoja, 
paeina, atsigręžia ir vėl moja... 
Kada paskutinįkart mojote 
atvira iškelta r a n k a atsi
sveikindami? Kameros to 
neperdavė. Pakėlus popiežiaus 
karstą, pradėjo kilti ir tuščios 
žmonių rankos, delnais , lyg 
viską atiduodant, atsuktos į 
priekį. Lėtos rankų bangos vil
nijo po visą aikštę, kūnui ke
liaujant į Baziliką — pasku
tinėje ir trumpiausioje jo žemės 
kelionėje. 

Neskambėjo liūdna muzi
ka, nesiskleidė chrizantemų 
kvapas, tik lėtai, be didelio 
tr iukšmo skirstėsi ramūs 
žmonės. 

Šventasis Tėve, melski už 
mus. Žiūrėk į mus pro savo Tė
vo karalystės langą danguje... 

Živilė Š e p o r a i t y t ė 
Žurnalo „Ateities" 

redaktorė 

ISEJUS POPIEŽIUI 
JONUI PAULIUI II 
Dievybės ilgesys 
Tau nedavė ramybės 
Ir vis kartojo: 
Aš čia pat, 
Ateik! 
Ir kuo toliau 
Vis darėsi smalsu, 
Ir slėpiningai įdomu. 
Aš laukiamas esu. 
Ir pažadai bekraščiai. 
Javų laukai, 
Kur akys neaprėpia. 
O kur pjovėjai? 
Ar girdi? 
Pjūtis juk didelė, 
Kviečiai prinoko. 
Tada Tu paklusai 
Dievybės balsui 
Ir dirbai 
Nuo pat aušros 
Iki saulėlydžio vėlyvo. 
Ar daug talkos turėjai? 
Nes vis prašei: 
Ateikite į pjūtį, 
Nes Viešpats kviečia. 
Ir vis pirmyn, pirmyn... 
Akimirkai sustok! 
Štai ta Uola, 
Kur Petrą pastačiau 
Ir pažadėjau jį globoti 
Amžiais. 
Būk Tu jo įpėdiniu, 
Kol pajėgsi. 
Atidavei visas jėgas, 
O verdantis gyvenimas 
Vis šaukė: 
Duok daugiau! 
Ir Tu kaip ištikimas 
Dievo Tarnas 
Be atilsio tirpai 
Kaip žvakė ant altoriaus. 
Ir staiga... 
Širdis sustojo... 
Tas paskutinis 
Žemei dūžis 
Sustok! 
Gana! 
Jau Tėvas laukia, 
Jau savo dalį atlikai 
Šventai 
Be priekaištų 
Mylėdamas kiekvieną 
Žmogų. 
Būk savo Tėvo namuose. 
Dalinkis amžinybe, 
Juk ji bekraštė, 
Be ribų... 
Sustojo laikas. 
Prasideda tik Meilė. 

P r e l a t a s V y t a u t a s S teponas 
Vaičiūnas 

Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto 

Dekanas 
2005 04 03 

Lietuvis ir tuo didžiuojuosi!" 
(Mykolas Vadišis). 

Gražios jaunuolių mintys. 
Ką gali žinoti, į kokias tolybes 
gyvenimas juos kvies. Galbūt 
suvokimas, kad esi lietuvis, 
kada nors padės jiems nepa-

rasčiau laikraštį a r kitokį leidi
nį, išspausdintą tuo laiku. Gal 
daugiau į rankas nebepaimsiu 
tokių skaudžių Lietuvai įvykių 
liudininko. Vis dėlto džiaugiuosi 
dėl vieno dalyko: aš pagaliau 
žinau, ką žmonėms reiškia ne
priklausomybė. 

Ne visi tai žino. ne visi tai 
vertina. Dauguma žmonių lai
mės nori ieškoti toli, už jūrų 
marių. Dauguma nebijo rizi
kuoti ir dėl takelio meta kelią. 
Juk tiek daug lietuvių šiandien 
gyvena toli nuo tėvynės. Vie
niems pasiseka, o kiti svetimoje 
šalyje kenčia dar didesnį vargą. 
Ir turistai vis dažniau renkasi 
užsienio poilsiavietes, kurortus. 
Nejaugi neliko vietų, kurių neap
lankė lietuvis savo Gimtinėje? 

Ta laimė, kodėl kiekvienas 
negali jos rasti tose vietose, kur 
gyvena? Juk jos nereikia taip 
toli ieškoti. Ji čia pat, tik gal ne 
visi yra tokie akyli, kad ją 
pastebėtų? 

O kur manoji laimė vėl 
prapuolė. 

Nejaugi dingo ji slapčia? 
Kodėl man niekas nepasakė, 
Kad ji išėjo tyliai su audra? 
O gal nedingo laimė, ne? 
Gal vis dar laukia ji šalia, 

klysti svetimose pievose ir, pla
tųjį pasaulį (kaip toje pasakoje) 
apkeliavusius, ves namo, ten, 
kur „nedygūs einančiam takai". 
Tikėkime. 

Mokytoja 
Sn ieguo lė Urbonavič ienė 

Kol aš atrasiu vėl iš naujo ją. 

Šį eilėraštį sukūriau, kai 
man buvo liūdna. Gal ir aš tada 
nepastebėjau laimės, kuri buvo 
man už nugaros, kuri tyliai 
laukė, kol vėl į ją prabilsiu. O 
juk man laimė yra tėvynė, 
šeima, namai. „Ar daug žmogui 
reikia?" - klausė vienas poetas. 

„Nūnai, tėvyne, mūs likimai 
susipynė. / Aš tavo dvasią savy
je jaučiu." - rašė A. Mickevičius. 
Šie žodžiai man giliai įstrigo 
atmintyje. Tikiu, kad žmogus 
yra ar t imai susijęs su savo 
tėvyne. Šeima ir namai yra ten, 
kur jaučiame šilumą, tarpu
savio supratimą, meilę, paramą. 
Mes - lietuviai, lietuviais esame 
gimę, ne veltui mūsų prosene
liai šitaip kovojo. Jie tikėjo, kad 
ateinančios kartos padarys 
pasaulį gražesnį ir laimingesnį. 
Neturime teisės nuvilti tų, 
kurių vardai jau nubluko. 
Turime savyje išgirsti tėvynę! 

