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Sportas
* Praėjusią vasarą sutartį 

su Ispanijos krepšinio lygos 
klubu Milagos „Unicaja” pasi
rašęs, tačiau šį mėnesį su Is- 
tambulo „Ulker” (Turkija) susi
taręs 28 metų ir 206 cm ūgio 
Lietuvos krašto puolėjas Virgi
nijus Praškevičius rungtyniaus 
Ispanijos komandoje. „Arvydo 
Sabonio tarpininkavimas buvo 
lemiamas įtikinant V. Praške
vičių pataisyti prieš metus su 
Malagos klubu pasirašytą su
tartį ir ją vykdyti”, rašo Ispani
jos dienraštis „Sur”.

* Graikijos sostinėje Atė
nuose vykstančio pirmojo pa
saulio kurčiųjų vyrų krepšinio 
čempionato pirmosiose rung
tynėse B grupėje penktadienį 
Lietuvos rinktinė 115:62 su
triuškino Rusijos komandą.

Naujausios
žinios

* Nors Rusija spaudžia, 
Lietuva iki stojimo į NATO ne- 
sijungs prie sutarties dėl įpras
tinės ginkluotės Europoje.

* Algirdas Brazauskas įti
kinėjamas prezidento rinki
muose paremti savo pavaduo
tojo Vytenio Andriukaičio kan
didatūrą.

* „Rusija nesutiks su ES 
reikalavimu dėl vizų kalinin
gradiečiams”, teigia Rusijos gy
nybos ministras.

Bažnyčios vadovai nepritaria 
referendumui dėl NATO

Mažinamos rengimuisi Lietuvos 
narystei ES skirtos lėšos

Kaunas, liepos 19 d. (Elta) 
— Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Sigitas 
Tamkevičius kritiškai vertina 
idėją surengti referendumą 
dėl Lietuvos narystės NATO.

Penktadienį Kauno arkivys
kupas metropolitas teigė ne
pritariantis šiai idėjai ir ap
gailestavo, kad tarp jos auto
rių esama dvasiškių.

Referendumo dėl narystės 
NATO įsteigtoje iniciatyvinėje 
grupėje aktyviai dalyvauja 
Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas Rolandas Pavilionis. Refe
rendumo iniciatyvinėje grupė
je, kurią sudaro 17 žmonių, be 
R. Pavilionio, taip pat yra Sei
mo nariai Ramūnas Karbaus
kis ir Egidijus Klumbys, poli
tinis kalinys Liudas Dam
brauskas, tėvas Stanislovas, 
karo lakūnas Vytautas Eidu- 
kaitis, profesorė Marija Auš
rinė Pavilionienė, nemažai 
akademinės visuomenės at
stovų.

S. Tamkevičiaus įsitikinimu, 
kunigams, patyrusiems 50 so-

Ambasadorius 
V. Ušackas 

Maryland’e pristatė 
Lietuvos siekius

Vašingtonas, liepos 16 d. 
(LR ambasada) — Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas antradienį Maryland 
valstijos sostinėje Annapolis 
susitiko su Maryland guber
natoriumi Parris Glendening, 
kuris eina ir JAV Vyriausybių 
komiteto, vienijančio visus 
Amerikos gubernatorius bei 
kitus renkamus valstijų parei
gūnus, prezidento pareigas.

Susitikimo metu V. Ušackas 
ir P. Glendening aptarė JAV 
ir Vidurio Europos valstybių 
ekonominio bendradarbiavimo 
perspektyvas bei NATO plėt
ros svarbą gerovės ir pastovu
mo Europoje užtikrinimo var
dan.

Ambasadorius V. Ušackas 
„Vilniaus dešimtuko” valsty
bių ambasadorių Vašingtone 
vardu padėkojo už Valstijų vy
riausybių komiteto (Council of 
State Governments) balandžio 
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Londonas. Didžiosios Bri
tanijos gynybos ministerįja 
nuo rugsėjo mėnesio planuoja 
surengti pagrindinių rezervo 
karių masinę mobilizaciją, 
penktadienį pranešė laikraštis 
„The Daily Telegraph”, kurio 
vertinimu, šiuo žingsniu vals
tybė suaktyvina pasirengimą 
puolimui prieš Iraką. Britani
ja nutarė atšaukti 1,500 savo 
kareivių, tarnaujančių NATO 
greitojo reagavimo pąjėgose,
1,700 karališkųjų jūrų pėsti
ninkų iš Afganistano, iš Len
kijoje vykstančių tankų praty
bų buvo atšaukti 3,000 karei
vių. Premjeras Tony Blair pa
reiškė, kad šių veiksmų prirei
kė, siekiant apsisaugoti nuo 
augančio pavojaus, kurį kelia 
Irako vadas Saddam Hussein, 
tačiau pridūrė, kad jokie 
sprendimai pradėti. karinius 
veiksmus kol kas nepriimti.

Madridas. Policija Pary
žiuje ir Madride ketvirtadienį 
surengė plataus masto opera-

vietinės okupacijos metų, ne
derėtų kištis ir padėti tiems, 
kurie siekia, kad Lietuva liktų 
be saugumo garantijų. Tėvas 
Stanislovas, prisįjungęs prie 
iniciatyvinės grupės, anot jo, 
leidosi būti išnaudojamas.

„Visos kalbos, kad NATO 
primena Sovietinę Sąjungą, 
yra demagogija. Man labai 
gaila, kad į šią demagoginę 
kovą įsijungė ir kai kurie Lie
tuvos dvasiškiai. To negaliu 
pateisinti”, teigė S. Tamke
vičius.

Nors pats Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas su tėvu 
Stanislovu šia tema nesi
kalbėjo, tačiau jis buvo tikras, 
kad kunigui yra žinoma Lietu
vos Bažnyčios nuostata šiuo 
klausimu. Apie tai su vienuo
liu kalbėjosi ir karo kapelio
nai.

S. Tamkevičius dar kartą 
pažymėjo, kad šiuo metu NA
TO yra Lietuvos saugumo ga
rantas. „Šventajame rašte ne
užsimenama nei apie referen
dumus,
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Punsko klebonas 
„perkrikštijo” 

lietuvius
Varšuva, liepos 19 d. (BNS) 

— Lenkijos Punsko miestelio 
Punsko parapijos 45 vaikų 
tėvai, kurių vaikai Punsko 
bažnyčioje priėmė Sutvirtini
mo sakramentą, pasiskundė 
Elko vyskupijos ordinarui Ed- 
ward Samsel. Laišką paskelbė 
Lenkijos lietuvių leidinys 
„Aušra”.

Punsko lietuvių nerimą su
kėlė tai, jog vietos klebonas 
kunigas Czeslaw Bagana liu
dijimuose apie priimtą Sutvir
tinimo sakramentą savavališ
kai pakeitė vardus. Martynas 
tapo Marcinu, Petras — Pio
tru, o Kotryna — Katarzyna. 
Pakeistos formos vardai užra
šyti ir parapijos knygoje.

„Atkreipę klebono dėmesį į 
tai, gavome paaiškinimą, kad 
tai padaryta Elko vyskupijos 
ordinaro nurodymu”, pastebi
ma laiške. „Kadangi vardų 
gimtąja kalba suteikimas ir 
vartojimas mums yra svarbus 
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ciją prieš už įstatymo ribų 
esančią Ispanijos kraštutinių 
kairiųjų organizaciją GRAPO, 
suduodama skaudų smūgį jos 
karinei ir politinei struktū
roms. Per šią operaciją buvo 
sulaikyta 14 asmenų — 8 
Prancūzijoje ir 6 Ispanijoje.

Manchester, Anglija. Šei
mos gydytojas Harold Ship- 
man nužudė mažiausiai 215 
savo pacientų, o galbūt net 
260. .„Daktaru Mirtimi” pra
mintas H. Shipman yra vienas 
didžiausių pastarojo šimtme
čio žudikų maniakų. Vyriau
sybės remiamą tyrimą atlikusi 
komisija nusprendė, kad H. 
Shipman kaltas dėl „pasitikė
jimo nepateisinimo” ir griežtai 
kritikavo nepakankamus kon
trolės mechanizmus, dėl kurių 
jis per 24 metus trukusią kar
jerą galėjo nužudyti tiek daug 
žiponių. 56 metų H. Shipman 
2000 m. sausį buvo įkalintas 
už 15 senyvo amžiaus pacien
tų, daugiausia moterų, nužu
dymą. Žmonės mirdavo savo 
namuose, gydytojui suleidus

Vilniuje, vadinamajame „Verslo trikampyje” dabar sparčiai statomame 
modernių įstaigų pastatyne „Baltic center", jau lapkričio pradžioje turėtų 
įsikurti pirmieji nuomininkai. Pirmadienį pristatydamas šį objektą prem
jerui Algirdui Brazauskui, susivienijimo „MG Baltic” direktorius Darius 
Mockus spėjo, kad 2003 metais iš to verslo centro, esančio kairiajame Ne
ries krante, bus administruojama apie 1.5 milijardo litų dydžio verslo 
apyvarta. Tai sudarytų apie 3 proc. viso Lietuvos bendrojo vidaus produk
to. Gedimino Žilinsko i Elta) nuotr

Lietuvai reikalingas 
žiniasklaidos žvilgsnis „iš šalies”

Praha-Vilnius, liepos 18 d. 
(Elta) — „Plataus, kritiško, 
atsakingo žiniasklaidos žvilgs
nio mūsų visuomenėse vis dar 
stinga. Projektuojant bendrą 
ateitį vieningoje euroatlanto 
erdvėje, atidus ir supratingas 
žiniasklaidos požiūris ‘iš ša
lies’ į pasaulio, Europos ir Lie
tuvos įvykius mūsų valstybei 
šiuo metu itin reikalingas”. 
Taip Čekijoje viešintis Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį Prahoje JAV 
transliuotojų valdybos (BBG) 
pirmininkų susitikimo daly
viams komentavo „Laisvosios 
Europos” radijo reikšmę Lie
tuvai.

per didelę morfijaus dozę.
Madridas. Kolumbijos ke

leivinis lėktuvas penktadienį 
buvo priverstas skubiai nusi
leisti Ispanijoje, kai peiliu 
ginkluotas greičiausiai sutri
kusios psichikos vyriškis pa
bandė jį užgrobti. Du naikin
tuvai palydėjo iš Bogotos skri- 
dusį lėktuvą su 148 keleiviais 
į netoli Madrido esančią Tore- 
chon karinę bazę.

Briuselis. NATO sąjungi
ninkės penktadienį paskyrė 
JAV jūrų pėstininkų generolą 
James Jonės NATO ir JAV pa
jėgų Europoje vadu. Paryžiuje 
gimęs ir prancūzų kalbą mo
kantis J. Jonės taps pirmuoju 
jūrų pėstininku, vadovausian
čiu NATO pajėgoms.

JAV
Roches.er, Michigan. JAV 

prezidentas George W. Bush 
ketvirtadienį JAV viešintį 
Lenkijos prezidentą Aleksan- 
der Kwasniewski nusivežė į 
Michigan’ą, kur gyvena įta
kinga politine jėga tapę Ame
rikos lenkai. JAV prezidentas 
apsiėmė pabūti gidu ir tuo pa
čiu stengėsi užsitikrinti rinkė
jų palankumą šioje svarbioje 
valstijoje. „Lenkija yra pavyz
dys visai Europai”, lenkų kil-

Prezidento nuomone, šis ra
dijas galėtų būti savotiška Eu
ropos „senbuvių” ir „naujokų” 
jungtis

JAV ambasadoriaus reziden
cijoje surengtos vakarienės 
metu „Laisvosios Europos” ra
dijo vadovams bei kitiems sve
čiams V. Adamkus tvirtino, 
jog šiandien jau visuotinai pri
pažinta, kad Lietuva yra pa
stovios demokratijos ir vei
kiančios rinkos ekonomikos 
valstybė. „Jau šiemet tikimės 
sėkmingai užbaigti derybas 
dėl stojimo į Europos Sąjungą 
ir sulaukti kvietimo stoti į 
NATO. Taip sparčiai augti ir
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JAV ir Lenkijos prezidentai — 
George W. Bush (kairėje) ir Alek- 
sander Kwasniewski.

mės amerikiečiams sakė G. W. 
Bush, gyręs jų tėvynę už ryž
tingas rinkos reformas ir 
sprendimą dalyvauti Vašing
tono antiteroristinėje kampa
nijoje. A. Kwasniewski gyrė 
JAV lenkų nuopelnus, padėju
sius Lenkijai pavirsti iš komu
nistinės į laisvosios rinkos 
valstybę.

Aleksandria, Virginia. Za-
carias Moussaoui, kaltinamas 
ketinimu dalyvauti rugsėjo 
11-osios išpuoliuose, ketvirta
dienį federaliniam teismui pa
reiškė esąs „ai Qaeda” narys 
ir bandė prisipažinti esąs kal
tas, tačiau teisėja atsisakė pri
imti jo pareiškimą dėl kaltės 
ir davė savaitę laiko pagalvoti. 
„20-tuoju lėktuvų pagrobėju”

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) 
— Seimo valdyba penktadienį 
beveik 5 mln. litų sumažino 
išlaidas, numatytas kitų metų 
valstybės biudžete Lietuvos 
pasirengimui narystei Euro
pos Sąjungoje (ES) finansuoti.

Pirminiame sąmatos pro
jekte buvo numatyta skirti 9.8 
mln. litų. Dabar siūloma, kad 
šios išlaidos neviršytų 5 mln. 
litų.

Valdyba pritarė Seimo Euro
pos reikalų komiteto (ERK) 
parengtam sąmatos projektui, 
kuriame kai kuriems pasiren
gimo darbams sumažintos iš
laidos leis Lietuvai sutaupyti 
iki 4 mln. litų, nes dalį išlaidų 
padengs ES.

„Nors dar nėra galutinai pa
tvirtintos tikslios sumos, kiek 
ES tas išlaidas dengs, tačiau 
aš tikiu, kad bendras finan
savimas bus, o tas, kas sutau
poma — liks biudžete”, sakė 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas, ERK vadovas Vytenis An
driukaitis. Jo teigimu, ES jau 
patvirtino, kad visiškai pa
dengs išlaidas ES dokumen

BBC ir AFP žinių agentūros 
Lietuvą supainiojo su Latvija

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų vicemi
nistras Justas Vincas Paleckis 
pareiškė viltį, kad britų visuo
meninis transliuotojas BBC ir 
Prancūzijos naujienų agentū
ra AEP ateityje nebepainios 
Lietuvos ir Latvijos pavadi
nimų.

Tai diplomatas pareiškė 
penktadienį šioms žiniasklai
dos bendrovėms išsiųstame 
laiške, kurį parašyti paskati
no liepos 11 dieną AFP ir kitą 
dieną BBC išplatinta informa
cija apie Jungtinių Tautų (JT) 
specialistų raportą, kuriame 
Lietuva neva minima tarp 
valstybių, per pastaruosius 10 
metų pažeidusių organizacijos 
paskelbtą ginklų embargą So
maliui.

Tačiau iš tiesų minėtame ra
porte nurodoma, kad 1994 m. 
kovą į Somalį tam tikrą kiekį 
granatsvaidžių, automatinių 
pistoletų, pistoletų, revolverių 
ir šaudmenų nusiuntė Latvi

vadinamas Prancūzijos pilietis 
Z. Moussaoui, per teismo posė
dį, kuriame jam turėjo būti 
perskaitytas trečias kaltini
mas, galintis užtraukti mir
ties bausmę, pareiškė žinojęs 
apie rengiamus rugsėjo 11- 
osios išpuolius, prisipažino 
esąs „ai Qaeda” narys ir pa
tvirtino savo ištikimybę Osa- 
ma bin Laden. Apygardos tei
sėja Leonie Brinkema ir Z. 
Moussaoui nuolat replikavo 
vienas kitam, nes teisėja vis 
stengėsi įsitikinti, ar Z. Mous
saoui, kuris nutarė apsieiti be 
advokato ir pats gina save, 
tikrai žino įstatymus ir sup
ranta, ką daro. Atsikirsdamas, 
Z. Moussaoui kaltino L. Brin
kema iš teismo darant „farsą”. 

ARTIMIEJI RYTAI
Nabulus, Vakarų Kran

tas. Sukeldamas palestiniečių 
pasipiktinimą Izraelis penkta
dienį Vakarų Kranto šiaurėje 
suėmė 21 asmenį ir pranešė, 
kad suimtieji yra artimi bom
bas susprogdinusių palestinie
čių savižudžių giminaičiai. 
Nepaisant rizikos pažeisti 
tarptautines konvencijas pa
skelbta, kad minėti žmonės 
turi būti ištremti į Gazos Ruo
žą. Radikali islamistų gru

tams lietuvių kalba spausdin
ti, kurios pirminiame sąmatos 
projekte sudarė didžiausią da
lį — 3.8 mln. litų. 3,000 pusla
pių stojimo į ES sutartis bei 
80,000 puslapių visas ES tei
synas lietuvių kalba 3 metus 
bus spausdinamas iš ES lėšų. 
Tai leis Lietuvai sutaupyti 
daugiau nei 10 mln. litų.

Valdybos posėdyje taip pat 
buvo patikslintos lėšos, skir
tos ES Informacijos centro 
Seime ir dviejų centro darbuo
tojų išlaikymui. 2003 m. šio 
centro išlaikymas Seimui kai
nuos apie 90,000 litų. Bendra 
centro išlaikymo suma suda
rys apie 300,000 litų, tačiau li
kusią dalį padengs centro 
įkūrimą sumaniusi Didžiosios 
Britanijos ambasada.

