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Kaip ir kodėl ieškome 
jauno žmogaus; svarbu 
žinoti, kurios skolos 
pirmiausia mokėtinos. 

2psl . 

D. Bindokienės veda- i 
masis — Poetas mirė — 
poetas amžinai gyvas; 
knyga, suerzinusi Ru-
syą. 

3 psl. 

Šeštadieniniame priede 
— kultūros reikšmė re
ligijai; inžinieriai ne tik 
planuoja, bet ir kuria; 
Alfonsas Tyruolis išvy
ko gyventi Lietuvon; B. 
Brazdžionio knyga-al-
b urnas 

Sukaktys, gimtadieniai, 
džiaugsmingos šeimų 
šventės... 

4 psl. 

Iš A.P.P.L.E. veiklos; 
moterys ir tradicijos. 

5 psl. 

„Draugo" vasaros šven
tė jau čia pat; svarbios 
„Lituanicos" komandos 
rungtynės; Dainava tę
sia Švenčiu tradicijas. 

8 psl. 

* XXIV Eu ropos bokso 
čempionate p i rmas i s iš Lie
tuvos atstovų į ringą iškopė 
Vidas Bičiulaitis šešiolktfina-
lyje rezultatu 31:13 įveikė 
Giyom Saleng iš Prancūzijos 
ir pateko į turnyro aštuntfi-
nalį. 

* L i e t u v o s k repš in io ly
gos čempionas Vilniaus 
„Lietuvos ryto" krepšinio klu
bas pasirašė 1 metų sutartį su 
31 metų 215 cm ūgio Ukrainos 
rinktinės vidurio puolėju Alek-
sandr Okunskij. Ukrainietis 
1999-2000 m. sezone jau yra 
žaidęs vilniečių komandoje. 
Klubo vadovai nutarė kitam 
sezonui pakviesti patyrusį 
krepšininką, kadangi po moto
ciklo avarijos kol kas negali 
žaisti buvęs pagrindinis ko
mandos vidurio puolėjas Ro
bertas Javtokas. 

* Ispanijos Malagos „Uni-
caja" krepšinio k lubo trene
ris serbas Božidar Malkovič 
teigia esąs patenkintas ketvir
tadienį įvykusiu susitikimu su 
37 metų Lietuvos krepšinio le
genda Arvydu Saboniu, ku
riame buvo aptartos galimo 
lietuvio žaidimo šioje Ispani
jos komandoje ateinantį sezo-

sąlygos 

JAV karo medikai ir inžinieriai 
i pagalbą Lietuvai 

Mirė poe tas 
Bernardas Brazdžionis 

Vilnius , liepos 12 d. (BNS) 
— JAV karo medikų delegaci
ja, atvykusi į Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje pirmadienį pra
sidedančias tarptautines ka
rines pratybas „Rescuer -Med-
ceur 2002", teiks konsultacijas 
Lietuvos pacientams bei sure
montuos keturis vaikų namus 
bei prieglaudas. 

Pratybos vyks liepos 15-29 
dienomis. 

Kaip pranešė Lietuvos ka
riuomenės vadovybės atstovė 
spaudai, JAV karo medikai su 
Lietuvos medikų grupe lanky
sis sekmadienį į Klaipėdą at
plaukiančiame JAV karinių 
jūrų pajėgų karo laive-ligoni-
nėje „Comfort". Šis laivas yra 
vienas didžiausių JAV karinių 
medicininių laivų, specializuo
tas traumoms gydyti. Jame 
įrengta 12 operacinių, telpa 
apie 1,000 lovų, laivo specia
listai gali atlikti įvairias ope
racijas ir teikti medicinos pa
slaugas. Nukelta į 8 psl. 

* žemės ūkis turėtu atsi
gauti Lietuvai įstojus į ES, 
teigia prezidentas. 

* „Lietuvos telekomas" 
kitąmet žada mažinti įkai
nius. 

* Valstybes biudžeto pla
nas per pusmetį viršytas 
113 mln. litų. 

* Kauno savivaldybė ša
lina kliūtis didžiausio Balti
jos valstybėse prekybos ir pra
mogų centro statybai. 

* Lietuvos vaistinėse po
puliarėja elektroniniai užsa
kymai. 

Pasaulio lietuvių centre Lemonte liepos 1 d. surengtam • ; rif-mime lietuvių kilmes JAV senatoriui. Lietuvos bi
čiuliui ir jos reikalų rėmėjui Diek Durbin. Nuotr.: (Iš kaires I PLC Tarybos narys dr. Donatas Siliūnas, „Lit-
huanian Business Council" narys dr. Donatas Tijūnėlis, aer norius Diek Durbin, PLC Valdybos pirmininkas Algis 
Saulis ir renginio organizatorius adv. Rimas Domanskis. Indrės Tyunehenes nuotr 

Lietuvos šešė l inė je 
ekonomikoje „sukasi" 

apie 3 mlrd. l i tų 
Lietuvos vyriausybės skai

čiavimais, Lietuvoje šiuo metu 
cirkuliuoja apie 2.5-3 mlrd. 
litų jokiais mokesčiais neap
mokestinamų ir niekur neap-
skaitomų pinigų, penktadienį 
pareiškė Lietuvos premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

.Didžiausia problema šiuo 
metu — mokesčių surinkimas, 
nes augant bendrajam vidaus 
produktui ir didėjant vartoji
mui, biudžeto pajamos nedi
dėja taip pat sparčiai. Tai 
reiškia, jog apyvartoje yra 
daug neapmokestinamų pini
gų — maždaug 2.5-3 mlrd. 
litų, kurie apeina visas oficia
lias institucijas", tvirtino A. 
Brazauskas. Jo teigimu, tokie 
skaičiai buvo gauti vyriau
sybės specialistams atlikus 
Lietuvos gyventojų išlaidų ir 
pajamų analizę. 

„Mūsų analitikų atlikti tyri
mai rodo, kad Lietuvos gyven
tojai šalies viduje ir užsienyje 
kasmet išleidžia apie 20 mlrd. 
litų, Nukelta į 8 psl. 

Kandidato į prezidentus tikslas 
— pagarba teisei 

Į Lietuvos prezidento postą 
ketinantis kandidatuoti Aus
tralijoje gimęs 44 metų teisės 
mokslų daktaras Juozas Pet
raitis teigia, jog ne deklara
tyvūs politikų pareiškimai, 
bet teismų darbo gerinimas 
padės kovoti su korupcija. 
„Kai neveikia šalies teisinė 
sistema, kai tie patys straips
niai gali būti traktuojami skir
tingai, jokios deklaracijos ne
padės", teigiama penktadienį 
paskelbtame J . Petraičio pa
reiškime spaudai. 

Jo nuomone, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
patyrė „visišką fiasko", siūlęs 
Seime esančių partijų atsto
vams pasirašyti susitarimą 
dėl kovos su nusikalstamumu 
ir korupcija. 

„Vedina ambicijų, opozicija 
atsisakė pasirašyti dokumen
tą, taip patvirtindama, jog jai 
politiniai dividendai yra svar
besni už parlamentinių par
tijų sutarimą", teigiama J. 
Petraičio pareiškime. Tačiau, 
jo nuomone, bet koks partijų 

bandymas susitarti „yra svei
kintinas", nes partinės riete
nos ir politinės ambicijos „yra 
viena kertinių negerovių vi
suomenėje". 

J. Petraičio nuomone, Lietu
voje turėtų ateiti naujas — pa
garbos teisei — aikas. „Svar
biausias demokratinio vysty
mosi tikslas — įtvirtinti realią 
asmens laisvę. Lietuvos gy
ventojai turi ne tik pakanka
mai uždirbti, ko dar nepasiek
ta, bet ir nejausti baimės prieš 
valdžią ir pavienius parei
gūnus", teigia jis. 

J . Petraičio nuomone, nei 
Naujosios politikos koalicija, 
nei dabartinė valdančioji dau
guma nepateisino rinkėjų lū
kesčių pažaboti korupciją ir 
valstybinių sprendimų par
tiškumą. „Dabartiniai valdžios 
atstovų ir opozicijos veiksmai 
šia linkme tėra tik darbo imi
tacija", teigia jis. 

1989 m. į Lietuvą atvykęs J. 
Petraitis vertėsi teisinėmis 
konsultacijomis bei nekilnoja
mojo turto verslu. ,BN-S, 

T r a n s p o r t o s i s t e m o s 
tobu l in imui E S s k y r ė 

2.5 mln. e u r ų 
Iš Europos Sąjungos (ES) 

projekto „Phare" lėšų Lietuvos 
transporto sistemos suderini
mui su ES reikalavimais, so
cialinių klausimų kelių t rans
porto srityje sprendimui, ge
ležinkelių transporto pertvar
kai bei aviacijos saugumo rei
kalavimų diegimui skirta be
veik 2.5 mln. eurų (8.6 mln. 
litų). 

Šios lėšos skirtos pagal ES 
techninės pagalbos Dvynių 
(„Twinning") projektą, kuris 
nuo įprastų „Phare" projektų 
skiriasi tuo, kad techninę pa
galbą j iems teikia ES narių 
valstybinės institucijos. Lietu
va projekto bendrininkėmis 
pasirinko Prancūzijos ir Belgi
jos transporto ministerijas. 

Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje Jean-Bernard Har th 
sakė, kad Prancūzija jau yra 
dalyvavusi įgyvendinant pa
našų projektą Lenkijoje, o šiuo 
metu dalyvauja panašiuose 
projektuose Maltoje ir Rumu
nijoje. (BNS) 

Ketvirtadienį po vidurdienio 
California (JAV) laiku po sun
kios ligos savo namuose Los 
Angeles, eidamas 96-uosius 
metus, mirė vienas žymiau
sių Lietuvos poetų Bernardas 
Brazdžionis, pranešė poeto 
anūkė Dalytė Lovett. 

Kaip rašoma prezidento Val
do Adamkaus užuojautoje ve
lionio artimiesiems, l ietuvių 
rašytojų bendruomenei, vi
siems Lietuvos ir išeivijos lie
tuviams, visas B. Brazdžionio 
likimas paties poeto pas i r ink
tas kaip įsipareigojimas savo 
tauta i , savo žemei, savo istori
ja i , pelnė jam išskirtinę vietą 
ne tik literatūros ir ku l tū ros 
istorijoje. „Netekome iškilios 
asmenybės, kurios gyvenimas 
ir kūryba lemtingai su tapo su 
lietuvių tautos tragiškais išgy
venimais, ilgais laisvės ilgesio 
metais ir istoriniu a tg imimu. 
Įtaigus didžiojo neoromantiko 
poezijos žodis išeivijoje i r oku
puotoje Lietuvoje buvo skaito
mas kaip rusenanti laisvės, 
lietuvybės ir žmogiškumo vil
tis", rašoma prezidento užuo
jautoje. 

Užuojautą „velionio ar t imie
siems, lietuvių rašytojų šei
mai , visiems tiems, kas Atgi
mimo metais išgirdę Bernardą 
Brazdžionį, šaukiantį tautą, 
nubudo ir pakilo", pare iškė 
Seimo pirmininkas A r t ū r a s 
Paulauskas. Premjero Algirdo 
Brazausko nusiųstoje užuo
jautoje B. Brazdžionio gimi
nėms ir artimiesiems i r vi
siems jį mylėjusiems tau t ie 
čiams rašoma, kad „didžiausią 
gyvenimo dalį pragyvenęs iš
eivijoje, Bernardas Brazdžio
nis neatitrūko nuo Lietuvos, o 
Tėvynei atkūrus nepriklau
somybę, nedelsdamas įsijungė 
į veržlų ir pilną permainų mū
sų gyvenimą". 

Pasak Klasikinės lietuvių li
tera tūros antologijos, B. Braz
džionis — vienas iškiliausių 
poetų. „Tai vienas iš nedauge
lio lietuvių rašytojų, įgijusių 
ne vien literatūrinį s tatusą: jis 
t apo istorine figūra, simboli
zuojančia lietuvių kul tūros at
sparumą ir pasipriešinimo 
dvasią negandų metais", tei
g iama antologijoje. 

^^m 

K -m* ££ 

%A : ...ii 

f «*" V " k'~ 

£ 

i r - . 
fjfl K 

B. Brazdžionis gimė 1907 m. 
vasario 2 d. Steibekelių kaime 
netoli Pumpėnų, Biržų apskri
tyje. 1908 m. jo šeima emigra
vo j JAV, bet 1914-aisiais 
\e l grįžo į Lietuvą. Pradžios 
mokykią B. Brazdžionis lankė 
Žadeikiuose ir Pasvalyje. 
1921-1929 m. mokėsi Biržų 
gimnazijoje. Nuo 1924 m. B. 
Brazdžionis pradėjo rašyti ir 
spausdinti savo eilėraščius. 
1929-1934 m. jis studijavo lie
tuvių kalbą ir literatūrą, taip 
pat pedagogiką Kauno Vytau
to Didžiojo universitete, Hu
manitarinių mokslų fakultete. 
Baigęs universitetą, jis reda
gavo įvairius leidinius, kūrė, 
skelbė kritikos straipsnius ir 
knygų recenzijas. 

1944 m. B. Brazdžionis pasi
traukė į Vakarus, 5 metus 
poetas gyveno Ravensburge 
(Vokietijoje), dalyvavo lietuvių 
tremtinių kultūriniame gyve
nime, išleido poezijos rinkinių. 
1949 m. jis persikėlė \ JAV. 
Kurį laiką gyveno Bostone, 
dirbo Lietuvių enciklopedijos 
visuotinės literatūros skyriaus 
redaktoriumi ir linotipininku. 
Persikėlęs iš Bostono į Los An
geles, 1955-1972 m. redagavo 
žurnalą „Lietuvių dienos". 

Lietuvių literatūros klasikas 
yra išleidęs apie 50 knygų ir 
poezijos rinkinių. Tarp jų — 
„Šaukiu aš tautą: piliakalnių 
balsai", „Meškiukas rudnosiu-
kas", „Per pasaulį keliauja 
žmogus: rinktinė poezija", 
„Poezijos pilnatis", „Tarp že
mės ir dangaus", „Šiapus ir 
anapus mūsų laiko" ir kitas. 
Poetas dažnai rašė Vytės Ne
munėlio, J. Brazaičio, J. Stei-
bekio, B. Nardžio Brazdžionio, 
Jaunojo Vaidevučio slapy
vardžiais. N'ukelta į 8 psl. 

* Lie tuvoje galiojęs ofi
c ialus l i to i r JAV dolerio 
santykis liepos 11 d. pasiekė 
kritimo rekordą. Lietuvos cen
trinis bankas nustatė 3.4686 
lito už dolerį kursą. Kaip sakė 
„Hansa-LTB" HĄ0 departamen
to direktorius Marius Adoma
vičius, indėlininkų požiūris į 
dolerį sparčiai keičiasi. Per 
pastarąjį ketvirtį indėlių JAV 
doleriais sumažėjo 85 proc., o 
indėlių eurais padaugėjo. Ban
kininkų skaičiavimais, dėl do
lerio kurso kritimo Lietuvos 
bankų indėlininkai j au prara
do apie 250 mln. litų. 

* Prezidentūra atmetė 
siūlymą Valstybė* d ienos 
proga Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordinu ap
dovanoti Seimo narį jaunalie
tuvį Stanislovą Buškevičių. 
Sužinojęs apie tai S. Buške
vičius tvirtino, jog tai jį labai 
įžeidė ir pažemino. Jo kandi
datūrą apdovanojimui teikė 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. 

* Švedi ja i a t s t ovau j an t i s 
E u r o p o s P a r l a m e n t o n a r y s 
Per-Arne Arvidsson teigia. 
kad Europos Sąjunga turi 
daugiau dėmesio skirti angli
mi kūrenamų jėgainių uždary
mui ir investavimui į švaresnę 
aplinką, nei rūpintis pirmalai
kiu atominių elektrinių užda
rymu ES valstybėse kandida
tėse. Tai jis pareiškė Buda
pešto konferencijoje apie bran
duolinės energetikos padėtį 
ES narystės siekiančiose vals
tybėse. Kalbėdamas apie Lie
tuvą, P.-A. Arvidsson paste
bėjo, kad „nėra jokių tarptau
tinių nepriklausomų atskai
tų, galinčių patvirtinti, jog Ig
nalinos AE atitinka saugumo 
reikalavimus, taikomus Vaka
rų Europoje veikiantiems re
aktoriams", i BNS i 

* Prez idento žmona Alma 
Adamkienė po ketvirtadienį 
atliktos nesudėtingos kairio
sios pėdos operacijos penkta
dienį ryte paleista iš ligoninės. 

i BNS i 

Humoro laidos ..EK' 
dejas Vytautas Šert 
vienu prezidente r 
no" dalyviu. Kau:> 
dovo posto jį įk-..' 
..Dviračio žynių" < 
čiau pats kandii it 
abejonių dėl šio ?.::. 
užsienio kalbų, be ' 
bo. Šiemet 4.3 n.-'-
siantis ekonome 
mokslų daktarą- • 
ateidamas į hun- r 
Valstybinėje konku 
dėstęs Vilniaus 
mokslinius stra; 
ekonominėmis ten 

rado žymos" ve
nas gali tapti dar 
nkimų „marato-
dėl valstybės va-
meja kolegos — 
rybine grupė, ta
is neslepia turįs 
•snio, nes nemoka 
>, turi daug dar-
. gimtadienį šve-
s ir socialinių 

Šerėnas, prie.* 
laidą, yra dirbęs 
encijos taryboje, 

r.iversitete, rašės 
-nius įvairiomis 
^mis. :R. BNS. Elta 

* Par t i jomis nepas i t i k in 
tys gyventojai te ig ia , kad 

jos „daug žada. meluoja, ne
vykdo programų". Šias prie
žastis nurodė 36.1 proc. žmo
nių, dalyvavusių politikos sa
vaitraščio ..Atgimimas" užsa
kymu atliktoje apklausoje. 
18.1 proc. tvirtino, kad parti
jos „dirba tik savo naudai", 
17.8 proc. — kad „pjaunasi ir 
barasi (vietoje to. kad dirbtų f, 
9.1 proc. teigė, kad ..partijoms 
nerūpi paprastas žmogus, jo 
problemos, kad jos nepadeda 
paprast iems žmonėms", BNS 

* S a m d o m a s d a r b u o t o j a s 
d a r b d a v i u i Lie tuvoje 2000 
metais kainavo vidutiniškai 
16,907 litų per metus. Bran
giausiai darbdaviui kainavo fi
nansinio tarpininkavimo veik
los darbuotojas — 33.058 litų. 
o pigiausiai — viešbučių ir 
restoranų darbuotojas — 
11.441 litų. Pramones įmonė
se vidutinė metinė darbo kai
na, tenkant i vienam darbuoto
jui. 2000 m. siekė 16,859 litų. 
paslaugų įmonėse — 17.989 li
tų. Vidutinė vienos valandos 
darbo kaina buvo 9.61 -lito. 