Eglė Misevičiūtė 
Musninkų vid mokyklos 9 

kl. mokinė 
Iš konkurso 15-kos metų 

nepriklausomybės proga .Ką man 
reiškia 1990 metai''" 
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D R A U D I M O PASLAUGOS 
N A M Ų REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE i 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Kasos — kalba lietuviškai ( 
5710 W . 95 St. , O a k Lawn, I L | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAxMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

AMERICAN FAMliY 
• i f u i i . M . ' u a 

RUT0, NflMfl l, UERSLRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio . . I x 1 . 
aptarnavimas. A I I I N 4 
Jpatikimas 

raud»mas, 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

374} PRAIR1E AVE, BROOKFIELD, I I 6051J 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

Kraustymosi p a s l a u g o s 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir { kitas valstijas 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

ĮVAIRŪS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
T e l . 773-776-1486 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 
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VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
ViiniauS Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita PenčySienė tei/fax 708-923-0280 
E-maii: pencylar@comcast.net 

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

I 
s 
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PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURK) JAV AUKCIONO. 
P E R S I U N Č I A M E AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ.! 
T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

m? 

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. 
sešt nuo 8 v.r iki 2 v.p p 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

S556S.K8ct2»Chėago,L60629 
p"ekyoa, rtstalavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded—Insured 

773 7784007 
773-531-1855 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių 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 IŠNUOMOTI 

Išnuomojamas gražus 
2 mieg. butas naujame name 

su baldais ar be. 
{ vakarus nuo Kedzie Ave. 

708-656-6599 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

Tel 7734344543. 

Išnuomojamas 
3 kamb. 1 mieg. butas. 

$430 per mėn. 
Tel. 708-275-2070 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

KEDZIE/72 N D ST. 
HEATED 4 ROOMS APT. 2 

BEDROOMS. STOVE&REFR. 
DEPOSIT REQUIRED. 

TEL. 773-544-9018; 
630-853-0184. 

daimris 
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1 Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
J pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
[Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78fh Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
fcrx. 1 708-599-9682 JW. 1 800-775-7363 

' tWB£X>, Visi įiJhV 
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t a i E*. 
5 S Prospect. Ciarenaon 
HiHs. Illmois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Orake Reartor 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS KHOGRAFA'VE 
m\lĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
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 

PASLAUGOS 

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

Sunrider natūralūs produktai 
(p i rmai pagalbai , organizmą valy
t i , v i taminai , kosmetika, kremai). 

Viskas natūralu ir sveika. 
Tel. 1775-620-0088, Regina. 

ĮVAIRUS 

Noriu susitikti mokslo drauges, 
su kuriomis mokėmės Lazdijų 

gimnazi joje 1944 metais. 
Prašau skambint i Elenai 

Talandytei 708-447-6784. 
Palikite žinutę. 

P A R D U O D A 

Lietuvoje Palangos miesto 
plėtros zonoje 

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

kreiptis t e l . 773-383-4301 

Kas galvojate apsigyventi Floridoje. 
yra gera proga palankiomis sąly

gomis Išsinuomoti ar pirkti naujais 
baidais apstatyta 2 mieg. butą Saint 
Petersburge. Smulkesnė informacija 
gaunama, skambinant 804-733-7837. 

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

* Vyras ieško darbo (žalia korta). Siūlyti 
statybose, senefcj ir ligonių priežiūroje, 
turi patirties. Vairuoja automobrį. Tel. 
219-983-2760 

* Moters ieško darbo (žalia korta). 
Siūlyti įvairius variantus. Vairuoja auto
mobilį. Tel. 219-983-2760. 

* Nuobtrželio 10 d . 8c rugpjūčio 15 d. 
galiu pakeisti slaugančius ligonius, 
prižiūrėti senelius ar vaikus. Tel. 219-
787-8476. 

* Moteris, turinti žaBą kortą gerą patirtį, 
rekomeridacijas. vairuojanti, ieško darbo 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. Tel. 
773-3834301. 

* 50 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Patirtis, rekornendacija. auto
mobilis, anglų kaba. Tel. 708-652-4085. 

* Moteris perka (ieško) darbo Ml valsti
joje, netoli Ntes prižiūrėti pagyvenusius 
žmones. Patirtis, rekomendacijos. Siūlyti 
įvarius variantus. Tel. 773-221-3708 

* Moteris, kabanti angliškai, turinti patir
ties retonrendadjas. prižiūrėjusi nepa
gydomus ligonius, atliekanti masažą, 
vairuojanti, ieško arba perka darbą. Gal 
gyventi kartu. Tel 708-275-5940. 

* Prižiūriu vaikus savo namuose 
Auroroje prie 59 kefc ir Eolos Turiu didelį 
kiemą ir galu vaikus pamaitinti. Te* 630-
585-6757. Gražina. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
H d H 7738547820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnetatt.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 
m Landmark 

properties j p 

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 

^ 2 Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, ūlinois 60453 
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. 

^ S i Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 'ao««H-,a5: 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

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. 

VVINDOVV VVASHERS/CUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Men 6c 

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

į t ime. Make SlOO-i-per person, PAID 
i DAILY. No experience needed, wi l l 
{ train. Residential onty. suburbs & 
i city. Come today & start tomorrow. 
Pnme Time Window Cleanina, Inc. 
51S E. Coli Rd #208 Arlington Hts. 

(Arl ington Office Sauare) 
190 to ArTHU.Rd, Nort to Coff, SE 
comer. Across f rom Valli Produce. 

Ask for Will. 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valvmuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

HEUPVVANTtD 
LABORER / AIR D U C T 

CLEANER'S ASSISTANT 
Some Engiish Necessary. 

$9 .00 /hour . 
708-450-8212 

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

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

Live-in caregiver needed 
in Milvvaukee, VVisconsin. 

Job is mainry a campanionship. 
VVe are looking for a lady 

vvrth good command of Engiish. 
Call Good People at 608-223-0075. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui i Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

R e i k a l i n g a a u k l ė 
2 vaikams, 2 metų ir 6 mėn. 

amžiaus, su gr įž imu, Madison, 
VVisconsin. Skambinkite 
Simone 608-233-9757 

tarp 5 ir 9 vai vakaro arba 
sl.qlinberg@hosp.wisc.edu.com 

; i'tfmtiibki _ 

„Draugo" 
skelbimų 
skyrius 

Tel . 1 -77S-S8S-95O0 

•ĮVAIRŪS 

* Nebrangiai išnuomojamas kambarys 
Chicago R'idge. Tel 708-952-0724. 708-
717-5444. 

* Moteris ieško darbo slaugyti vyresnio 
amžiaus žmones ar vaikus už pigesne 
kainą. Kaba rusiškai ir lietuviškai. Tel. 
630-585-6757. 