Dar maždaug 837,000 litų 
kainuos Seimo biuro įkūrimas 
ir išlaikymas Europos parla
mente (EP). Ten numatoma 
įsteigti ministro patarėjo ir 
patarėjo pareigybes. Lietuvai 
teks apmokėti trečdalį šios su
mos
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jos bendrovė „Amex” ir Lenki
jos firma „Cenrex”.

Kaip rodo Lietuvos misijos 
prie Jungtinių Tautų New 
York'e dokumentai, Vakarų 
valstybių žiniasklaida savo 
pranešimuose apie valstybes, 
praėjusį dešimtmetį pažeidu
sias ginklų embargą Somaliui, 
Lietuvą supainiojo su Latvija.

J. Paleckis laiške viliasi, 
kad „būdami ištikimi informa
cijos objektyvumo ir tikslumo 
principams” BBC ir AFP ras 
būdų ištaisyti „šią liūdną klai
dą”. „Užsienio reikalų ministe
rija tikisi, kad tokie incidentai 
ateityje nepasikartos, nes jie 
kenkia šalies įvaizdžiui, tau
tų ir žmonių tarpusavio supra
timui bei pasitikėjimui”, tei
giama laiške.

Jame taip pat pabrėžiama, 
kad Lietuva iki šiol iš jokios 
tarptautinės organizacijos nė
ra sulaukusi jokių priekaištų 
dėl kokio nors embargo nesi
laikymo.

puotė „Hamas” pagrasino kru
vinu kerštu, jei šie planai bus 
įvykdyti.

PAKISTANAS

Islamabadas. Aukšto ran
go Pakistano teisėsaugos pa
reigūnas penktadienį pareiš
kė, kad DNR tyrimas patvirti
no, jog netoli Karachi gegužę 
aptikti žmogaus be galvos pa
laikai yra pagrobto ir nužu
dyto „The Wall Street Jour
nal” žurnalisto Daniel Pearl. 
Jis dingo sausio 23 d., rengda
mas straipsnį apie islamo ko
votojus ir domėdamasis gali
mais jų ryšiais su Osama bin 
Laden. Vasario mėnesį į JAV 
konsulatą Pakistane buvo at
siųsta vaizdajuostė, kurioje 
matyti, kaip žurnalistui, kuris 
prieš tai priverčiamas prisipa
žinti esąs žydas, nukertama 
galva.

Karachi. Britanijoje gimęs 
pakistanietis ekstremistas, 
nuteistas mirti dėl D. Pearl 
pagrobimo ir nužudymo, ap
skundė jam paskelbtą nuo
sprendį, Nuteistojo Ahmed 
Omar Saeed Sheikh advoka
tas įteikė šią apeliaciją Kara
chi esančiame Sindo provinci
jos aukštajame teisme.
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AŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 

Ateitininkų puslapis, <
4545 W. 63 St.

Chicago, IL 60629

MEDŽIAGA APIE DVASIOS 
DIDVYRĘ A. DIRSYTĘ

Džiaugiuosi Š. Amerikos 
Ateitininkų tarybos progra
mos komisijos sprendimu, kad 
šiais veiklos metais mes 
kreiptume ypatingą dėmesį 
į ateitininkę, Sibiro tremtinę, 
kandidatę į kankines —šven
tąsias Adelę Dirsytę. Ji buvo 
suimta ir ištremta už ateiti- 
ninkišką veiklą, už jaunimo 
katalikišką — tautinį ugdy
mą ir ji buvo ištikima ateiti- 
ninkiškiems idealams iki sa
vo mirties Sibire: jos kūną pa
laužė, bet nepalaužė jos dva
sios. Be abejo pirmiausia jos 
pavyzdys tepaveikia mus as
meniškai, paskui — mus 
ateitininkiškoje veikloje, ir 
dar — per mus mūsų visuo
menę išeivijoje, o jei turime 
galimybę — ir rašto žmones.

Kadangi turėjau artimą ry
šį su jos svarbiu dvasiniu pa
likimu (jos ranka rašytą Sibi
ro tremtinių maldaknygę iš
verčiau į anglų kalbą, o pati 
originali maldaknygė buvo 
man padovanota, perdaviau 
ją įstaigai), o taip pat tą ryšį 
palaikau su besirūpinančiais 
jos kanonizacija Lietuvoje, 
noriu perduoti informaciją 
apie medžiagą, kuri būtų 
naudinga šiai veiklai — tuo 
labiau, kad ta medžiaga nėra 
gausi.

Svarbiausia: Adelės Dirsy
tės sukurta ir jos pačios ran
ka parašyta maldaknygė: 
„Marija, gelbėk mus”. Anks
tyvesnės išeivijoje ir Lietuvoje 
išspausdintos. laidos yra išsi

baigusios, bet 2001 metais 
išspausdinta nauja „Atmin
ties” laida (Snieguolė Jursky- 
tė ir Domas Akstinas: Kaune 
telef. 20 45 79).

„Atmintis” taip pat išleido 
Adelės Dirsytės laiškus iš Si
biro. Rinkinys pavadintas 
„Jūs Manieji” (2000) (kreiptis 
ten pat).

Įvairiomis progomis buvo 
skaitomos paskaitos ir prane
šimai. Beveik visi jų tekstai 
buvo išspausdinti „XXI am
žiuje”.

Adelės Dirsytės seserėno 
Stasio Ivanausko prisimini
mai „Nepamirštama Mokyto
ja” („XXI amžius”, 1999. 10. 
06).

Kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
„Adelės Dirsytės dvasingu
mas — Sibiro maldaknygės 
teologija”. („XXI amžius”, 
1999.12.03).

Kun. dr. Artūras Jagelavi- 
čius. „Adelės Dirsytės bylos 
eiga kankinių ir šventųjų 
skelbimo procese”. („XXI am
žius”, 2000.03.31).

Dr. Mindaugas Bloznelis. 
„Kančią ir vargą pavertusi 
auka” (Biografija, prisimini
mai).

Turiu Sibiro tremtinių mal
daknygės lietuviškų laidų ir 
kitomis kalbomis vertimų 
komplektą.

Tą ir panašią medžiagą rei
kia išspausdinti ir platinti.

Kun.
Kęstutis A. Trimakas

——

Vasario 16-tos gimnazijos moksleiviai po įžodžio Vokietįjos ateitininkų šventėje. Iš k.: V. Marmakaitė, S. Bentio- 
riūtė, A. Makauskas, J. Biekša, S. Malunavičiūtė, Z. Vitkauskaitė ir L. Šmitaitė. Nuotr. M. Šmitienės
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ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
VOKIETIJOJE

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
XIV KONGRESAS

Nuomonių ir pasiūlymų anketa 
Ateitininkų savaitgalis, Berčiūnai 2002.05.18-19

Gerbiamieji, jūsų rankose 
anketa, kuria siekiame su
rinkti informaciją, leisiančią 
geriau pasiruošti Ateitininkų 
federacijos XIV kongresui. 
Anketos klausimai nėra su
dėtingi. Atsakinėdami į atvi
rus klausimus laisvai naudo
kite jums įprastą kalbą, čia 
yra svarbi jūsų nuomonė. Jei 
jums neužteks atsakymams 
vietos, galite tiesiog pridėti 
papildomą lapą. Vertindami 
teiginius, laikykite, kad „1” 
yra daugiausia balų, didžiau
sias įvertinimas, svarbiausia, 
kiti skaičiai „2”, „3” ir t.t. — 
mažėjantis prioritetas įverti
nimas.

1. Kokie turėtų būti svar
biausi Ateitininkų federa
cijos XIV kongreso tikslai 
ir uždaviniai ir kaip juos 
įgyvendinti?

2. Kokia turėtų būti kon
greso tema? Kodėl? Ką siū
lote atskleisti šia tema? Ar 
reikėtų organizuoto laisvalai
kio Kongreso metu?

Jeigu taip, tai kokio?
3. Kas galėtų dalyvauti 

kūrybos vakare? Kas turėtų 
vesti kūrybos vakarą?

4. Organizacijos struktū
ros pakeitimai — Kokių 
reikia ir kodėl?

5. Kokių įstatų reikia ir 
kodėl?

6. AF pirmininko rinki
mai — Kokiomis savybėmis 
turi pasižymėti kandidatas, 
tinkantis į Šį postą? Kokių ti
kitės AF pirmininko progra
minių nuostatų? Iki kada tu
rėtų būti iškelti kandidatai į 
AF pirmininkus? Ar galima

iškelti Kongreso metu?
7. AF tarybos rinkimai. 

Kiek žmonių turėtų būti ren
kama į tarybą. Kokiomis sa
vybėmis turėtų pasižymėti 
kandidatai, tinkantys į šį pos
tą? Kokius darbus (kokias 
funkcijas) turėtų atlikti tary
bos nariai? Iki kada turėtų 
būti iškelti kandidatai į AF 
tarybą? Ar galima iškelti 
Kongreso metu?

8. Ateitininkų atstovavi
mas Kongrese — kam su
teikti balso teisę? Ar JAS 
nariai turėtų dalyvauti kon
grese? Jeigu taip, tai kokia tu
rėtų būti programa?

9. Liturgija — Kiek turė
tų būti bendrųjų šv. Mišių 
kongreso metu? Kokiose Kau
no bažnyčiose aukoti kongre
so šv. Mišias? Kokio stiliaus 
giesmėms teiktumėte pirme
nybę kongreso šv. Mišiose?

10. Dalyvio mokestis. 
Koks turėtų būti kongreso da
lyvio mokestis (įskaitant mai
tinimą ir nakvynę)?

11. Kaip ateitininkus pas
katinti aktyviai dalyvauti 
Ateitininkų federacįjos 
XTV kongrese?

12. Kongreso kreipimasis 
ir rezoliucįjos — Kokių 
kreipimųsi ir kokiais klausi
mais būtų svarbu priimti 
kongrese. Kam juos adresuo
ti (prezidentui, Lietuvos jau
nimui, išeivįjai, Ziniasklaidai 
ir pan.)?

13. Ar reikėtų atkreipti 
didesnį visuomenės dėme
sį į Ateitininkų federaci
jos XIV kongresą? Kodėl?

14. Kaip būtų galima

Prailgintą Sekminių savait
galį ateitininkai praleido ne 
kambariuose ir ne prie ežero 
(nors buvo labai gražus oras), 
ateitininkų kuopos globėjos 
Marytės Šmitienės ir gimna
zijos kunigo A. Kelmelio or
ganizuojamoje išvykoje. Šeš
tadienį, gegužės 18 d., po pie
tų labai draugiškai pasiskirs
tę po autobusiukus ir mašinas 
ateitininkai linksmai nuva
žiavo į miestelį Wittlich, kur 
jų laukė paruošti kambariai 
ir, aišku, vakarienė. Pavaka
rieniavę gimnazijos ateitinin
kai ir svečiai susirinko salėje 
klausytis Zitos ir Dariaus Ud- 
rių iš Prahos įdomios ir nuo
taikingos paskaitos, kurią jie 
pavadino, „Kas yra inteligen
tas?, „Kas yra ‘inteligentas’ 
ir kodėl žmonės jų nemėgs
ta?” Vakare apie 21 vai. atei
tininkai nuvažiavo apžiūrėti 
naktinį Trier. Kaip tik tuo 
metu visas Trier jaunimas bu
vo gatvėse, nes ką tik buvo 
pasibaigusios futbolo varžybos 
ir futbolo gerbėjai linksminosi, 
kuo užkrėtė ir kitus praeivius.

Kitą dieną reikėjo anksti 
keltis, nes jau 8 vai. buvo pus
ryčiai, o vėluojančių, kaip ži
nome, traukinys nelaukia. 
Jau 10 vai. prasidėjo šv. Mi
šios. Per jas ilgai ruošęsi ir 
laikę egzaminą, moksleiviai 
davė ateitininkų įžodį. Prie 
moksleivių ateitininkų prisi
jungė: Sigita Malunavičiūtė, 
Živilė Vitkauskaitė, Lina 
Šmitaitė, Salomėja Bandoriū- 
tė, Virginija Marmakaitė, 
Audrius Makauskas ir Justas 
Biekša. Ateitininkų juosteles

užrišo ir ženkliukus prisegė 
Ateitininkų federacįjos valdy
bos pirmininkas Vidas Abrai- 
tis. Po ateitininkų įžodžio bu
vo sukalbėtas ateitininkų 
„Credo” ir sugiedotas ateiti
ninkų himnas.

Po Mišių visi susirinko pa
siklausyti Ateitininkų fede
racijos valdybos pirmininko 
Vido Abraičio pranešimo apie 
moksleivių ateitininkų veiklą 
Lietuvoje.

Po pietų programoje buvo 
numatyta iškyla į Liuksem
burgą, todėl ateitininkai ne
kantraudami laukė kelionės.

Kelionė į turtingiausią šalį 
neužtruko ilgai ir netrukus 
visi atsidūrė Liuksemburge. 
Dauguma čia buvo pirmą kar
tą.

Visi grupelėmis apžiūrinėjo 
senamiestį ir kitas istorines 
vietas. Taip laikas nepaste
bint prabėgo ir visiems teko 
grįžti į sutartą vietą. Buvo 
labai liūdna atsisveikinti su 
šia šalimi ir grįžti į Vokietiją, 
bet laukė tolimesnė programa. 
Maždaug 20 vai. moksleiviai 
ateitininkai parodė savo pa
ruoštą programą svečiams. 
Svečių tarpe buvo studentai 
(Bernadeta, Rūta ir Antanas 
iš Kiolno), sendraugiai, pas
kaitininkai Darius ir Zita 
Udriai, Vidas Abraitis iš Kau
no ir Bartusevičiai. Mokslei
viai ateitininkai jiems- šoko, 
dainavo, grojo ir deklamavo. 
Po moksleivių pasirodymo 
studentės Bernadeta ir Rūta 
surengė visiems linksmą va
karą su dainomis ir žaidi
mais.

Kitą rytą ateitininkai turė
jo palikti kambarius. Sune
šę daiktus į mašinas, pasi
vaikščioję ir, aišku, nusifoto
grafavę ateitininkai susirin
ko į koplytėlę Mišioms. Po to 
ateitininkai susėdę šviečiant 
kaitriai saulei ant žolytės 
klausėsi Ateitininkų federa
cijos valdybos pirmininko Vi
do Abraičio pranešimo apie 
ateitininkų organizaciją. Vi
dui Abraičiui teko atsakyti į 
daug jam pateiktų klausimų. 
Po pranešimo vyko diskusijos 
šia tema.

Tomas, Bartusevičių sūnus, 
parodė kelią į savo tėvų na
mus. Pas Bartusevičius atei
tininkų laukė didžiulės vai
šės. Visi buvo labai patenkin
ti: ateitininkai, kad jų išvyka 
taip linksmai ir skaniai pasi
baigė; Bartusevičiai, kad sve
čiavosi toks didelis būrys ir 
aišku, kad visiems buvo labai 
skanu. Tik neaišku, ar kaimy
nai liko labai sužavėti...

Pasisvečiavę ateitininkai 
patraukė namų link.
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ATIEITNINKV POILSIO SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Tradicinė ateitininkų poil
sio savaitė vyks š. m. rugpjū
čio 10-17 d. Kiekviena diena 
bus pradedama 8 vai. r. šven
tomis Mišiomis vienuolyno 
koplyčioje. Prel. A. Kontautas 
bus kapelionu ir dvasios va
du. Iki vakaro dalyviai turės 
laiko pabendrauti, maudytis 
baseine ar jūroje, lankyti me
no galerįjas, apžiūrėti apylin
kes, žuvauti bei plaukti lai
vais. Jei dalyviai pageidaus, 
dienos metu galės būti pokal
bių. Numatoma savaitės prog
rama:

Rugpjūčio 10 d. — 8 v.v. dr. 
Francis Kavaliauskaitės pia
no koncertas. Po koncerto — 
vaišės.

Rugpjūčio 11 d. — 8 v.v. 
Čiurlionio dainas, Broadway

ir operų arijas atliks du so
listai iš Lietuvos nacionalinio 
ansamblio.

Rugpjūčio 12 d. — 8 v.v. Li
teratūros vakaras — veda 
Paulius Jurkus.

Rugpjūčio 13 d. — 8 v.v. 
.Ateitininkai po 90 metų ” — 
Laima Šalčiuvienė.

Rugpjūčio 14 d. — 8 v.v. 
„Tikėjimas Dievu ir Bažny
čios krizė” — prel. Albertas 
Kontautas.

Rugpjūčio 15 d. — 8 v.v. 
„Kaip saugoti savo širdį” — 
Dr. Vidas Nemickas.

Rugpjūčio 16 d. — 8 v. v. 
Pabaigtuvių koncertas ir vai
šės.

Laukiame jūsų Kennebunk- 
porte, Pranciškonų vasarvie
tėje. TERESĖ KAŽLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ 

ligoninėms.

Juozas Rygelis

įamžinti Ateitininkų fede
racįjos XIV kongresą?

15. Kokių ateitininkiškų 
suvenyrų norėtumėte įsi
gyti Ateitininkų federaci
jos XIV kongreso metu ir 
kokią didžiausią kainą ga
lėtumėte už juos mokėti?

16. Koks galėtų būti Atei-

tininkų federacįjos XIV 
kongreso šūkis?

17. Koks galėtų būti Atei
tininkų federacįjos XIV 
kongreso logotipas?

Po litų klausimų — pridė
ti asmeniškus į anketą atsa
kančiojo duomenis.