* T r a k u i s t o r i n i a m e na
c i o n a l i n i a m e p a r k e uz 550 
litų įmanoma įsigyti ežerą. 
Tokia juokingai maža suma 

žemėtvarkininką: įkainavo be
veik 1 hektaro Akies ežerą, ty
vuliuojantį šalia Trakų mies
to. Parkų direkcijos darbuoto
j a m s nesuprantama, k a i p šį 
ežerą neatlygintinai kandidatuo
j a gauti Varnikų ka imo gy
ventojas Leonidas Madevičius. 
kuris turi teisę tik į 0.O34 ha 
ežero. .R. Eita 

* L i e t u v o s polit inių kal i 
nių i r t r e m t i n i ų bendri jos 
vadovybė ragina artėjančiuose 
savivaldybių tarybų rinki
muose paremti Tėvynės sąjun
gos <Lietuvos konservatorius), 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos 'LPKTS) 
ar šių partijų koalicijos kandi
datus. BNSi 

Trakų pusiasalio pilies vakarine gynybine siena vėl bus tokia tvirta, kaip ir 
prieš 60-70 metų Jos ręstauravimo-ko:i>ervavimo darbams Kultūros vertybių 
apsaugos departamentas skyrė 250,000 litų. 14-tojo amžiaus pabaigoje baigta 
statyti Trakų pusiasalio pilis buvo vienu iš didžiausių ir galingiausių gynybos 
įrenginių etnografinėje Lietuvos teritorijoje Tačiau, išplėtus karines techni
kos požiūriu tobulesne salos pilį. gynybine pusiasalio pilis — storomis muro 
sienomis su keturkampiais bokštais apjuosta teritorija - liko istorinių kovu 
paminklas. Bet laikas šiam paminklui buvo negailestingas — XX amžius čia 
rado tik griuvėsių liekanas. Nors šiandien dar sunku pasakyti, kada Traku 
pusiasalio pilis bus visiškai sutvarkyta, šioje giliausia senove dvelkiančioje 
aplinkoje jau rengiamos įvairios šventes, imituojančios istonnes kovas. Elt» 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: ..Draugo*' redakcija, 
Ateit ininkų puslapis, 

4545 VV. 63 St. 
Chicago. IL 60629 

KAIP IR KODĖL IEŠKOME JAUNO 
ŽMOGAUS 

Telšių vyskupijos ateitininku laiškas jaunimo 
vadovams 

I š r e i k š t i r ū p e s č i a i 

Šių metų birželio 27 dieną, 
iš Telšių ateitininkų vadovy
bės, drauge su linkėjimais ir 
sveikinimais visiems užjūrio 
ateitininkams, buvo gautas 
„Laiškas jaunimo vadovams". 

Laiškas buvo išplatintas Že
maitijoje ir perduotas Ateiti
ninkų federacijai. Jo turiniu 
dalinamės šiame puslapyje. 
Ar čia iššūkis visai ateitinin-
* * * (L.Š.) 

Pradžioje pakviesime įsi
klausyti į šiuos žodžius: 

„Kai vienas svajoja, tai pasi
lieka svaja. 

Kai daugelis kar tu svajoja, 
tai j au naujos realybės pra
džia..." 

Tačiau pažvelkime į šian
dienos visuomenės gyvenimo 
realybę. Tvanku aplinkui 
mus. Materializmas laiko pri
slėgęs mintį ir supančiojęs vy
riausybių ir paskirų žmonių 
veikimą. Pasaulis baigia dust i 
savo gudriame pigiame egoiz
me. Atsidarykime langus... 

Gyvenimas yra sudėtingas. 
Tiems, kurie nenori leisti sie
lai susmukti, ta i yra kasdienė 
kova. Ir dažniausiai tai l iūdna 
kova, kurioje kiekvienas gru
miasi atskiromis ir patylomis, 
be laimės, be didybės. Pri
spaustas vargų, šeimyninių 
rūpesčių ir beprasmiškų dar
bų, kuriuose atrodytų veltui 
gaišta jėgas, be vilties, be 
džiaugsmo spindulio. Nesuei
name ir net rankos nepaspau-
džiame vieni kitiems. Dejuo
jame išbandymuose, nemoka
me paguosti kitų. Gyvenimas 
tampa per sunkia užduotimi, 
kai gyvename be aiškaus tiks
lo ir apsisprendimo, be kasdie
nybės įprasminimo, kai gyve
name pavieniui, o ne bendruo
menėje, kur džiaugsmas pa
sidalinus didėja, o sunkumai 
— tampa perpus lengvesniais. 

Yra pastebėta, jog dvasinė ir 
kultūrinė krizė, slegianti šian
dieninį pasaulį, savo pirmiau
siomis aukomis pasirenka jau
nąją kartą. Liūdna, o kar ta is 
ir skausminga patirtis — vie
toje gražaus jaunystės žydėji
mo... 

Kaip atsvara dabart inei 
pseudo kultūrai yra siūloma 
Ateitininkų organizacija su 90 
metų kaupta patirtimi. Ateiti-
ninkijos, kaip katalikiškos pa
saulėžiūros bei akademiško 
jaunimo ugdytojo jaunuose 
žmonėse, užduotis yra ypatin
ga. Ji skiriasi nuo kitų pasto
racijoje dirbančių žmonių už
duočių (liturgija, karitatyvinė, 
socialinė) net ir tada, kai vei
kiama bendrai su kitomis ka
talikiškomis organizacijomis. 
Praktika rodo, ateitininkija, 
vadovaudamasi penkiais savo 
veiklos principais — katalikiš
kumu, tautiškumu, visuome
niškumu, inteligentiškumu ir 
šeimyniškumu — labai jaut
riai ir visapusiškai ugdo žmo
gų. Čia regimai perteikiamas 
realus ir t ikras bendruome
niškumas bei gyvas tikėjimas. 
Jonas Paulius II apie mažų 
bendruomenių t inkamumą ir 
svarbą parapijai rašo: „Tokių 
parapijų viduje mažos bažny
tinės bendruomenės gali būti 
labai naudingos formuojant 

krikščionis, nes gali padaryti 
gilesne ir jautresne vienybės 
ir bažnytinės misijos sąmonę 
ir patirtį". Tačiau nederėtų 
pamiršt i , kad ateitininkai nė
ra parapijos jaunimas, nors 
veikia būtent parapijoje. Atei
t ininkai yra organizacija, o tai 
apibrėžia platesnį pareigų ir 
atsakomybės ratą. 

Taip pa t patirtis rodo, jog 
kiekvienos bendruomenės ka-
techezės kokybė dažniausiai 
priklauso nuo kunigo dalyva
vimo joje ir jo veiksmų. Pas
taruoju metu Telšių vyskupi
joje atskiroms vietovėms buvo 
paskirt i dvasios vadai. Todėl 
mūsų mažosioms bendruome
nėms (kuopoms) tai suteikia 
vilties, nes sumanus dvasinis 
vadovavimas joms yra labai 
reikalingas. Svarbus ir pasau
liečių vaidmuo. Tačiau ar visa
da j i s toks, koks turėtų būti? 
„Daugeliu atvejų katechezei 
labiau rūpi 'žodžiai' nei 'veiks
mai' , konferencijos labiau nei 
asmeninis šventumas. Galbūt 
čia ir yra menkų rezultatų ir, 
dar labiau, krikščionių niūru
mo ir nuobodumo priežastis. 
Nėra veiksmingumo, nes nėra 
pavyzdžio; nėra pavyzdžio, nes 
tuš t i žodžiai yra užėmę tikėji
mo ir meilės vietą" (C. Caret-
to). 

Šiandieną labai t rūks ta at
sidavusių savo darbui jaunimo 
vadovų, net ir katechetai ne
drįsta aktyviau įsitraukti į 
j aunimo ugdymą. Mes kalba
me apie organizuotą ir ilgalai
kę veiklą vystantį jaunimą, 
nuo moksleivio iki s tudento a r 
net šeimą sukūrusio žmogaus. 
Kokios yra jaunimo vadovų 
pasyvumo priežastys? Supran
tama, daugumai t rūksta žinių 
ir pat i r t ies , bet labiausiai tur
būt aukos dvasios, kuri iš
plaukia iš brandaus tikėjimo. 
Dabartinėje visuomenėje nėra 
lengva subręsti t ikram krikš
čioniškam gyvenimui. Katali
kiškų organizacijų bei sąjū
džių veiklą ilgus metus vykdė 
žmonės, kurie kovojo dėl Lie
tuvos laisvės ir dvasinės ge
rovės, dirbo su jaunimu jos 
ateičiai. Tai didžios dvasios 
žmonės. Galbūt art imesnė 
pažintis su jų gyvenimo isto
rijomis galėtų ir mus įkvėpti 
panašiems žygiams. Ateitinin
kija yra ne tik ta dirva, ku
rioje auga ir tvirtėja j aunų 
žmonių asmenybės, čia ta ip 
pat gali bręsti ir duoti vis gau
sesnius vaisius vadovų dar
bas. 

Kita pasyvumo ir pati gi
liausia mūsų laikų pesimisti
nės nuotaikos versmė — ta i 
naudos aistra. J i mus uždaro 
kasdieninių rūpesčių ra te ir 
užsklendžia mūsų žvilgsnį 
aukštesniam vertybių pasau
liui. „Ne vertybių stokojame, o 
atvirumo joms", — pastebi lie
tuvių mąstytojas Juozas Gir
nius. IŠ čia išplaukia eilė kliū
čių, kurios mūsų (katalikų) 
darbus paverčia nevaisingais 
arba duoda labai mažus rezul
ta tus . O nusiraminimui išta
riame: blogas jaunimas, silp
nos šeimos, nepraktikuojantys 
katal ikai ir t.t. Šiandieną rei
kia stengtis „rasti šiai kartai 
supran tamą kalbą", — ragina 
J o n a s Paulius II. „Tikėjimo 
išraiškos įgauna kitokį pobū
dį. J a u n i m a s gyvena ne pa-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir A l d o n a Š m u l k š t i e n ė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

BIUDŽETAS IR SVARBIAUSIŲ 
SKOLŲ MOKĖJIMAS 

Los Angeles ateitininkų Šeimos šventėje MAS kuc - globėja Marytė Newsom ir naujieji MAS nariai. Iš k.: 
Aleksas Vilkas, Aleksandra Habanek, Katarina Butkyte, Inga Newsom, Evelina Gulbinaitė, Brianna Šilkaitytė 
ir Alytė Mažeikaitė. Nuotr. L i n o P o l i k a i č i o 

klusnumo, bet patirties kultu- ? * ^ ^ g ! g g " ^ , ' ^ — ^ M M * ' ^ , ^ ^ M ^ 
roję. Dalykai priimami ne vien 
dėl to, kad autoritetas liepia, 
bet greičiausiai dėl šiltų asme
ninių ryšių. Patirtis, išgyve
nama jiems yra svarbiausia ir 
religijoje", — pastebi kun. dr. 
Antanas Paškus. Todėl laikas 
suprasti, kad be naujų, de
gančiomis širdimis jaunimo 
vadovų, tvirtas ir matomas ti
kinčio žmogaus žingsnis į atei
tį bus neįmanomas ir tikrai 
nepaliks pėdsakų ir praktinių 
ženklų mūsų tautoje, mūsų 
miestuose ir miesteliuose bei 
šeimose. 

Popiežius apaštaliniame 
laiške „Novo millennio ineun-
te" aiškiai mus įpareigoja, 
kad: „Organizacijos ir sąjū
džiai tiek visuotinėje Bažny
čioje, tiek dalinėse Bažnyčiose 
darbuotųsi laikydamiesi kuo 
didžiausios bažnytinės damos 
ir paklusdami ganytojų val
džios nurodymams. Tačiau vi
siems taip pat galioja reiklus 
ir griežtas apaštalo įspėjimas: 
„Negesinkite Dvasios! Nenie
kinkite pranašavimų! Visa 
ištirkite ir, kas gera, palaiky
kite" (1 Tes 5, 19-21). Racio
nalus protas neturi gesinti 
pašaukimo dvasios. Žinome, 
kad visuose sunkumuose 
gelbsti tvirtas tikėjimas, pa
verčiantis visas tamsumas 
malonių šaltiniu... Jei tuo gy
ventume, nebeliktų bažnyčio
se tuščių suolų a r jaunimo be 
vadovų. Mes būtume džiaugs
mo karalystės įsūniais, kūrė
jais, nes suvoktume, kad au
kos dvasia, tobulas meilės 
veiksmas yra didžiausia šio 
gyvenimo siekiamybė ir pil
natvė. 

Esama skirtingų malonės 
dovanų, bet ta pati tarnystė. 
Todėl raginame ir kviečiame 
visus atrasti save bendruome
niniame gyvenime, aukoti gy
venimą aukštesniems tiks
lams, jaunajai kartai . Kad gy
venimo saulėlydžiui atėjus, 
galėtume ištarti: „Padarėme 
visa, ką galėjome". Bažnyčia ir 
pasaulis be mūsų nesugrius, 
bet mes juos galime padaryti 
truputį gražesniais. Išnaudo
kime savo šansą! 

Tad šiuo laišku dar kartą 
norėjome atskleisti: 

a) jaunimo sambūrių svarbą 
parapijose ir aiškiau apibrė
žėme ateitininkų veiklos mi
siją; 

b) kad sėkmingos kateche-
zės parapijoje dalis — jaunimo 
vadovo ar globėjo nuoširdus 
darbas; 

c) dvasios vadovo kryptingo 
ir aiškaus vadovavimo jaunuo
lių pasaulėžiūros bei dvasios 
formavime svarbą. 

Norėdami pagerinti savo 
darbą ir pabrėžti, kad tikėji
mu ir meile šiandieną galime 
išspręsti vis labiau ir labiau 
mus žeminančius ir su žmo
giškumu prasilenkiančius 
veiksnius, numatėme veiksmų 
planą: 

a) jaunimo vadovų paieška 
ir ryšių užmezgimas; 

b) stovykla — seminaras 
ateitininkų kuopų globėjams 
08.01-03; 

c) metodinės ir praktinės pa
galbos tiekimas. 

Laukiame atsiliepimų. 

Atvažiavus į Ameriką, ma
tai, kad čia visko yra, viską 
gali pirkti, viską turėti. Tik 
vieno dalyko reikia — pinigų. 
Tačiau ir tai galima apeiti, 
nes, jei netari pinigų šian
dieną, gali pirkti skolon, gali 
nuomotis, ir sumokėti vėliau, 
tai nesudaro verslininkams 
problemos. Verslininkai iš to
kių skolų gyvena. Bet už to
kias lengvatas — skolas ir 
nuomas mokate jūs ir mokate 
didelius pinigas. Ir taip naujai 
atvažiavęs žmogus į šį kraštą 
dažnai atsiduria skolų jūroje, 
iš kurios sunku išplaukti. 

Vartotojų teisių gynėjai ypač 
pabrėžia naujiems imigran
tams ir kitiems, mažai uždir
bantiems, būtinumą susidary
ti lengvai tvarkomą biudžetą, 
kad jie galėtu geriau padidinti 
įplaukas ir sumažinti išlaidas, 
išvengiant „predatory lenders" 
— grobuoniškų skolintojų ir 
kitų aukštus procentus iman
čių skolintojų bei apgavikų, 
kurie iki paskutiniųjų juos iš
naudoja, ypač žemo uždarbio 
gyventojus. 

Biudžeto sudarymas padės 
žmogui: 

1. žinoti, kiek pinigų jis turi 
pragyvenimui ir kiek lieka 
mokėti skoloms; 

2. biudžetą sudarant — iš-
planuojat, ką reikia žinoti, ko 
žmogui būtiniausia reikia. Jei 
žmogus gali išgyventi to biu
džeto rėmuose, tai palengvina 
išvengti ar pagerinti jau turi
mas problemas; 

3. Jei žmogui sunku užmo
kėti visas sąskaitas, jis gali 
tartis su kreditoriais apie 
lengvesnį mokėjimo planą. 
Žmogus, kuris yra suplanavęs 
biudžetą, žino, kiek jis gali 
išleisti pragyvenimui, ir kiek 
skolų mokėjimui, ir tai paleng
vina derėjimąsi su kredito
riais. 

Yra įvairių žmonių, vieni ir 
labai daug uždirbdami, visą 
laiką neturi pinigų, vos galą 
su galu suveda, o kiti, kurie 
moka gyventi net mažai už
dirbdami, gyvena gražiai ir 
susitaupo. Yra sakoma, kad 
reikia mokėti uždirbti, reikia 
mokėti išleisti, o svarbiausia 
— reikia mokėti sutaupyti. 
Žmonėms, atvykusiems į šį 
kraštą ir pradedantiems naują 
gyvenimą, svarbu padidinti 
pajamas ir sumažinti išlaidas. 

Pajamų padidinimas. 
1. „Earned Income Tax Cre-

dit". Daug žmonių apie tai 
nežino, o tai reiškia pajamų 
padidinimą dirbančiam. Ma
žai uždirbantys gali gauti iš 
mokesčių šiek tiek pinigų. Je i 
asmuo ir nesikvalifikavo dėl 

Telšių vyskupuos ateitinin
kų būstinė: Gedimino g. 17, 
Telšiai. Mus galite rasti penk
tadieniais ir>-18 vai. 

„earned income tax credit" 
praeityje, sąlygoms pasikei
tus, galbūt jis gali tai gauti. 
Šio kredito dydis priklauso 
nuo pajamų ir šeimos dydžio. 
Jei asmuo dirba, bet uždarbis 
yra žemas, toks asmuo gali 
gauti kreditą, jei jis valdžiai 
nėra skolingas mokesčių. 
Imigrantai, dažniau negu kiti 
žemo uždarbio gyventojai, ne
atkreipia dėmesio į „earned 
income tax credit". 

Apie tai daugiau informaci
jos galima rasti kompiu
teryje „The Center for Budget 
and Policy Priorities" — 
www.cbpp.org. 

Jie taip pat turi eilę leidi
nėlių šiuo klausimu įvairiomis 
kalbomis. 