Tai - Justi 
laikraštis 

B 
PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje 

Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti. 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio. kaįD 

I
„Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
mmmmmmmmamsammmm 

wmmmmm& Į 

mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://worldnetatt.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:sl.qlinberg@hosp.wisc.edu.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Rautam. AP, interta* PTAR-TASS. BISS 

amų agarttfljų prane&ma.s) 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Mažiausiai 15 žmonių žuvo, 

o dar daugiau kaip 50 buvo su
žeisti per gaisrą viename vieš
butyje Paryžiaus centre, kuris 
kilo anksti penktadienį. Kai ku
rie svečiai gelbėdamiesi nuo ug
nies, kuri nusiaubė šešių aukš
tų viešbutį „Paris-Opera", šoko 
pro langus. Sužeistieji apdegė, 
apsinuodijo dūmais ar patyrė 
šoką. Tarp žuvusiųjų ir nuken
tėjusiųjų yra vaikų ir turistų. 32 
kambarių viešbutyje buvo ap
sistoję 76 žmonės. 

ROMA 
Italijos Krikščionių demo

kratų sąjunga (KDS) nusprendė 
pasitraukti iš premjero Silvio 
Berlusconi Vyriausybės. KDS, 
kuri centro dešiniųjų Vyriausy
bėje turi keturis ministrų pos
tus, nurodė, kad ir toliau rems 
S. Berlusconi per balsavimus 
parlamente. Tačiau šis sprendi
mas reiškia, kad S. Berlusconi 
tikriausiai turės atsistatydinti 
ir parlamente siekti naujo man
dato. Toks KDS sprendimas yra 
protestas dėl S. Berlusconi atsi
sakymo iš esmės pertvarkyti 
Vyriausybę ir jos programą po 
to, kai koalicija praėjusią savai
tę patyrė triuškinamą pralaimė
jimą per regioninius rinkimus. 

LONDONAS 
Šią savai tę pagrindinėms 

Didžiosios Britanijos partijoms 
paskelbus savo programas, 
penktadienį išspausdinta visuo
menės nuomonės apklausa pa
rodė, kad vis labiau daugėja ga
limybių, jog šalies ministras pir
mininkas Tony Blair gegužės 5 
d. laimės trečius rinkimus iš ei
lės. Tyrimo duomenimis, leibo
ristus dabar remia 38 proc. bri

tų — 2 proc. daugiau, negu pir
madienį. Tuo tarpu konservato
rių populiarumas sumažėjo 
trimis punktais ir dabar siekia 
33 procentų. Trečioje vietoje 
esanti Liberalų demokratų par
tija prie 22 proc. prisidėjo du 
procentus. 

MONAKAS 
Monako katedroje įvyko ku

nigaikščio Rainier III laidotu
vės, kuriose dalyvavo trys jo 
vaikai ir karališkieji asmenys 
bei politiniai vadovai iš viso pa
saulio. 10 uniformuotų karabi
nierių Rainier III karstą išnešė 
pro kunigaikščio rūmų vartus ir 
nunešė į netoliese esančią XIX 
a. katedrą. Tarp laidotuvių pa
maldose dalyvavusiųjų vadovų 
ir karališkųjų šeimų atstovų yra 
Prancūzijos prezidentas Jac-
ques Chirac, Ispanijos karalius 
Juan Carlos, Didžiosios Britani
jos princas Andrevv. Rainier bu
vo ilgiausiai valdęs Europos mo
narchas. Rainier III privačios 
ceremonijos metu palaidotas ša
lia savo mylimos žmonos Grace. 

VARŠUVA 
Lenkijai pavyko pasiekti , 

kad joje įsikurtų Europos Są
jungos (ES) pasienio kontrolės 
agentūra. Priimti agentūrą, ku
ri prižiūrės, kaip ES valstybės 
saugo išorines sienas ir ruošia 
pasienio policiją, taip pat siūlėsi 
Vengrija, Malta, Estija ir Slovė
nija, tačiau bendrijos teisingu
mo ir vidaus reikalų ministrai 
pasirinko Lenkiją, nes ji turi il
giausią išorinę sieną rytuose. 
Lenkija turi 1,200 km ilgio sie
ną su Rusija, Baltarusija ir Uk
raina. Lenkų pareigūnai nuro
dė, kad agentūros biurai gali 
būti įkurti aukščiausiame Var
šuvos pastate — sovietinio sti
liaus neogotikiniame dangorai
žyje, kurį 6-ajame dešimtmetyje 

Lenkijai „padovanojo" Sovietų t 
Sąjungos diktatorius Josif Sta- » 
lin. 

ATĖNAI 
Graikijos parlamentas iki 

antradienio atidėjo balsavimą 
dėl Europos Sąjungos konstitu
cijos patvirtinimo, kad daugiau 
laiko būtų skirta diskusijoms. Iš 
pradžių buvo manoma, kad de
putatai balsuos penktadienį. Ir 
valdantieji konservatoriai, ir 
opozicijoje esantys socialistai 
yra išreiškę savo pritarimą ES 
konstitucijai, kuriai , kaip tiki
masi, bus pri tarta didele pers
vara. 

MACHAČKALA 
Dagestano respublikos sos

tinės Lenin rajono prokuratūros 
pastate penktadienio rytą nu
griaudėjo du sprogimai. Kiek 
žmonių žuvo ir sužeista, tikslios 
informacijos nėra. Kol kas neži
noma, kokia buvo sprogimo 
priežastis — apšaudymas iš lau
ko ar sprogimas viduje. Mano
ma, kad per įvykį buvo sužeisti 
mažiausiai keturi žmonės. Liu
dininkų teigimu, po sprogimų 
kilo didelis gaisras. 'Visas pasta
to vidus išdegė. 

JAV 

NEWYORK 
JAV sėkmingai baigėsi erd

vėlaivio „Discovery" bandymas: 
Amerikos nacionalinės aeronau
tikos ir kosmoso tyrimo agentū
ros (NASA) darbuotojai pripilė 
degalų į jo išorinį kuro baką. 
Techninė operacija, trukusi ke
lias valandas, buvo atlikta sie
kiant įsitikinti, kad degalai ne
kelia jokių problemų šiame erd
vėlaivyje. Bandymas vyko sėk
mingai, po to degalai buvo 
išsiurbti. 

Dabart inėje visuomenėje prezidento kalba tampa nesvarbi 

Atkelta i š 1 psl . 
Aišku, galima ginčytis, ar 

j is buvo originalus, ar kartojosi, 
a r paminėjo reikiamus dalykus 
ir sudėjo t inkamus akcentus, ar 
turi šalies raidos viziją. Tačiau 
tenka sutikti, kad tai buvo tik
rai „prezidentinė" metinė kalba 
— solidi, nuosekli ir aiški. Taigi 
pirminė funkcija lyg ir atlikta. 