KARDOLOGAS-SlRDES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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Dr.RAMUNE MACUAUJ
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

------ Dr. VILIUS MIKAITIS-------
šeimos daktaras Ir chirurgas

Family medical climc
10611 W. 143 St Odand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708460-2500

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 a Krigay Hwy, Wlcwbrook 
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TEARI DALIAS PHUNSK1S, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-7260800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Ek Gkmk 847-718-1212 

irLbertyvfc. www.llllnol8paln.com

EUOBE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANIU GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4847 W. 109 St, Oak. Lawn, IL 

Tai. 708-422-8280

Dr. Vida I. Puodžiūnienė 
neaitny uonnecuon 
CNrepncfc&Rrtab 

CMc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Šule 201/202, Lockport, L 80441. 
Tel. 815-834-9075/9078 

Kabame lietuviškai

Dr. V J. VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-8114

Valandos pagal susitarimą

Dr. EUGUUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

1192 WalterSt, Lemont, IL 
60439

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1864

Dr. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir chirurgas 
Perėmė dr. P Kisieliaus praktiką 
Oak Park Physicians Office 

6626 W. Cermak Rd., 
Berwyn, IL 60402 

Tel. 708-484-1546.

------ DR. L. PETfcĖlKIŠ
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Hartem Avė. 
Tel. (708) 568-4066

Valandos pagal susitanmą

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chirop rak tika,manualine 
terapija, akupunktūra.

7271 S. Hartem, Bridgeview, IL 60455.
Tai. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODWALIS 
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St. CNogo, L 80665 
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr.DAUA ECEPH£,DDK
Dantų gydytoja 

10745 VVintersetDr. 
Orland Park, IL 60467

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
lietuviškai

Tel. 630-323-2246 
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-736-4477 

6449 S. Pulaski Road 
J/alandos_pagal2usitann^

MAMONA C. MARSH, MD 8C
Obstetrics & Gynecology 

825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515

830-852-9400
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

NATO — NE RAUDONASIS 

KRYŽIUS

Taip aiškino Zbigniew Brze- 
zinski liepos 9-tą „Vremia 
MN” bendradarbiams, atsaki
nėdamas į jų klausimus apie 
Europos politinę padėtį NATO 
išplėtus į Rytus. Rusų laik
raščio bendradarbiai, Irina 
Yesina ir Andrei Portnow, no
rėjo žinoti, kokia bus Rusijos 
padėtis santykių su Vakarais 
atžvilgiu. Šio įžvalgaus len
kų kilmės amerikiečio nuomo
ne, Rusija neturi kitos išeities, 
bet tik sutikti su vakariečių 
sprendimu, nes ji yra per silp
na varžytis su jais dėl politi
nės įtakos. Tačiau bėdų jis 
laukia iš Gudijos, kurios ne
pastovus diktatorius jų gali 
pridaryti kaimynėms. Brze
zinski užtikrina, kad šį rude
nį bent keturios naujos narės ’ 
į NATO bus priimtos. Nenu
stebtų jis, jeigu batų priimtos 
ir septynios. Rusija vis tiek 
tylės, nes Putin žino, kad jis 
nieko negali padaryti. Tai jam 
primena ir nevaisingi Jelcin 
protestai prieš Čekijos, Lenki
jos, Vengruos priėmimą. Pa
gal Brzezinski, NATO yra pati 
svarbiausia ir stipriausia or
ganizacija pasaulyje, dėl narių 
demokratiškumo joje joks jė
gos monopolis negalimas, to
dėl narystės joje nori daug Eu
ropos valstybių. Politikas ti
ki, kad netrukus įstos ir Uk
raina. Rusijos stojimu Brze
zinski kol kas abejoja, nes 
NATO yra vis dėlto ne politi
nė, bet karinė organizacija, 
narės turi aiškius įsipareigo
jimus ir privalo kruopščiai 
juoftfcVpkdyti. NATO nėra ką
nors šelpiantis Raudonasis 
kryžius, todėl sąjungos griežti 
reikalavimai bus taikomi ir į 
ją stojančiai Rusįjai, kurių 
patenkinti, pagal Brzezinski, 
j* kol kas negalėtų. Šiomis die
nomis NATO atžvilgiu ji gero
kai pritilusi, nes ant vadovų 
pečių griūva daug skubių 
sprendimų reikaujančių vidi
nių bėdų. Ypač socialinių bei 
demografinių. Kankina gyven
tojų skurdas ir jų mažėjimas. 
Nuo 150 milijonų gyventojų 
prieš kelerius metus jų skai
čius sumažėjo iki 145 milijo
nų, dar po penkerių metų jų 
bus jau 140 milįjonų. O pie
tuose Rusijai priešiškai nusi
teikusių musulmonų, kurių 
jau dabar yra 300 milijonų, 
gausėja. Po 20 metų jų bus 
jau 450 milįjonų. Per karą Af
ganistane Kremliaus įsigyti 
priešai plečiasi. Kinijoje —jau 
1,3 mlrd. žmonių ir jų ekono
minė padėtis gerėja. Rusįjos 
pasieniečiai jau ten duonos

ieškoti bėga. Ekonominės 
priežastys kenkia politinei, o 
taip pat ir karinei pusiausvy
rai. Taigi šioje Rusįjos Dašo- 
nėje darosi neramu. Diktato
riaus Lukašenkos elgesys nepa
deda Kremliui pusiausvyros 
laikyti nė Vakaruose. „Rusįja 
politikos lauke jau nebebando 
varžytis su Vakarais, nes už
siėmusi kova dėl savo pačios 
išlikimo”, — samprotauja JAV 
politikas Zbigniew Brzezin
ski. Tad ar jis Rusiją jau nu
rašo?

Tačiau JAV prezidentas 
George Bush tikrai taip nema
no. NATO bus plečiama, sako 
Amerikos vadovas, nors jos 
uždavinys jau nebebus tvardy
ti Rusiją, bet kovoti su pa
sauliniu terorizmu, į kovą ir 
pačią Rusiją kviečiant. Nors 
priešas ir pasikeitė, bet są
jungos uždavinys lieka toks 
pat — kova. O joje mums ir 
Rusijos reikia. Jai teks nau
jas vaidmuo, su ja kursime 
naują „giminystę”. Nors Bush 
tiesiogiai ir neatsako į klau
simą, ar jis nori Rusįją priimti 
į NATO, bet ne vienas politi
kas tokiu jo užmoju nenusteb
tų. Juk šį pavasarį Romoje 
pirmas žingsnis ta kryptimi 
buvo žengtas. Bush-Putin pa- 
sirašyats dokumentas įteisino 
Rusįją NATO tarybos nare. 
Teisiškai dar šiek tiek su
varžyta, bet praktiškai Krem
liaus įtaka ten jau nemenka. 
O gerai žinodami Rusijos no
rus, nors šiuo laiku pritildytus 
ir paslėptus, Baltijos valstybių 
į NATO neįsileisti, dėl Lietu
vos įstojimo į sąjungą visu 
šimtu nuošimčiu ramūs dar 
vis dėlto negalime būti.

Tačiau gauname ir raminan
čių vaistų, ir gerų „gydytojų”. 
„Wall Street Journal” Euro
pos laidoje (2002.07.12-14), 
jau anksčiau ne kartą nagri
nėjęs Baltijos valstybių į NA
TO stojimo klausimą, prityręs 
žurnalistas Vladimir Socor 
sveikina liepos pradžioje Ry
goje vykusią Vilniaus dešim
tuko konferencįją už gerus 
pranešimus ir išvadas, ypač 
liečiančias Baltijos valstybes. 
Pagal jį, pranešimai rodo gerą 
šių kraštų pasiruošimą, o iš
vados — įtikinantį pasiryžimą 
vykdyti narių įsipareigojimus. 
Su išvadomis sutikdamas, So
cor atmeta prielaidą, kad Bal
tįjos kraštai, kaip maži ir ly
gumose „pakloti”, kariškai 
neapginami, nes jau pati na
rystė galimą puolėją privers 
daug kartų pagalvoti apie 
būsimas tokio žygio pasek

mes. Taigi jau tik tai dėme
sin priimdama, visa Baltįjos 
jūros aplinka gali jaustis sau
gesnė. Socor neigia ir kitą 
prielaidą: Baltijos kraštai, 
kaip mažai kariškai reikšmin
gi, nori tik gauti, bet nieko 
duoti. Jis tvirtina, kad jau ir 
dabar, dar net nebūdamos na
rės* Baltįjos valstybės savo 
įnašu pralenkia daugelį narių. 
Kariniam pasiruošimui Lietu
va skiria labai daug dėmesio: 
apmokymas, apranga, apgy
vendinimas, apginklavimas - 
tik pagal NATO reikalavimus, 
ir lėšomis jau visiškai arti 
prie reikalaujamų 2 nuošim
čių bendrojo produkto, kai ki
tos narės nė pusantro nuo
šimčio neskiria ir dėl to ne
suka sau galvos. Baltįjos kraš
tai savo kariais prisidėjo prie 
taikos palaikymo Balkanuose, 
ruošia karius NATO pagalbai 
Afganistane, elektroniniais 
įrengimais seka Baltijos jūros 
erdvę ir visiškai nepurkštauja 
prieš gerų santykių palaikymą 
su Rusija. Lietuva tik padės 
Rusijai ir pati pagerins su ja 
santykius, teigė Vilniuje ne
seniai apsilankiusi JAV Vals
tybės departamento Europos 
ir Euroazįjos skyriaus virši
ninkė Elizabeth Jonės, pritar
dama Lietuvos stojimui į 
NATO.

Baltįjos valstybių stojimas į 
NATO — visiems tik nauda, 
įskaičiuojant ir Rusiją, ilgu 
„Wall Street Joumall” rašiniu 
įrodinėjęs Vladimir Socor, ti
kina, kad šį rudenį Prahoje 
jos turi būti priimtos.

Nors dėl Rusijos įsileidimo 
į NATO tarybą purkštavimai 
ir sumažėjo, tačiau vargu ar 
daug pritarimo sulauktų jos 
priėmimas į NATO. Ir ne tik 
dėl jos nepasiruošimo. Rusija 
dar toli nuo Vakarų, teigia šio 
krašto žinovas rusas Yurij Za- 
rakhovich, primindamas dar, 
kad apie jos demokratiją nė 
kalbėti negalima. Keisti jam 
atrodo kai kurių Vašingtono 
politikų postringavimai prezi
dento Roosevelt laikais, kad 
Stalinas taip pat atsakingas 
rinkėjams, kaip JAV prezi
dentas ar Didžiosios Britani
jos premjeras. Rusįjoje pasi
keitė tik valdžios sudarymo 
būdas, dingo Stalino tipo dik
tatūra, tačiau žmonių filoso- 
fįja kone ta pati. Daugelis iš 
jų ir dabar norėtų griežtesnės 
valdžios, kuri sutvarkytų suk
čius ir duotų jiems daugiau 
duonos. Juk ir Gudįjos dik
tatorius Lukašenka daugumai 
nėra toks jau blogas, nes toji 
dauguma sovietinių laikų vis 
dėlto dar ilgisi, ir tiek.

Gaivina mus Brzezinski 
samprotavimai, kad silpna ir 
vis labiau silpstanti Rusija 
Lietuvai kelio į NATO ne
užkirs, kad Lietuvos vadovai, 
supratę, jog ši sąjunga nėra 
„Raudonasis kryžius”, iš jos 
nenorės vien tik gauti, bet ir

Vilniuje balandžio pabaigoje atidaryto verslo viešbučio „Holiday Inn Vil
nius” detalė. G. Žilinsko (Elta) nuotr.

JAV AMBASADA VILNIUJE PLEČIASI

Besiplečianti JAV ambasada 
Vilniuje ieško erdvesnio būsto 
Amerikos ambasadoriams.

500-700 kvadratinių metrų 
ploto pastatas su ne mažesniu 
kaip 4,000 kvadratinių metrų 
žemės sklypu turėtų būti ne 
toliau kaip 7 kilometrai nuo 
sostinės centro. Rezidencijoje 
turi būti gyvenamosios, valgy
mo ir laisvalaikio patalpos, 
didelė virtuvė, kurioje būtų 
galima gamihti valgį dideliam 
žmonių skaičiui, šeimininko ir

VDU IŠLEIDO 10-ĄJĄ BAKALAURŲ LAIDĄ

Vytauto Didžiojo universite
te (VDU) iškilmingoje ceremo
nijoje įteikti diplomai 10-ajai 
bakalaurų laidai. Šiemet ši 
aukštoji mokykla išleido 4,000- 
tąjį bakalaurą ir 2,000-tąjį ma
gistrą.

Šiemet bakalauro studijas 
baigia 656 absolventai, studi
javę Socialinio darbo bei Poli-

jai duoti, savo pareigą atliks 
ir rudenį valstybę į NATO 
nuves, bet jau dabar užmigti 
ir laukti to prisikėlimo ryto 
būtų gal ir neatsargu. Budru
mas niekada nepakenkia.

Jo atsisakyti neleidžia nė šį 
rašinį baigiant iš kompiuterio 
išriedėjusi tokia „nauja” se
niena. „Rusįja mano, kad 
NATO plėtra yra klaida, bet 
kiekvienas kraštas turi teisę 
pasirinkti karinį bloką, į kurį

svečių miegamieji, tinkamas 
kraštovaizdis bei automobilių 
stovėjimo aikštelė.

Kaip sakė JAV ambasados 
kultūros atašė Michael Boyle, 
ligšiolinė ambasadorių rezi
dencija Vilniaus miesto cent
re, nors ir arti ambasados, 
nėra pakankamai erdvi, kad 
joje būtų galima rengti pagal 
diplomatinį protokolą privalo
mus gausesnius priėmimus ir 
kitus reprezentacinius rengi
nius.

tikos mokslų ir diplomatijos 
institutuose, Socialinių moks
lų, Katalikų teologijos, Ekono
mikos ir vadybos, Menų, Gam
tos mokslų, Informatikos bei 
Humanitarinių mokslų fakul
tetuose.

Iš viso šiais metais Vytauto 
Didžiojo universitetą baigė 
1,155 absolventai.

jis nori jungtis”, — kalbėjo lie
pos 18-tą Suomijoje viešėda
mas Rusįjos gynybos minis
tras Sergej Ivanov. Tačiau la
bai tvirtai priminė, kad Rusi
ja atsilieps, gal net ir karine 
jėga, jeigu Baltijos kraštuose 
NATO steigs bazes arčiau 
negu 200 km nuo Rusijos sie
nos. Kokia ta karinė jėga ir 
kaip ji būtų naudojama, Ru
sįjos gynybos ministras nepa
sakė.
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Danutė Bindokienė

Apie valiutą ir 
epidemijas

Su šių metų pradžia Euro
pos Sąjungos valstybės pra
dėjo vartoti naują valiutą — 
eurus. Tiesa, ne visos, tik dvy
lika iš šešiolikos. Atrodo, kad 
mažesnės daug greičiau įsi
savino šią kontraversinę nau
jovę, negu kai kurios didžio
sios, tarp jų — ir Anglija. Opo
zicija eurui tame krašte tebė
ra stipri, „į kovą su euru” 
įtraukiant net Hitlerį. Tai iš 
esmės nebloga strategija, nes 
nuo Hitlerio bombonešių An
trojo pas. karo metu britai 
daugiau nukentėjo, kaip bet 
kurie kiti sąjungininkai, kovo
ję prieš Trečiąjį reichą.

Kad Europos Sąjungos,, biu
rokratai iš Briuselio” neju
čiomis į britų kišenes neįbertų 
eurų, kai kurie politiniai ir 
visuomenės sluoksniai grie
bėsi vadinamojo „fiurerio ma
nevro” — sukūrė reklaminį 
filmą, kuris, kaip priedas, bus 
matomas kino teatruose. Vie
name filmo kadre pasirodo 
„Hitleris” ir pareiškia: viena 
tauta, vienas Reichas, vienas 
euro! Be abejo ilgainiui Di
džioji Britanija neatsilaikys 
prieš kitų ES narių spaudimą 
ir atsisakys savo valiutos, bet 
dar ne šiandien ir ne rytoj.

Euras laikomas ne vien va
liutos vienetu, bet ir „naujos 
Europos vienybės simboliu”. 
Nors tai palyginti mažas 
žingsnis šiuo keliu, bet koja 
visgi ant jo jau pastatyta. 
Kiek pavyko naujiesiems pini
gams sulaužyti europiečių po
litines, kultūrines ir ekono
mines užtvaras, kuriomis 
valstybės nuo amžių buvo at
sitvėrusios net nuo artimiau
sių kaimynių, dar nelabai 
aišku: juk euras nėra sulau
kęs net vienų metų amžiaus. 
Tačiau politikai, sociologai ir 
ekonomai iš šios bendros va
liutos apyvartos jau. pradeda 
daryti kai kurias išvadas. 
Didžioji jų dalis yra teigiama. 
Net kalbama, kad pagal euro 
vartojimą analogiškai galima 
spręsti apie įvairių epidemijų, 
peržengiančių valstybių sie
nas, plitimą.

Mat kiekviena iš dvylikos 
valstybių turi savitas euro mo
netas ir yra atsakinga už jų 
kaldinimą. Prieš įvedant eu
rus, jų kiekis buvo proporcin
gai paskirstytas pagal kiekvie
nos valstybės ekonominį pąjė- 
gumą. Didžiausioji dalis — 
daugiau kaip 32 proc. — visų 
euro monetų teko Vokietijai, 
antroje vietoje atsidūrė Pran
cūzija (15 proc.), o tokia mažu
tėlė ES narė, kaip Liuksem
burgas, tegavo dvi dešimtą
sias vieno procento. Viena mo

netos pusė visoms šalims yra 
vienoda, bet antroje — kiek
viena valstybė pasirinkusi 
savo simbolį, dėl to nesunku 
pasakyti, kuriai valstybei eu
ras priklauso. Skaičiuojant 
skirtingų Šalių eurus, varto
tojų paliekamus prekybos, 
pramogų, įvairių patarnavimų 
centruose, o taip pat pri
vačiose kišenėse, galima ne
sunkiai nuspėti, kaip greitai ir 
kaip gausiai užsienietiškieji 
eurai kurioje srityje susikau
pia. Pagal tai apskaičiuojama 
ir užsieniečių judėjimas, skirs
tant valstybes į populiaresnes 
ir mažiau patrauklias kitų Eu
ropos Sąjungos kraštų turis
tams ar verslininkams.