Nukelta į 5 psl. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Šuto A 

JoNet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
C H I R O P R A C T I C P H Y S I C I A N 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Benvyn, IL 

60402. Tel. 708-484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

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

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262)948-6990 

Dr. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKRJUGCS-OflRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tol. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health, 
1200 S York, Elmhurst, L 60126 

630-941-2609 

IfcHESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NEMCKAS, MD. 
KAPOOLCG^S-SlRaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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Df.RAMUN£MAČ4jAUsKA5 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hills 

Tel. 708498-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VldUŠ MlKAfflS 1 
Seimo* daktaro ir chirurges 

Family metfcal dink: 
10B11W. 143 St Orterd Park. L 6M67 

Priklauso Palos ComrrHJnrty HospitaT 
Sirver Cross HospitaJ 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 706-460-2500 
Dr.UNA POŠKUS 

Dantų gydytoje 
4635 VV. 63 St.;Chicago 

Tet 773-735-7730 
10S640SKfirjaryH^,VVtW30ūk 

TeL 630-323*050 

JONAS V.PRUN8KS, MD 
TBW DALLAS PRUNSM8, MD 

GREGORYSUELZLE.MD 
SCOTTGREENVVALD.MD 

Illinois Pain Treatment Institutą 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo i 

CMcago: 312-726-0800 
Eaet Dundee: 847-651-1212 

McHenry: 815-363-9595 
B^Orovy 847-718-1212 

Ir Ubertyvae. www.Minoiepein.oom 

EUGENE C. DECKER, DOS, PXX 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai pnimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 8 1 , Oak. Unm, IL 

T«t 708-422-eaeo 

WFM Dr- Vk* IPuodžtoniene 
Pi/%^7. HeeJBry ConnectJon 

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

Datarimai. 
1000 S. Stele Street, 

&*201/2O2,LaJfntL60441. 
Tet 815-834-9075/8076 

KaJbeme Muvtekai 

Dr. V J . VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 VV. 83 St., Burbank, IL 
Tei. 7084234114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. EUGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

ll92WaterSt,Lemont,IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1864 

Dr. RUSSELL MHJER, MD 
Šeimos gydytojas ir chirurgas 
Perėrnė dr. P N M M praktiką 
Oak Park Physicians Office 

6626 VV. Cermak Rd., 
8erwyn. IL 60402 

Tel. 708-484-1646. 

DR. L P n f t B M s 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills. IL 

1 myiaįvBtafuerajoHartemAve. 
Tel. (708) 588-4056 

Valandos pagal susitarimą, 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

RUSUS UŽPYKDŽIUSI KNYGA 
Daug knygų prirašyta apie 

prieš 57 metus pasibaigusį 
Antrąjį pasaulinį karą ir, atro
do, kad viskas apie jį turėjo 
būti pasakyta, bet vis dėlto at
sirado drąsuolis, užsimojęs pa
rašyti dar vieną ir surasti jai 
leidėją bei rinką. Ir jam labai 
gerai pasisekė. Nors knygos 
pavadinimas „The Fall of Ber-
lin in 1945" skaitytojų dėme
sio galėjo neatkreipti , bet ją 
išgarsino žinomų vertintojų 
aptarimai, priminę knygoje 
aprašytus sovietinės armijos 
siaubingus žiaurumus, apie 
kuriuos anksčiau mažai kas 
žinojo arba juos stropiai slėpė. 
„Apskaičiuojama, kad mažiau
siai du milijonai vokiečių mer
gaičių ir moterų buvo išprie
vartauta, ir daug, jeigu ne 
daugumas, po daugelį kartų. 
Šimtas tūkstančių vien tik 
Berlyne, kurių 10 tūkstančių 
nusižudė", — rašoma šioje 
knygoje{410 psl.). 

Dėl to rusai labai užsirūs
tino, aprašomus žiaurumus 
vadina šmeižtais, žeminan
čiais Didžiojo tėvynės karo he
rojus. Bet kažin ar jie ką nors 
laimės? Knygos autorius Anto-
ny Beevor žinomas kaip atsa
kingas rašytojas, j au parašęs 
kelias panašias knygas. Jo 
„Stalingrad" yra išversta į 19 
kalbų h* laimėjusi kelias tarp
tautines premijas. Ir šioje 
knygoje smulkmeniškai pa
teikti faktai, vardai, vietovės, 
skaičiai, vadų pareiškimai ro
do labai kruopštų darbą ir dėl 
tikslumo jokių abejonių neke
lia. Daugelis tų duomenų buvo 
skelbti ir kituose leidiniuose, 
bet čia jie sutelkti į vieną nuo
seklią' santrauką ir skaitytojui 
duoda (domiai spalvingą, bet 
tikrą Berlyno užėmimo isto
riją, išryškinančią net ir kai 
kuriuos sovietams nuolai
džiaujančių vakariečių politi
nius sprendimus. Vienas jų, 
turbūt ne tik absurdiškai 
kvailas, bet gal ir nusikaltė
liškas — leisti bolševikams 
užimti Berlyną ir žudyti jo gy
ventojus, kurie tuo laiku tie
siog maldavo vakariečius juos 
nuo tokių žudynių gelbėti. 

O pagal autorių, kas jų lau
kia, berlyniečiai žinojo net iš 
sovietų propagandisto Ryja 
Ehrenburg kalbų per Maskvos 
radiją ir straipsnių sovietinės 
armijos laikraštyje „Raudonoji 
žvaigždė". Keršykite vokie
čiams, kiek tik galite, visos 
moterys jūsų, sutriuškinkite 
jų rasinį išdidumą, girdėjo vo
kiečiai jo žodžius. Stalinas tik
rai bijojo, kad sąjungininkai į 
Berlyną neateitų pirmieji ir 
miesto neokupuotų, nes jautė 

toki Winston Churchill norą, 
kurį vyriausias anglų karinių 
pajėgų Europoje vadas mar
šalas Montgomery buvo pa
siryžęs vykdyti. Todėl Berly
nui pulti rusai sutelkė stebė
tinai dideles jėgas: 2.5 mln. 
vyrų, 41,600 artilerijos pabūk
lų ir minosvaidžių, 6,250 tan
kų ir važiuojančių patrankų, 
7,500 lėktuvų. Tiek jėgos ne
turėjo nė Hitleris, puldamas 
Sovietų Sąjungą (147 psl.). Tą 
visą jėgą naudodamas, Stali
nas įsakė į Berlyną veržtis iš 
trijų pusių: šiaurės, rytų bei 
pietų ir labai skubėti. Šiaurėje 
kovojančiai maršalo Ro-
kossovski armijų grupei už-
kliuvus Rytprūsiuose, Stali
nas pagrindinį smūgį nutarė 
tvoti iŠ rytų. Puolimui vado
vauti paskyrė vadinamo Bal
tarusių fronto armijų grupės 
vadą maršalą Žukov, nurodė 
j am iš kur papildyti jėgas ir 
visa savo įtaka bei grasini
mais vijo jį į Berlyną. O šiam 
nespėjant Stalino norų tenkin
ti, sovietijos diktatorius sku
biai į Berlyną žygiuoti įsakė ir 
Europos pietuose veikiančios, 
Ukrainos frontu vadinamos, 
armijų grupės vadui maršalui 
Konev. Tarp šių dviejų mar
šalų tuojau užvirė Stalino 
mėgstamos jo pavaldinių var
žybos, ir Berlyno puolimas žy
miai sustiprėjo. Bet dėl to jis 
buvo labai netvarkingas, kai 
kuriose dalyse — tik masinis 
jaukalas, todėl puolėjams pa
laužti tuo laiku jau palyginti 
silpną, negausią, taip pat 
chaotišką, Berlyno gynybą ru
sams kainavo labai daug gyvy
bių ir užtruko visą balandžio 
mėnesį. Antony Beevor kny
goje aprašomas vyksmas Ber
lyno aplinkoje atrodo lyg kokio 
didžiausio pasaulio beprotna
mio maišatis. Požeminiame 
bunkeryje apie Hitlerį susi
spietusiems naciams jis įsaki
nėjo organizuoti gynybą, kai 
j au ką nors apginti nebebuvo 
nė mažiausios vilties, nes kai 
kuriuose sektoriuose gynėjai 
— tik šešiolikmečiai paaugliai 
ir tokio pat amžiaus mer
gaitės, vienintelis jų ginklas 
— mažai paveikus „pacer-
faust", kurį naudoti irgi gal 
t ik retas temokėjo. Hitlerio 
paslaugūnai, — Goering, 
Himmler, Bormann, Goebels, 
— nuolat grasinami sušaudy
mu už galimas išdavystes, lyg 
pajacai dar varžėsi dėl įpė
dinystės valdyti praktiškai jau 
nebesantį reichą. O į Berlyno 
priemiesčius įsiveržę sovietų 
kariai uoliai vykdė įlyja Eh
renburg nurodymus. 

Kažkokiu būdu Berlyne dar 

buvo užsilikę 600 žymesnių, 
Hitlerio pasigailėtų, žydų, su
grustų į ankštą dviejų kamba
rių baraką. J ų prižiūrėtojas 
gavo įsakymą visus sušaudyti. 
Žydai su juo derasi: karas bai
giasi, Vokietija nugalėta, iš
saugok mūsų gyvybes, mes 
išsaugosim tavo. Prižiūrėtojas 
sutinka, SS sargyba nuo bara
ko dingsta, laisvi žydai džiau
giasi. Bet neilgai. Barake at
siradę sovietai išprievartavo 
visas jų moteris ir mergaites, 
būriais, kai kurias — po kelis 
kartus. 

Pagaliau vyksmas eina prie 
pabaigos. Himmler derybos su 
Raudonojo Kryžiaus preziden
tu grafu Berndotte dėl pa
liaubų su Vakarais baigiasi be 
pasekmių. Hitlerio bunkeris 
apsisprendžia gyvenimą baig
ti. Eva Brown, j au kaip „Frau 
Hitler", rašo paskutinį laišką 
seseriai: „Sunaikink mano 
drabužių užsakymo sąskaitas, 
nenoriu leisti pasauliui žinoti, 
kiek Hitleriui kainavo mano 
prabangi apranga... Susiieš
kok mano deimantinį laikrodį, 
kuris per SS puskarininkį 
Stegemann buvo atiduotas tai
syti laikrodininkui — žydui, 
kažkur iškeliavusiam su pas
kutine mirties kolona..." (290 
psl.) 

Hitleris, įsakęs atimti visus 
laipsnius ir privilegijas mar
šalui Goering už reikalavimą 
tapti jo įpėdiniu, rašo pasku
tinį įsakymą, reicho vadu ski
riantį admirolą Doenitz. Šio 
karo j is nenorėjęs, kariauti 
privertė jį tarptaut inė žydija, 
tačiau „karas įeisiąs į istoriją 
kaip garbingas, heroiškas pa
sididžiavimas norinčių gyventi 
žmonių..." (343 psl.) 

Raudonarmiečiai Berlyne 
siaučia. „Uhri, uhri", — šau
kia įsiveržę į kiekvieną žmo
nių telkinį, griebdami laikro
džius, žiedus, papuošalus. Vie
nuolės, jaunos mergaitės, se
nos moterys, nėščios ar ką tik 
gimdžiusios, buvo prievartau
jamos be pasigailėjimo (326 
psl.). Bandęs ginti prievartau
jamą motiną, 14 metų berniu
kas čia pat buvo nušautas. 
Trijų asmenų šeima po iš
prievartavimo jų 14 metų duk
ters, tuojau pat korėsi. Tėvas 
ir motina mirė, dukrą išgel
bėjo kaimynas, suspėjęs nu
pjauti virvę. Bet kokia ateitis 
jai liko? 

„Raudonoji armija — pati 
moraliausia kariuomenė pa
saulyje. Jos kariai puola tik 
ginkluotą priešą. Nepaisant, 
kur mes būtume, mes visada 
rodome žmoniškumo pavyzdį 
vietiniams žmonėms. Grobsty
mas, prievartavimai — daly
kai mums visiškai svetimi", — 
sako tos armijos vyresnysis 
leitenantas... (412 psl.). 

Ir tokia nesąmone turi tikėti 
pasaulis, taip pat ir mes, lietu
viai, gyvi liudininkai tos mo
ralės, kurią puoselėdami, so-

B e r n a r d a s Brazdž ion i s 
1907—2002 

LIETUVOJE PADAUGĖJO LIETUVIŲ 

Lietuva tampa vis labiau vie
nalytė pagal tautinę sudėtį, 
rodo Statistikos departamento 
antradienį paskelbti nauji 
duomenys iš pernai balandį 
Lietuvoje atlikto visuotinio gy
ventojų surašymo. 

Per pastaruosius 12 metų 
Lietuvoje sumažėjo rusų, o 
lenkų tautybės gyventojų 
skaičius beveik nepasikeitė. 

Negalutiniais duomenimis, 
pernai balandį lietuviai su
darė 83.5 proc. Lietuvos gy
ventojų, lenkai — 6.7, rusai — 
6.3 proc. Statistikos departa
mento vadovo Algirdo Še-
metos teigimu, 1989 m. Lietu
voje gyveno 79.6 proc. lietu
vių, 9.4 proc. rusų ir 7 proc. 
lenkų. 

Rusų tautybės žmonių skai
čiaus sumažėjimas Lietuvoje 
siejamas su Rusijos kariuo
menės išvedimu iš Lietuvos, 
rusų grįžimu į Rusiją. 

2001 metų surašymo duo
menimis, Lietuvoje baltaru
siai sudaro 1.2 proc. visų gy
ventojų, ukrainiečiai — 0.7 
proc. Maždaug po 0.1 proc. gy-

vietai sunaikino net ketvir
tadalį mūsų tautos? Pyksta 
rusai ar ne, bet mums reikia 
šios knygos autoriui tik pa
dėkoti ir linkėti, kad jis, o ir 
kiti rašytojai, daugiau tokių 
knygų parašyta. Labai sunku 
suprasti, kodėl iki šiol keliami 
bei ryškinami tik vieno žu
diko, Hitlerio bei jo pakalikų, 
nusikaltimai, o jį žymiai pra
lenkusio, š:mtą milijonų žmo
nių išžudžiusio, Stalino niek
šingi darbai dar vis bandomi 
gaubti tyla. 

„The Fa!', of Berlin 1945"; An
tony Beevor author of „Stalingrad", 
Penąuin Putnam, Inc. 375 Houdson 
Str., New York, NY, 30014. 

ventojų sudarė žydai, vo
kiečiai, totoriai, latviai ir 
čigonai. Kitos tautybės asme
nys sudarė 0.2 proc, o tau
tybės nenurodė — 0.9 proc. gy
ventojų. 

Lietuvos piliečiai sudaro 99 
proc. gyventojų, Rusijos — 0.4 
proc., kitų valstybių — 0.2 
proc., neturi pilietybės — 0.3 
proc. gyventojų. 

Lietuva išsiskiria tautiniu 
vienalytiškumu iš kitų Balti
jos valstybių: Latvijoje latvių 
gyvena 57.7 proc., Estijoje 
estų — 67.9 proc. 

Surašymo duomenys parodė, 
kad Lietuvos gyventojai yra 
gana religingi — tik 9.4 proc. 
gyventojų nepriskyrė savęs jo
kiai religinei bendruomenei. 
Negalutiniais duomenimis, 79 
proc. Lietuvos gyventojų save 
priskiria katalikams, 4.1 proc. 
— stačiatikiams, 0.8 proc. — 
sentikiams, 0.6 proc. — evan
gelikams liuteronams, 0.2 
proc. — evangelikams refor
matams, 0.1 proc. — musul
monams sunitams, 0.3 proc. 
— karaimams. 

Statistikos departamento 
vadovas teigė, kad didelį su
sirūpinimą kelia sparčiai 
mažėjantis gyventojų skaičius, 
nors palyginus su Latvija ir 
Estija, gyventojų skaičius Lie
tuvoje sumažėjo ne taip dra
matiškai. Lietuvoje, galuti
niais duomenimis, pernai gy
veno 3 mln. 484.000 gyven
tojų, Latvijoje — 2 mln. 
377,000, o Estijoje — 1 mln. 
370,000. 

Per 12 metų iš Lietuvos 
išvyko 296,700 gyventojų, o 
atvyko — 72,200 

Gyventojų skaičius visuose 
didžiausiuose miestuose per 
dvylika metų sumažėjo, la
biausiai — Kaune (9 proc), 
mažiausiai — Panevėžyje ir 
Klaipėdoje (5 proc). (BNS) 

DRAUGAS, 2002 m. liepos 13 d., šeštadienio 

Danutė Bindokienė 

Didžioji lietuvių tautos 
netektis 

2002 m. liepos 11 d. mirė 
Poetas. Bet jis gyvas — ir 
amžinai gyvens. Kol bus lietu
vių tauta , kurios kančios ir il
gesio balsu jos vaikams šaukė 
dešimtis tamsių okupacijos 
metų; kurios džiaugsmą dai
navo, kai ji sulaukė laisves, 
tol Bernardas Brazdžionis bus 
gyvas. 

Niekuomet niekuomet jam 
nebus skir ta likti tik keliais 
sausais, besieliais puslapiais 
lietuvių literatūros vadovė
liuose ar pageltusiuose laik
raščių puslapiuose, kur pa
prastai spausdinami nekrolo
gai ir užuojautos. Brazdžionis 
šiuos eilinius reiškinius se
niai buvo praaugęs, pakilęs 
taip aukštai virš jų, kaip 
saules spinduliuose staiga su
blizgusi stiklo šukelė nuo pa
dangėje spindinčios žvaigž
dės. 

O visgi šiandien mums la
bai liūdna... Tai visos lietuvių 
tautos netektis, tad, nuošir
džiai užjausdami jo žmoną Al
doną, mylimą dukraitę Daly
tę, bet užjaučiame kiekvieną 
lietuvį — didelį ir mažą, seną 
ir jauną, asmeniškai turėjusį 
garbės susitikti su Poetu, gal
būt net su juo bendrauti, ir 
tuos, kurie tepažino jį iš gau
sios poezijos, knygų. Braz
džionio niekam nereikėjo 
„mylėti iš tolo": jis buvo arti 
kiekvieno lietuvio, net ir tų, 
kuriems jo patriotiška, katali
kiška, taikli poezija buvo tary
tum rakštis po nagu, tačiau 
nudurianti iki pat savanau
diškumo arba pataikavimo 
„svetimiems dievams" užmig
dytos lietuviškosios sąžinės. 

Rodos, tik užvakar šven
tėme 95-ąjį Bernardo Braz
džionio gimtadienį (gimė 1907 
m.) ir tikėjome, kad jam skirta 
sulaukti bent šimto metų. 
Daugelis sakytų, kad ir 95 
metai — jau brandus amžius, 
juo labiau, jeigu B. Braz
džionio gyvenimą matuotume 
ne metais, o atliktais darbais. 
Retas žmogus yra sukrovęs 
tokį dvasinį kraitį ir jį palikęs 
savo mylimai tautai — Lietu
vai. 

Rodos, tik vakar Los An
geles, Calif., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje, įvyko jo 
vėliausios knygos-albumo 
„Brazdžionis grįžta į Lietuvą" 
sutiktuvės. Tai buvo tarytum 
paskutinis Poeto uždavinys — 
jo darbų ir gyvenimo už
sklanda. Kadangi jau prieš šį 
įvykį jo kūnas pradėjo rodyti 
amžiaus žymes: nepaisant 
dvasios stiprybės ir pasiry
žimo, sveikata visgi sparčiai 

prastėjo, kildavo net mintis. 
kad Poetas dar luktelės ant 
Amžinybės slenksčio, kol ši 
knyga bus išspausdinta, pa
skleista po pasaulį, tuomet ra
miai pasakys: „Atlikta!" 