Kita vertus, prezidento me
tinis pranešimas yra ir labai 
simboliškas. Tai valstybinis, jau 
tradicinis r i tualas, kuriuo paro
doma, kas yra valstybės galva ir 
autoritetas, kurio yra klauso
masi ir į kurį reaguojama. Tokie 
dalykai reikalingi valstybės 
funkcionavimui. Tai vienas iš 
būdų turėti t am tikrą jungtį vi
suomenėje ir politikoje. Bent 
jau teoriškai. 

Šįkart viskas vyksta kiek 
kitaip. Anot žiniasklaidos, Sei
me pranešimas sutiktas apatiš
kai a r ironiškai, net nepagar
biai. Vis įdomesnės tampa mi
nistro pirmininko Algirdo Bra
zausko reakcijos, kai jis net ne
besileidžia į diskusijas arba tie
siog paneigdamas tam tikrą po
ziciją, arba ją ignoruodamas. 

Manyčiau, tai — bent dviejų 
mūsų politinio gyvenimo ten
dencijų pavyzdys. Pirmąją ten
denciją galima vadinti susveti
mėjimu. Įtariu, kad netrukus 
šis žodis taps toks pat populia
rus, kaip neseniai tapo populiz
mo terminas. 

Susvetimėjimo idėja nėra 
nauja, tiesiog prezidentas vėl 
„išleido" ją į viešąją erdvę. Ben
driausia prasme susvetimėjimą 
galime suprasti, viena vertus, 
kaip milžinišką atotrūkį tarp vi
suomenės, valdžios ir valstybės, 
kita vertus, kaip ryšių nykimą 
tiek visuomenėje, tiek valdžioje. 
Vis labiau ryškėjantis politinis 
merkantilizmas, cinizmas, vie
nas kito ignoravimas — gal ir 
per dažnai minimi, bet daug pa
sakantys pavyzdžiai. Šiame 
kontekste svarbu tai , kad bet 
kuris simboliškas valstybei 
veiksmas praranda prasmę, o 
kritiškas komentaras virsta ku
rios nors politinės pozicijos užė
mimu. Taip nutiko ir prezidento 
kalbai: ji tiesiog tapo nesvarbi ir 
nereikšminga. 

Antrąją tendenciją, neatsie
jamą nuo pirmosios, galima api

būdinti taip: Prezidentūra vis 
labiau praranda pagarbą. Jau j 
teko rašyti, kad prezidentui rei- i 
ketų užsiimti ne tik Lietuvos si
tuacijos, bet ir pareigybės san
tykių tiek su Seimu, tiek su Vy
riausybe nustatymu. - Metinis 
pranešimas galėjo tapti gera 
proga. Per daug neaiški dabarti
nė prezidento situacija, kai jis 
tampa vis mažiau matomas ir 
net ignoruojamas. Visada buvęs 
trapus balansas tarp visų mūsų 
valdžios šakų gali visai suirti. 
Būtent šis neapibrėžtumas ir 
prezidento neryžtingumas su
trukdė simboliškai reikšmin
gam valstybės politinio gyveni
mo įvykiui tapti iš tiesų svar
biam. 

Tam tikru atžvilgiu ritualas 
buvo suardytas, jo prasmė pra
rasta, dėl to ir turime situaciją, 
kai įvykis įvyko, bet mes nebe
žinome, ką su juo daryti ir kaip 
reiktų jį vertinti bei suprasti. 

Autore yra Vilniaus universite
to Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (TSPMI) dokto
rantė. Komentaras yra „Eltos" ir 
TSPMI bendro projekto dalis. 

Lietuvos kard ino lo gal imybė t a p t i popiežiumi. . . 

Atkelta iš 1 psl . 
Anot naujienų agentūros 

„Reuters", J. A. Bačkis išpažįs
ta tradicinį požiūrį į moters vie
tą Bažnyčioje, seksualumo klau
simus, pasisako už Vatikano ad
ministracijos centralizaciją, 
nors dėl savo požiūrio į skurdą 
konservatyvioje Lietuvoje jis 

laikomas liberalu. Nors jo diplo
matiniai įgūdžiai gali pasitar
nauti jo labui kaip kandidatui į 
popiežius, tačiau A. J. Bačkis 
yra labiau laikomas „lojaliu ad
ministratoriumi, nei dvasiniu 
vadovu". 

Žiniasklaida skelbia, kad 
pagrindinė kova pirmajame 

naujojo popiežiaus rinkimų rate 
vyks tarp konservatyvių pažiū
rų vokiečių kardinolo Joseph 
Ratzinger ir buvusio Milano ar
kivyskupo Carlo Maria Martini. 

Pirmadienį prasidėsianti 
konklava tęsis tol, kol bus iš
rinktas balandžio 2 d. mirusio 
popiežiaus įpėdinis. 

Už vairavimą išgėrus buvusiam parlamentarui surašytas protokolas 

Kla ipėda , balandžio 15 d. 
(BNS) — Klaipėdos ligoninėje 
po avarijos, kurią pats sukėlė, 
besigydančiam buvusiam parla
mentarui Vytautui Šustauskui 
surašytas administracinių tei
sės pažeidimų protokolas už 
vairiavimą neblaiviam. 

Klaipėdos rajono policijos 

komisariato Eismo priežiūros 
poskyrio specialistas Audrius 
Varnelis sakė, kad pareigūnai 
nuvažiavo į ligoninę ir supažin
dino V. Šustauską su iškart po 
avarijos paimto jo kraujo mėgi
nio tyrimo rezultatais. Nusta
tyta, kad įvykio metu vyro krau
jyje buvo 3.34 promilės alkoho

lio. 
V Šustauskas savo kaltės 

neneigė. 
Už vairavimą apsvaigus 

nuo alkoholio V. Šustauskui su
rašytas protokolas, jam gresia 
bauda iki 3,000 litų arba teisės 
vairuoti automobilį atėmimas 
nuo dvejų iki trejų metų. 

A t A 
Gail. sesuo MARY SUGINTIENĖ 

NAVICKAITĖ 
Mirė 2005 m. balandžio 13 d., sulaukusi 83 metų 

amžiaus. 
Gimė Amerikoje, New Jersey. Vėliau gyveno Lietu

voje. Grįžusi į Ameriką gyveno Detroite, Chicago, Mar-
ąuette Parko apylinkėje, vėliau persikėlė į Oak Lawn, IL. 

Nuliūdę liko: duktė dr. Nora M. Sugintaitė bei gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje. Liūdi daug draugų ir pa
žįstamų. 