Pagal po visą Europą kur
suojančius eurus, žinovai mė
gina nustatyti, kaip greitai ši 
valiuta plečiasi, kuriame kraš
te daugiausia atsiranda „sve
timų eurų”, kas už juos per
kama arba kur jie daugiausia 
išleidžiami. Nors euro perka
moji galia iš esmės visur yra 
vienoda, ne visose valstybėse 
už tą patį pinigą galima tiek 
pat nupirkti. Tai priklauso 
nuo vietinių kainų ir gyveni
mo lygio.

Kodėl euro plitimas vis 
dažniau palyginamas su epi
demija? Manoma, kad dėl ke
leto dalykų. Visų pirma, tiks
liai žinoma data, kada ši 
„epidemija” prasidėjo (2002 
m. sausio 1 d.). Taip pat ži
noma, kiek kuri ES nare pa
čioje pradžioje turėjo pinigų, 
paruoštų keliauti į apyvartą. 
Svarbu ir kiek 'greitai, kaip 
toli tie pinigai pasklinda, ir 
priežastys, išviliojančios juos 
iš savo krašto ribų. Galbūt to
mis pačiomis priežastimis ga
lėtų pasinaudoti valstybė ir ne 
tik susigrąžinti savo „išklydu
sius pinigus”, bet atsikviesti ir 
užsienietiškus. Į šiuos duome
nis turėtų labai daug dėmesio 
kreipti ir Lietuva. Nors ji dar 
ne Europos Sąjungos narė ir 
ne eurų, o litų, tėvynė, tačiau 
verta pažvelgti į kitų kraštų 
sėkmingą ekonomiką ir ją pa
naudoti savoje valstybėje. Kai 
į apyvartą ilgainiui bus išleisti 
eurai su lietuvišku simboliu 
antroje pusėje, būtų galima 
savose kišenėse ir kasose 
laukti kuo daugiau valiutos iš 
visų kitų ES narių. Lietuva 
gali daug ką užsieniečiams 
pasiūlyti, ypač turizmo srityje, 
tik reikia daugiau iniciatyvos 
(tiek privačios, tiek valstybi
niu mastu). Gana vien laukti 
paramos ir keikti savo „ne
dalią” — laikas pajudėti ir pa
tiems susirūpinti sava ateiti
mi.

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA

Nr,18
Barakus skubiai užrakino. Dabar tik 

per grotas matėme, kas dėjosi zonoje, kaip jie siautėjo. 
Prie trečio barako kažko susiginčijo kareivis su kari
ninku, tas norėjo išplėšti iš kareivio šautuvą, nedavė, 
tai karininkas šovė į pilvą iš pistoleto. Kareivis krito. 
Atbėgę keli kareiviai ištempė nelaimingąjį sužeistą ar 
užmuštą.

Beregint atvažiavo sunkvežimiai, ir kareiviai ėmė 
rinkti žuvusius kalinius. Mėtė juos į kėbulą kaip ko
kias malkas, o šie dar buvo gyvi, matėme, kaip judino 
rankas ir dar priešinosi. Į visa tai žiūrėjome su siau
bu. Nežinom, kur užkasė, o gal dar ir pasityčiojo, juk 
čekistai ir iš mirusiųjų mėgsta tyčiotis. Vėliau suži
nojome, kad čekistai, ruošdami žudynes, ir kareivius 
apgavo, sakė, kad nešaudys, išdavė tuščius užtaisus, 
atseit reikės tik pagąsdinti.

Barakuose moterys plėšė paklodes ir tvarstė žaiz
das. Buvo ir sunkiai sužeistų, netekusių daug kraujo. 
Kai .sutvarkė” zoną, čekistai ėmė rūpintis sužeistai
siais, sudarė ii sveikųjų brigadą ir ėmė rinkti iš ba
rakų sužeistus, gabenti į ligoninės korpusą. Sužeistieji 
bįjojo, kad nebotų išnešti už zonos ir pribaigti. Dabar 
iš čekistų visko galėjai laukti. Kai nugabeno sužeis
tuosius į ligoninę, paaiškėjo, jog daugeliui būtinas

kraujo perpylimas. Prižiūrėtojai atrakino moterų ba
rakus ir klausė, kas gali ir nori duoti kraujo. Ėjome vi
sos grupėmis. Kraują iš mūsų venų sėmė kaip vandenį 
iš gero šulinio. Niekas netikrino mūsų sveikatos, nei 
klausė pavardžių. Kaip jie ir grupes nustatinėjo? Kai 
atidaviau kraują, nualpau. Kraujo davė šimtai mote
rų. Ir kaip paskui buvo apmaudu, kai sužinojome, iš 
Anos Andrejevnos, kad tą mūsų kraują išnešė į lais
vųjų ligoninę, lyg tai chranitj, o kai birželio 26 mus 
tankai sutraiškė ir reikėjo šimtams kraujo, ano, mūsų 
duoto, negrąžino. Mūsų ligoninės neturėjo nė lašo, 
imti nebuvo iš ko, o žmonės mirė šimtais. Taigi če
kistai susitvarkė su užmuštaisiais, surinko iš barakų 
sveikus ir su sargyba išvedė į vyrų zoną. Pralaužtą 
tvorą iškart užmūrįjo, į darbą varė, bet nėjom.

Moterų brigados, kurios dirbo naktinėje pamainoje 
ir vakare buvo išvestos į darbus, to siaubo neregėjo. 
Joms buvo keista, kad darbe laiko ilgiau, o pamainai 
pasibaigus, neskuba vesti namo. Kai jos zonoje pama
tė kraujo klanus, suprato, jog kažkas įvyko. Tą ap
šaudymo dieną taip ir išbuvome užrakintos, brigado
mis vedė į valgyklą, kas ėjome, o kas ir ne. Man po to 
kraujo atidavimo pritraukė dešinę koją per kelį: nei 
sulenkti,-nei ištiesti. Kitą rytą moterys turėjo neštu
vais nešti žemes, smėlį ir užpilti tas vietas, kur matėsi 
kraujas. Karagandoje per mano buvimo laiką — nuo 
1949 iki 1954 metų — lįjo tik vieną kartą, 1951 me
tais. Tądien, gegužės devynioliktą, nulįjo sodrus lietus 
beveik su saule, ir kraujas taip išsiplėtė, jog atrodė

tiek daug, net baisu...
Gyvenome vienu nerimu. Dvidešimt penktą dieną, 

po vakarienės, dar neprasidėjus vakariniam patikrini
mui, girdime — šurmulys. Ir vėl bilda mūro siena, bė
game ir mes, siena griūna, ir mūsų zonoje vėl svečiai. 
Dabar jau daug ir organizuotų. Visi žino savo vietas ir 
darbo barus. Tą vakarą trečio lagpunkto vyrai išlaužė 
karcerį, išvadavo ten kalinamą Kuznecovą ir kitus 
draugus, tuojau ėmė organizuotis. Karceryje visų jau 
nerado, tik matėsi kruvinos sienos. Kuznecovas pasi
rinko patikimiausius vyrus ir ėmėsi vadovauti sukili
mui. Jis buvo rusas karininkas, kažkokiu būdu prara
dęs antpečius ir laisvę, patyręs karvedys ir organi
zatorius. Jis iš karto numatė, ką būtina daryti. Pag
rindinė vadovaujanti grupė buvo nedidelė, apie septy
ni žmonės: pirmininkas Kuznecovas, pavaduotojas 
Juozas Kondrotas (teisininkas), Kostas Masilionis 
(studentas) ir kiti mokyti vyrai. Kiekviena grupė tiks
liai žinojo, ką turės veikti. Moterims trumpai paaiš
kino pereiti vyrų zonon į tuščius barakus, kad lengvai 
neišsklaidytų. Paaiškino, ir ką turime daryti puolimo 
atveju. Subruzdome kaip skruzdėlės. Ardėme tvoras ir 
statėm barikadas. Šiandien jau niekas neieškojo tau
tiečių. Kaliniai labai greitai sumontavo garsiakalbius, 
ir aiškus balsas rusų kalba kreipėsi į lagerio adminis
traciją Ir kareivius. Pasakė, jog jėga mus paims tik vi
sus sunaikinę, nes priešinsimės, o sukilimas organi
zuotas, kad išsireikalautume komisiją iš Maskvos. 
Garsiakalbis kalbėjo ir kalbėjo, balsas mandagus,

tačiau griežtas, vis kartojo ir aiškino, ko kaliniai sie
kia.

Darbas zonose virte virė. Vyrai plėšė iš langų grotas 
ir tempė į ūkio kiemą, kur buvo numatyta kalti šaltus 
ginklus. Nusmailintos lazdelės prieš šautuvus! Statė
me ir savo draudžiamąją zoną: kelių metrų atstumu 
nuo esamos. Dirbo visi, miegančių nebuvo. Garsiakal
bis netilo. Aušo gegužės 26 rytas. Bokšteliuose šalia 
sargybinių matėsi karininkai su žiūronais ir fotoapa
ratais. Įsįjungė ir čekistai su garsiakalbiais, ėmė agi
tuoti, aiškinti, kad mes, kaliniai, neteisingai elgiamės. 
Mūsiškiai reikalavo rimtų derybų. Taip tęsėsi visą 
dieną. Sugalvojo nutildyti mūsų garsiakalbį ir, palau
kę sutemos, išjungė elektrą. Lageris paskendo tamsoj. 
Prisimenu, buvo klaiku. Be to, manėme, kad dabar 
mus ir puls. Tai būtų sukėlę paniką. Mūsų tvarkdariai 
ramino ir liepė laikytis tvarkos, nes tai esą laikina, o 
srovę įsijungs patys kaliniai. Nepraėjo ir pora va
landų, — nušvito lageriai ir prabilo garsiakalbis. Tai 
nustebino valdžią. Vargšai pamiršo, kad į lagerius bu
vo sugrūdę pačius mokyčiausius ir išradingiausius 
žmones.

Iš mūsų komiteto į pasitarimus eidavo Kuznecovas 
ir J. Kondrotas. Grįžę susikviesdavo mus į valgyklą ir 
pranešdavo, kas nutarta. Mūsų pagrindinis reikalavi
mas tas pats — komisija iš Maskvos. Valdžia vis 
žadėdavo pranešti Maskvai ir vis atidėliojo terminus. 
Visose trijose zonose ant aukštesnių pastatų iškėlėme 
juodas vėliavas. Bus daugiau

t
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MŪSŲ ŠEIMOSE

PAPROCKŲ ŠEIMOS DOVANA 
GIMNAZIJAI

Žinia

Pavasarį vieną pedagogą ta
rybos posėdį teko baigti ne
paprastai džiugia žinia: Pap
rockų šeima padovanojo gim
nazijai 10,000 dolerių. Tai a.a. 
ekonomisto Petro Paprocko, 
gyvenusio JAV, auka savo 
gimtajam kraštui, savo gimna
zijai. Beje, tokią pačią dova
ną gavo ir Kauno Vytauto Di
džiojo universitetas — jo al
ma mater. Palikimu pasirūpi
no velionio P. Paprocko sesuo 
dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė, gyvenanti New 
Yorke.

Štai jos laiškų ištraukos: 
„Savo mirusio a.a. brolio 
10,000 dolerių palikimą skiriu 
Zarasų dabartinei 'Ąžuolo’ 
gimnazijos bibliotekai, kad ji 
būtų aprūpinta literatūra ir 
naujausiomis mokslo priemo
nėmis. Pinigai bus įteikti (o 
gal yra įteikti) per mūsų 
'Tautos fondo’ atstovę”. Ir 
kito laiško fragmentai: „Po 
Velykų švenčių poilsio pradė- 
kit ruošti 10,000 dolerių są
matą, nes, kaip a.a. brolio 
Petro, taip ir mano a.a. ’na- 
tūralizuoto zarasiečio’ vyro 
Juliaus ir mano svajonė yra 
šią taip svarbią švietimo ins
tituciją padaryti naudingu 
mųsų kraštiečiams kultūros 
židiniu, kuris, 1918 m. Lietu
vai Nepriklauosomybę atga
vus, direktoriaus dr. kun. J. 
Steponavičiaus pastangomis 
buvo įkurtas ir išugdė tiek 
dąųg_. 'naudingų ir garbingų 
ne tik Zarasams, bet ir visai 
mūsų Tėvynei sūnų ir dukte
rų. Tad dabar po 50 metų so
vietų taip žalingos okupacijos 
Jums tenka atsakomybė už 
išauklėjimą ir išmokslinimą 
mūsų kraštiečių, o mes, kiek 
galėdami, stengsimės padėti 
jums, nes mažos tautos pa
saulyje yra garsios ne dėl 
turtų (Estija, Suomija ir kt.), 
bet dėl išsilavinimo ir tautinio 
susipratimo, nes valstybė be 
tautybės yra medis be žievės. 
Baigdama linkiu jums ir jūsų 
bendradarbiams linksmų 
švenčių, fizinės ir dvasinės sti
prybės šiame taip šiais laikais 
reikalingame atstatymo dar
be. Jūsų kraštietė dr. K. Pa- 
prockaitė-Šimaitienė. Adre
sas: Širdis — Zarasuose, na
mai New Yorke”.

Ne vieno mokytojo širdį ta
da užplūdo dėkingumas ir 
džiaugsmas, akyse suvirpėjo 
ir ištryško ašara. Tada visi pa
jutome tikrą ir nuoširdų šių 
žmpnių gerumą, dosnumą, rū
pestį dėl tautos ateities, mei
lę ir pagarbą gimtajam kraš
tui. Tikrą patriotizmą šiais 
svyravimų, netikrumo ir nu
sivylimų laikais...

Petras Paprockas su seseria Konstancija Paprockaitė Šimaitiene

Petras Paprockas ir jo 
artimieji

Petras Paprockas (1908- 
1981), diplomuotas ekonomis
tas, korporacijos „Neo-Lith- 
uania” valdybos narys, visą 
gyvenimą rūpinosi Lietuvos 
reikalais, tikėjo, kad gimtasis 
kraštas bus dar laisvas ir kad 
atsiras galimybė sugrįžti. Šiai 
svajonei nebuvo lemta išsipil
dyti.

Petras Paprockas gimė 
Maskvoje, bet užaugo Zara
suose, nes tėvai su mažais vai
kais (sūnumis Vaclovu ir Pet
ru bei jaunesnėmis sesutėmis 
Konstancija ir Aleksandra) 
grįžo į Lietuvą, 1932 metais 
jis baigė Zarasų gimnaziją, 
kurią visą gyvenimą minė
jo geru žodžiu, ypač vertino 
direktorių J. Steponavičių. 
Trejus metus dirbo Zarasų li
goninėje ūkvedžiu. 1935 me
tais susitaupęs pinigų išvyko 
į Kauną, kur jo vyresnis brolis 
Vaclovas jau studijavo medici
ną. Gavęs tarnybą Finansų 
ministerijoje, įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisės 
fakulteto ekonomikos skyrių. 
Studijas baigė 1939 metais. 
1941 metais buvo partizanų 
grupėje, kuri rūpinosi apsau
goti tiltus per Nemuną. Trau
kiantis bolševikams tiltus pa
vyko apginti, bet daug bendra
žygių žuvo. 1944 metais pasi
traukė iš Lietuvos, iš pradžių 
apsistojo Austrijoje, o vėliau 
Šveicarijoje. 1950 metais išvy
ko į JAV. Gavo darbą Emer
son radijo ir televizijos fabri
ke, čia išdirbo iki pensijos. 
Labai domėjosi Lietuvos rei
kalais, aktyviai dalyvaudavo 
korporacijos „Neo-Lithuania” 
sueigose. Paklaustas žmonių, 
kaip jis jaučiasi gyvendamas 
JAV, atsakydavo: „Be savo 
Tėvynės aš jaučiausi lyg žir
nis, išlindęs iš betono šaligat
vio plyšio, ne gyvenu, bet ve
getuoju svetimų man gatvių 
labirintuose”. 1981 m. sausio 
24 d. mirė, palaidotas Brook
lyne. 1992 metais jo palaikai 
buvo perlaidoti gimtųjų Za
rasų kapinėse, šalia tėvų Sta
sio ir Anelės Paprockų. Tuo 
pasirūpino sesuo K. Paproc- 
kaitė-Šimaitienė.

Paprockų vaikai — Vaclovas 
ir Konstancija — baigę medi
cinos, o Petras ir Aleksandra 
— ekonomikos mokslus. Bro
lis Vaclovas mirė 1966 me
tais. Amerikoje dabar gyvena 
seserys. Dr. Konstancija Pa- 
prockaitė-Šimaitienė ne kartą 
lankėsi Zarasuose.