Argi panašiai neatsitiko su 
kitu genialiu kūrėju, beletris
tu Jurgiu Jankum, kuris taip 
pat turėjo užsibrėžęs užda
vinį: baigti pradėtą apysaką 
„Pušis". Nelengvas tai buvo 
uždavinys, bet rašytojo dvasia 
taip pat nugalėjo silpną, ligų 
varginamą kūną. Atlikęs už
sibrėžtą darbą. Jurgis Jankus 
išėjo pailsėti. Dabar gyvųjų 
uždavinys pasirūpinti, kad jo 
„Pušis" išaugtų gražiai išleis
ta knyga ir ilgai žaliuotų skai
tytojų rankose... 

Tik dieną po poeto Braz
džionio mirties — liepos 12-
ąją — vienintelis užsienio lie
tuvių dienraštis „Draugas" 
šventė savo 93-ąjį gimtadienį. 
Poetas buvo uolus „Draugo" 
skaitytojas, atvirai džiaugda
vosi, kai dienraščio, o ypač 
šeštadieninio priedo, pusla
piuose pasirodydavo jo nuo
traukos, aprašymai, poezija. 
Sakydavo: ..Tegul žmones ži
no, kad aš dar esu". Lyg kas ir 
be tų priminimų nebūtų žino
jęs... Nors Bernardo Braz
džionio jau neturime savo 
tarpe, bet jis niekuomet nei iš 
„Draugo" puslapių, nei iš lie
tuvių tautos atminties neiš
nyks. Atrodo, kad kiekvienam 
šimtmečiui, kai Lietuvai jų 
labiausiai reikia. Apvaizda at
siunčia genialų Tautos žadin
toją, palaikytoją, ramintoją ir 
džiugintoją — Poetą. 

Ar galėtų kas tai paneigti, 
kada mums šviečia du pa
vyzdžiai: Maironis ir Braz
džionis? Tad galime tikėti, jei
gu lietuvių tauta vel atsi
durtų panašiame pavojuje, pa
tekėtų kita panaši Paguodos 
žvaigždė — Poetas, kuris dai
nuotų viltį, kai aplinkui tvyro 
tik nusiminimas. 

Rašant šias eilutes, daug 
detalių apie Bernardo Braz
džionio amžinojo poilsio vietą 
dar nepaskelbta. Galima spė
lioti, kad jis vėl grįš į Lietuvą 
— dabar jau amžinai ilsėtis 
žemėje, kurią taip mylėjo ir, 
visus ilgus dešimtmečius gy
vendamas svetur, niekuomet 
nebuvo palikęs. Galbūt taip ir 
turėtų būti, bet mes, čia 
Amerikoje ar bet kur kitur 
užsienyje, neliksime našlai
čiai, nes turime jo atminimą, 
turime jo poeziją. Visuomet 
Bernardas Brazdžionis tos 
poezijos lūpomis mus ramins: 
„Aš čia — gyvas!" 

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
Nr.14 ISTORIJA 

Už stalo sėdėjo ligi šiol nematytas rudas vyras kokių 
trisdešimties metų ir kitas vertėjas. Prisistatė esąs 
prokuroras i r norįs pasikalbėti. Pastebėjau jo rankose 
savo pasą ir iš karto supratau, kokia bus kalba... Ne
apsirikau. Matyt, mano vakarykštis „parodymas", kurį 
padariau apgalvotai, kad apkaltinčiau šnipą, juos pa
veikė. Nutarė šitą avelę sumedžioti. Prokuroras pra
dėjo su begaline užuojauta kalbėti, kokia aš esanti ne
kal ta ir kaip kvailai nukentėjusi. Po visų pažadų pa
leisti dar parodė į langą, kaip, girdi, gražu ir kreipėsi į 
mane vardu: „Blogai tu, Juze, padarei, blogai". Atsa
kiau: „Žinau, kad dariau blogai, reikėjo daryti ge
riau..." Vos vertėjas išvertė tuos žodžius, kai mano 
„gelbėtojas" tuoj užsiuto, trenkė kumščiu į stalą Šauk
damas: „Išvesti ją, išvesti, ji nenori laisvės, šita ban
dite!" 

Nudangino mane tiesiai į bendrą kamerą. Maniau, 
gal jau ir tardymas pasibaigė, atrodė, ir klausinėti ne-
buvo apie ką, bet kur tau, dar 7 mėnesius kankino. 
Bendroje kameroje jau buvo apie 50 moterų, politinių 
kalinių. 

Bendroje kameroje. Turbūt nesunku įsivaizduoti 
jausmą, kai tave įstumia pro geležines duris ir vienu 

metu į tave įsminga šimtas akių. Šimtas nepatiklių 
akių. Sakau nepatiklių, nes neretai į politinių kaiimų 
kameras įmesdavo užverbuotą šnipuką. Žinojau kad iš 
pradžių ir į mane taip žiūrės. Laisvų gultų toliau nuo 
durų nebuvo, reikėjo glaustis čia pat. Prie durų stovėjo 
ir parašą, amžina kalinių palydovė. Užsiropščiau ant 
viršutinių gultų prie durų ir išsitiesiau, pažinčių ne
ieškojau. Buvo liūdna ir apmaudu dėl to, ką pasiūlė 
„geradariai", jaučiau baisų pažeminimą. Kameroje 
mačiau vieną bendrabylininkę. Ji laikėsi labai san
tūriai, bet nesmagiai, nes ir jos parodymus privalėjau 
paneigti. 

Aš nepykau ant nieko, nes tik aš viena kol kas teži
nojau, kas buvo tikrasis išdavikas. Teklę užkalbinau 
tik rytojaus dieną ir abi labai apsidžiaugėme. Pasiro
do, šalia jos ir vieta laisva besanti, tai iš karto ir per
sikėliau ten. Daugelis mergaičių pasirodė labai drau
giškos ir doros. Buvo ir tokių, kurios susiriesdamos 
keikė partizanus ir kaltino, kad tik per juos vargs
tančios. Jomis ir buvau labai nusivylusi, nes jokie pro
tingi argumentai jų neveikė. Jos laisvėje talkino par
tizanams tikėdamosi kažkokio atpildo. Tokios daž
niausiai ir išduodavo. 

Artimiau susidraugavau su Zita Kuodyte, Aldona 
Čerapokaite, Aldona Viršilaite ir dar keliomis žemai
tukėmis, o šiaip draugiškai gyvenome beveik visos. Su
sidraugavau su Janyte Urbelyte. Janytė buvo žydaitė. 
Kelmėje, kai šaudė žydus, ją su broliuku mažyčius pa
vogė lietuviai Urbeliai, pakrikštijo Janyte ir Levučiu, 

ir užaugino. Abu lankė Kelmės gimnaziją ir abu areš
tavo sykiu su kitais mokiniais ir mokytojais. Janytė be 
galo gerbėją išauginusius tėvus. Gerbė už tai, kad nuo 
jų nieko neslėpė, nusivesdavo į tėvų žuvimo vietą, 
nešdavo gelių ir jiems, vaikams, liepdavo melstis. J i ir 
kalėjime labai melsdavosi. Janyte nuteisė penkeriems 
metams pagal 58-la straipsnį ir punktą „žinojimas, 
nepranešimas". Ji buvo silpnų plaučių, girdėjau, lage
ryje mirė 

Į tardymus mane vesdavo naktimis, be fizinių prie
monių, Ivanovas dar kankino morališkai. Kartą kažko 
įsiuto* išgrūdo mane į koridorių, pravėrė vienas duris, 
ten moteris, paklupdyta prie kaladės, ant rankų kaž
kokie šarvai, spėjau pamatyti tik pirštų galus; ar tai 
adatos panagėse, ar nagus lupo. Vienas budelis vis rei
kalavo: „Budeš gavaritj Ui povtorim?" Moteris tylėjo, 
gal buvo apalpusi. Ivanovas nusikeikė ir mane nu
tempė prie kitų durų. Kai atidarė, spėjau pamatyti 
mėsinėjamą vyriškį, tas sunkiai dejavo, o budelis vis 
kažką ragino: „Davaj eščio!" Ką darė, nesupratau. Iva
novas karščiavosi, kad visur ^laniato, no tebie ne proi-
diof ir grąžino atgal. Supratau jo manevrą. Jaučiausi 
nenugalėta. O mano budelis neišlaikė ir ėmė gar
džiuotis, kad, girdi, taip ir reikia banditams. Tada ir 
aš neišlaikiau, prabilau rusiškai ir užsiplieskusi išpoš-
kinau, kad apie juos mes žinome nuo Muravjovo laikų, 
ir jie patys pasirodė, kas esą, jau 1940-1941 metais, ir 
dabar matome, kas jie, ir kokie jie budeliai, ir kad jie 
mūsų neįveiks. Sakiau — atšips jūsų iltys!.. Ivanovas 

tik žiopčiojo iš nustebimo, net pamiršo barzdą kasy
tis... Pagaliau trenkė kumščiu į stalą ir išrėkė: „Svo-
ločj ty, gadina litovskaja!", įpuolė konvojus ir išgrūdo 
mane į spintą, o po kokios valandos į kamerą, nors 
maniau, nujos į karcerį, bet ne. Tardymas ėjo į pa
baigą. Po poros savaičių davė pasirašyti, kad tardy
mas baigtas. Nusistovėjo ir mūsų kameros gyvenimas. 

Kartą gavau siuntinėlyj slyvų uogienės su kauliu
kais. Uogienė buvo gerai patikrinta. Bet gerdamos ar
batą su uogiene radome į pergamentą gerai suvyniotą 
mažytį rožantėlį. Baisiai nudžiugau. Rūpėjo kaip iš
saugoti. Deja, aš tik adatas mokėjau slėpti. Kai pra
neša ruoštis su daiktais, aš surenku iš moterų adatas, 
susmeigiu į padų odą ir puikiausiai vaikštau, mat 
padų nereikia rodyti. Gudrybė buvo paprasta; laisvėje 
mokiausi vaikščioti su žemaitiškomis klumpėmis, tai 
sutrynė odą po padais. Ji ir liko tokia stora, kad ka
lėjime man pravertė dviem atvejais; kai tardydami 
„glostė" padus, jie nebuvo tokie jautrūs, ir turėjau kur 
susmeigti adatas. Moterys mano paslapties nežinojo. 
Jos ir nesigilino, adatos neatimtos ir gerai... 

Kartą kameros draugė Kazytė ėmė kalbėtis, o aš pa
sistačiau suolą prie durų ir pakaušiu uždengiau akutę. 
vis vargau su tom savo trumpom kojom... Staiga atsi
daro durys, mane už pakarpos išgrūda, Kazytę taipogi. 
Į karcerį- Išbuvau 24 paras. Mūsų narvelis Nr. 2. Kai 
vedė, koridoriaus gale pastebėjau prie lubų pn 
tvirtintą kablį, tą kablį tarytum buvau mačiusi, tik ne
galėjau prisiminti kada. 
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VtUSU ŠEIJMOSE 
MOKYTOJOS KELIAS 

Birželio mėnuo mūsų tautai-
skausming^ prisiminimų me
ta s . Būtent birželio mėnesį, 
1941 metais, prasidėjo mažos 
tautos genocidas. Birželio 15 
d. tai šiurpių išgyvenimų, ne
tekčių pradžia ir Petrei Bag
donienei. Apsilankius pas ją, 

šokius, ir baletą. Įsiminė kur
sai Panevėžyje, kur dalyviai 
buvo mokomi baleto meno 
paslapčių. Su savo mokiniais 
ruošdavo įvairius renginius, 
vaidinimus, patys pasidaryda
vo bilietus, juos platino — taip 
sukaupdavo lėšų ekskursi-

sudetingą gyve- joms, išvykoms po gimtą kraš
tą. P. Bagdonienė buvo aktyvi 
ateitininkė, pavasarininke. 

Aplinkiniai mylėjo Bagdonų 
šeimą, nes jie buvo pirmi pa
galbininkai, atsitikus kokiai 
bėdai. Šeimoje vienas po kito 
gimė vaikai: Julija, Nijolė. 

1940 metų išvakarėse, dide
liam tėvų džiaugsmui, gimė 
sūnus Rimantas, pastarajam 
ir teko kartu su mama iškęsti 
tremtį. 

K. Bagdonas nepritarė Rau
donosios armijos įžengimui į 
Lietuvą ir mūsų tautos „pra
šymui" prisijungti prie Tarybų 
Sąjungos. J is nebuvo pratęs 
kalbėti už akių, tai, aišku, 
nepatiko naujiems valdinin
kams. Tad 1941 m., MG pasi
baigus mokslo metams. K. 
Bagdonas su dukromis pasi
slėpė, nes jautė, kad gali būti 
areštuotas. Petrute liko su 
mažuoju Rimantu, nes niekas 
netikėjo, kad motina su mažu 
vaiku bus paliesta. Visi, deja, 
apsiriko: 1941 birželio 16 d. 
Petrė Bagdonienė su 2,5 metų 
amžiaus sūnumi buvo įgrūsta 
į gyvulinius vagonus Naujo
sios Vilnios geležinkelio sto
tyje. Taip prasidėjo ilga vargi
nanti kelionė į Sibiro platybes, 
kuri tęsėsi pusantro mėnesio. 

P. Bagdonienė mena pirmąjį 
kelionės tarpsnį traukiniu: j is 
sustodavo tik keletai minučių, 
per kurias visi stengdavosi 
prieiti arčiau durų, kad įkvėp
ti gaivaus oro. Kitas tarpsnis 
buvo kelionė Obės upe, garlai
vis taip buvo prigrūstas trem
tinių, kad jam sustojus Toms
ko srities Paribijsko prieplau
koje, visi tikėjosi, kad čia j au 
kelio pabaiga. Bet grupei šei
mų, o kartu ir P. Bagdonienei 
su Rimu, kelionė tęsėsi, žy
giuojant mišku į Vysokojarsko 
kaimą, kur pastatytuose bara
kuose ir teko ilgam apsistoti. 
Daugiausia ten buvo moterys, 
dirbo jos miško paruošų dar
bus. Vakarais mokytoja Petrė 
dar rasdavo jėgų mokyti susi
rinkusius vaikus lietuviško žo
džio. Vienintelis elementorius 
buvo maldaknygė. Vaikų tė
vai, atsidėkodami pastatė me
dinį namelį ir P. Bagdonienei 
— vis savas kampas. 

Taip bėgo metai, nusinešda-

nimo kelią. 
Gimė Petrute Bakšaityte-

Bagdonienė netoli Jurbarko, 
Vadžiogalos valsčiuje, Paški-
nų kaime. Šeimoje augo 11 
vaikų; 6 mergaitės ir 5 berniu
kai. J i buvo aštuntas vaikas. 
Tėvai turėjo 80 ha žemes, 
ūkininkavo, visi vaikai buvo 
pra t inami prie darbo, padė
davo tėvams tvarkytis ūkyje. 
Mama Giedraitytė labai bran
gino mokslą, norėjo, kad visi 
vaikai būtų išsimokslinę, vi
sus leido į pradžios mokyklą, 
bet ne visi vaikai norėjo moky
tis. Iš visų labiausiai linkusi į 
mokslą buvo Petrute, ji buvo 
gabi, smalsi, jai patiko moky
tis , gerai sekėsi. Tad tėvai pa
darė viską, kad jų duktė 
gautų kuo geresnį išsimoks
linimą. Petrute lankė gim
naziją, o vyresnieji sesės ir 
broliai sakė, kad ji taip nori 
mokytis, tai tegu ir mokosi, o 
mes žemę dirbsime. 

Sėkmingai užbaigusi gim
naziją, ji buvo pasiųsta moky
tis dvejus metus į specialius, 
mokytojams skirtus, kursus, 
baigusi gavo paskyrimą moky
tojauti. 

J a u n u t e mokytoja savo mo
kytojos kelią pradėjo Aukš
taitijoje, Pabiržyje, netoli Bir
žų. Ten ir sutiko savo gyveni
mo draugą Kazimierą Bag
doną, 

Abu jauni žmonės patiko 
vienas kitam, juos jungė meilė 
lietuvių kaibai, vaikams, ir su
mainė žiedus. Tai vyko 1928 
liepos 30 dieną. Petrute gerai 
meAa, kaip Antašavos klebo
nas J o n a s Gašlūnas juos su
tuokė ir vestuves jie iškėlė 
pačioje klebonijoje, kur šeimi
ninkė ištaisė puikias vaišes. 

Kazimieras Bagdonas netru
kus buvo paskirtas visos Že
maitijos mokyklų inspekto
riumi, buvo atsakingas už mo
kytojų darbą ir išrinktas Šau
lių sąjungos vadu. 

P. Bagdonienė gerai mena, 
kaip anksčiau mokytojai ruoš
davosi savo tokiam atsakin
gam darbui. Vasaros metu 
vykdavo kursai mokytojams, 
kuriuose jie mokėsi įvairių 
dalykų, mokytojas turėjo mo
kėti viską: šokti ir tautinius 

Petrt ir Kazimieras Bagdonai vestuvių dieną, 1928 m liepos 30 

mi tėviškės ilgesį, šeimos iš-
sklidimą. Gerai įsimintinas 
tas laikas, kai, pasibaigus ka
rui, į paštą atkeliaudavo iš 
Lietuvos siuntiniai su džio
vintais obuoliais ir baltais 
džiūvėsiais. Rimantas su vie
tiniais ir atvežtais vaikais lan
ke gyvenvietės septynmetę 
mokyklą, motina su nerimu 
žiūrėjo į gražiai augantį , ne 
pagal savo metus tvirtą, sūnų, 
jai tapusį tvirta parama. 

Atėjo 1954 metai, Rimantui 
ėjo šešiolikti... Tad j i , viską ge
rai apsvarsčius, pa ta rė jam 
bėgti iš tremties, kol dar netu
ri paso, kuriame būtų uždėtas 
tremtinio antspaudas, kuris 
sugadins jaunuoliui visą gyve
nimą. P. Bagdonienė nieka
da nesitikėjo, kad kada nors 
tremtis baigsis, pergyveno už 
sūnų. Gimtinėje, Raseiniuose, 
buvo jos seserys, kurios j au 
globojo karo metais pasimetu
sią nuo tėvo Bagdonų Julytę, 
nes Kazimieras Bagdonas pa
sitraukė į Vokietiją, o po to 
greitai persikėlė į Ameriką 
kar tu su dukra Nijole. 

Sūnus ilgai svarstė motinos 
pasiūlymą, bet vieną dieną iš
tarė: „Važiuosiu, mama!" 

1954 m. rugsėjo rytą, pen
kiolikmetis Rimantas Bagdo
nas išėjo pėsčiomis per taigą į 
Lietuvą, įsidėjęs motinos su
taupytų rublių ir šiek tiek 
maisto. Vienintelis dokumen
tas buvo moksleivio pažymėji
mas, kuriame jokios atžymos 
apie tremtį nebuvo, o vieninte
lis ginklas — aštrus virtuvinis 
peilis užantyje. 