Velionė buvo a.a. Jurgio Suginto žmona. 
A.a. Mary bus pašarvota pirmadienį, balandžio 18 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 
2929 W. 87th St„ Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 19 d. 9:45 vai. 
r. Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur a.a. Mary bus pa
lydėta į St. Germain bažnyčią, 4240 W. 98th St., Oak 
Lawn, IL, kurioje 10:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. 
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūd in t i d u k t ė 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 16 d., šeštadienis 

Af A 
Dr. ELENA REPŠIENĖ 

Mirė 2005 m. balandžio 15 d. Vilniuje, sulaukusi 94 
metų. 

Gimė 1911 m. balandžio 3 d. Liepojoje, Latvijoje. 
1950 m. su šeima atvyko į Čikagą. 1998 m. grįžo į Lie

tuvą ir apsigyveno Vilniuje. Gyvendama Amerikoje buvo 
ilgametė Dantų Gydytojų draugijos veikli narė ir pirmi
ninkė. 

Nuliūdę liko: sūnus dr. Rimantas Repšys, vaikaičiai 
Paulius, Jonas ir Antanas, pusseserė Janina Lisauskienė, 
Lietuvoje Bronius ir Vita Žibaičiai bei kiti artimieji 
Čikagoje ir Lietuvoje. 

A.a. Elena bus palaidota Lietuvoje. 

A I w a y s W l t h F l o w o r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• : • . . . ' . " : " . " • . • • • • • / : . . 

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

Lemont. 1120 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; Tel. 708-594-6604 

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

www.alwayswithfiowers.coni 

Neištikimai žmonai 
po skyrybų liko milijonai 

Brangiai Dantų gydytojų sąjungos aktyviai na
rei 

A t A 
dantų gyd. 

ONAI GUTAUSKIENEI 
PETRAŠKEVIČIŪTEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje liku
sius vyrą VYTAUTĄ, dukrą MILDĄ su vyru VY
TAUTU ir vaikais VILIJA ir RIMU, dukrą 
VIDĄ su vyru JOE, sūnų AUDRIŲ su vaikais 
NIKOLAS ir ALEXA bei ki tus gimines. 

Prisimename brangią kolegę su malda, ilgesiu 
ir gilia meile. 

Dantų, gydytojų, sąjunga Čikagoje 

A f A 
STEFANIJAI GRYBAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus dr. VY
TENĮ ir dr. ARVYDĄ su šeimomis bei ka r tu 
liūdime. 

Ignatonių ir Maurukų šeimos 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. A R C H E R AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER A V E . (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. O A K PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a i 

Tel. 1-800 994-7600 
ww*v. p e t k u s f u n e r a I h o m e s . c o m 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremat ion; pa ta rnav imus . 

CERALD F. D A I M I D — 
nepr ik lausomas d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

Buvusiai vieno milijonie
riaus- verslininko žmonai teisė
jas priteisė daugiau kaip 40 
mln. dolerių vertės turto, nors 
moteris ir prisipažino turėjusi 
romanus su vienu alpinizmo 
vadovu ir lėktuve sutiktu vyru. 

Be 24 mln. dolerių Susan 
Sosin liko 3,6 mln. dolerių 
vertės sutuoktinių butas, 2 mln. 
dolerių vertės namas ir 800,000 
vertės namas New York mies
te. Tačiau moteris turės išsi
kelti iš dviejų namų Connec-
tieut ir trijų bustų Arizona dy
kumose. 

Pagal paskelbtą skyrybų 
nuosprendį, S. Sosin taip pat 
liko 6 mln. dolerių brokerio 
tarpininkavimo sąskaitoje, aš
tuoni automobiliai ir 2,9 mln. 
vertės juvelyrinių dirbinių, tarp 
jų papuošalas su rubinais, kurį 
jai buvo nupirkęs jos vyras, 
tačiau neįteikė. 

S. Sosin vyro Howard advo
katas Richard Albrecht apskai
čiavo, kad moteris gavo iš viso 
43 mln. dolerių vertės, arba 27 
proc. viso turto. Advokatas pa
žymėjo, jog S. Sosin siekė, kad 
jai liktų pusė viso turto. „Ma
nau, kad nuosprendžiui įtakos 
turėjo jos elgesys", — sakė jis. 
Tuo tarpu S. Sosin advokatas 
Frederic J . Siegel apskaičiavo, 
kad jo klientė gavo 45 mln. do

lerių vertės turto. Pasak jo, ji 
prašiusi maždaug 45 proc. viso 
turto. 

54 metų Howard Sosin, 
1987-aisiais įkūręs įmonę „AIG 
Financial Products", skyrybų 
prašymą padavė po to, kai suži
nojo apie 2003 metų vasarį 
užsimezgusi žmonos romaną. 
Tobulindamas savo kompiute
rio programas, vyriškis aptiko 
šimtus savo žmonos ir jos mei
lužio elektroninių laiškų. 51 
metų Susan Sosin per teismą 
prisipažino 1996 metais turė
jusi artimų ryšių su vienu alpi
nizmo vadovu, nors tvirtino, 
kad tai buvo spontaniškas ir 
pavienis ryšys. Tuo tarpu 2000 
metais skrydžio į Kiniją metu ji 
sutiko vieną vedusį vyrą, su 
kuriuo užmezgė ilgalaikį roma
ną. „Šalių santuoka neabejoti
nai žlugo dėl atsakovės neiš
tikimybės, — teigė Aukštes
niojo teismo teisėjas Howard 
Owens. 

Viso Howard Sosin turto 
vertė siekia 168 mln. dolerių. 
Buvę sutuoktiniai susipažino 
1978 metais, kai H. Sosin 
Kolumbijos universitete dirbo 
profesoriaus asistentu. Tuo 
metu Susan buvo ištekėjusi už 
kito vyro ir dirbo mažmeninėje 
prekyboje. 

(Iš spaudos) 

SERVINC LITHUANIAN C O M M U " ' 1 , r ' 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home $ 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICA&i 

b ALL SUBURBS 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL H O M E 

• Patogioje vietoje ta rp 
Čikagos i r Lemonto 

10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuvių kapin iu 

11028 S. Southwest Hwy 
Palos Hllls, MHnols 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuv ių pata lpas visose Čikagos m i e s t o 
apyl inkėse i r p r iemiesč iuose 

Patarnav imas 2 4 vai . 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithfiowers.coni
http://petkusfuneraIhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo metiniame 

narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d., 9:30 vai. ryto. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą pr ie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbių lietuvybės išlaikymo darbų 
Balsuokite už pristatytus įstatus. 

Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia 
vime dalyvaujanti Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo raštinę, 
14911-127th Street, Lemont, IL, 60439. 

Iki malonaus pasimatymo suvažiavime balandžio 30 d . 
SK. 010983 

VIRGINIJA RIMEIKA, gyv. New 
Lenox, IN, a.a. A n t a n i n o s 
Ū s a i t ė s - J a n k a u s k i e n ė s 
atminimui Draugo fondui at
siuntė 225 dol. , kuriuos per 
laidotuves 3.12.05. suaukojo: 
Vanda Petkus, Vladas ir Hertha 
Ūsai, Virga ir Alex Rimeikos, 
Rūta ir Edmundas Kirkai, Lai
ma ir Arvydas Jarašiai , Alicija 
ir Alfredas Mikučiauskai. Ve
lionė š.m. gegužės 10 d. būtų 
sulaukusi 100 metų ir tikėjosi 
būti šimtametė „Draugo" skai
tytoja. Paskutinius metus gy
vendama Putname labai lauk
davo „Draugo" su Marąuette 
Park žiniomis, kur ilgus metus 
gyveno. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje", balandžio 20 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje vėl skambės linksmos 
dainos, kurias atliks Algirdas 
Motuzą. Kadangi jis ilgesniam 
laikui išvyksta į Lietuvą, šis 
koncertas bus tarsi atsisveikini
mas. Turėsite progos pasiklau
syti ir poezijos, kurią skaitys 
Stasė Jasiul ionytė-Grigonis . 
Visi maloniai kviečiami atvyk
ti. 

GEGUŽĖS 8 D., SEKMADIENį, 3 
v.p.p. Šventojo Vardo katedroje, 
Čikagoje vyks lietuviškos eku
meninės pamaldos, skirtos karo 
aukų ir visų dėl Lietuvos ne
priklausomybės nukentėjusių 
atminimui. Dalyvaus lietuvių 
visuomenės organizacijos, insti
tucijos ir parapijos. Visas orga
nizacijas prašome prisidėti ir 
remti šių pamaldų organiza
vimą, su vėliavomis dalyvauti 
liturgijos procesijoje atstovau
jant lietuvių visuomenę. Visus 
chorus prašome sutartinai daly
vauti bendromis giesmėmis. 
Šiai Atminimo ir Maldos dienai 
paskirkime ypatingą pagarbą, 
dalyvaukime šiose pamaldose ir 
paraginkime kiekvieną lietuvį 
šią datą paženklinti deramu 
susikaupimu. Daugiau informa
cijos ALTo tel. 773-735-6677, 
faks. 773-735-3946, arba e-
paštu: AltCenter@aol.com. 

PLC RENGINIŲ KOMITETAS 
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kurie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegužės 
15 d., po Fausto Strolios pager
bimo koncerto. 

BRIGHTON PARK APYLINKĖS 
LB valdyba ruošia pietus šį sek
madienį, balandžio 17 d., tuoj 
po 10 v.r. šv. Mišių parapijos 
Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield 
Ave. Visi kviečiami ir laukiami. 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 v.v. 
iki 11:30 v.v. vyks a.a. Shelly 
Rėklaitienės prisiminimo va
karonė. A.a. Shelly, Povilo Rėk
laičio žmona, mirė 35 metų, nuo 
melanomos vėžio. Aukos pa
rems Povilo 4 vaikučius ir dalis 
aukų bus skirta melanomos 
tyrinėjimams. Prisiminimų va
karonėje bus vakarienė, sal
dumynų stalas , veiks baras, 
gitara gros Povilas Strolia, vyks 
varžytinės. Dėl bilietų kreiptis į 
Deana Stankaitiene, tel. 630-
734-9293. 

DANA ELSBERGAS, Prospect 
Hts., IL, Stasio Džiugo knygų 
fondui dovanojo vertingų kny-

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

PAJUDĖJO PAVASARIO 
VAJUS 

gų, kurios bus pasiųstos Ra
seinių miesto Viešajai biblio
tekai. 

LIETUVIŲ FONDĄ PASIEKĖ 
padėka iš Buenos Aires, 
Argentina: „Siunčiame Jums 
knygą 'Beriso Lietuviai', kurią 
galėjome išleisti tik Lietuvių 
fondo paramos dėka. Mes džiau
giamės, kad galėjome įgyven
dinti užsibrėžtą tikslą ir palikti 
ateičiai šio miestelio lietuvių 
kūrimosi dokumentą bei gyve
nimo veiklos istoriją...". Džiau
giamės, kad lietuviška veikla 
suartina lietuvius plačiai iš
sisklaidžiusius po visą pasaulį. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palaim
intąja. Šių metų balandžio 17 
d., sukaks 65 metai nuo Marijos 
mirties. Mišios aukojamos šį 
šeštadienį, balandžio 16 d., 9:30 
v.r. seselių motiniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Joseph McCormic, OSA, kuris 
dirba Catholic Theological 
Union at Chicago. Prašome 
dalyvauti. 

AUTOBUSAS Į „CAVALLERIA 
Rusticana" . spektaklį, sekma
dienį, balandžio 24 d., iš 
Marąuette Parko išvažiuos 1:15 
v.p.p. nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios, 69th Str. ir 
Washtenaw; už 15 min. sustos 
ir paims keleivius Brighton 
Parke, prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 
44th Str. ir California. Valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia ir prašo, norinčius 
pasinaudoti autobusu, iš anksto 
registruotis „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str., Chicago, tel. 773-
476-2655. Bilieto kaina 5 dol. 
asmeniui. Autobusas išvyks 
laiku. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS organizuoja autobusą į 
„Cavalleria Rusticana", balan
džio 24 d., ir j „Žuvėdrą" ge
gužės 1 d. I operą autobusas 
išvyksta 1:30 v.p.p., į „Žuvėdrą" 
- 2:30 v.p.p. iš Pasaulio lietuvių 
centro. Autobuvo vietas užsi
sakyti galima telefonu 708-346-
0756. Kaina 10 dol. žmogui. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., 9 v.r., Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Lauksime 
JAV LB apylinkių valdybų, JAV 
LB Tarybos narių ir visų apy
gardos narių, kuriems rūpi JAV 
LB veikla. Dėl informacijos 
skambinti Aušrelei Sakalaitei, 
tel. 630-243-6302. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „VYTIS 
Tours" siūlo keliauti į Lietuvą 
rugsėjo 8-19 d., į šventę 
„Vilniaus dienos". Be to dar 
aplankyti Rygą. Dėl informaci
jos skambinti Ritai Pencylienei, 
tel. 708-923-0280. 