Nenumaldomas jausmas

1992 metais dr. Konstanci
ja Paprockaitė-Šimaitienė at-

Kazimieras (Kaziukas) Bagdady po sunkių egzaminų labai sėkmingai įstojo į garsiąją Avery Coonley mokyklą, 
Downers Grove, IL, kurioje dalyvaus ikidarželinėje programoje. Kaziukas tęs mokslą ir šeštadieninėje Maironio 
lituanistinėje mokykloje, ikidarželiniame skyriuje. Valio Kaziukui, juo didžiuojasi mamytė Irena ir tėtis Bryan.

siminimuose „Praeities aki
mirkų atgarsiai” apie viešna
gę tėviškėje rašė: „Sudiev, 
gražioji tėviške manoj...) Lie
ku tau amžinai dėkinga už 
suformuotą mano vidinį pa
saulį: meilę Kūrėjui, tėvynei, 
mokslui, menui, grožiui, gė
riui ir žmonėms. Jais tu pa
dėjai man, svetur gyvenant, 
ne tik išlaikyti garbingą lietu
vių tautos vardą, bet ir ne
ištirpti lyg druskai vandeny
ne”. (...) „Mano keturių dienų 
viešėjimas Zarasuose prabėgo 
lyg kino filme. Jis ne tik su
grąžino mane į praeitį, bet ir 
patvirtino, kad mano į tėviškę 
giliai įleistų šaknų niekas iš
rauti nepajėgs. O taip pat nie
kas negalės nuslopinti mano 
meilės, kuri spindi kiekvie
noje jos smėlio dulkelėje ir 
kiekviename lašelyje jos, mels
vųjų vandenų. Ir ji spindės tol, 
kol suksis mano spalvinga 
gyvenimo juosta”.

Tai — ne vieno žmogaus, tai 
— visos Paprockų šeimos gy
venimo nuostata.

Dovana

Gimnazijoje baigėsi egzami
nų šurmulys. Tiek gimnazis
tai, tiek mokytojai džiaugėsi, 
kad bibliotekoje ir skaitykloje 
galėjo rasti daug daugiau ver
tingų žodynų, enciklopedijų 
reikalingos grožinės bei moks
linės literatūros. Mokytojai ir 
mokiniai džiaugiasi pirmuoju 
tomu ir laukia užprenume
ruotos „Visuotinės lietuvių en
ciklopedijos” likusių devynio
likos tomų. Džiugu, kad rug
sėjo mėnesį skaitykloje bus 
įrengti dar penki kompiute
riai, jie bus pažymėti lipduku 
„P. Paprocko dovana ‘Ąžuolo’ 
gimnazijai. Pedagogams da
bar lengviau organizuoti pa
mokas: gerai veikia naujas 
kopijavimo aparatas, yra keli 
grafoprojektoriai. Padėkos 
raštus ir nominacijų diplomus 
moksleiviai gavo jau laminuo- 
tus nauju laminavimo apara
tu.

Dr. Konstancijos Paprockai- 
tės-Šimaitienės, a.a. jos 
brolio Petro Paprocko ir visos 
Paprockų šeimos rankų, šir
džių šiluma, nepaprastų ir ne
išduotų jaunystės idealų grožį 
gimnazijos bendruomenė jau
čia kasdien, kai tenka prisi
liesti prie knygų, dovanotų ir 
anksčiau, prie leidinių ir daik
tų, nupirktų dabar už paau
kotus pinigus.

Gimnazijos bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja už dovaną, 
kurioje įžvelgė didelę meilę ir 
pagarbą gimtinei, dovaną, per 
kurią pajuto išsaugotus idea
lus ir vertybes, už dovaną, 
kuri atskleidė pasitikėjimą.

Elena Gaidamavičienė 
Zarasų „Ąžuolo”

gimnazijos direktorė

JURGIO LAMPSAČIO 90-SIS 
GIMTADIENIS

Jurgis Lampsatis, lietuvių 
evangelikų-liuteronų „Tėviš
kės” parapijos buvęs ilgametis 
choro dirigentas, apsuptas iš 
Berlyno atvykusios dukrelės 
dr. Ramintos, vaikaičių Indrės 
ir Jonuko, sesutės Gretos 
Bražinskienės, „Tėviškės” pa
rapijiečių ir draugų, š.m. vasa
rio 3 d. šventė savo 90-jį gim
tadienį, mintimis skrisdamas į 
netoli Klaipėdos miesto buvu
sius gimtuosius Mozūriškius, 
kur kadaise iš jų šulinėlio 
vandenėlį gėrė ir su sesute 
Greta bei kitais broliais 
vaismedžių sode obelyje laipio
davo. Bet prieš kurį laiką nu
vykęs į gimtinę neberado ten 
nei to šulinėlio, nei tos obe
lies, gimtųjų namų vietoje tik 
nieko nebesakančius laukus.

1912 m. vasario 3 d. jam 
išvydus pasaulį, visa aplinka 
buvo ten pilna gyvybingumo. 
Trušeliuose lankė pradžios 
mokyklą, Klaipėdos mieste 
Spartesniąją gimnaziją. Apsi
sprendęs būti mokytoju, Mo
kytojų seminarijoje nuo 1927 
iki 1933 m. studijuoja pedago
giką. Čia visam jo vėlesniam 
muziką liečiančiam gyvenimui 
didelę įtaką turėjo Šv. Jono 
bažnyčios vargonininkas ir 
muzikos mokytojas V. Voska, 
baigęs muzikos studijas Ber
lyne ir susidomėję prūsų lietu
vių liaudies giesmėmis, kurias 
jis rinko, harmonizavo, studi
javo ir savo dėstymo metodu 
liko nepamirštamas jo auklėti
nių tarpe.

Jaunasis mokytojas, pradė
jęs mokytojauti rašytojos Ie
vos Simonaitytės tėviškės pra
džios mokykloje Vanaguose, 
buvo pašauktas atlikti karinę 
prievolę. Kariuomenėje lanky
damas P.L.P. karo mokyklą, 
įsigijo jaun. atsargos leitenan
to laipsnį, o išėjęs į atsargą, 
mokytojavo Šilutės vidurinėje 
mokykloje, dėstydamas vo
kiečių kalbą, muziką; vadova
vo ir mokinių chorui.

Lietuvai netekus Klaipėdos 
krašto, Lietuvos Švietimo mi
nisterija Jurgį Lampsatį pa
skyrė Žagarėn, o kiek vėliau 
pradžios mokyklos vedėju į 
Joniškį. Po vienerių metų 
įsigijęs metų švietimo mini
sterijos vidurinės mokyklos 
mokytojo cenzą, mokytojavo 
Joniškio gimnazijoje. Čia susi
pažino ir vedė tos pačios gim
nazijos mokytoją Palmyrą Ku
traitę. Juodu Joniškio gimna
zijoje liko iki 1944 m., kol pri
artėjęs karo frontas privertė 
ieškoti saugesnės vietos Va
karuose.

Jurgis Lampsatis, su jauna 
žmona Palmyra atsidūręs Vo
kietijoje, 1945 m. pradėjo 
dėstyti vokiečių kalbą Augs- 
burg-Hochfelde įsteigtoje lie

tuvių gimnazijoje. 1949 m. 
juodviem pasisekė išvykti į 
Ameriką. Apsigyvenęs su 
žmona Čikagoje, įvairiose fir
mose dirbo braižytoju, iki 
išėjimo į pensiją. Jurgis ir Pal
myra Lampsačiai 1950 m. čia 
susilaukė dukrelės Ramintos.

Be kasdieninių tarnybinių 
pareigų įstaigose, jis pašventė 
laiko ir lietuviškai veiklai; 
„Tėviškės” parapijos choro 
įsteigėjui Martynui Lacyčiui 
sulaukus garbingo amžiaus ir 
atsisakius vadovauti chorui, 
chorvedžio pareigoms pakvies
tas Jurgis Lampsatis. šias pa
reigas jis su dideliu atsidėjimu 
vykdė nuo 1959 iki 1980 metų. 
Tuo metu kompozitorius Vla
das Jakubėnas artimai ben
dradarbiavo su „Tėviškės” pa
rapijos choru, harmonizuo
damas jam lietuvių liaudies 
giesmes, dažnai net akompa
nuodamas choro ir solistų pa
sirodymams parapijos bažny
čioje. Prof. Vladas Jakubėnas 
sukūrė „Tėviškės” parapijos 
chorui dvi kantatas: „Prisi
kėlimas: ir „Pranaše Didis”. 
Choras įgiedojo net dvi plokš
teles: „Liaudies giesmė” ir 
„Pranaše Didis”.

Jurgio Lampsačio paruoštas 
choras giedodavo ne tik šven

PASKUTINIAI ATSISVEIKINIMAI SU BERNARDU 
BRAZDŽIONIU

„O dabar dedu aš tašką", - pasakė mylimas poetas, baigdamas skaityti savo eiles knygos „Poetas Bernardas 
Brazdžionis grįžta į Lietuvą" pristatyme Los Angeles, CA, 2002.06.01. Nuotraukoje: Aldona Brazdžionienė, Ber
nardas Brazdžionis, su meile gėlę įteikianti lietuvaitė - „Spindulio" šokėja Aušra Venckutė. Už jos - 
Brazdžioniu dukraitė Bitutė Trotmanaitė.

Poetas mirė po mėnesio, liepos 11 d., Los Angeles. Poeto kūnas pervežamas į Lietuvą ir bus 
palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Bernardo Brazdžionio paskutinio pagerbimo iškilmės vyks: šv. Rožinis - liepos 16 d., laidotu
vių šv. Mišios - liepos 17 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles. Liepos 29 d. Vilniaus Arki
katedroje vakare - šv. Rožinis, o liepos 30 d. rytą - šv. Mišios; liepos 30 d. Kauno Arkikatedroje 
vakare - šv. Rožinis, liepos 31 d. iš ryto - šv. Mišios.

Šeima steigia Bernardo Brazdžionio fondą, teiksiantį metinę stipendiją studentui, studijuo
jančiam lietuvių literatūrą. Fondą administruos Lietuvių fondas. Vietoj gėlių šeima prašo siųsti 
aukas Lietuvių fondui, nurodant Bernardo Brazdžionio fondą, adresu: Lietuvių fondas, Lithua
nian Foundation, Ine. 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Jūratės Venckienės nuotr.

čių metu pamaldose, bet ir 
Verbų sekmadieniais, atlikda
mas tradicinių „Giesmių va
karų” programas „Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje. Jo vado
vaujamas choras atlikdavo ne 
tik giesmių, bet ir dainų pro
gramas ir už parapijos ribų. 
Talkino Lietuvių operos cho
rui, statant G. Verdi „Re
ąuiem” ir B. Markaičio „Vil
niaus varpus”, atliko Vlado 
Jakubėno „De Profundis”, da
lyvavo 1973 m. lapkričio 23 d. 
kompozitoriaus Vlado Jakubė
no 50 metų kūrybos sukakties 
koncerte. Jurgio Lampsačio 
vadovaujamas „Tėviškės” pa
rapijos choras giedojo Toronto 
evangelikų Išganytojo parapi
jos 10 metų sukakties mi
nėjime ir ten vykusioje Dainų 
šventėje bei 1976 m. Vasario 
16-sios minėjime Čikagos Ma
rijos vardo gimnazijoje. Jo 
vadovaujamas choras giedojo 
bažnyčioje ir 1977 m. ba
landžio 3 d. „Tėviškės” parapi
jos 25 metų sukakties metu. 
Jurgio Lampsačio dukra Ra
minta, dabartinė pianistė, 
mokslininkė ir pedagogė Vo
kietijoje, dažnai padėdavo cho
rui akompanavimu. Galiausiai 
1981 m. balandžio 12 d. 
„Giesmių vakaro” metu jis di
rigento lazdelę perdavė jau
nam muzikui Arūnui Kamins
kui su įsitikinimu, kad jis tęs 
toliau šią ilgą choro tradiciją.

Jurgis Lampsatis, šiandien 
būdamas fiziškai ir dvasiškai 
labai judrus, priklauso parapi
jos pamaldų, muzikos ir gies
myno leidimo komitetams, ak
tyviai reiškiasi ir Mažosios 
Lietuvos lietuvių organizaci
jose, yra Mažosios Lietuvos 
fondo ir Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugijos valdybų narys.

„Tėviškės” parapijos baž
nyčioje š.m. vasario 3 d. pa
maldų metu šį buvusį choro 
vadovą pasveikino parapijos 
klebonas vysk. Hansas Dum- 
pys, o „Tėviškės” parapijos da
bartinės vadovės Jūratės Luk- 
minienės vadovaujamas cho
ras pasveikino jį su Josef 
Haydn kūryba. Po to Hambur
go Muzikos akademijos absol
ventė graikų/vokiečių kilmės 
Sandrina Ost, dr. Ramintai 
Lampsatytei akompanuojant, 
atliko Stephen Adams „The 
Holy City” ir Wolfgang Ama- 
deus Mozart „Agnus Dei” — 
Litaniae lauretanae.

Po pamaldų dr. Raminta 
Lampsatytė pakvietė para
pijiečius ir svečius į parapijos

Muz. Jurgis Lampsatis

salę dar prie trumpos jos 
tėvelio Jurgio Lampsačio gim
tadieniui skirtos programos ir 
užkandžių. Čia senelio garbei 
vaikaitis Jonukas pianinu at
liko kelias ištraukas iš Lud- 
wig van Beethoven ir Johann 
Sebastian Bach kūrybos, o In- 
drutė buvo pasirinkusi Wolf- 
gang Amadeus Mozart ir 
Franz Schubert, o Sandrinos 
Ost atliekamus italų kompozi
torių kūrinius pianinu pa
lydėjo dr. Raminta Lampsa
tytė. Po šios trumpos pro
gramos Jurgį Lampsatį sveiki
no „Tėviškės” parapijos vardu 
jos pirmininkas Kasparas 
Vaišvila, choro valdybos pir
mininkas Leonas Gružas, 
parapijos moterų draugijos 
vardu Ida Jonušaitienė, kun. 
Valdas Aušra savo šeimos ir 
Ziono ev. liut. lietuvių parapi
jos vardu, kun. diakone Erika 
Brooks savo šeimos ir ev. re
formatų išeivijos bažnyčios 
vardu, perduodama sveikini
mus ir išeivijos lietuvių evan- 
gelikų-reformatų bažnyčios 
kolegijos prezidentės, kura
torės Halinos Dilienės. Sveiki
no ir Petras Petrutis, buvęs il
gametis lietuviškos radijo 
laidos „Margutis” vadovas, 
prisimindamas seną su jubi
liatu pažintį. Su sveikinimais 
neatsiliko ir buvęs Jurgio 
Lampsačio mokinys Algirdas 
Jonušaitis, „Tėviškės” parapi
jos choristė Aldona Buntinaitė 
bei dabartinė chorvedė Jūratė 
Lukminienė, įteikdamos jubi
liatui puokštę gėlių. Tada visų 
dalyvių bendrai jam palinkėta 
dar ilgų, sveikų ir laimingų 
metų.

Jubiliatas dėkojo visiems už 
gerus žodžius, net nenorėda
mas tikėti, „kad šiandien į 
savo gyvenimo knygą galiu 
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Trumpai apie viską
• Ignalinos atominės 

elektrinės peizažas, iš tolo 
atpažįstamas iš aukštų tri
gubų ventiliacįjos kanalų, ne
tolimoje ateityje pavirs griuvė
sių peizažu. Jau dabar apleis
tos elektrinės III ir IV bloko 
teritorijos bado akis netvarka, 
tačiau nekelia grėsmės aplin
kai ir žmonėms. I ir II bloko 
teritorijos ir sustabdžius elek
trinę dėl aukštos radiacijos ke
lis tūkstančius metų kels pa
vojų žmonių sveikatai. Šių 
blokų išardymas •— ypač Šim
kus ir pavojingas darbas.

* Artėjančiuose savival
dybių tarybų rinkimuose 
žada dalyvauti per 100 parla
mentarų. Lietuvos Konstituci
joje įrašyta, kad „Seimo nario 
pareigos, išskyrus jo pareigas 
Seime, nesuderinamos su jo
kiomis kitomis pareigomis vals
tybinėse įstaigose ir organi
zacijose”. Jis gali būti skiria
mas tik premjeru ar ministru. 
Tačiau Lietuvos įstatymai ne
draudžia parlamento nariams 
tuo pat metu būti ir tautos 
atstovais vietinėje valdžioje.

* Pietų Korėjos verslovės
Samsung Electronics” užsa
kymai 2.3 karto paaugino 
UAB „Šiaulių tauro televizo
riai” pardavimus šių metų I 
pusmetį, palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai. Ben
drovė, dabar apie pusę visų 
televizorių gaminanti naujam 
užsakovui, pasiekė 49.56 mln. 
Lt apyvartą. (VŽ, Elta)

Mažinamos rengimuisi Lietuvos 
narystei ES skirtos lėšos

Atkelta iš 1 psl.
— darbuotojų atlygini

mus bei dalį komandiruočių.
Nuo 2003 m. Lietuva gaus 

teisę siųsti į EP savo atstovus 
dalyvauti jo darbe stebėtojo 
teisėmis. ES nare tapusi Lie
tuva Europos Parlamente tu
rės 12 atstovų. Seimo narių, 
stebėsiančių EP veiklą, kelio
nėms į Briuselį ir Strasbūrą 
bei pragyvenimui numatoma 
skirti 1.8 mln. litų. Seimo na
riai į EP posėdžius turės vykti

Bažnyčios vadovai nepritaria 
referendumui dėl NATO

Atkelta iš 1 psl.
nei apie NATO, tačiau

Bažnyčia turi rūpintis žmonių 
saugumu ne tik amžinybėje, 
bet ir čia, žemėje”, teigė jis. 
Pritardamas, kad Lietuvos gy
ventojams turėtų būti leista 
išsakyti savo nuomonę dėl 
valstybės ateities, S. Tamke
vičius pažymėjo, kad referen
dumo organizavimas dabar,

Lietuvai reikalingas žiniasklaidos 
žvilgsnis „iš šalies’*

Atkelta iš 1 psl.
keistis Lietuva galėjo todėl, 
kad spaudos laisvė mūsų ir ki
tose panašaus likimo šalyse 
tapo norma”, tikino V. Adam
kus.