Dieną ėjo miško keliukais, o 
naktį praleisdavo po egle. 
Taip jaunuolis per kelias die
nas, įveikęs daugiau kaip pu
santro šimto kilometrų, pa
siekė ant Obės kranto stovintį 
Andarmos miestelį. Motinos 
primokytas, niekam nesigyrė, 
kur susiruošė važiuoti... Rug
sėjo pabaigoje Raseinių rajone 
esančioje Vadžgiriu septynme
tėje mokykloje atsirado naujas 
mokinys. 

P. Bagdonienė iš Sibiro pla
tybių grįžo tik po Stalino mir
ties. Susitiko su dukra, sū
numi, seserimis. K. Bagdonas 
daug turėjo rūpesčių, kol iš
kvietė savo žmoną pas save į 
Ameriką. 

Atsimena P. Bagdonas tą 
1967 m. birželio 15 dieną, kai 
ji atvyko pas savo vyrą ir 
dukrą. Lietuvių Bendruomenė 
suruošė didžiulį sutikimą New 
Havene, ji buvo pirmoji iš lie
tuvių moterų, atvykusi į šią 
apylinkę, išsprūdusi iš oku
puotos Lietuvos. Užlipusi į 
sceną, ilgai negalėjo pra tar t i 
nei vieno žodžio... 

Kazimieras Bagdonas buvo 
vienas iš New Haveno apy
linkės steigėjų, kartu su savo 
bendražygiais Reikėniu, Zas-
čiurinsku aplankę apie 50 se
nosios kartos lietuvių šeimų, 
kviesdami būti Lietuvių Bend
ruomenės nariais. Keletą 
metų buvo jos pirmininkas. 

P. Bagdonienė taip pa t neli
ko abejinga lietuvybei, savo ži
nias perdavė mažiesiems „ame
rikoniukams", mokė vaikus 
VVaterburyje, tada veikusioje 
šeštadieninėje mokykloje, lie
tuvių kalbos, rašto, dainų. Su 
vyru dalyvavo renginiuose. 
Jų gražioje sodyboje mielai 
stovyklaudavo Waterburio 
skautai. 

Ir dabar P. Bagdonienė, nors 
yra gražaus amžiaus, rudenį, 
spalyje švęs 100-ąjį gimta
dienį, tur i puikią atmintį, mie
lai bendrauja su žmonėmis. 
Mirus K. Bagdonui, pas ją ap
sigyveno Rimanto sūnus Algis 
su šeima. Senoji Bagdonienė 
gali didžiuotis savo vaikai
čiais, anūkas Algis sportuoja, 
žaidžia krepšinį, neseniai j i s 
su Connecticut senjorų ko
manda grįžo s u aukso meda
liais iš Amerikos Rytinio pa
kraščio turnyro, kuris vyko 
Filadelfijoje. Jo žmona Aelita 
jau kelinti metai dirba moky-

Su šv. Apolonijos -tatuleles laureatu dr. Vaitkum džiaugiasi visa jo šei
ma. Iš k. sėdi: On^ ir dr. Vladas Vaitkai, stovi jų vaikai — Paulius, Onilė 
(Šeštokienė) ir Lir..:s 

Sukaktuvininke šimtametė Filomena Drazdauskaite Luberskiene 

SULAUKĖ 100-OJO GIMTADIENIO 
DR. VLADAS VAITKUS 
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Daytona Beach, FL, vyko JAV 
LB Floridos apygardos su
važiavimas, kur.ame dalyvavo 
Lietuvos ambasadoriaus Va
šingtone patarėjas min. Rena
tas Norkus, Lietuvos garbės 
konsulas Palm Beach, FL. 
Stanley Balzekas. Jr. , JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys, Floridos LB 
apygardos pirm. Algirdas Dū
da, apylinkių pirmininkai, 
atstovai ir svečiai. 

Suvažiavime pagrindinis 

Lietuvos stomatologų globėjos šv. 
Apolonijos statulėle. 

toja lituanistinėje Atgimimo 
mokykloje, kuri veikia New 
Britain. 1995 metais ruošė 
mažuosius mokinius tautinių 
šokių grupės ..Berželis" jubilie
jiniam pasirodymui. 1996 m. su 
savo paruoštais mokiniais da
lyvavo dainų ir šokių šventėje 
Čikagoje. Proanūkis Giedrius 
keli metai iš eilės gauna ap
dovanojimus už rašinius, ku
riuos atsiunčia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
ba. Mažoji proanūkė Gabrielė 
kartu su mama r broliu lanko 
šeštadieninę nokyklą, labai 
mėgsta šokti ir dainuoti. 

Rimantas ir duktė Julija gy
vena Lietuvoje, sūnus lanko 
mamą du kartus metuose. 

Geru žodžiu P. Bagdonienė 
mini kunigą Jeną Rikteraitį, 
kuris aplanko ją, pabendrau
ja. Ji per savo ilgą gyvenimo 
kelią regėjo daug kunigų, bet 
kunigas Jonas jai labai arti
mas. Sunkių išbandymų gyve
nimo kelyje suriko mokytoją 
Petrute. O, prieš mums iš
siskiriant, P. Bagdonienė pa
sakė: „Kalba yra tur tas , tad ją 
saugokite ir branginkite". 

Sigi ta Š i m k u v i e n ė 

kalbėtojas buvo JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys. Suvažiavime 
buvo dalinamasi Floridos LB 
apygardos atliktais darbais, 
problemomis, ir ateities pla
nais. 

Balandžio 17 d. vakare, susi
rinkus gausiam būriui svečių į 
iškilmingą vakarienę, po dvie
jų brolių iš Lietuvos, smuiki
ninko Dainiaus ir pianisto 
Aido Puodžiukų puikaus kon
certo, vyko dar vienas labai 
svarbus įvykis — dr. Vladui 
Vaitkui, už nuopelnus Lietu
vos stomatologijai, j am pade
dant Lietuvoje įvesti dantų 
implantologiją, buvo įteikta iš 
Lietuvos gauta Lietuvos sto
matologų globėjos, šv. Apoloni
jos statulėlė. 

Kas gi ta Lietuvos stomato
logų globėja, šv. Apolonija? Šv. 
Apolonija 249 m. Aleksandri
joje dėl savo tikėjimo buvo 
žiauriai kankinama. Ja i buvo 
išmušti visi dantys, sulaužyti 
abu žandikauliai. J i turėjo 
būti sudeginta, bet šv. Apolo
nija pati įšoko į ugnį ir suside
gino. Stomatologai daugelyje 
kraštų paskelbė šv. Apoloniją 
savo globėja. 

Lietuvoje atstačius nepri
klausomybę, stomatologai pa
sirinko šv. Apoloniją savo 
globėja ir įsteigė organizaciją, 
pavadintą jos vardu. Kiekvie-
neriais metais, vasario 9 d. 
Lietuvos stomatologai susiren
ka Kaune, kur šv. Apolonijos 
statulėle būna apdovanojamas 
Lietuvos stomatologijai nusi
pelnęs asmuo. 

Šiais metais ši garbė teko 
JAV gyvenančiam, dr. Vladui 
Vaitkui, Lietuvoje implantolo-
gijos pradininkui. 

Dr. Vladas Vaitkus nuo 
1974 m. susirašinėjo su sto
matologu prof. dr. Čepulių. 
Dr. Vaitkus per asmeniškus 
laiškus supažindino prof. Če
pulį su Amerikos stomatologi
jos nauja mokslo šaka — dantų 
implantologiją. Negana to, dr. 
Vaitkus siuntė į Lietuvą sto
matologines knygas, žurnalus, 
kitas mokymo priemones. Dr. 
Vaitkaus pastangų dėka Lie
tuva tapo pirmoji valstybė bu
vusioje Sovietų Sąjungoje, kur 
buvo pradėtos dantų implan
tacijos. Lietuva buvo ir pirmo
ji valstybė, kur du daktarai— 
stomatologai apgynė disertaci
j as daktaro laipsniui dantų 
implantologijos srityje, tai dr. 
A. Černikis ir dr. Surovas. 

Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, dr. Vaitkus va
žinėjo į Lietuvą. 1993 m. daly
vavo pirmame Lietuvos sto
matologu kongrese, vedė semi
narus bei praktikos darbus 
Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje. 

š .m. birželio 14 d. stipri 
Žemaitijos dukra — Filomena 
Drazdauskai te Liuberskiene 
sulaukė 100-ojo gimtadienio. 

Filomena gimusi 1902 
birželio 14 dieną Sedoje. 

m 
Že

maitijoje. Gimtadienio dieną, 
glaudžios šeimos narių bei 
kaimynų apsupta, sukaktuvi
ninke buvo gražiai pagerbta, 
papuošta, šiltai pasveikinta ir 
palinkėta jai Dievo Apvaizdos 
palaimos ateičiai. 

Savo meile Lietuvai , nepa
ilstančiu darbu ir entuziazmu, 
dr. Vai tkus sužavėjo jį pa
žįstančius stomatologus Lietu
voje, kur ie ir d a b a r jį vadina: 
„mūsų gerb iamas mokytojas". 

Dr. Vai tkus i r d a b a r siunčia 
stomatologinę l i te ra tūrą į Lie
tuvą, rašo s t ra ipsn ius į Lietu
vos stomatologų žurnalą „Sto
matologija", redaguojamą dr. 
Juozo Žilinsko. Dr. Vaitkus 
rūpinasi p a r a m a s tuden tams 
Lietuvoje studijuojantiems 
stomatologiją. 

Dr. Vai tkus y r a Amerikos 
dantų gydytojų profesinės są
jungos na rys , Lietuvos sto
matologų i r Lietuvos bendro
sios prakt ikos gydytojų sto
matologų draugijos garbės na
rys. 

Dr. Vai tkui šiais metais ne
galint dalyvaut i šv. Apolonijos 
šventėje Kaune ir asmeniškai 
priimti šv. Apolonijos s ta tu
lėlę, jo va rdu j ą pr iėmė dr. 
Vai tkaus mokinys, dr. Anta
nas Černikis . Dr. Černikiui la
bai rūpėjo, kad s ta tulėlė būtų 
įteikta dr. Vai tkui JAV. J i s 
korespondencijos būdu su dr. 
Vai tkaus d rauga i s Floridoje 
nu ta rė šv. Apolonijos statulėlę 
įteikti dr. Vladui Vaitkui per 
Floridos LB apygardos suva
žiavimą. 

Tad, balandžio 17 d., po kon
certo, Floridos LB apygardos 
pirm. A. Dūda pr ie podiumo 

pakvietė dr. Vladą Vaitkų. 
JAV LB tarybos narė Dalia 
Augūnienė dalyvius supažin
dino su dr. Vaitkaus žmona 
Onute ir perskaitė 2002 m. šv. 
Apolonijos nominacijos tekstą. 

LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys įteikdamas 
dr. Vladui Vaitkui šv. Apoloni
jos statulėlę, iškėlė ir jo pas
tangas bei darbus, padedant 
Lietuvos stomatologams įvesti 
dantų implantologiją. Dr. 
Vaitkaus darbai yra pavyzdys, 
kiek daug ir ką gali padaryti 
vienas žmogus savo kraštui , 
nepaisant didelių kliūčių. Jis 
paminėjo, kad šv. Apolonijos 
statulėlės įteikimas per Lietu
vių Bendruomenės Floridos 
suvažiavimą suartino Ameri
koje gyvenančius su Lietuva. 

Dr. Vaitkus savo žodyje dė
kojo Krašto valdybos pirm. Al
gimantui Gečiui už šv. Apo
lonijos statulėlės įteikimą, Da
liai ir Algiui Augūnams už šv. 
Apolonijos statulėlės saugo
jimą. Savo žmonai Onutei, dr. 
Vaitkus labai šiltai dėkojo už 
pri tar imą jo darbui ir rūpestį. 
Kalbėdamas apie Lietuvos 
stomatologus džiaugėsi jų pro
fesine pažanga ir tobulėjimu. 

O šv. Apolonijos statulėlė dr. 
Vlado Vaitkaus žodžiais: „Nuo 
šio gražaus vakaro ji ir pasi
liks su mano šeima iki mano 
gyvenimo paskutinių dienų". 

Dal ia A u g ū n i e n ė 
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Erikas Schultz šių motų pavasari .sėkmingai baigė ('ari Sandburg gimna
ziją. Buvo pripažintas, kaip vienas gerųjų Illinois valstijos moksleivių, 
gavo Orland Park Rotary stipendiją ir rudenį pradės studijas Illinois uni
versitete Champaign l.'rhana Brikas ruošiasi studijuoti elektros 
inžineriją. Seneliai Vaidevutis ir Vida Brakauskai (gyv. Aurora. [L) 
džiaugiasi anūko Kriko gimnazijos užbaigimu ir pasisekimais 
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Algirdas Muliolis su mokine Monika Čepauskaite Skuodo vaikų dar
želyje/lopšelyje. 

AP.P.L.E. PAVASARIO 
SUVAŽIAVIMAS 

AMANDA MULIOLIENĖ 

Amanda Muliolienė su Plungės mokytojais kompiuterinio raštingumo seminare. 

Šių metų AP.P.L.E. su
važiavimas įvyko Atvelykio 
savaitgalį Cleveland, OH. J 
suvažiavimą atvyko apie 30 
asmenų. Kviestiniai dalyviai 
buvo labai gražiai priimti vie
tinių A.P.P.L.E. narių. Su
važiavimą organizavo Irena 
Gedrienė, ja i talkino Dalia 
Armonienė, Rita Balytė, Stasė 
Kazlauskienė, Aldona Miški
nienė, Danguolė Vadopalienė 
ir Amanda Muliolienė. Posė
džiai vyko Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje ir Holiday 
Inn, kur daugumas dalyvių 
buvo apnakvydinti. 

Posėdžius efektingai vedė 
ateinančių metų prezidentė 
dr. Katie Dunlap. J i perims 
organizacijos valdžią po vasa
ros seminarų, rugpjūčio 15 d. 
Buvo padaryti pranešimai iš 
praeitų metų veiklos, kuriuos 
atliko 2000-2001 metų prezi
dentė Gitą Kupčinskienė ir 
dabartinis prezidentas dr. 
Philip Taylor. Finansinę apys
kaitą perskaitė iždininkė Jane 
Serbent, o kiti valdybos na
riai papasakojo, ką j ie per me
tus atliko. 

Dr. Taylor apibūdino dvylik
tuosius AP.P.L.E. vasaros se
minarus Lietuvoje. Pagrindi
niai seminarai įvyks liepos 15-
29 d. Vilniaus Pedagogų profe
sinės raidos centre. Čia įpras
ti, dr. Algirdo Grigonio orga
nizuojami, seminarai vaikų su 
negalia mokytojams, tėvams 
ir kitiems darbuotojams. J ie 
vyks Kaune, Simne ir Ventoje. 
Kiti regioniniai seminarai 
vyks Klaipėdoje, Akmenėje, 

Varėnoje, Skuode, Elektrė
nuose, Visagine. „Vilties" 
bendrijos stovykla šeimoms 
ir jų vaikams su negalia vyks 
Šventojoje. Vilniaus seminare 
bus 9 srautai , kai kurie dirbs 
keliomis grupėmis. Numato
ma per 300 klausytojų. Pa
grindinė seminaro tema — 
mokyklų, programų ir moky
tojų įvertinimas. Diskutuosi
me, ka ip savo darbą objekty
viai įvertinti ir kaip, iš šalies 
žiūrint, ta i veiksmingai pada
ryti. Svarbiausia — kad įver
t in imas vestų į reikalingą re
formą. Pagal specialybes su
siburs mokyklų direktoriai, 
inspektoriai, pradinių klasių 
mokytojai, socialiniai darbuo
tojai, klasių auklėtojai, religi
jos i r etikos mokytojai, anglų 
kalbos mokytojai; biblioteki
ninkai , l i teratūros ir lietuvių 
kalbos mokytojai, informati
kos mokytojai ir direktorių 
pavaduotojai, atsakingi už 
tvarkaraščių sudarymą. Bus 
ruošiama an t ra grupė „Mi
niose", tvarkaraščių sudarymo 
programos žinovų - konsultan
tų, kur ie ateinančiais mokslo 
metais galės kitus mokyti pro
gramos naudojimą tvarkaraš
čių sudarymui . „Mimosa" pro
gramos licenziją visos Lietu
vos mokyklos 2000 metais 
įgijo Algirdo Muliolio dėka, o 
konsul tantus ruošia Amanda 
Muliolienė. Yra steigiama 
nauja specialybė Lietuvos mo
kyklose — technologijos koor
dinatorius. Informatikos mo
kytojai, kurie nori šią specia
lybę panagrinėt i , turės tam 

Dr Philip Taylor. A P P L E prezidentus i kairėje J. padėkojo Walter ir 
Jane Sertw>nt už 1'.) metų nuoSirdu darbą organizacijos valdyl>oj<v 

progą. 
Šią vasarą dėstys 46 lekto

riai iš JAV, Kanados ir Lietu
vos. Iš jų 11 kalba lietuviškai. 
Kitiems talkins geras vertėjų 
būrys, kurį j au kelinti metai 
stropiai a t renka Kauno gyven
toja Vilma Bačkiūtė. Vilma 
pradėjo dirbti kaip vertėja pir
muose AP.P.L.E. seminaruo
se Lietuvoje. Keturiolika lek
torių — nauji. Dvi grįžta po 
kelių metų pertraukos. Kiti 
j au dirbę seminaruose nuo 1 
iki 10 metų. 

Po pietų, tęsėme posėdžius. 
Buvo aptar ta tolimesnė veik
la — dr. Katie Dunlap apibū
dino 2003 metų seminarų te
mą „Vaikas socialinėje bend
ruomenėje. Diskutuosime 
įvairias socialines įtakas vaiko 
gyvenime ir kaip jos atsiliepia 
mokykloje. Socialinis darbuo
tojas mokykloje — taip pat 
nauja specialybė, kuri dar tik 
pradedama vykdyti Lietuvoje. 

Vyko naujų tarybų narių ir 
valdybos siūlymai. Į 2003-
2004 metų prezidentės parei
gas — kanadietė Irena Ross. 
Irena j au ilgus metus veda 
anglų kalbos mokytojų srautą 
vasaros seminaruose. Atei
nančių metų prezidentė pra
dės darbą valdyboje su Katie 
Dunlap, jai talkininkaudama 
ir mokydamasi prezidentės 
pareigų. Iš iždininkės ir vice
prezidento pareigų atsistaty
dino ilgamečiai darbuotojai 
Jane ir Walter Serbent. Nors 
dar jie pareigas eis iki šios 
vasaros seminaro galo, jiems 
buvo įteiktos dovanėlės ir pa
linkėta laimės. Iždininkės pa
reigas sutiko perimti dr. Bar
bara Henriąues, o naujo vice
prezidento dar ieškome. Jūs 
tikriausiai pažįstate Walter 
Serbent iš laiškų, kuriuos au
kotojai ir rėmėjai gauna iš 
A.P.P.L.E., nusiuntę savo au
ką. Būsimiems trejiems me
tams į tarybą perrinkti pasiū
lyta Amanda Muliolienė, o iš
einančių Rimanto Bitėno ir 
Myra Goodwin pareigas per
imti siūlomas Shirley Sabo 
bei Ilona Lausienė. Pasiūly
tus tarybos ir valdybos narius 
dar turi patvirtinti esamoji ta
ryba. 