VYT. DIDŽIOJO ŠAULIŲ rinkti
nės narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, balandžio 17 d., 
12 v.p.p. Šaulių namuose. 
Narių dalyvavimas būtinas. 

Įkaitusi pirmoji balandžio 
mėnesio savaitė Čikagos apy
linkėse pajudino pavasario 
atbudimą gamtoje. 

Kartu atbudo ir Draugo 
fondo pavasario vajus. Paštas 
vis daugiau atnešė vajaus voke
lių su didesniais ar mažesniais 
čekiais Draugo fondui. Dau
gumoje tai buvo Draugo fondo 
garbės narių, narių ir rėmėjų 
papildomi įnašai, toliau augi
nant Draugo fondą, kad jis ir 
toliau paremtų dienraščio 
„Draugo" leidybą. 

Atsiliepė ir keletas naujų 
Draugo fondo narių bei rėmėjų. 
Atėjo ir Amerikoje besisvečiuo
jančios ir uždarbiaujančios lie
tuvaitės laiškas su 50 dolerių 
grynais, matomai dar neturint 
čekių sąskaitos banke, su didele 
meile išeivijoje spausdinamam 
lietuviškam žodžiui. J i , t rum
pam atitrūkusi nuo gimtinės, 

jautriai įvertino gimtosios kal
bos svarbą svetimoje aplinkoje, 
labiau, negu kad daugelis mūsų 
naujųjų ateivių. 

Dar daugel is nuolat inių 
„Draugo" skaitytojų neatsiliepė 
į Draugo fondo pavasario vajaus 
laišką. Tam dar yra daug laiko. 
Vajus tęsis balandžio, gegužės 
ir birželio mėnesiais, kad kiek
vienam būtų patogiau rašyti 
čekį Draugo fondui, ta ikantis 
prie kitų būtinų išlaidų. Svarbu 
neišmesti fondo vokelio ir laiško 
atkarpos, o jei j ie kur pasimetė 
- už tenka parašy t i čekį 
„Draugas Foundation" vardu ir 
jį pasiųsti „Draugo" adresu. 

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems vajaus daly
viams, kurie j au atsiliepė su 
nauju įnašu ir visiems, kurie 
dar atsilieps į vajaus kvieti
mą su didesniu ar mažesniu 
čekiu. 

PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI 
S u 200 doler iu : 
Kristina Kazemek, iš viso 

475 dol., Chicago, IL. 
Rita ir Antanas Rašymas, iš 

viso 200 dol., Oak Lawn. IL 
60453 

S u 100 doler iu : 
Vladas Gilys, garbės narys , 

iš viso 1,200 dol., Sun City, CA-
Kleofa Gaižauskienė, gar

b ė s n a r ė , iš viso 1,000 dol., S. 
Pasadena, FL. 

Julija ir Emil Sinkiai, gar 
bės na r i a i , iš viso 2,000 dol., 
Santa Monica, CA. 

Lithuanian Credit Union, iš 
viso 700 dol., Los Angeles, C A. 

Jurgis ir Dalia Anysai, iš 
viso 600 dol., Chicago, IL. 

Kun. Alfonsas Babonas, iš 
viso 900 dol., Detroit, MI. 

Teklė Bogušas, g a r b ė s na 
r ė , iš viso 1,900 dol., So. Boston, 
MA. 

Dr. Algis ir Roma Čepuliai, 
iš viso 900 dol., Willoughby, OH. 

Elena Jasai t ienė, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 1,400 dol., St. 
Petersburg, FL. 

Irena ir Eugenijus Vilkas, 
g a r b ė s na r i a i , iš viso 1,900 
dol., Valencia, C A. 

Su 75-70 doler iu : 
Kostas ir Vida Stankai , 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 2,075 
dol., Homer Glen, IL. 

Irena Truškūnas, iš viso 
890 dol., Glendare, CA. 

Su 50 doler ių : 
Julius Karsas, garbės na rys , 

iš viso 1,550 dol., Oak Lawn. IL. 
Drs. Ona ir Albinas Garū-

nai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,800 dol., Lemont, IL. 

Vladas ir Anelė Barkaus
kai, iš viso 495 dol., Pt. Plea-
sant, NJ. 

Juozas Briedis, iš viso 560 
dol., W. Broomfield, MI. 

Algirdas ir Raminta Mar-

chertai, iš viso 750 dol., Lemont, 
IL. 

Danutė Garbonkus, iš viso 
320 dol., Chicago Rldge, IL. 

Zenonas Šukys, iš viso 700 
dol., Chicago, IL. 

Leonas ir Ona Sabaliūnai, 
iš viso 150 dol., Ann Arbor, MI. 

Česlovas Kiliulis, iš viso 
250 dol., Lexington,'MA. 

Emilija Sakalauskienė , iš 
viso 50 dol., Hampton Bays, N.Y. 

Su 30 d o l e r i ų : 
Genė Čyvas, iš viso 710 dol., 

St. Pete Beach, FL. 
Anelė Dulkis, iš viso 215 

dol., Newark, NJ . 
Su 25-20 d o l e r i ų : 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

nas, iš viso 475 dol., Ottawa, 
Canada. 

Kazys ir Rožė Razauskai, iš 
viso 865 dol., Dearborn Hts. MI. 

Gražina Musteikis, iš viso 
25 dol., Oak Lawn. IL. 

Ona Skardienė, iš viso 525 
dol., Euclid, OH. 

Marytė ir Stasys Erlingis, iš 
viso 110 dol., Dearborn Hts. MI. 

Antanas Sereika, iš viso 320 
dol., Willow Springs, IL. 

Theresa ir Faus tas Strolia, 
iš viso 705 dol., Oak Forest, IL. 

Benediktas Vasis, iš viso 20 
dol., Upton, MA. 

Antanas Klimas, iš viso 20 
dol., Rochester, N.Y. 

Su 15-10 d o l e r i ų : 
Valerija ir Jons Pleirys, iš 

viso 460 dol., Chicago, IL. 
Aldona Baltch, iš viso 300 

dol., Menands, N. Y. 
Elizabeth Berchau, iš viso 

35 dol., Walnut Creek, C A 
Aldona Svalbonas, iš viso 10 

dol., Richmond Hill, N. Y. 
K. Kazlauskas, iš viso 15 

dol., W. Bloomfield, MI. 
Visiems nuošridžiai dėkojame. 