Prezidentas teigė, jog Šian
dien Lietuvoje apie įvykius 
valstybėje ir pasaulyje infor
muoja daugiau nei 30 radijo 
stočių, leidžiama daugybė 
laikraščių bei žurnalų, veikia

Ambasadorius 
V. Ušackas

Maryland’e pristatė
Lietuvos siekius

Atkelta iš 1 psl.
4 d. priimtą nutarimą, re
miantį NATO plėtrą. Nutari
mas buvo nusiųstas JAV pre
zidentui ir Kongreso nariams.

Susitikime taip pat buvo 
kalbama apie Lietuvos ir Ma- 
ryland valstijos ekonominį 
bendradarbiavimą. V. Ušac
kas kvietė P. Glendening bei 
valstijos Komercijos departa
mento atstovus paskatinti ver
slininkus aktyviau investuoti 
Lietuvoje.

* Trys iš aštuonių būsimų 
Kauno elektrinės pirkėjų
atsisakė dalyvauti jėgainės 
pirkimo konkurse. Raštu apie 
tai pranešė JAV, Turkijos ir 
Danijos energetikos bendrovės 
„National Fuel Company”, 
„AK Enerji” ir „Elsam”. Visos 
jos buvo pripažintos atitinkan
čiomis konkurso reikalavimus 
ir įsigiję po 5,000 eurų kainuo
jančius dokumentų paketus. 
„Jos pamatė konkurentus ir 
tikriausiai suprato, kad nėra 
šansų laimėti”, spėjo elektri
nės vadovas. Anot jo, visi pen
ki likę kandidatai yra labai 
rimti, o nugalėtoju taps pasiū
lęs didžiausią kainą. <bns>

* Didžiausią sostinės ga
leriją „Vartai” vieną dieną 
okupavo Vilniaus ir kitų mies
tų vaikų globos įstaigų auk
lėtiniai. Meno paslapčių juos 
čia mokė žinomi tapytojai, 
skulptoriai, grafikai. Visi dai
lininkai tvirtino norintys, kad 
našlaičiams ir tėvų globos ne
tekusiems vaikams skirti ren
giniai taptų tradiciniai.

* l viešosios nuomonės ir 
rinkos studijų „Spinter” 
klausimą, ar Lietuvoje reikė
tų legalizuoti naminės deg
tinės gamybą ir prekybą, tei
giamai atsakė 26.7 proc. ap
klaustųjų, o 39.4 proc. teigė 
pritariantys, tačiau su išlyga, 
jog reikėtų legalizuoti gamybą 
tik savo reikmėms. Už prosti
tucijos legalizavimą apklau
soje „taip” atsakė 12.1 proc.

du kartus per mėnesį dalyvau
ti po savaitę trunkančiose se
sijose.

856,000 litų numatyta skir
ti Seimo delegacijos dalyvavi
mui Konvente dėl ES ateities, 
tačiau kol kas dar nėra aišku, 
kiek lėšų Seimo į Konventą 
deleguotiems keturiems parla
mentaram skirs ES.

Parlamentinio Europos rei
kalų komiteto (ERK) veiklai ir 
jo narių komandiruotėms nu
matyta skirti dar 100,000 litų.

kai lapkritį Prahoje spręsis 
NATO plėtros klausimas, bū
tų žalingas.

„Apie stojimą į NATO mes 
visi mąstėme 11 metų, tačiau 
tik dabar pradėtas kelti refe
rendumo klausimas. Akivaiz
du, kad kažkokios jėgos nori 
šiam šalies siekiui sutrukdyti”, 
kalbėjo Kauno arkivyskupas 
metropolitas.

politiškai nepriklausomos vals
tybinės ir regioninės televizi
jos stotys.

Apie 300,000 ištikimų klau
sytojų Lietuvoje turi „Laisvo
sios Europos” radijas, tai reiš
kia, kad maždaug kas dešim
tas Lietuvos gyventojas kas
dien klausosi iš Prahos studi
jos transliuojamų programų 
lietuviškai, tvirtino V. Adam
kus.

Punsko klebonas 
„perkrikštijo”

lietuvius 
Atkelta iš 1 psl. 
taip pat religinio gyvenimo 
srityje, norime tvirtai pabrėž
ti, kad tokiems veiksmams 
nepritariame, nes nežinome jo 
šaltinių ir motyvų. Mūsų giliu 
įsitikinimu, toks veiksmas su
riša rankas mums, tėvams, ir 
įžeidžia priimančio Sutvirtini
mo sakramentą jaunimo oru
mą”, rašo Punsko tikintieji.

Dauguma iš maždaug 1,000 
žmonių, gyvenančių netoli sie
nos su Lietuva esančiame 
Punske, yra lietuviai.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

BIUDŽETAS IR SVARBIAUSIŲ 
SKOLŲ MOKĖJIMAS

Tęsinys iš 2002.07.13. Žmonės, 
;urintys skūlų, turi nuspręsti, 
kas labiausiai reikalinga šei
mai — paprastai maistas, dra
bužiai, pastogė, buitiniai pa
tarnavimai. Nėra magiškos 
lentelės, pagal kurią būtų ga
lima nuspręsti, kokios skolos 
turėtų pirmiausia būti moka
mos. Kiekviena situacija yra 
kitokia. Specialistai pateikia 
16 taisyklių, pagal kurias 
žmogus gali nustatyti skolų 
mokėjimo pirmumus.

Mokėtinos svarbiausios 
skolos:

1. Pirmiausia reikia užmo
kėti, kas labiausiai reikalinga 
šeimai. Paprastai tai yra 
maistas ir būtini medicininiai 
patarnavimai.

2. Tada mokėti reikia su na
mais surištas sąskaitas — na
mo paskolą ar nuomą už butą. 
Jei namas nuosavas, reikia 
mokėti nuosavybės mokesčius, 
nebent jie yra įskaičiuoti į 
namo skolos mokėjimus. Jei 
turite Condo — jo mokesčius, 
ar „mobile home” — sklypo 
mokesčius. Tų skolų nemo
kant, galima juos prarasti.

3. Reikia mokėti minimumą 
reikalaujamos sumos už pa
grindinius buitinius patarna
vimus (elektra, dujos, telefo
nas, vanduo), norint, kad jų 
tiekimas nebūtų nutrauktas.

4. Tada reikia mokėti už au
tomobilį ar jo nuomą,jei auto
mobilis jums būtinai reikalin
gas. Jei žmogui yra reikalin
gas automobilis nuvažiuoti į

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS”
JAV LB Socialinių reikalų 

tarybos padalinys, įsteigtas 
1991 m. sausio mėn, tęsia 
savo veiklą, vadovaudamasis 
vienu pagrindiniu tikslu: su
teikti specifinę pagalbą Lietu
vos vaikams su ortopedine ne
galia ir nudegimų trauma.

LVV komitetą sudaro šie as- 
įmenys: pirmininkė — Gražina 
Liautaud, pirmininkės padė
jėja — Irena Blinstrubienė, 
vicepirmininkė — Birutė Ja
saitienė, sekretorė — Aldona 
Šmulkštienė, iždininkas — 
Antanas Valavičius, Chicago 
Shriner’s ligoninė — Marija 
Kriaučiūnienė, lėšų telkimas 
— Birutė Augaitienė, Vilniaus 
operacinė — Dana Kaunienė, 
informacija — Jūratė Bud
rienė, reikalų vedėja — Birutė 
Jasaitienė.

Skyrių valdybų pirmininkės: 
Los Angeles — Danguolė Na
vickienė, St. Petersburg-Tam- 
pa — Vida Meiluvienė, Lietu
va — Elena Gervickienė.

Šalia LVV komiteto, Či
kagoje ir kituose skyriuose yra 
sudarytos grupės savanorių, 
kurie aukoja savo laiką, globo
dami į tų vietovių Shriner’s 
ligonines atvežtus vaikus bei 
jų globėjus. Savanoriai vežioja 
vaikus ir jų globėjus-tėvus į 
ligonines tyrimams, operaci
joms, gydymui, vertėjauja, 
supažindina su Amerika, jos 
aplinka ir gyvenimu. Šių as
menų, kurių skaičius siekia 
per šimtą, indėlis į LVV komi
teto veiklą ir darbus yra ne
apskaičiuojamas.

LVV Lietuvos skyriaus val
dybą sudaro ir jai savano
riškai talkininkauja, pagal 
išgales, JAV-bėse gydytų vai
kų tėvai. Nuo pat įsisteigimo 
iki šiandien JAV-bių Shri
ner’s ligoninėse gydėsi/gydosi 
per 180 vaikų. 2000 metais tik 
Čikagoje gydėsi 13 vaikų, o

darbą, ar kitam kokiam bū
tinam transportui, svarbu, 
kad už automobilį būtų moka
ma. Jei automobilis reikalin
gas, kad galėtumėte išlaikyti 
darbą, tai jo paskolą reikėtų 
mokėti pirmiausia. Taip pat 
reikia mokėti už automobilio 
apdraudą, kitu atveju kredi
toriai gali paimti labai bran
gią apdraudą kliento sąskai
ta. Daugelyje valstijų nelegalu 
neturėti pagrindinio automo
bilio draudimo.

5. Reikia mokėti vaiko išlai
kymo skolas. Jos nepranyksta 
ir gali tapti didele problema, 
gresiančia net kalėjimu.

6. Income Tax — pąjamų 
mokesčiai — yra labai svarbu 
juos mokėti. Žmonės turi 
mokėti pajamų mokesčius, ku
rie nėra automatiškai išskai
tomi iš jų algos, ir turi pildyti 
federalinių mokesčių formas 
kasmet, jei ir negali užmokėti 
reikalaujamo balanso. Valdžia 
turi daug teisių ir būdų išsi
rinkti savo skolas, kurių kiti 
kreditoriai neturi. Ypač iš tų 
žmonių, kurie nepildo ar „už
miršta” užpildyti federalinių 
mokesčių formas.

Žemo pirmumo skolos.
1. Tai dauguma kredito kor

telių skolos, advokatų, dakta
rų ir ligoninių sąskaitos ir ki
tos skolos profesionalams, ne
uždarytos sąskaitos (open ac- 
counts) pas prekybininkus ir 
pan. Paprastai žmonės nėra 
uždėję jokio užstato už šias 
skolas. Retai šios rūšies kre-

2001 metais buvo gydoma 17 
vaikų. Shriner’s ligoninės Lie
tuvos vaikus gydo veltui. LVV 
komitetas iš sutelktų aukų ap
moka vaikams ir jų globėjams 
keliones bei išlaikymą Ameri
koje. Vieno vaiko ir kartu at
vykstančio globėjo išlaikymo 
vidurkis siekia apie 1,000 do
lerių mėnesiui (į tą kainą 
įskaitoma ir kelionės išlaidos). 
Gydymosi laikotarpis būna 
nuo trijų mėnesių iki metų lai
ko, o kai kada užtrunka ir 
dvejus metus. Kai kurie vai
kai, ypač gydomi Los Angeles 
nuo nudegimų, turi atvažiuoti 
du, tris ar ir daugiau kartų.

LVV Ortopedinė operacinė 
Vilniaus universitetinės Vai
kų ligoninės patalpose, įsteig- 
ta-atidaryta 1993 m. spalio 2 
d. Nuo tada iki dabar buvo jau 
dešimt, o vienuolikta numaty
ta 2002 metų vasario mėn. 
gale, LVV JAV Medicininio 
kadro kelionės savaitės dar- 
bui-mokymui Lietuvoje. Toms 
kelionėms vadovauja Chicago 
Shriner’s ligoninės vyriausias 
chirurgas dr. John L. P. Lu- 
bicky. Jis surenka specialistus 
chirurgus, dirbančius įvairiose 
JAV ligoninėse, kurie sutinka 
savo laiką ir sugebėjimus pa
aukoti Lietuvos vaikų gydy
mui, ir vežasi juos į Lietuvą.

Daktarų kelionių tikslas yra 
keleriopas: a. padėti suteikti 
Lietuvos vaikui kokybinę me
dicininę pagalbą, b. Vakarų 
pasaulio modernias medici
nines žinias perduoti Lietuvos 
daktarams. Viešnagės metu 
skaitomos paskaitos, atlieka
mos mokomosios operacijos, 
patikrinama-apžiūrima šimtai 
lietuvių vaikų ir sunkesniems 
ligoniams, kuriems gydymas 
dar nėra galimas Lietuvoje, 
redomenduojama atvažiuoti į 
Ameriką gydytis.

LVV ortopedinei operacinei

ditoriai gali pradėti iš jūsų 
rinkti skolą trumpu laiku, o 
daugelis jų net nebando su
rinkti skolų ilgesnį laikotarpi. 
Aišku, jog tas skolas reikės 
užmokėti kada nors, bet jos 
gali palaukti.

2. Skolos, kurių užstatas yra 
namų apyvokos daiktai, irgi 
yra žemo pirmumo skolos. 
Kreditoriai retai atsiima už
statytus namų apyvokos daik
tus, nes jie mažai verti, norint 
juos parduoti. Be to, sunku 
juos nusavinti be teismo eigos, 
kas užima laiko ir sudaro 
daug išlaidų.

3. Neperkelkite skolos į 
aukšto pirmumo skyrių, jei 
kreditoriai grasina paduoti jus 
į teismą. Paprastai tie grasini
mai neįvykdomi, o jei ir pa
duotų jus į teismą, tai už
trunka daug laiko ir daug 
šeimos nuosavybės negalima 
nusavinti.

Bet, iš kitos pusės, nemo
kėjimas nuomos, paskolos už 
namą ir automobilio skolos, 
tie dalykai gali greitai būti 
nusavinti.

4. Nemokėkite, jei yra geras 
teisinis apsigynimas dėl sko
los atmokėjimo. Keletas pa
vyzdžių teisinio apsigynimo — 
tai prekės, kurias nupirkote, 
buvo su trūkumu, ir kad kre
ditoriai prašo daug daugiau 
pinigų už jas, negu jie turėtų 
prašyti. Jei yra teisinis gyni
masis, klientas turėtų gauti 
teisinį patarimą, kad nuspręs
tų, kad toks gynimasis bus 
sėkmingas. Tačiau žinokite, 
kad yra labai pavojinga sulai
kyti namo skolos mokėjimą ar 
nuomos mokėjimą beteisimo 
patarimo (legal advice).

5. Teismo sprendimai pakei
čia pirmumo svarbą, bet ma
žiau, negu galvojama. Kai sko
lų rinkėjai turi jiems palankų 
teismo sprendimą, tai tokia 
skola turėtų būti perkelta į 
svarbesnio pirmumo eilę, nes 
kreditorius gali priversti, kad

gaunama įvairi įranga iš Ame
rikos ligoninių ir įmonių. Kai 
kurie reikalingi instrumentai 
ir įranga, pvz., sterilizavimo 
sistema, komitetui gavus pi
nigų, yra nuperkami. Tos 
įrangos vertė yra priskai
čiuojama jau iki kelių milijonų 
dolerių. Įrangos suradimu ir 
gavimu rūpinasi komiteto 
narė Dana Kaunienė ir Shri
ner’s ligoninės Čikagoje opera
cinės vyriausia gailestingoji 
sesuo Norene Jamieson.

Visos LVV komiteto išlaidos 
užmokamos Amerikos lietuvių 
aukomis. LVV komitetas per 
metus praveda tris pagrindi
nius lėšoms telkti vajus: du 
raštiškus aukų prašymus ir 
vieną renginį — „Šampano 
vakarą”. LVV komiteto skyriai 
savo vietovėse organizuoja 
įvairius lėšų telkimo vajus. 
LVV JAV medicininio kadro 
kelionės Lietuvon išlaidos ap
mokamos pavardės prašančio 
neskelbti asmens ir komiteto. 
Medicininio kadro narių iš
laikymą Lietuvoje parūpina 
Vilniaus universiteto Vaikų 
ligoninė. Įrangos siuntos LVV 
ortopedinei operacinei per
siunčiamos Lithuanian Mercy 
Lift dėka.

LW komitetas atvežė Lietu
vos operacinės daktarus į 
Ameriką stažuotis, pamatyti, 
susipažinti su vakarietiška 
medicinos technika, tiesiogiai 
patirti vakarietišką medicinos 
metodiką.

Daktarai chirurgai, kurie 
stažavosi Amerikoje yra: dr. 
Kęstutis Saniukas, Vilniaus 
universitetinės LVV Ortope
dinės operacinės vyriausias 
chirurgas (Amerikoje buvo du 
kartus), dr. Šarūnas Bernotas 
— buvo du kartus, anestezio- 
logė dr. Vida Meškienė, dr. 
Darius Radzevičius, plastinės 
chirurgijos specialistas Gele- 
žauskas, chirurgas dr. Virgili
jus Urbonavičius.
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teismo sprendimas būtų įvyk
dytas ir gali būti nusavinta 
tam tikra jūsų nuosavybė, 
taip pat kreditorius gali tada 
reikšti pretenzijų į jūsų algą 
ar banko sąskaitą. Grėsmės 
svarbumas priklauso nuo vals
tijos įstatymų, nuosavybės 
vertės ir kokios yra prasisko
linusiojo pajamos. Gali būti, 
kad jo turtas ir alga yra ap-. 
saugojami valstijos įstatymų 
(tai reikia patikrinti). Asmuo 
turėtų mokėti svarbesnias 
skolas pirmiau ir tada grįžti 
prie šių minėtųjų, ir jas už
mokėti.

6. Studentų paskolos yra vi
dutinio pirmumo skolų mokė
jimo eilėje. Šios paskolos tu
rėtų būti užmokėtos, prieš už
mokant žemo pirmumo skolas, 
bet tik užmokėjus pirminės 
svarbos skolas. Dauguma stu
dentų paskolų yra užtikrintos 
JAV-se. Įstatymai leidžia val
džiai specialiais būdais tas 
skolas išreikalauti, pvz., pasi
savinant „tax refund” — grą
žintus permokėtus mokesčius, 
yra specialios taisyklės, kurios 
gali paimti dalį algos ir taip 
pat nebesuteikti tolimesnių 
studentui paskolų.