Vakare — poilsiavome. Mus 
ypač gražiai priėmė Lietuvos 
Respublikos garbės konsule 
Ingrida Bublienė. Jos namuo
se susirinkę buvome pavai
šinti įvairiais skanėstais. Va
landėlę pasisvečiavę, visi vy
kome į Holiday Inn vakarie
nei. Buvo malonu, kad su mu

mis vakarieniavo ir klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
Dalia Puškorienė, Ingrida Bu
blienė bei A.P.P.L.E. rėmėjai. 
Po vakarienės prezidentas 
Philip Taylor dar apibūdino 
savo darbo nuo 1992 metų 
Lietuvoje atsiminimus, ku
riuos pailiustravo nuo t raukų 
skaidrėmis. Jo mėgiamiau

sia nuot rauka — būrelis mažų 
vaikų, susėdusių a n t mokyk
los laiptų — visi t ruput į mur
zini (juk atostogos) ir visų vei
deliai su didelėm šypsenom. 
Štai. kodėl jis, ir mes visi, ke
liaujame j Lietuvą, — kad 
pražydėtų šių vaikų ateitis 
t a ip gražiai, ka ip Lietuvoje 
gėlės. 

Doc. dr. Elena Vitkiene (kairėje), KU Moters studijų centro direktorė, ir 
doc. dr. Ona Tijuneliene. Pranės Šlutienės nuotrauka. 

„MOTERIS IR TRADICIJOS 2002" 

AP P L.K pavasarinio suvažiavimo dalyviai pa* LR garbės konsule Ingridą Bubliene 

Mokslinė konferencija įvyko 
balandžio 6 d. Klaipėdos uni
versiteto Gamtos ir matemat i 
kos fakultete. Konferencija 
buvo skiriama Klaipėdos 
miesto 750 metų jubiliejui. 
Konferencijos pranešimų me
džiaga išleista atskiru leidi
niu. 

KU Moters studijų centro di
rektorė doc. dr. Elena Vitkie
nė jau kelinti metai rengia 
tradicijoms skirtą konferen
ciją, nes yra l susirūpinusi — 
tradicijos ir papročiai d ingsta 
iš lietuvių šeimų. Vakarietiš
ka įtaka Keičia j aunesnes 
šeimų kartas. 

R. Balsys paskaitoje kalbėjo 
apie tradicinius vestuvių pa
pročius ir senovės lietuvių 
dievą Perkūną. Ne visom šei
mom rūpi išlaikyti tas tradici
jas. Yra užsilikusių sovietiškų 
tradicijų, kurių sunku ats isa
kyti. Per ilgas metus buvo 
užmirštos senos tradicijos ir 
dabar, kaip snko dr. Vitkienė, 
reikia bandyt jas atnaujinti . 

J. Barauskiene ir E. Jevaity-
tė supažindini klausytojus su 
etika, kaita i" moterim. Kal
bėjo apie bendravimo šeimoje 
svarbą, ypač priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Juo anks
čiau vaiko ugdymas pradeda
mas, tuo ilgia; j is ir pasilieka. 
Vaikas iš nan.ų, per savo ma
mą pripranta ir įsisavina. 
kaip elgsis su moterim. 

D. Markevičienė labai įdo
miai pristatė moters įvaizdžio 
formavimosi ypatumus (raidos 
kontekste), naudojantis labai 
gerai paruoštomis skaidrėmis 
senesnių laika dailininkų — 
tapytojų, klasikų nupieštais 
paveikslais, rodant moterų 
kūnų pasikeitimus per šimt
mečius iki dabartinių laikų. 

KU yra nuostabus Botani
kos sodas, kuriame auginama 
įvairiausių gėlių, augalų, 
vaistgėlių, medžių ir visokiau
sių žalumynų. R. Nekrošienė 

pris tatė labai įdomią paskaitą 
apie moters vaidmenį gėlinin
kystėje. Daugiausia gėlinin
kyste Lietuvoje domisi mote
rys. Velykines puokštes iš 
džiovintų sodo augalų pristatė 
Loreta Raudonienė. Kiekviena 
buvo skirtinga. Kai reikėjo iš
sirinkti vieną, buvo labai sun
ku, nes tokių įvairių, gražių 
nesu mačiusi. 

Kitų temos buvo irgi įdo
mios. E. Senavičienė išsamiai 
kalbėjo tema „Marti ir anyta 
šeimyninėse tradicijose". Kitos 
— apie vaikų požiūrį į motinos 
vaidmenį nūdienos šeimoje, 
o paskut inė tema buvo 
„Džiaugsmas krikščionio gyve
nime". P. Šlutienė kalbėjo apie 
Li thuanian Mercy Lift moteris 
ir j ų įnašą į labdaros bei hu
mani ta r in ius darbus Lietuvai, 
tradicijų išlaikymą jų šeimose 
nelietuviškoje aplinkoje. 

Dr. E. Vitkienė konferenciją 
užbaigė paskaita „Miesto vizi
ja prioritetas/jo gyventojai", 
tai y ra nelabai lengva, nes dar 
Lietuvoje, kaip ir kituose 
kraš tuose , nelabai reaguoja
ma į moterų problemas, reik
mes bei reikalavimus. 

Veikė rankdarbių paroda, 
su reng ta Moterų užimtumo 
centro „Vaivorykštė", kuriame 
dalyvauja pensininkės, dirba 
kruopščiai ir kar ta is parduoda 
savo darbus . Buvo rodoma ko
lekcija kostiumų moterims, 
kurią pateikė elegancijos stu
dija, vadovė — J. Žukauskie
nė. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

P a r y ž i u j e , v i e š b u t y j e 
. . I n t e r c o n t i n e n t a l " . madų 
kūrėjas Juozas Statkevičius 
pr is ta tė 2002-2003 m. rudens-
žiemos kolekciją. Renginio da
lyviai pastebėjo, jog lietuvis, 
praėjus metams po pirmojo 
pasirodymo madų sostinėje, 
išlaikė savo kūrybinį braižą. 

'LR. Elta. 

DRAUGAS, 2002 m. liepos 13 d., šeštadienis 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

Atkelta iš 2 psl. 
2. „Utility Assistance Prog-

rams". Kai elektra ir dujos 
šiais laikais yra brangios, ma
žo uždarbio žmonėms žinoti
na, kad yra programų, kurios 
j iems gali padėti. Tai federa
linė „Low Income Home Ener
gy Assistance Program (LI-
HEAP)". Apie tai rašysime vė
liau. Imigrantams gauti bet 
kokią „public assistance", gali 
būti sudėtingas reikalas. In
formaciją apie tai teikia „The 
National Immigration Law-
Center" — kompiuteryje 

www.nilc.org/ce/ceindex.htm 

I š l a i d ų m a ž i n i m a s . Vienas 
iš svarbiausių išlaidų šeimos 
gyvenime sumažinimas y ra at
s ikratymas skolomis. O daž
nai neužmokėtos skolos gali 
privesti prie skaudžių pasek
mių. Pvz., neužmokate kelis 
mėnesius namo paskolos mo
kėjimų — tai gali privesti prie 
jūsų namo atėmimo. Kada 
perkate bet ką skolon, tikrin
kite a r procentai, kuriuos tu
rėsite už skolą mokėti, nėra 
per daug išpūsti, gal ki tur jie 
yra mažesni? 

Apsaugoj imas še imos pa
j a m ų ir turto n u o kredi to
rių. Šiais laikais visi versli
ninkai siūlo viską pirkti, ir ne
reikia dabar mokėti pinigų, 
dabar gali imti kiek nori, bet 
atminkite niekas nieko neduo
da veltui. Už viską reikės ka
da nors užmokėti ir gal labai 
brangiai. Šiais laikais mes visi 
tur ime po kelias kredito kor
teles ir j a s naudojame, pirkda
mi, a r tur ime pinigų tų korte
lių skolą užmokėti, a r ne. Per
kame kreditan, bet, atėjus mė
nesio galui, pagalvokime, a r 
turėsime užtenkamai užmo
kėti visas skolas? Ar turės ime 
užtenkamai užmokėti mėnesi
nius mokėjimus ir jų procen
tus? 

Gyvenant pagal biudžetą, 
svarbu žinoti, kaip apsaugoti 
šeimos pajamas nuo j u d g e -
ment creditors" — skolų a tga-
vėjų. Čia keletas įstatymų ap-
saugojančių skolas turinčius: 

1. Atlyginimo apsauga. Fe-
deraliniai įstatymai apsaugoja 
jūsų pirmuosius 154.50 dol. 
savaitinės algos nuo kredito
rių. Jei savaitinė alga yra di
desnė negu 154.50 dol. kredi
torius negali paimti daugiau 
kaip 25 proc. savaitinės algos. 
Ši apsauga neliečia paramos 
vaiko išlaikymui" ir alimentus. 

2. Apsauga paramos pini
gams gaunamiems iš valdžios. 
Dauguma „public assistance 
benefits" — pinigų gaunami 
paramai iš valdžios yra apsau
gomi nuo kreditorių, pagal 
valstijos įstatymus. Pvz., Sup-
plemental Security Income — 
SSI ir Sočiai Security mokėji
mai yra apsaugoti federalinių 
įstatymų. Pinigai, gaunami iš 
Veterans Administration, y ra 
apsaugoti pagal Veteran's Ad
ministration Act. Bet kartais 
valdžios įstaigos gali juos su
mažinti , bandant atsiimti sko
las padarytas jiems. 

3. Pensijų apsauga nuo kre
ditorių. Federaliniai įstatymai 
ir dauguma valstijų įstatymų 
sako, kad pensijos ir pensijų 
planai negali būti liečiami 
kreditorių. 

4. Apsauga šeimos tur tui ir 
bankų sąskaitoms. Kiekviena 
valstija apsaugo nuo kredito
rių bent minimumą asmeninio 
turto ar nuosavybės, tačiau 
apsaugoma suma yra skirtin
ga įvairiose valstijose. Kai ku

rios valstijos t u r i specialią ap
saugą šeimos namui . 

Kai minėtais įstatymais, ku
rie apsaugo skolas turinčiųjų 
turtą, kuris kreditorių negali 
būti paliestas iki tol, kol tas 
asmuo daugiau neuždirba. Tai 
vadinama Judgement proof\ 
Tai reiškia, kad, nors kredito
riai gali paduoti skolininką į 
teismą ir gauti teismo spren
dimą skolai a tgaut i , bet nėra 
būdų kreditoriui tą skolą efek
tyviai atgauti iš prasiskolinu
sio žmogaus. 

Kokias sko las pirma mo
kėti? 

Mažai uždirbantiems varto
tojams sunku užmokėti visas 
sąskaitas laiku. Mažai uždir
bant, pinigai pirmiausia ski
riami būtiniems pragyvenimo 
reikalams ir t ik tada kartais 
skolos mokamos pavėluotai ar 
i r visai nemokamos. Neturint 
pinigų užmokėti visas skolas 
i š karto, reikia nuspręsti ku
rios sąskaitos tu r i būti užmo
kamos laiku. Namas , butas, 
dujų, elektros, telefono, van
dens neužmokamos sąskaitos 
— gali nu t rauk t i patarnavi
mus. Automobilio neužmokėta 
sąskaita — jis gal i atsidurti 
pavojuje — gali bū t i atimtas. 

Nustatant , kokios skolos yra 
pirmiausia mokamos, reikia 
suprasti žodžio „collateral" — 
užstatas. „Collateral" — už
s ta tas yra nuosavybė, į kurią 
kreditorius tur i teisę, jei 
klientas — skolininkas nemo
k a skolos. Dažniausiai pasitai
kanti „collateral" — užstato 
forma yra n a m a s ' — kai ne
mokate „mortgage" — namo 
skolos, ir automobilis, automo
biliui pirkti paskolos atveju. 
„Collateral" — užstatas gali 
būti ir verslo nuosavybė, na
muose esantys daiktai , banko 
sąskaita a r net i r alga. Kada 
kreditorius — asmuo, kuris 
skolina, paima tų daiktų „col
lateral" — užstatą už paskolą, 
jis turi an t jų J i e n " — turto 
areštą. 

Kreditoriai, kur ie turi 
paėmę užstatą už paskolą yra 
vadinami „secured" — apsau
goti, jie jaučiasi saugūs dėl 
paskolos, nes žino, kad jos 
negrąžinant gali atsiimti už
statą, jį parduodant ir taip at
siimti savo pinigus. O kredito
riai be užstato y r a vadinami 
„unsecured" — neapsaugoti ir 
jiems paprastai sunku atgauti 
paskolintus pinigus, nebent 
klientas — skolintojas juos 
savanoriškai grąžina. Taip, 
kad žmonės, kurie yra įsisko
linę, turi nuspręst i , kurios jų 
skolos yra „secured" — apsau
gotos ir kurios y ra „unsecu-
red" — neapsaugotos. Ir visa
da turėtų užmokėti pirma „se
cured" — apsaugotas skolas, 
už kurias yra duotas užstatas. 

Kartais žmonės susigundo 
paimti vieną didesnę paskolą, 
kad atsikratytų i r užmokėtų 
eilę mažesnių. Iš tikrųjų tai 
nėra gerai. Geriausia strategi
ja, kada turite daug skolų, yra 
nusprendimas, kur ias mokėti 
pirmiau, kurias gali te atidėti 
vėliau. Nebūtinai mokėti tam 
kreditoriui, kuris garsiausiai 
ir dažniausiai reikalauja sko
los grąžinimo. J i s tai daro, 
kad neturi geresnio būdo at
gauti savo pinigus, kaip tik 
bauginant klientą. Pavojinges
ni tie kreditoriai, kur ie ne tik 
grasina, bet gali greitai imtis 
veiksmų prieš nuosavybės 
atėmimą, dujų, elektros, tele
fono ir kitų patarnavimų nu
traukimą ir pan. 

http://www.nilc.org/ce/ceindex.htm
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Siūlo darbą 

Ieškomi darbininkai v a h m o 
darbams Turi turėti savo trans

portų ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. S15-439-0037. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlvginimas nuo 

$1.500 iki $1.800. 
Tel. 615-554-3161. 

\ I>JI djrbo dienai ir gyventi kartu 2 metų 
berniukui reikalinga aukle namų 

prižiėrėtoja. Viena laisva diena, atskiras 
kambar>s. maitinimas Privalo mylėti 

šunis, susikalbėti angliškai Atlyginimas 
SI.(>4<1 per menes; \\illow Springs, 

tel- 708-8J9-0567, po 6 v.v. 

Window Washers Needed! 
-10.000 per year We need 100 crevvv 
No exp necessary Will train Mušt 

have val'.d driver's hcense and trans-
ponation Mušt be fluent in English. 
L A McMahon Window Wasmng 

Chicaso and Miluaukee area "" 
Tel. 800-820-6155. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Empioyment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

1 Ieško darbo 

Vyras perka darbą žmonių 
prie/iūroje. Turi patirtį ir 

rekomendacijas. 
Tel. 773-254-2516. 

Moteris pirks darbą 
senelių priežiūroje. 

Tel. 773-315-8125, Vida. 

N a m u r e m o n t o ir s ta tyb inės paslaugos 

\mber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed. insured. bonded' 

Skambinti Sigitui, 
tei. 773-767-1929. 

Įrengiame ..basement". virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
..deck". staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus Aukšta darbų 
kokvbė. žemos kainos.Turiu 

draudimą.. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.). Žilvinas. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai. 
keramikos plyteles; ..sidings". 

..soffits". ..decks". ..gutters".pIokšti 
ir ..shingle" stojau cementas. 

dažvmas Tunu aarbo draudimų. 
S. Bcnetis, tel. 630-241-1912 

Nebrangiai atlieku 
elektros, dažymo, staliaus, 
..plumbing". lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046, Vvtenis. 

ACH0HCC0NSTRUCI10NINC. 

Licensed roofing contractor. 
Dengiame namų konstrukcijų stoguv 
senu^ keičiame į nau_;us. Plokšti sto-

gai. smulkūs stocu pataisymai. 
Tel. 708-417-7833 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Dedu medines grindis, 
keramikos plyteles, marmurą, 

„Pergo", linoleumą, restauruoju 
parketą. Atlieku lauko ir vidaus 

da/vmus. kitus namu darbus. 
Tel. 708-955-1392 ir 

708-460-9338. 

A & S 24HRS.7DAYS 
773^31-1833 

773-617-6768 
FREEES71MATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Ganniai boileriai 
Centnne saldymo sistema 

Parduoda 

Krautuvėlė „LIETUVĖLE' 
Tik už $85 parduodamos bulvių 

tarkavimo mašinos. Duodame 
garantiją. L'PS siunčiame į kitas 

valstijas Platus asortimentas ir kitų 
prekių Taip pat galite užsisakyti ir 

naujausią. 2(XM m. ..Visuotinę 
Lietuvių Enciklopediją". Jaunimo 
centre prekiaujame tik savaitgali
ais, o kitomis dienomis ir savait
galiais — 5741 S. Harlem A ve. 

Tel. 847-845-3972. 

Imigracinės ir vizų 
paslaugos 

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto. 

Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 
773-793-0930; 

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas: gitrama@hotmail.com 

Jei tu lietuvis 
nebuvai raudonas — 
A. Bruniaus dainos 
Bus tau kaip duona. 
Tel. 773-517-4314. 

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!! 

8 year? of experien<e in 
immigra t ion to Canada 

Visit our vvebsite vvith over 
10,000 hits a day 

w w w . i m m i g r a t i o n service.com 

IRS NUMBER (substitute for 
Sočiai Security) 

CTS 7 7 3 2 8 2 9 5 0 0 

VIPAS CO. 
Sumontuojame ir pagaminame istorinius šeimos DVD 
iš mėgėjiškų video, nuotraukų, ir mėgiamų melodijų 

Tai puiki dovana jubiliejaus proga jūsų artimui! 

* • ' * 

Muzika 

Nuotraukos 

VHS 
Video 

DV 
Cassette 

IVrkHkiU- -.civr. nnmu video kolekcijas i* kasdien kokybe prarandanti!! VHS Į 
DVT>. pv7. vrstuvės. krikittyno* ir U . Išsaugokite tolorija ateinančioms kartaus 

M 830-742 1872 (Viktoras) e-mail:vtpas«»«irui]bik,a« 
630 742 tR74 (Violeta) vipmGmac.com 

jvairios paslaugos 

SKAMBI ( I VI I I.III L A A - Ilk 22 .9 ( MIN. 
TELEFONINES KORTELĖS - LIETUVA 11 C/MIN. 

TLANTįC Tel : 888 615-2148. 708-599-9680 
• www at lant icexoiesseoro com/ is te r ta 

Siūlo mokyt is 

Kitos paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

i.n+T?i~r-Tjn 
\ ew Day Spa Opening Downers 

G rovė location. 
Now Hinng E>xheticians. Massage. 