F o n d o I ž d i n i n k a s 

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

l i e tuv i škų m o k y k l ų p a r a 
m a i per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $500 Irena Rašys. $50 
Leonardas V. Gerulaitis, Ama-
lia Jagutis, Genovaitė Trečio
kas. $25 Amerikos LB East St. 
Louis apylinkė, Frank A. 
Baldauskas, Algis Garolis, Vla
das Sinkus, Henrikas Stasas, 
dr. Paulius Švarcas, Alfonsas 
Tumas, Nar imantas Udrys, 
Eugenijus Vilkas. $20 Zigmas 
ir Virginia Grybinas, Birutė 
Navickienė, Eugenia Račkaus
kas, William Urbonas. $10 Ona 
Barauskienė, Jonas Juodval
kis, Walteris Kasparaitis, Jo
nas Prakapas, Longinas Svel-
nis. $5 J. V. Lopatauskas. Dė
kojame visiems rėmėjams. 
„Kara l i auč iaus k r a š t o l ie tu
vybei", 1394 Midd l ebu rg Ct., 
Napervi l le , n . 60640-7011. 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , EL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Tou free 24 h r . 888-T7&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 
D A R I U S R . D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
K a l b a m e l i e tuv i ška i 

/ / 

Į RAMPOS ŠVIESĄ SU 
CAVALLERIA R U S T I C A N A " 

„Cavalleria Rusticana" ope
ros premjerai artėjant, galutinis 
pasi ruošimas vyksta pilnu 
tempu. Kas vakarą Mortono 
mokyklos auditorijoje jau re
petuoja operos choras ir solistai, 
o šeštadienį, balandžio 16 d., šis 
sąstatas ištisą dieną repetuos 
su orkestru. Solistų sąstatas 
dar nėra pilnas. Pirmadienio 
vakare iš Vilniaus atvyko re
žisierius Eligijus Domarkas ir 
solistas Eugenijus Vasilevskis. 
Tačiau sol. Vytautas Kurnickas 
šeštadienį, balandžio 16 d., dar 
dainuos Vilniuje ir tik sekma
dienį išskris į Čikagą bei prisi
jungs prie repetuojančių dai
nininkų. Su juo kar tu atskris ir 
sol. Laima Domikaitė, kuri, 
kaip anksčiau buvo minėta, 
turėjo atvykti balandžio 11 d., 
bet buvo sunegalavusi ir liko 
keletai dienų sustiprėti namuo
se. Tikėkime, kad savaitę pail
sėjusi, atvykusi ji jau galės savo 
dainavimu džiuginti Morton 
auditorijos publiką. 

Antradienio vakarą teko 
stebėti Morton vykstančią pir

mą sceninę repeticiją. Kaip 
visuomet, grupines mizansce
nas režisieriui Eligijui Domar
kui sustyguoti nėra lengva. Pra
džioje teko gerokai paplušėti, 
kol, pagal nurodytą jo planą, 
scenos veiksmas ėmė derintis su 
muzika bei teksto žodžiais. Ne 
sykį ir ne du, choristus maestro 
Domarkas įvedinėjo per vienas 
duris, o ki tus per kitas — į 
bažnyčią, a r kvietė iš užeigos į 
aikštę prie bažnyčios laiptų. 
Kiti būriavosi aikštėje bei 
vaikštinėjo pirmyn ir atgal pro 
vienas ar kitas duris. Veikėjų 
sugrupavimai bei jų judesiai 
pradėjo j au derintis su teksto 
žodžiais ir veiksmo eiga. Maes
tro Domarkas ne sykį kartojo: 
„Dar kartą grįžkime į savo 
vietas!" Ir vėl maestro A. Va-
saitis ranka duoda akompania-
toriui M. Motekaičiui ženklą 
išvesti pianino garsais dainuo
jančių veikėjų grupeles į sceną. 

Repeticijos metu , scenos 
apšvietimą bei butaforiją tvar
kysianti Laima Šulaitytė-Day, 
salėje prie staliuko stebi, kas 

vyksta scenoje bei seka re
žisieriaus pas tabas ir viską 
užsirašinėja — kaip šviesos 
prožektoriai tu rės apšviesti 
rampą, kur šviesas sustiprinti 
ar pritemdyti. Savo užduotis ji 
koordinuoja su Morton mokyk
lai atstovaujančiu mokytoju 
Tom Rusnak, kuris su mokinių 
ta lka tvarko dekoracijas bei 
kitus su scena susijusius darbe
lius. Laimai ir Tom nebe pirmi 
metai tenka rūpintis šiais už
kulisių reikalais, kurių papras
tai publika nepastebi. Viskas 
scenoje tur i vykti sklandžiai, 
nesivėlinant. 

Šios kelios pabiros mintys 
dingsojo dvi su puse valandas 
stebint visa, kas taip intensy
viai repeticijos metu vyko sceno
je ir už jos, kiek daug pastangų 
ir kiek sutelktų rankų reikia, 
kad premjeros dieną spektaklio 
žiūrovai galėtų bent sykį me
tuose išgyventi šią, kad ir 
trumpą, šventišką džiaugsmo 
valandėlę. 

J . Končius 

Morton auditorijos scenoje dalis „Cavalleria Rusticana" atlikėjų. Viduryje stovi sol. Eugenijus Vasilevskis, o 
kairėje rež. Eligijus Domarkas aiškina stebintiems aktoriams veiksnio eigą. 

J. Končiaus nuotrauka. 

SKELBIMAI 

• P I G I A U S I A — NE i 
PATIKIMIAUSIA! Kartelės daž- i 
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
pras tas internetinio tipo, o ne j 
telefoninis ryšys. Protingas į 
vartotojas renkasi ameri- Į 
kiečių firmą <įst. 1993 m.) j 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų į 
a r mobilaus telefono TIK 11,9 1 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių j 
mėnesinių mokesčių, jokių J 
papildomų kodų. Išklotinę j 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu-! 
viškai 708-386-0556. Tau-1 
pykite šiandien su LITCOM* Į 
Dėmesio? įkainis galioja tik | 
naujiems klientams! 

A d v o k a t a s 
Vy ten i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

JONAS KUPRYS 

FOTOGRAFIJOS 
PARODA 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Crricago. IL 6060R 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

„Draugo" 
skelbimu skyrius 

T« l . 1-775-58S-9500 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s mėnes i 
niais įmokėj imais ir pr ie ina-
jmais nuoš imčia is . Kreipki-
įtės į M u t u a l F e d e r a I Sa -
vings, 2212 W e s t C e r m a k 
Road. T e l . (773) 847-7747 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai i. 
išverst i video į rašus i i 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amerikiet iškąj į 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. Pe t r a s Bernotas. 

mailto:AltCenter@aol.com