7. Kreditorių skolų išreika- 
lavimo pastangos neturėtų 
niekada perkelti tų skolų iš 
žemesnės į aukštesnę pirme
nybės eilę. Klientai turėtų bū
ti mandagūs su skolų rinkė
jais, bet jie patys turėtų nu
spręsti, kurią skolą mokėti 
pirmiau, atsižvelgiant į savo 
šeimos padėtį. Skolų rinkėjai 
— „dėbt collectors” retai duo
da jums gerą patarimą. Klien
tas gali lengvai sustabdyti 
skolų rinkėjų kontaktus, o 
valdžia turi teisinių priemo
nių prieš skolų rinkėjų grasi
nimus — „collection harass- 
ment”.

8. Taip pat grasinimai, kad 
bus sugadinti kredito istorijos

Taip pat buvo atvežtos trys 
operacinės ir bendros prie
žiūros gailestingos seserys, 
dirbančios LVV ortopediniame 
skyriuje Vilniuje. Tai Rasa 
Ališauskienė, Janina Micke
vičienė ir Angelija Saulėnienė. 
Tikslas: jas supažindinti su 
Amerikos operacinės ir bend
ros priežiūros tvarka ligo
ninėje.

LVV komitetas yra dėkingas 
Lietuvių fondui už suteikiąmą 
finansinę paramą, kurios dėka 
Lietuvos daktarai gali atvykti 
į Ameriką ir tobulintis, susi
pažinti su naujais metodais. 
LVV komitetas dėkingas vi
siems Amerikos aukotojams 
už aukas ir pagalbą, be kurios 
šio projekto nebūtų galima 
įgyvendinti.

Pradėtą darbą LVV komite
tas yra pasiryžęs tęsti ir savo 
veiklą tobulinti, kad reikiama 
pagalba pasiektų kiek galima 
daugiau Lietuvos vaikų su or
topedine negalia ir nudegimo 
trauma. Taip pat komiteto sie
kis yra, kad Lietuvos daktarai 
ir jų turima technika galėtų, 
kaip galima greičiau, pasiekti 
Amerikos lygį ir Lietuvos vai
kai galėtų savo šalyje gauti 
tokią pat medicininę pagalbą,

Evaldas Norvilas — buvo vienas iŠ .Vaikų vilties" pacientų.

duomenys nemokant skolos, 
niekada neturėtų būti prie
žastimi tą skolą perkelti į 
aukštesnį skolos mokėjimo 
pirmumą. Daugeliu atvejų, 
kai skolų rinkėjai grasina pra
nešti apie skolų mokėjimo už
delsimą kredito biurams, kre
ditoriai jau yra pranešę kredi
to biurams apie to žmogaus 
sąskaitos stovį. Jei kreditorius 
to nepadarė, tai skolos rinkė
jas, pasamdytas to kredito
riaus, greičiausiai to nepada
rys.

9. Kito asmens pasirašyta 
jūsų skolos garantija. Pasi
rašytos kito skolos mokėjimo 
garantas turėtų būti traktuo
jamas kaip paties asmens sko
la. Jei klientas užstatė namą 
ar automobilį, kad gautų pas
kolą, tai yra aukšto pirmumo 
skola. Bet jei klientas nėra 
užstatęs namo ar automobilio, 
tai skola turėtų būti traktuo
jama kaip žemo pirmumo sko
la. Jei kitas asmuo garantavo 
— pasirašė, kad jūs gau
tumėte paskolą, o jūs esate ne
pajėgus ją atmokėti, tai tu
rėtumėte apie tai pranešti 
tam, kas pasirašė už jus, kad 
jis galėtų nuspręsti, ką daryti 
su ta skola.

10. Perfinansavimas retais 
atvejais yra atsakymas į jūsų 
skolų ir bėdų išsprendimą. 
Žmonės turėtų būti atsargūs 
dėl perfinansavimo. Tai gali 
kainuoti daug pinigų ir gali 
suteikti kreditoriams daugiau 
progų nusavinti jūsų turtą. 
Trumpalaikis skolų užtapy
mas gali virsti ilgalaike prob
lema.

Taigi atsargiai su skolomis, 
su pirkiniais. Nepirkite, jei 
neturite pinigų, o to daikto 
būtinai nereikia!

Naudotasi medžiaga iš ^Na- 
tional Consumer Law Center** 
leidinių.

kokia šiuo metu galima Ame
rikoje.

Los Angeles LVV sky
riaus veiklos santrauka.

Nuo 1992 m. Los Angeles 
gydėsi 22 vaikai. 14 su ortope
diniais negalavimais, 8 su nu
degimų randais. Nudegusiems 
tenka grįžti kelis kartus ir 
išbūti nuo šešių mėnesių iki 
metų LVV skyriaus globoje.

2001 metų vasarą Respubli
kinėje Vilniaus universiteti
nėje Vaikų ligoninėje, Trau
matologijos skyriuje buvo 
įrengtos keturios nudegimų 
gydymui palatos su filtruoja
mu oru, naujais baldais ir 
įvairia modernia nudegimų 
gydymui įranga. Taip pat buvo 
atremontuoti ir įrengti seselių 
bei daktarų kabinetai. Visa tai 
buvo įgyvendinta Kalifornijos 
lietuvių suaukotomis lėšomis. 
Viso projekto kaina maždaug 
70,000 dol.

Lietuvos „Vaikų vilties” komi
tetas yra įregistruotas, kaip 
ne pelno siekianti organizacija 
ir turi savo IRS numerį- (Pa
teikė Danguolė Navickienė — 
pirm.) Gražina Liautaud

Pranešimas JAV LB XVI Tarybos se

sijai

I
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Siūlo darbą

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams Turi turėti savo trans
portų u važmėti greitkeliais į

vakarinius priemiesčius.
Skambinti po. 6 v.v., 

tel. 815-439-0037.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir 1N 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S 1.500 iki $1,800. 
lel. 615-554-3161.

Babysitter Needed in Oak 
Lavvn Home.

$50 per day (3-4 days).
Gali Diane 708-229-9557.

Reikalingas žmogus, galintis remon
tuoti namus ir butus: lubas, grindis, 

sienas n santechnikų. Privalo turėti 2
melų sienų špakliavimo patirtį. 

Atlyginimas $10 j vai 
Tel. 773-719-4142. Paulius.

SIŪLOME DARBUS!
Gatl. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbų ir išvykti. 
Kreiptis:

ALL CARE 
Eniployment Agency 

Tel. 773-736-7900.

New Day Spa Opening Dovvners 
G rovė location.

Novv Hiring: Esxhetieians, Massage, 
Therapits and Manicurists.

Call Connie to sėt up an intervievv.
Tel. 708-945-8051.

Atlantic
xpress

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.
PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVIJĄ, ESTUĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8801 S 78 Th AVĖ. BR1DGEVIEW. IL 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CHICAGO, IL 60629
Tfcl: (77.1J-434-7919, Fax:(773J-434-7914

Siūlo mokytis

ILLINOIS M1LDLN TRAININO CENTER 
siūlo kursus:

* EKG, Phlebotomy, Medieal Computer 
Biling (buhalterija)

* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais Praktika 
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe

cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigė 
kursus gausite baigimo sertifikatą bei rezi

ume įsigykite profesijų, turinčių didelę pak
lausų. Sveikatos apsauga - viena sparčiausai 
augančių ir pirmoji iš sričių, kun alsistatine- 

|a po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!”

Būk protingas Pradėk didžiuotis savo 
laimėjimais bei sėkme.

Daugiau informacijos tel. 847-392-8080. 
Susikalbėsite rusiškai. 

Kvalifikuotiems studentams siūlome 
patogius apmokėjimo planus.

& DA
B & DA — vienintelė legali dantistu asistentu 
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų 

kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Mokykla ruošta šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
‘ Medicinos asistentus ir medicininės

sąskaitos

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

RHKMLNYS HJKJGRAFAVfc 
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 ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

Draudimo paslaugos

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas 

..sidtng", atliekami cemento, 
„plumbing" bet kiti namų 

remonto darbai.
„Licensed. insured. bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; „sidings”, 

„soffits", „deeks", „gutters”,plokšti 
n „shingle” stogai; cementas, 

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

AC HOftC CONSTRUCTION INC.

Licensed roofing contractor. 
Dengiame liauju konstrukcijų stogus, 
senus keičiame į naujus. Plokšti sto

gai, smulkūs stogų pataisymai.
Tel. 798-417-7833

Dedu medines grindis, 
keramikos plyteles, marmurą, 

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

dažymus, kitus namų darbus. 
Tel. 708-955-1392 ir 

708-460-9338.

Parduoda

9201 S. Cicero

Accent
Homefinders

Oak Lawn, Illinois 00453
Business 708-423-9111

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

Pager 312-707-6120 
Kės. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

-i Teiktu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

lį žemėssklypą.Veltui
„i įkainoju nekilnbfamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gjflt M gaunant finansinę paskolą

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonaviciusBhome.com

Siūlo finansavimą

GREIT PARDUODA
rJBTr—Landmark

properties

Bus. 773-229-8761 
ROS. 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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdoe Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar'priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

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

BIC1ENT INSTOANC1E AGENCY
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

AUIDMOBBJOf NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė 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 W. 95 St., Oak Lawn C 
708-423-5900 ;

Kirpėjų paslaugos

DMC
Ilona Retytė 
Tel. 847-668-6279
Negaiškite laiko, 
išnaudokite patį 
mažiausių procentų.

| • Dirbame su daugiau kaip 40 bankų
i • Patys mažiausi % visame IL 
!• Sutaupykite pinigų perfinansuojant 
[savo nekilnojamąjį turtą

Skambinkite, jei jus sudomino ši 
informacija.

Mes garantuojame sutaupyti 
jums pinigu.

i Audrius Mikulis Omu i
I Tel.: 630-205-9262 I
I Pager. 773-260-3404 l'ao™BRa*’5 I

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

optimaliausią finansavimą
b

l
l
l
1
l
l
l
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., 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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark, 608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60610 Chicago, IL 60607

312-644-7750 312-957-1994
pirm. - penkt. pirm. - penkt. nuo

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

KIRPĖJA, turinti didelę darbo

fjatirtį, kerpa vyrus ir moteris, 
ieka 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

Olympic Mortgage, Ine.
Illinois Residential Mortgage Licensee 

1127 Lake St.
Oak Park, IL 60301 

Tel. 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”

Ieško išsinuomoti

Ieškau kambario prie 

šeimos ir su maitinimu. 

Tel. 773-472-1249.

Siūlo išnuomoti

Nuosavame name išnuomoja
mas 1 miegamojo, naujai 

suremontuotas butas.
Tel. 708-443-5668.

Krautuvėlė „LIETUVĖLE

Vizos į JAV Lietuvoje.

Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 

773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728; 

ei. paštas: gitrama@hotmail.com

PERMANENT STATUS IN 
CANADAH!

9 yeart of experiente in immi 
gration to Canada 

Visit our vvebsite with over 
10,000 hits a day

www immigration-service.com

We can get all Information 
about your file by immigration 

offkers including points assessment.

CTS 773 237 0060

5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

Siūlome geriausias kainas kelionėms i Lietuvą bei l kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos Ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

.Draugo' skelbimų skyrius 
Tel. 1-773-585-9500

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

Tai puiki dovana jubiliejaus proga jūsų artimui!

Perkelkite mvo namu vMee kaiehrijM II ktedtenkaMM M»rMriaaia>VIIS I 
DVD. pvz. veatuvė*. krtlrttynoa Ir LL Iteaugoldte kkntyą alėteanrioni karteri*

e-mH: vlpMgrarthllnk.net 
VlpMfrU

tek ue-742-mz (Vllrtoraa) 
<3*-74t-l«74 (VtateU)

MOVING
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.

Always With 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 progorns
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėrhs
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

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

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Airport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus"* freųuent flyer program.

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

It’s Scandinavian

jonaviciusBhome.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis%40usa.com
mailto:gitrama%40hotmail.com
service.com
vlpMgrarthllnk.net
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.scandlnavlan.net


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

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

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti 
licenzija ir įdarbiname.

1-847-948 0994 arba 1-§47 138-58J8

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

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

ZITA
1-773-585 9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra

NINA
1-773-252 4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai,
2956 N. Mihvaukee, #200

Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453 5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

Vieną popietę, dirbdama 
viename dienos centre, Vil
niuje, Rita Venclovienė pano
ro aplankyti ligoninėjegulinčią, 
vieną iš šio centro vaikų, Mo
niką. Nuvykusi į ligoninę, nie
kas Ritos neklausė, ko atėjo, 
kur eina, ką nori aplankyti. 
Nuėjo tiesiai pas mergaitę, 
kuri labai džiaugėsi, pama
čiusi „tetą” Ritą, kurią jau 
keleri metai pažįsta. Niekas 
čia mergaitės nelankė. Ji 
skambindavo savo mamai 
kiekvieną dieną, bet mama 
jos nelankė. Ritai ten esant, 
ligoninė jai leido išsiregist
ruoti, nors ji buvo dar tik 12 
metų. „Niekas neklausė, kas 
aš esu, ar kur tą mergaitę ve
šiuosi . Niekas neprašė pasi
rašyti. Ar ne keista? — ste
bisi Rita. — Iš ligoninės bū
čiau galėjusi išsivežti svetimą 
vaiką”.

Kitas epizodas apie dienos 
centro vaikus, kuriuos ir aš 
turėjau laimės pažinti, su jais 
dirbti. Daugiavaikėje šeimoje, 
jų buvo šeši, tėvas beveik

AR RŪPINTIS LIETUVOS 
VAIKAIS?

neegzistavo. Jis kartais su
grįždavo, bet ir vėl juos palik
davo. Prie šeimos išlaikymo 
jis neprisidėjo, nes nuolatos 
buvo girtas. Ir motina dažnai 
buvo girta. Pragerdavo už 
vaikus gautą pašalpą, o tie vi
są mėnesį neturėdavo namuo
se nei duonos. Vaikai ateida
vo į dienos centrą pavalgyti, 
ruošti pamokas. Retkarčiais 
grįžęs girtas tėvas primušda- 
vo motiną vaikų akivaizdoje. 
Ne kartą buvo iššaukta grei
toji pagalba ir motina dėl to 
buvo vežama į ligoninę. Dėl 
neramumų namuose,1 vaikai 
prastai lankė mokyklą. Dienos 
centro darbuotojos, viską tą 
suregistravę, nutarė kreiptis 
į tinkamas įstaigas ir prista
tyti šios šeimos tragediją. Po 
ilgų „studijų” buvo nutarta 
vaikų motinai atimti moti
nystės teises. Vaikai buvo iš
dalinti po internatus. Kai su
žinojau, man buvo labai skau
du, kad vaikai išskirstyti. Dėl

vietų stokos apgyvendinti 
juos viename internate nebu
vo įmanoma. Vyriausias sū
nus, jau užaugęs, išėjo gyven
ti su tėvu. Dvi vyresniosios 
mergaitės buvo paliktos vie
name internate, du broliukai 
kitame, o pats mažiausias (2 
metų) kūdikių namuose. Taip 
praėjo gal pusmetis laiko. 
Vyresniosios dvi mergaitės 
ateidavo motiną aplankyti. 
Motina buvo labai pikta ir 
grasino mergaites primušti ar 
pasmaugti, jeigu jos negrįš 
namo. Viena mergaitė pabūgo 
motinos grasinimų ir grįžo. 
Antroji nusprendė, kad jai ge
riau gyvent internate. Po ku
rio laiko motina parsivedė ki
tus du vaikus. Ir vėl namuose 
tas pats siaubas. Ritos žinio
mis, tie vaikai dar tebegyvena 
su motina ir kol atitinkamos 
įstaigos „nutars”, kad motina 
eina prieš įstatymą, vaikai 
patirs dar daug bado ir girtos 
motinos kumščių bei grasi

nimų.
Kaip galime padėti tokiems 

vaikams? Dienos centruose 
galime nušluostyti ašaras, kai 
ateina iš po nakties su mėly
nėmis ant akies ar veido, ga
lime juos paguosti, galime rū
pintis, kad jie nenueitų mie
goti alkani, galime ir turime 
juos supažindinti su alkoholiz
mo liga, kuri yra užkrėtusi ne 
tik jų tėvus, bet ir visą aplin
ką, galime juos mylėti, rodant 
jiems geresnį rytojų. Daug keis 
pasakytų, jog tai „lašas jū
roje”. Bet... šv. Augustinas 
taip pat bandė jūrą perpilti 
šaukštu...

a.k.

KAIP GAILA...

Kaip gaila, kad „Lietuvos 
Vyliams”, atvažiuojantiems iš 
visos Amerikos, nebuvo pa
rinkta dalyvauti šv. Mišiose 
lietuviškos parapijos bažny
čioje! Kaip gražu ir didinga tai 
būtų! Gal dar ne vėlu pakeisti 
planus?