Therapits and Manicunsts 
Call Connie to set up an intervievv 

Tel. 708-945-8051. 

U I.INOIS MILDl N 1KAIMNC t'KNTKR 
siūlo kursus: 

* EKG. Phlebotomv Medical Computer 
Biling t buhalterija) 

* Stomatologu padėjėjo 
LiMeminrui vyksta .sekmadieniais Pmk.ukj 
atliekama sa\aites dienomis, dirbant spe

cialistą biuruose jums :>atugiu laiku Baiec 
kurdus gausite baigim.' seoiTikala bei ret

ume įsigykite protesr... tunnci^ didele puk 
Iaus4 Sveikatos apsau.a vienu sparčiuusa: 
auganėių ir pirmoji iš •."ričių, kuri atsistatine 

ia po ekonomir.. nuosmukio 
TAI REIŠKIA !)ARBĄ"' 

Būk protingas. Prac.s didžiuotis savo 
laimėjimais "vi sėkme 

Daugiau infonnacijo- tel. 847-392-8080. 
Susikalbėsi:.- rusiškai 

Kvalifikuotiems st-Jentams siūlome 
patogius apmosimo planus 

B&DA 
B & DA — vieninte lė l ega l i d a n t i s t ų a s i s t e n t ų 

m o k y k l a IL valsti joje, k u r i o j e d ė s t o m a rusų 
k a l b a ir kur i g a r a n t u o j a paga lbą į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
• Dantistų asistentus, tunnčtus 

kcnipiuterio ir mecicininių sąskaitų žinių 
* Meokanos asistentus ir medicinines 

sąskaitos 

Šios rrokyktos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kabos pamokas. 

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puM specialybei 

847-652-8545; 847-361-4194 
8011 Lincoln, Skokie 

4724 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
***************************************************** 

BIC1NT INOTIRANC! A13HNCT 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

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

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:3C v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

LIETUVA 2002 
P i g i a u s i o s k a i n o s s k r y d ž i a m s \ 

VILNIŲ 

* M a š i n ų r e z e r v a c i j o s Vilniuje 
* V iešbuč ia i 
* 9 i r 14 d i e n ų k e l i o n ė s po Lie tuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB.SITE: 

WWW.VYTISTOURS.COM 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENY5 FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBE 
2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776- 1486 

D r a u d i m o paslaugos 

ALTOMO&JC* NAMŲ, SVHKATOS 
K GYVYBĖS U M U M H S 

Agentas Frank Zapolis ir Ott Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 

5710 VV. 95 St., Oak Lawn 
708-423-5900 

Kirpėjų paslaugos 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

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

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

namų tel. 708-612-9524. 

Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų. 
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt. 
Tel. 630 816 7114. 

Q r i U K - Accent 
— ^ T - c t Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak l . iwn. Illinois 60453 
Bu.sixH.si 708-423-9111 

Vok* Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707^120 
Res. 708-4234)443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvainų nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Q?2 Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 "<*°*<*> 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

®m 
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New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
YciceMsA773«4-78a) 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
"tfif- -~ Landmark 
L r r * * . properties 

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

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

Te#ou paslaugas parcjuodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą Veltui 
;kamo|u nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą 

O'FLAHHftTY REALTOf iS 
& 3U3LDERS. Inc. 

Kompanija pagal josų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 708 -203 -5242 
jonavic ius9home.com 

Siūlo išnuomot i 

Siūlo f inansavimą 

D M C 
Ilona Retytė 
Tel . 847-668-6279 
Negaiškite laiko, 
išnaudokite patį 
mažiausia procentą. 

• Dirbame su daugiau kaip 40 bankų 
• Patys mažiausi 9c visame IL 
• Sutaupykite pinigų perfinansuojant 
savo nekilnojamąjį turtą 
Skambinkite, jei jus sudomino ii 

informacija. 
Mes garantuojame sutaupyti 

jums pinigu. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

l mieg. butas 67 & \Vhipple 
apyl. $415 į men. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojame 

4 kambarius Brighton 

Park. 

Tel. 773-847-1695. 

Ieško išsinuomoti 

Ieškau kambario prie 
šeimos ir su maitinimu. 

Tel. 773-472-1249. 
Parduoda 

Oiympic Mortgage, Inc. 
UliiKHs Reskiential Mortgage Liccnsrc 

1127 Lake St. 
Oak Park, IL 60301 

T e l . 708-445-0140 (angliškai! 
Tel. 708-341-5176 ir 815-293-0675 

(lietuviškai) 
Fax. 708-445-0149 

Michael J. Szala — President 
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas 
Norite pirkti namą? Reikia pinigų? 

Skambinkite ir sakykite, kad matėte 
šį skelbimą ..Drauge" 

Midvvay apylinkėje parduodamas 
2 miegamųjų namas „Yra didelis 

sklypas. 4512 S. Kiipatrick. 
Kaina $!35.fXX). Būtinas remontas. 

Išnuomojamas 1 miegamųjų 
butas, 105 St. ir Central Ave.. Oak 
Lawn. su šiluma, dujine, šaldytuvu 

Skalbykla tame pačiame name. 
Daug medžių, gražus vaizdas. 
Yra baseinas, žaidimo kortai. 

Kaina S725 Teirautis: First Rate 
Real 1 statė. Aušra Padalino, 

tel. 773-767-2400. Palikti žinutę 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily servIce to Vilnius 
wrth a hasste free eonneetion through our 
Copenhagen Airport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can earn mileage credlt 
wlth United's Mileage Plūs- or SAS' 
EuroBonus1" frequent flyer program. 

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavlan.rret 

It's Scandinavian 

'. -
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IEŠKANTIEMS 
DARBO 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena dieną. 
Minute Maid 7562 N. Minvaukee. 
Chicago, IL 6 0 6 3 1 . 1 847 647 
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido. 

SVS TaxJ Co. ieško vairuotojų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir 
daugiau per savaite. 
Skambinti Slavai 1-847-612-4282 

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti 
licenziją ir įdarbiname. 
1-847-948-0994 arba 1-847-338-S838 

DALIA 
1-773-247-6129— kalba lietuviškai 

1-312-371-4445 Namų varymas, 
vaikų priežiūra, seneliai 

ZITA 
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra 

NINA 
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai. 
2956 N. MiKvaukee, #200 

Vaikai ir seneliai 

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

angliškai 
įvairūs darbai 

LEONID 
28S1 N Mitvvaukee 

1-773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 VV. Belmont. Chicago, IL 

MARCARET 
1 708-403-8707 

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8632 W 145 St., Chicago, IL 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1-773-992-2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės 
9400 W. Foster Ave., #205 

1 773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

EUGENIA worrowicz 
5637 W Lavvrence 

1-773-777-1583 — kalba lenkiškai, 
angliškai 1-773-777-9653 

Darbai įvairūs NEMOKAMA 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

OLCA HOME CARE, INC 
Privati agentūra 

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai 

6845 W. 107th Str 
Seneliai, senelės 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

POLONIJA 
1 773 282 1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1 8 4 7 8 0 3 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

MARINA 
1 8 4 7 329 0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

TERMA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

Mylimai Mamai 

A*tA. 
ONAI KAŠELIENEI 

mirus, jos dukrai ir žentui L W komiteto savano
r iams ALBINAI IR LIUDUI RAMANAUSKAMS 
bei jų šeimai, reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Vaikų Vilties komitetas 
ir savanoriai 

Lietuvių kolegijos Romoje steigėjui ir rektoriui, 
šviesios atminties brangiam draugui 

A.tA. 
Prel. dr. LADUI TULABAI 

Amžinybėn išėjus, jo art imiesiems ir kolegijai 
mūsų gi l iausia užuojauta. 

Balys Račkauskas 
Alfonsas Šešplaukis 

A . t A . 
BERNICE M. WAISNOR 

LENKART 
Mirė 2002 m. liepos 12 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 85 

metų. 
Gimė ir gyveno Čikagoje. 
Nuliūdę liko: duktė Linda su vyru David Miller; sūnūs 

Allan su žmona Mary ir Ronald; anūkai Kirk, Eli-zabeth, 
Kevin ir Brian; sesuo Eleanor Janulis; brolienė Mildred 
Anderson ir svainis Edvvin Lenkart; daug sūnėnų ir dukt
erėčių. 

A. a. Bernice buvo žmona a.a. Alvin. J i 10 metų buvo 
„Lietuvos Vyčių" narė, ilgametė „Draugo" ir Tėvų Mari
jonų darbuotoja. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, liepos 14 d. nuo 2 
v. p.p. iki 9 v.v. Egan laidojimo namuose 3700 W. 63 St. 

Laidotuvės pirmadienį, liepos 15 d. Iš laidojimo namų 
8:45 vai. ryto velionė bus atlydėta į St. Mary Star of the 
Sea bažnyčią, ku'rioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę art imieji 

Laidotuvių direkt. Egan F. H. Tel. 773-582-2000. 

DRAUGAS, 2002 m. liepos 13 d., šeštadienis 

„DRAUGAS" in fo rmuo ja ; „DRAUGAS" fo rmuo ja ; 

A.tA. 
ONAI KmVAITIENEI 

iškel iavus Amžinybėn, j aunys tės dienų draugui 
Jonui Kirvaičiui, dukrai DAINAI ir art imiesiems 
re išk iame užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Jurgis Matusevičius ir 
krikšto sūnus Vidas l 

Atways Wrth Flowers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8015 W. 79 St Justice. IL 60458; Tel. 888-594-6604 

Options"' faftn Aflegkmce Telecom. 

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR 01AL-UP. 

You can't beat our business telecom service for qualtry, 
reliability and valu*. Coli 1.866.THE.DARE and kr us prove it. 

W% a fact - w« arm the bottvr choice. 

CALl N O W it S A V I $ 7 0 0 . lotai Communication} Options' i* big business tools at small business prices. 

Our premium fiber-optic netvuoHc delrvers reltabie local, long distance and Internet service ihrough one cost-saving, 

T1 grade eonneetion - induding *always on" Internet access with speeds of up to 1 Mbps. 

* 
aūegiancetelecom,inc 
One sourc* for business telecom 

Tatai Ciaaiiicttitis iptitit* 
I.IM.TMJMf 

www.aJlegiarKetaiecom.com 

A. t A. 
RIČARDAS MATIUKAS 

Mirė 2002 m. liepos 3 d. 
Gyveno Brighton Park apylinkėje, Chicago. IL. 
Gimė 1947 m. Vokietijoje. 
Nuliūdę liko:mama Veronika Šatas, duktė Karmela, 

sūnus Ričardas. 
Velionis buvo palaidotas liepos 10 d. 

Nuliūdusi mama ir va ikai 

Lietuvoje s taiga mirus 

A. t A. 
ELENAI JAKŠTIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame velionės d u k r a i , 
LTSC-PLA direktorei SKIRMANTEI M I G L I N I E -
NEI, velionės vyrui PETRUI-DANGUOLIUI, žen
tui TOMUI MIGLINUI bei visiems velionės a r t i 
miesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro taryba, valdyba 

ir darbuotojai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708 430 5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. ~] ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE [A DERBY RD 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 8" ST. 
TINLEY PARK. 16600 S OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800 9 9 4 7600 

www.petkusfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.aJlegiarKetaiecom.com
file:///V.143
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2002 m. liepos 13 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
.DRAUGO" GEGUŽINE-2002 

Šį s e k m a d i e n į , l iepos 14 
d., Brighton Parko apylinkės 
valdyba ruošia blynų pus
ryčius. Visi kviečiami pasivai
šinti. 

„Seklyčioje" l i epos 17 d. 2 
vai. p.p., trečiadienio popietės 
programoje bus sveikatingu
mo paskaita. Kalbės daktarė 
Rasa Kazlauskaitė tema „Thy-
roid — skydinė liauka". Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi, tai gera proga įsigyti dau
giau žinių apie sveikatos gero
vę. Bus ir bendri pietūs. At
vykite! 

MBC (Midwest Baltic 
Coalit ion) rengia viešą kon
ferenciją NATO plėtros reika
lais. Konferencija įvyks š.m. 
liepos 20 d., šeštadienį, 10 vai. 
r. Numatyta trys valandos. Jo
je dalyvauja žymiausios Baltų 
politinės organizacijos, tarp jų 
ir JAV LB ir ALTas. Suinte
resuoti tautiečiai yra mielai 
kviečiami. Įėjimas — laisvas. 
Vieta: Chicago Marriott Hotel, 
540 N. Michigan Ave., Chica
go, 7th Floor, Salon 1. Kadan
gi konferencija vyksta tuo pa
čiu laiku, kaip ir 49-oji Latvių 
dainų šventė, yra numatoma 
susilaukti aukštų svečių ne 
vien tik iš pabaltiečių, bet ir iš 
Amerikos politikų tarpo. Dau
giau informacijos suteiks P. 
Jurkus, tel. 630-834-2906. 

30 dienų „Draugą" gali
ma užsisakyti nemokamai . 
Visiems metams nauji JAV 
gyvenantys skaitytojai ..Drau
gą' užsiprenumeruoti gali tik 
už 65 dol., pusei metų - už 35 
dol. Užsisakykite mūsų dien
raštį per ..Draugo-' gegužinę, 
jums maloniai padės ..Draugo" 
administracijos darbuotojos. 

„Margutis II", šiais metais 
70-ąjį jubiliejų atšventusi se
niausia JAV lietuviška radijo 
laida, transliuojama 1450 AM 
banga. Cia išgirsite naujau
sias žinias iš Lietuvos, pasau
linės spaudos apžvalgą, dak
tarų patarimus, literatūrinę 
valandėlę, sporto apžvalgą, in
formaciją apie tai, kas vyksta 
Čikagoje ir jos apylinkėse. 
„Margutis" įsikūręs 2711 W. 
71st Str.. Chicago. IL: telefo
nas - 773-476-2242. 

„Draugo" rėmėjai 
Aldona Lesev ič ius ir Bi

rutė Lesevičius, gyvenančios 
Chicago, IL, atsilygindamos 
už „Draugo" rudens pokylio 
laimėjimų bilietų knygelę, 
mums atsiuntė 50 dol. Esame 
labai dėkingi! 

Roma Chandler, gyvenanti 
Memphis. TN, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugui" pa
skyrė 100 dol. Tariame nuošir-

Šauni ..Draugo" vasaros 
švente prasidės 11:30 vai.r. šv. 
Mišiomis. kurias Tėvų marijo
nų koplyčioje aukos kun. Vik
toras Rimšelis. 

12 vai. Tėvų marijonų sode
lyje darbščios šeimininkes 
svečiams patieks gardžius pie
tus. Galėsite vaišintis lietuviš
kais valgiais, burnoje tirps
tančiais pyragais, kava. Visą 
dieną veiks atgaivos baras, 
kuriame bus ir „Kalnapilio" 
alaus. 

Pavalgius pietus prasidės 
renginiai ir linksmybės. 
„Draugo" laimėjimų stalo 
tvarkytojos kvies įsigyti bilie
tėlius ir išlošti prizus, tarp ku
rių bus savaites atostogų prie 
ežero VYisconsin valstijoje 
dviem žmonėms laimėjimas. 
Tėvų marijonų sodelyje gany-
sis arkliukai, kuriais mažieji 
svečiai galės jodinėti, kiek no
rės. Vaikus taip pat linksmins 
ir išdaigas krės įvairiaspal
viais drabužiais pasipuošę 
klounai. Bus žaidimų, prizų 
už laimėtus konkursus, vaikai 
gaus balionų. 

Meno mokyklėlės 'vadovė 
Ligija Tautkuviene) dėstytojai 
dalyvaus organizuojant jau 
kelerius metus rengiamą, vi
siems patinkantį vaikų pieši
nių ant asfalto konkursą. Ma
žųjų nugalėtojų lauks pinigi
niai prizai. Juos „Draugui" at
siuntė First Personai Bankas 

dų ačiū! 

DAINAVOS METINĖ ŠVENTĖ 
Šiais metais Dainavos jauni

mo stovyklos tradicinė metinė 
šventė įvyks liepos 28 d., sek
madienį, Dainavos stovykloje, 
Manchester, MI. Šiais metais 
nepavyko gauti kunigo, kuris 
galėtų iš ryto atlaikyti šv. Mi
šias, tačiau Dainavos direkto
rių tarybos dvasios vadas kun. 
Alfonsas Babonas atlaikys šv. 
Mišias šventės svečiams ir 
prasidedančios mokytojų sto
vyklos dalyviams 5 vai. po pie
tų. Taigi visi kviečiami ir ragi
nami šiose Mišiose dalyvauti. 

Apie 12 vai. Dainavos sve
tainė atvers savo vaišingas 
duris ir sutiks visus Dainavos 
svečius, vaišindama skaniu ir 
įvairiu maistu, tinkančiu pa
tenkinti jaunimo ir vyresnio 
amžiaus svečių skonį. Bus 
skanaus kugelio ir kitokio 
įvairaus maisto. Netruks ir 
kavos su skaniais pyragais, 
šaltų gėrimų ir ledų. Tuo pa
čiu laiku vyks ir visų mė
giama loterija — „Laimės šu
linys", kuriam ir šiais metais 
vadovaus nuoširdūs Dainavos 
rėmėjai — Veselkos su savo 
padėjėjais. Ta pačia proga 
prašome savo aukomis pratur-
tingi šią loteriją, įteikiant lai
mikius Veselkoms, Dainavos 
tarybos nariams arba palikti 

2 vai. p.p. įvyks Dainavos 
jaunimo stovyklos rėmėjų me
tinis suvažiavimas Baltuose 
namuose. Suvažiavime išgirsi
te tarybos narių pranešimus, 
revizijos komisijos pranešimą 
ir pasisakymus apie einamuo
sius reikalus ir ateities pla
nus. Kas trejus metus į Daina
vos jaunimo stovyklos tarybą 
rėmėjai renka šešis direktorių 
tarybos narius. Šiais metais 
rinkimai įvyks rėmėjų suva
žiavimo metu. Tai kviečiame 
gausiai dalyvauti suvažiavi
me, kur turėsite galimybę pa
pildyti kandidatų sąrašą ir 
balsuoti už patinkančius kan
didatus. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
bus proga pasimaudyti Spyg
lio ežere, pamatyti naujai su
tvarkytus paplūdymio persi
rengimo ir tualetų kambarius, 
sutikti rečiau matomus pažįs
tamus, atnaujinti senas pa
žintis ir pabendrauti su drau
gais ir draugėmis. Tad kvie
čiame visus Detroito, Windso-
ro ir apylinkių lietuvius daly
vauti šioje šventėje ir savo da
lyvavimu bei aukomis paremti 
mums taip brangią, mielą ir 
reikalingą jaunimo stovyklą ir 
jos talkininkų pastangas at
naujinti Dainavą. 

V. P. Dainavoje. 

ŠĮ SEKMADIENĮ — SVARBIOS 
„LITUANICOS" RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, liepos 14 d., vietos lentelėje esančias ko-
3 vai. p.p. aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
„Lituanicos" vyrų futbolo eki
pa žais vienas iš svarbiausių 
šio sezono rungtynių. Kartu 
tai bus ir paskutinis 2001-
2002 metų „Metropolitan" iy. 
gos „major" divizijos susitiki
mas. 

Lietuviai kovos su „Green-
VVhite" futbolininkais ir šio9 
rungtynės turės nulemti, ar 
mūsiškiai išliks Čikagos ir 
apylinkių geriausiųjų koman
dų grupėje. Šiuo metu „Litua-
nica" yra 9-oje vietoje „major" 
divizijos pirmenybinėje lente
lėje. Pergalė šį sekmadienį lie
tuviams ne tik garantuotų iš
sigelbėjimą iš pavojingos zo
nos lentelėje (devintosios vie
tos užėmėjas turi peržaisti su 
žemesnės grupės II vietos eki
pa dėl išlikimo), bet mūsiš
kiams galėtų atnešti žymiai 
aukštesnę poziciją (nuo šeštos 

mandas skiria tik 1 arba 2 
taškai). 

Komandos treneris Gedimi
nas Jarmalavičius tikisi, kad 
mūsų vyrai šį sekmadienį lai
mės. Tokios minties yra ir pa
tys komandos žaidėjai, kurie, 
be abejo, sekmadienį dės visas 
pastangas pergalei pasiekti. 

Beje, šį sekmadienį po šių 
daug ką nulemiančių rungty
nių bus pagerbtas ilgą laiką 
komandoje žaidęs futbolinin
kas Gytis Kavaliauskas, kuris 
nusprendė baigti aktyvų spor
tavimą. Čia, kaip paprastai, 
žiūrovams bus parūpinta val
gių ir gėrimų. Tad reikia ma
nyti, jog „Lituanicos" gerbėjai, 
kurių vis daugiau susilaukia
ma, nepraleis progos pasku
tinį kartą šį sezoną pabūti su 
mūsų futbolininkais, garsi
nančiais lietuvių vardą šio 
krašto futbolo arenoje. 

Ed. Šulaitis 

per savo viceprezidente Rūtą 
Staniulienę. Jau ketvirtus 
mokslo metus užbaigusios Me
no mokyklėlės moksleiviai pa
sirodys meninėje gegužinės 
programoje - šoks ir dainuos. 

Tarp muzikantų svečių bus 
ir muz. Algimantas Barniškis. 
atliksiantis populiarias lietuvių 
estrados dainas. Kaip visuo
met, vyks šokiai. 

Atskiroje vietelėje įsikurs 
lietuvių daktarai, kurie teiks 
patarimus, matuos kraujospū
dį ir t.t. 

Per visą dieną bus laiko ap
žiūrėti ir įsigyti „Drauge" par
duodamas knygas, leidinėlius 
vaikams, lietuviškus suveny
rus, lietuviškos muz:kos kase
tes, kompaktines plokšteles, 
lipinukus su Lietuvos simboli
ka ir kvietimais paremti Lie
tuvos stojimą į NATO. Galėsi
te užsisakyti „Draugo" laik
raštį ar pratęsti prenumeratą, 
įsigyti „Draugo" rudens poky
lio laimėjimų bilietų knygelę 
(laimėtojams - 500, 300, 250, 
200, 150, 100 dol. prizai). 

Smagu bus ne tik dalyvauti 
žaidimuose, konkursuose, šo
kiuose, bet ir paprasčiausiai 
pasėdėti ant žolės, atsipūsti 
nuo savaitės darbų, pabūti su 
draugais, pasidalinti naujieno
mis, pasidžiaugti jaunųjų lie
tuviukų karta ir paremti il
giausiai užsienyje einantį lie
tuvišką dienraštį. 

L j Trumpai apie viską 

Skelbimai 
• A u t o m o b i l i o , n a m u ir 

l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Ba lzeko 
muziejuje , 6500 S. P u l a s k i 
Rd., C h i c a g o , IL 60629 . II 
aukštas , tel . 773-581-4030. 

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

• Dr. Vytas B. S i l iūnas at
siuntė $200, ir Salome Nyer-
ges atsiuntė $200 „Dieviško 
Kryžiaus" Lietuvos benamių 
paramos fondui padėti Lietu
voje vargingiausiai gyvenan
tiems. Nuoširdžiai dėkojame, 
„Dieviško Kryžiaus" fondas 
(„Divine Cross Fund for the 
Homeless") 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60629. 
TAXID #36-3097269. 

• N a m a m s pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAII Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į I N T E R - V I D E O 
3533 S. A r c h e r A v e . , Chi 
cago , IL 60609. Tel . 773-927-
9091. Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

• Per L ie tuvos N aš la i č ių 
Globos komi te tą yra globoja
ma labai daug vaikų Lietu
voje. Dantė Januta, Berkeley, 
CA atsiuntė $700 — tai para
ma Jiezno Vaikų Globos na
mams. Dr. Algimantas Keler
tas, Brookfield, IL globoja du 
apleistus vaikus Lietuvoje. 
Pratęsdamas paramą kitiems 
metams atsiuntė $300. Ponia, 
neskelbianti savo pavardės, 
globojamam vaikui atsiuntė 
$200. Po $150 — metinį vaiko 
globos mokestį atsiuntė: Ju
lius ir Zita Širkai, Palos Hills, 
IL, Mark A. Viseckas, Mineo-
la, NY, Vytautas ir Wanda 
Jankai, Delran, NJ, Dorothy 
E. Dumb, Far Rockaway, NY 
atsiuntė savo globojamam vai
kui $100. Visiems aukotojams 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! L ie tuvos Našlaič iu Glo
bos komite tas , 2711 West 
71 st Street , Chicago, IL 
60629. 

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

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Marius 
Kriaučiūnas $240. Labai ačiū, 
„Saulutė" („Sunlight Orphan 
Aid") 419 Weidner Rd., Buf
fa lo Grove, IL 60089. Tel. 
(847) 537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
p e r parą, 7 dienas per savai
tę , 6 sekundž ių intervala i . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys su 
Lie tuva bei v isu pasaul iu! 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 775-2844)100. 

TeL 630-287-0300, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6347S.KeditoA< 
CbJcago, IL SOSSS 
TeL 773-776-8700 

E-mail: GibaitisOaoLcom 
Toli free 24 hr. 886-7764742 

Darbo vai. nuo 8 rs. iki 6 v.v. 
Šeftad. 8 v r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
.ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSalle 1Z300 Chicago, IL 60603 
Galime* koniulUcijoa Mtaditniau 

A D V O K A T A S 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 VfctaM Rd., CNcago, E. 60&29 

Te l 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

* Liepos 1-ają Lietuvoje 
užregistruotas 10.7 proc. ne
darbo lygis — žemiausias per 
pastaruosius pustrečių metų. 
Žinovai teigia, jog gerėjanti 
padėtis darbo rinkoje — atsi
gaunančios ekonomikos at
spindys. Tačiau prie nedarbo 
mažėjimo priežasčių priskiria
mas ir darbo jėgos nutekėji
mas į užsienio valstybes. Šie
met sėkmingiau darbo susira
do ir jaunimas iki 25 metų. 
Pernai birželį tokio amžiaus 
buvo kas ketvirtas darbo bir
žoje užsiregistravęs bedarbis, 
šiemet — kas penktas. <LR. Eitai 

* Se imo Šviet imo, moks lo 
ir kul tūros komiteto pirmi
ninką Rolandą Pavilionį pa
piktino Konstitucinio teismo 
sprendimas pripažinti negalio
jančiu įstatymą dėl mokslo ir 
studijų finansavimo. Jis šiame 
sprendime įžvelgia slaptus vy
riausybės kėslus dalį mokslui 
ir studijoms skirtų lėšų pa
naudoti narystei NATO finan
suoti. „Lengviausia tas lėšas 
paimti iš žmonių, kurie turi 
kitokį supratimą apie valsty
bės gyvenimą, nesiryžta taip 
dažnai eiti į gatves protestuoti 
ir reikšti savo nepasitenki
nimą — tai yra būtent akade
minio pasaulio žmonės", pikti
nosi R. Pavilionis. >BNS> 

* Daugel i s Lenkuos pasie
nyje s u Lietuva e sanč io 
Berznikų valsčiaus gyventojų, 
savivaldybė ir vietos klebonas 
be entuziazmo vertina Lietu
vos norą vietos kapinėse pa
statyti paminklą kovose su 
lenkais 1920 metais žuvu
siems lietuvių kariams, pra
neša Balstogės dienraštis „Ga-
zeta Wspolczesna". Anot laik
raščio, „karo veteranai prisime
na, jog lietuviai 1919 ir 1920 
metais po bolševikų durtuvų 
skraiste bandė okupuoti Su
valkiją". Be to, anot laikraščio, 
pernai lietuviai boikotavo len
kų pasiūlymą, kad Berzni-
kuose botų. pastatytas san
tarvės kryžius. (BNS) 

* Lietuvos b ibl iotekų at
naujinimas bei moderni
zavimas per 10 metų iš vals
tybės ir savivaldybių biudžetų 
pareikalaus daugiau kaip 313 
mln. litų. Pasak kultūros mi
nistrės Romos Dovydėnienės, 
paaiškėjo, jog norint patenkin
ti visus šioje srityje dirban
čiųjų norus, reikėtų daugiau 
kaip 1 milijardo litų. <BNS> 

* Lietuvos jaun imo krep
šinio r inkt inės nariai „Lie
tuvos žinių" redakcijai atsiun
tė laišką, kuriame reiškia su
sirūpinimą dėl dabartinės si
tuacijos komandoje. Krepši
ninkai spėja, kad artėjančia
me Europos čempionate Lietu
vos krepšinio laukia dar vie
nas pralaimėjimas. Jie teigia, 
jog vyriausiasis treneris Ri
mantas Endrijaitis komandos 
deramai neparengė čempio
natui. (LŽ, Elta) 

* Milijoninėse skolose 
skęstanti Š i lutės rajono sa
vivaldybė artimiausiu metu 
ketina pirkti šešis automobi
lius. Tam iš biudžeto ketina
ma skirti 50,000 litų. Rajono 
mero Arvydo Jako įsitikinimu, 
nauji automobiliai skolose pa
skendusiai savivaldybei — ne 
prabanga, o būtinybė. 

* Vyriausybė nutarė skirti 
370,000 litų, už kuriuos Biržų 
rajono savivaldybė galės nu
pirkti naujus butus griūvančio 
namo Biržuose gyventojams. 
Prieš 15 metų statytas 20 bu
tų namas yra pasviręs, sieno
se atsivėrė nemaži plyšiai, ir 
gyventojai gali matyti, kas 
vyksta kaimyniniuose butuo
se. Žmonės baiminasi, kad 
daugiabutis, po kuriuo prieš 
keletą metų atsivėrė karstinė 
įgriova, bet kada gali sugriūti 
ir iie liks po nuolaužomis. <BNSI 

* Medikai , mokytojai, 
m a i s t ą g a m i n a n t y s ar juo 
prekiaujantys asmenys, žaislų 
gamintojai, padavėjai, kirpėjai 
bei daugelio kitų profesijų at
stovai turės kasmet tikrintis, 
ar neserga tuberkulioze. Išlai
das už periodines medicinos 
apžiūras ir vidutinį darbo už
mokestį darbuotojams už su
gaištą medicinos apžiūroms 
laiką mokės darbdavys, o už 
sveikatos tikrinimą prieš pra
dedant dirbti — pats darbuo
tojas. (BNS) 

* Š iau l i škė Dariaus Be-
c o n i o indiv idual i įmonė, 
gaminanti medinius sodo na
melius ir saunas, nebespėja 
tenkinti šių gaminių poreikio 
Vakarų Europoje. Šiemet ji 
prekiauja tik Vokietijoje, o 
Austrijos ir Belgijos rinkų 
turėjo atsisakyti. Todėl įmonė 
plečia pajėgumus, į gamybą 
investuoja 3 mln. litų ir šie
met tikisi 4.5 mln. litų apyvar
tos — 40 proc. didesnės nei 
pernai. „Sodo nameliai Euro
poje labai populiarūs, užsaky
mų būtų ir Danijoje, Olandi
joje, Italijoje, Ispanijoje, o dar 
visa Prancūzijos rinka... Ta
čiau nebespėjame gaminti", 
teigia D. Beconis. (Vž, Eita) 

* D a u g i a u k a i p 200 p e d a 
g o g ų s ėkminga i i š l a i k ė 
kompiuterių vartotojų egzami
nus ir gavo Europos kompiute
rių vartotojų pradmenų pažy
mėjimus (European Computer 
Driving Licence, ECDL). Kur
sus rengė bendrovė „Lietuvos 
telekomas" Kompetencijos ug
dymo centras. Pedagogai mo
kėsi naudotis bendrovės „Mic
rosoft" programine įranga, 
rengti tekstinę ir vaizdinę me
džiagą, naudotis pagrindinė
mis interneto, elektroninio 
pašto paslaugomis. IBNSI 

* Va l s tybės p a r a m a so
c ia l ia i r e m t i n ų v a i k ų poi l 
s iui kasmet mažėja — šiais 
metais valstybė skyrė tik 1.5 
mln. litų. Tiek pinigų užteks 
vos 12,000 šių vaikų vasaros 
poilsiui. Tūkstančiai globos 
namuose, internatuose, ugdy
mo centruose gyvenančių naš
laičių ir likusių be tėvų globos 
vaikų atostogas šią vasarą 
leidžia ten pat, kur gyvena vi
sus metus. (KD, Elta) 

JAV karo medikai ir inžinieriai — 
į pagalbą Lietuvai 

Atkelta iš 1 psl. 
Atsiliepdama į Krašto ap

saugos ministerijos ir kariuo
menės pasiūlymą surengti 
problematiškų Lietuvoje gy
domų ligonių konsultacijas su 
JAV medikais, Sveikatos ap
saugos ministerijos pareigū
nai kreipėsi į dešimties Lietu
vos apskričių gydytojus dėl pa
cientų, kuriuos būtų tikslinga 
nukreipti konsultavimui į 
laivą „Comfort". 

JAV medikai konsultuos 
prieš mėnesį per privalomąją 
karinę tarnybą pratybose sun
kią rankos traumą gavusį eili
nį Artūrą Vailionį, kuris šiuo 
metu gydomas Karių reabili
tacijos centre Druskininkuose. 

Kaip pranešė JAV ambasa
da Vilniuje, Lietuvoje JAV ka
rinių jūrų pajėgų inžinieriai 
vykdys keturis humanitarinės 
civilinės paramos projektus. 
Už 60,000 dolerių keturių 
aukštų vaikų namų „Rytas" 

Mirė poetas Bernardas Brazdžionis 
Atkelta iš 1 psl. 

Pastaraisiais metais B. 
Brazdžionis į Lietuvą vykdavo 
kasmet, tik šiais metais dėl 
prastos sveikatos negalėjo da
lyvauti savo 95-erių metų ju
biliejaus minėjimo renginiuo
se tėvynėje. Pagerbdama poe
tą, Lietuvos rašytojų sąjunga 
išleido albumą „Poetas Ber
nardas Brazdžionis grįžta į 
Lietuvą". 

„Jis buvo lietuvių tautos, 
išsklaidytos po platų pasaulį, 
dainius, žadintojas, kritikas, 
vaikų literatūros rašytojas, 
pranašas. Jo poezijos žodžiai 
augino ir lydėjo mus vai
kystėje, jaunystėje ir suaugu
siųjų gyvenime. Jis mokė mus 
mylėti lietuvį, lietuvių kalbą 
ir tautą, ir laisvą Lietuvą. Jo 
skambios eilės pasiliko am
žiams mūsų širdyse ir min
tyse", pranešdama liūdną ži
nią apie poeto mirtį, rašo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo tarybos pirmininkė Da-
lilė Polikaitienė. 

„Esame sukrėsti ir liūdime 

Lietuvos šešėlinėje ekonomikoje 
„sukasi" apie 3 mlrd. litų 

pastatas bus visiškai sure
montuotas. Už 27,000 dol. bus 
suremontuoti „Caritas" pagy
venusių žmonių prieglaudos I 
ir II aukštai, valgomasis, mal
dos kambarys, virtuvės patal
pos, pakeisti langai, išklotas 
privažiavimas ir įėjimas, į pas
tatą. Iki liepos 26 d. turėtų 
taip pat būti užbaigtas projek
tas vaikų namuose „Danė", 
kur remontuojama virtuvė, 
maisto šaldymo skyrius, sudė
tos naujos grindų ir sienų ply
telės, pakeistos elektros ir 
ventiliacijos sistemos. 

JAV karinių pajėgų inžinie
riai taip pat remontuos Klai
pėdos laikinąją vaikų prie
glaudą, kur bus įstatyti nauji 
langai, suremontuota laiptinė, 
įstatytos naujos durys ir kie
me pastatyta didelė medinė 
vaikų žaidimo aikštelė. Šie 
darbai kainuos apie 20,000 do
lerių. 

dėl lietuvių literatūros klasiko 
ir rezistento, daug nuveikusio 
siekiant Lietuvos laisvės, mir
ties. Netekome ne tik lite
ratūros patriarcho, bet ir labai 
mielo, artimo bičiulio, toleran
tiško žmogaus, kuris liks švie
sus pavyzdys visiems mums", 
sakė Lietuvos rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus pirminin
kas Petras Palilionis. 

Atsisveikinimo su poetu šv. 
Mišios bus aukojamos kitos 
savaitės pradžioje Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Poetas bus laidojamas 
Kauno miesto kapinių pan
teone. B. Brazdžionis yra Kau
no miesto garbės pilietis, Kau
no Vytauto Didžiojo universi
teto garbės daktaras, vyriau
sias Lietuvos rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus narys. 

B. Brazdžioniui 1993 m. 
įteiktas Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino m laips
nio ordinas, o 1998 m. — Gedi
mino I laipsnio ordinas. 

(BNS. Elta) 

Atkelta iš 1 psl. 
tačiau jų oficialiai apskai

tomos pajamos siekia tik 14.6 
mlrd. litų", sakė premjeras. 

Jis taip pat tvirtino, kad at
likta analizė leidžia daryti 
išvadą, jog maždaug 200,000 
žmonių Lietuvoje už gauna
mas pajamas nemoka jokių 
mokesčių, o maždaug tiek pat 
žmonių yra mokamas mini
malus atlyginimas, o likusi at
lyginimo dalis mokama „į vo

kelį". „Nuo to kenčia ne tik 
biudžetas, bet ir sąžiningi 
verslininkai, ir vyriausybės 
uždavinys yra sureguliuoti 
tuos dalykus", sakė A Bra
zauskas. 

Jo teigimu, tai pasiekti tu
rėtų padėti mokesčių siste
moje įdiegta nauja duomenų 
bazė, taip pat metų pabaigoje 
turinti pradėti veikti muitinės 
informacinė sistema. 

(BNS) 