G. Santoski, Chicago, IL

LEONID
2881 N Milvvaukee 

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 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707

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

MADŲ KLAUSIMU
Stebint kasdieninį gyveni

mą, ar tai būtų nuvykimas į 
apsipirkimo centrą, maisto 
krautuvę, ar į bažnyčią, tenka 
pastebėti, kad didžioji dalis 
moterų dėvi kelnes... Savaime 
suprantama, kad tai labai pa
togu. Antra vertus, tiek sė
dant į automobilį, tiek lipant 
laiptais, jei bateliai yra aukš
tais kulniukais, reikia būti la
bai atsargioms, kad kulniukas 
neužkliūtų už sijono, kad ne
tektų nukristi ir užsigauti. 
Dėvint kelnes, tokių problemų

nėra. Žiemos šalčių metu kel
nės apsaugo blauzdas, o vasa
ros karščių metu trumpos kel
naitės labai padeda nesukais
ti. Paskutiniuoju metu madų 
žurnalai labai propaguoja kel
nes moterims. Taigi beveik jo
kio pasirinkimo nėra, kaip tik 
įsigyti gražias kelnes. O kaip 
tą reikia išaiškinti? Ar mote
rys trokšta tapti panašiomis į 
vyrus, ar tik siekia patogumo 
kasdieniniame gyvenime? At
rodo, kad tikslaus atsakymo 
negalima rasti, bet to fakto 
negalima paneigti, kad kelnės

yra patogiausia aprangos da
lis.

Tačiau, nagrinėjant tą prob
lemą iš kitos pusės, tenka 
klausti, kodėl joks vyras nie
kada nedėvi sijono ar kokio 
nors į jį panašaus drabužio? 
Net ir kunigus retai matome 
su sutanomis. Tai, atrodo, 
klausimas, į kurį atsakymo 
negalima rasti. Kalbant apie 
aprangą, mūsų spaudoje retai 
tenagrinėjama toji aktuali te
ma, nors kasdienio gyvenimo 
realybė reikalauja į tą prob
lemą pažvelgti blaiviomis aki

mis. Jei patogu, moteris gali 
dėvėti kelnes, tačiau vyrai ne
randa reikalo prisitaikyti sijo
nus. Populiariuose madų žur
naluose matome įvairaus kir
pimo kelnes moterims, bet vy
rai lieka su kelnėmis ir kakla
raiščiais. Peršasi išvada, kad 
sįjonas yra nepatogus drabu
žis. Gyvenimo realybė iš mūsų 
reikalauja patogaus prisitai
kymo prie dienos rūpesčių, 
tai, ar dėvėsime kelnes, ar si
jonus, nėra svarbu, bet svar
bu, kad būtų patogu ir saugu.

Aurelija M. Balašaitienė

V. '
-Ašį™

Bį,: Z-:-

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
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 Avė., #205

M'

1 773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

...

EUGENIA VVOJTOVVICZ 
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. Pulaskl 
Seneliai, vaikai

OLCA KOME 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 jvairūs

POLONI) A 
1-773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.

You can't beat our business telecom Service for ųuality, 
reliability and value. Call 1.866.THE.DARE and let us prove H. 

It's a fact - we are the better choice.
CHEPOVS

Domestic Agency, Ine 
1-847-803-6439 

kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

MARINA
1-847-329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučių, parduotuvių

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

CALL NOW A SAVE $700. Totai Communications Options' it big bu.iness taolt at small butines* pricet. 

Our premium fiber-optie nehvoA delivert reliable local, long distance and Internet Service through one cost-saving,

T1 grade eonneetion - including "ahrayt on* Internet accets wilh speedt of up to IMbpt

aOegiancetelecom,inc.
One tource fer business telecom

Totai CoMMicatloia Iptloit' 
1.IBI.TIE.1*11
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JURGIO LAMPSAČIO 90-SIS 
GIMTADIENIS

Atkelta iš 4 psl
įrašyti 90-jį skaičių, kuris 
prašoksta net Biblijoje pa
minėtą jau 80 metų amžių”. 
Žvelgiant į praeitį, jam atrodo 
viskas vykę taip neseniai; lyg 
vakar lakstęs su broliuku ir 
mažąja sesute (dabartine Či
kagoje gyvenančia Grėta Bra- 
žinskiene) po tėviškės laukus 
ir pievas bei vaisiais pilną 
sodą, skindami vyšnias ir 
avietes, landžiodamas su juod- 
viem po rugių laukus. Broliu
ko jau nėra, tik „ta mažoji se
sutė sėdi šiandien mūsų tarpe. 
Iš mūsų septynių asmenų 
šeimos likome tik mudu du, 
visi kiti jau anapus. Praeitis 
teikė linksmų, pakilių net 
juokingų momentų; žinoma ir 
liūdnų, skaudžių ir labai 
skaudžių. Praeitį žinome, tik 
nežinome ateities. Mūsų vys
kupas (Hansas Dumpys VB) 
sykį pasakė pamoksle ‘Mūsų

ateitis yra Aukščiausiojo pas
laptyje’. Norėčiau pridėti: ge
rai, kad ateitis mums pa
slėpta, tuo sutaupyta daug 
rūpesčių, baimės ir sielvarto, 
mums gyvenant viltimi, kuri 
mus palaiko kaip Kristus 
Kalno pamoksle sako: ‘Ne
sirūpinkite rytojaus diena, ką 
valgysite ir ką gersite bei kuo 
apsirengsite, jūsų dangiškasis 
tėvas žino, ko jums reikia. Su 
šia paintimi, viltimi ir Dievo 
palaima žadu ir aš tęsti savo 
žemiškąją kelionę toliau. Kaip 
ilgai? Tai yra Aukščiausiojo 
paslaptyje”. Po padėkos žodžių 
visiems jo 90-jo gimtadienio 
dalyviams ir po vysk. Hanso 
Dumpio sukalbėtos stalo mal
dos, dr. Raminta Lampsatytė 
su savo vaikučiais kvietė visus 
prie vaišių stalo, padengto 
tėvelio ir senelio 90-jo gimta
dienio proga.

Valteris Bendikas

PALOS — GAIDAS

FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410

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 (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

’ 4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.

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

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES 
1-773-523-0440

.sss. . .. 1 . u.-, ■ s;. , ", — 'ir.:1 -rr-  —

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1 708-430 5700
.......-,JJI •■ ■ ■ — - ... — -----------

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY R D ) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1 800-994-7600 

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708-652-5245

t i

http://www.petkusfuneralhomes.com
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS PREMIJŲ 
ŠVENTĖS KOMITETAI

BIRUTĖ JASAITIENĖ — 2002 m. 
BALZEKO LIETUVIŲ

KULTŪROS MUZIEJAUS 
METŲ MOTERIS

JAV LB Kultūros taryba, 
laikydamasi JAV LB XVI ta
rybos II sesijos nutarimų, tę
sia premijų šventes.

1999 m. buvo sudarytos 
premijoms skirti gairės: kam, 
už ką ir kodėl yra skiriama 
premija. Tai palengvina pre
mijų komisijoms daryti spren
dimus, bet tuo pačiu palieka
mos joms atviros durys. Ko
mitetų darbas nėra lengvas, 
nes talentingų lietuvių ir už
sitarnavusių asmenų yra 
daug.

Šiais metais bus šešios 
premijos, o premijų mecenatas 
yra Lietuvių fondas. Komisijų 
pirmininkės-ai:

Muzikos premijos komisijos 
pirm. Stasė Pautienienė, 4411 
Los Feliz Blvd. Apt. 608, Los 
Angeles, CA 90027; Nariai: 
Juozas Raibys ir Genovaitė 
Žaliūnienė.

Žurnalisto — spaudos dar
buotojo premijos komisijos 
pirm. Vytautas Volertas, 405 
Leon Avė., Delran, N.J. 08075 
Nariai: Arvydas Barzdukas ir 
Vincas Šalčiūnas.

Radijo premijos komisijos 
pirm. Teresė Gečienė, 1357 
Gantt St., Huntington Valley, 
PA, 19006-2731. Nariai: Aldo
na Rastenytė-Page ir Gedi
minas Dragūnas.

Dailė premijos komisijos

JUBILIEJINĖ SAVAITĖ DAINAVOJE
Nebe už kalnų mokytojų to

bulinimosi savaitė Dainavoje. 
Ji šiemet jubiliejinė - 35-oji.

Jau sudaryta programa, lau
kiame įdomių paskaitininkų. 
Paskaitas mokytojamš malo
niai sutiko skaityti šie prele
gentai: prof. Dalia Katilius- 
Boydstun („Kultūrinių skir
tumų įtaka mokinių motyvaci
jai”), prof. J. Kavaliūnaitė („V. 
Mykolaičio-Putino poezija”), 
Jonas Kavaliūnas („35-metis 
Dainavoje”), Nijolė Gierštikie- 
nė („Vaizdinių priemonių nau
dojimas"), dr. Augustinas 
Idzelis („Didieji XX amžiaus 
įvykiai Lietuvoje”), Jūratė 
Venckienė („Dvasinis auklėji
mas mokykloje”), Vida Buč- 
mienė („Vien šokti neužtenka” 
ir „Mokinių kalbos taisymas”), 
Vilija Dėdinienė („Hiperakty- 
vių vaikų mokymas”), Marytė 
Newsom („Klasės aplinkos 
įtaka mokslui”), Onutė Utz 
(„Pedagogikos sociologija”). 
Sulauksime ir viešnios iš Lie

KOVINES SAVIGYNOS KLUBAS 
' PRADĖJO VEIKLĄ

Praėjus lygiai mėnesiui po 
atidarymo iškilmių (liepos 8 
d.) Jaunimo centre pagaliau 
duris pravėrė „Combat Figh
ters” klubas. Pirmieji, kurie 
aplankė šį klubą, buvo Remi
gijus Kersnauskas, pasaulio 
kiokushyn vicečempionas Ge
diminas Tankevičius, Linas 
Kevličius, pasaulio shidokan 
čempionė Roma Mikšytė, pa
saulio shidokan vicečempionas 
Gediminas Roževičius ir Da
rius Mikalauskas.

1 klubą įsijungia vis daugiau 
lietuvių. Visus mus sieja vie
nas dalykas - tai aistra kovoti 
ir noras nugalėti. Dauguma 
ateinančiųjų yra buvę ar da
bartiniai čempionai šiose spor
to srityse: bokse, kickbokse, 
karate, kiokushyn, shotokan 
ir kovinėje savigynoje. Klube 
pasirodė Gintaras Jocys, 1999 
metų ringo riterių nugalėto
jas, bei Tomas Turčinskas, 
Lietuvos kiokushyn čempio
nas. Vis daugiau lietuvių at
randa laiko po sunkių darbų 
užbėgti į sporto salę ir pasi
mankštinti. Dauguma mūsų 
čia, Amerikoje, beveik nesitre- 
niravo, taigi sugrįžimą į spor
tą kitą dieną dažnai lydi rau

pirm. Dalia Šlenienė 12421 
Archer Avė., Lemont, IL 
60434.

Tautinių šokių mokytojos 
vertinimo komisija yra Tauti
nių šokių institutas, pirm. 
Nįjolė Pupienė, 7355 S. Wip- 
ple Avė., Chicago, IL 60629.

Teatro ar teatro darbuotojo 
vertinimo komisija — LB 
Kultūros taryba, 2841 Denton 
Ct., Westchester, IL 60154.

Lituanistinės mokyklos 
mokytojo vertinimo komisija 
JAV LB Švietimo taryba, 
pirm. Dalilė Polikaitienė, 1501 
Valencroft Avė., Westlake Vil
lage, CA 91361.

Premijoms kandidatus iš 
JAV-se gyvenančiųjų tarpo 
siūlo lietuvių visuomenė. Pasi
rašytame su siuntėjo adresu 
laiške komisijai pristatoma: 
kandidato vardas, pavardė, 
adresas, telef. numeris ir 
trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato asmens 
veikla. Visoms premijoms pa
siūlymus siųsti atitinkamiems 
komisijų pirmininkams iki 
rugsėjol5 d.

Premijų įteikimas specialios 
šventės metu vyks lapkričio 
18 d. Philadelphįjoje. Organizuo
ja — LB Philadelphįjos apy
linkė, pirm. Vytas Bagdana- 
vičius. Marija Remienė 

LB Kultūros tarybos pirm.

tuvos. Vilniaus pedagoginio 
universiteto prof. Elena Mar- 
celionienė skaitys dvi paskai
tas („Lietuvių gramatikos po
kyčiai” ir „Amerikos lietuviš
kų mokyklų specifika”).

Kol tėveliai klausysis pa
skaitų, vaikai irgi nenuobo
džiaus. Jiems sudaryta specia
li programa. Na, o vakarinėse 
programose dalyvaus ne tik 
mokytojai, jų vaikai bei ir kar
tu vykstančių lietuviškų kur
sų lankytojai, vadovaujami 
Aušrelės Sakalaitės.

JAV Švietimo taryba ir kur
sų organizacinis komitetas ti
kisi, kad lituanistinių mokyk
lų mokytojai ne tik įsigis nau
jų žinių, bet ir gerai pailsės 
prie Spyglio ežero. Linkime vi
siems sėkmės. O jei dar yra 
norinčių užsirašyti į kursus, 
prašome skambinti Laimai 
Apanavičienei tel. 708-361- 
5545 arba parašyti ei. paštu 
laimaa@hotmail.com

Organizacinis komitetas

menų skausmas, tačiau esame 
užsigrūdinę. Užtenka vieną 
kartą užeiti į klubą, kad su
prastum, kaip esi pasiilgęs ko
vos. Linas Kevličius ir Gedi
minas Roževičius jau planuoja 
vykti į varžybas, kurios vyks 
liepos 27 d. Indianapolyje, In
diana valstijoje. Smulkesnę in
formaciją pateiksime kitame 
straipsnyje. Kiti sportininkai 
po truputį atgauna jėgas ir, 
manau, kad po trijų mėnesių 
vis daugiau jų bus pasiruošę 
varžyboms.

Visus norinčius užsirašyti ir 
pradėti sportuoti, mielai kvie
čiame. „Combat Fighters” klu
bas įsikūręs Jaunimo centro 
rūsyje, 5620 S. Claremont 
(Westem ir 56 gatvė), teirau
kitės tel. 773-581-7374. Treni
ruotės vyksta kiekvieną dieną 
nuo 7:30 val.v. iki 10:30 val.v., 
išskyrus sekmadieniais. Tre
niruotis gali ateiti 12 metų ir 
vyresni. Kai prasidės mokslo 
metai, vaikams iki 12 metų po 
mokyklėlės bus sudaryta ats
kira grupė.

Mūsų klubas visiems linki 
geros vasaros. Iki pasimatymo 
„Draugo” gegužinėje!

Linas Kevličius

Birutė Jasaitienė visur dirba ir visur suspėja — ji net randa laiko pa
sidžiaugti anūkėliais: Olivija ir Tėriuku Petry. Aušros Jasai tytės-Petry 
nuotrauka.

Šiame greitai judančiame 
pasaulyje, kuriame gyvenimą 
valdo materializmo siekiai, re
tas asmuo, nors ir jaustų norą, 
teatranda laiko ir jėgų padėti 
kitiems, o dar retesnis pagal
bą artimui bei tautai laiko pa
grindiniu gyvenimo tikslu.

Tokiam altruistiškam ir iš
skirtiniam asmeniui skiriama 
2002 m. Balzeko Lietuvių kul
tūros Metų žmogaus premija 
— humanistei, filantropei, pa
siaukojusiai veikėjai Birutei 
Jasaitienei, kuri daugelį metų 
nenuilsdama vadovauja ir 
talkininkauja įvairioms lietu
vių organizacijomis, įskaitant 
JAV ir Pasaulio Lietuvių Ben

„Seklyčioje” liepos 24 d. 2 
val.p.p. trečiadienio popietės 
programoje su liūdesiu pami
nėsime vieną žymiausių Lietu
vos poetų a.a. Bernardą Braz- 
džionį, kuris mirė š. m. liepos 
11 d. Los Angeles, Kaliforni
joje. Apie šią liūdną netektį 
kalbės poetė Eglė Juodvalkė. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti šiame minėjime, poetui 
išreiškiant atsisveikinimo pa
garbą. Atvykite!

KALENDORIUS
Liepos 20 d.: Alvydas, Aurelijus, 

Česlovas, Elijas, Jeronimas, Visman
tas.

Liepos 21 d.: Šv. Laurynas iš 
Brindisi; Danielius, Lasota, Liongi
nas, Prakseda, Rimvydas, Rimvydė.

Liepos 22 d.: Šv. Marija Magda
lena, atgailotoja; Dalius, Mantilė,
Platonas, Rachelė.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į

VILNIŲ

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą
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druomenės kultūros, švietimo, 
ir socialinių reikalų tarybas; 
BALFą; „Dovaną Lietuvai”, 
Tautinių šokių švenčių rengi
mo komitetus ir kt.

Pabaigusi pirmąją karjerą ir 
sulaukusi pensijos pasižymė
jusi mikrobiologė neieškojo 
užsiėmimų golfo laukuose ar 
šiltose Floridos pakrantėse, o 
įstojo į organizacijas ir daž
niausiai vedė eiles pasiryžusių 
padėti Lietuvai, kuri buvo at
gavusi nepriklausomybę. JAV 
LB Socialinių reikalų tarybo
je dirbant bei vadovaujant, 
įsteigti Lietuvos vaikų vilties, 
Lietuvos partizanų globos, bei 
Lietuvos našlaičių globos ko-

Liepos 18 d. „Draugas” 
išsiuntinėjo prenumeratų 
paraginimus tiems, kurių pre
numerata jau baigėsi birželio 
mėnesį, ir tiems, kurių prenu
merata turi baigtis rugpjūčio 
mėnesį. Kviečiame paskubėti 
prasitęsti prenumeratą, o jei 
jūsų čekiai prasilenks su 
mūsų paraginimais, kantriai 
juos perskaitykite.

JAV senatoriaus Richard 
Durbin draugai Brighton 
Parke šį sekmadienį, liepos 21 
d., rengia pietus Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje (4420 S. Fairfield), 
norėdami finansiškai prisidėti 
prie senatoriaus rinkimų kam
panijos. Bus kugelio, balandė
lių ir kitų gardumynų. Prašo
me atvykti.

mitetai,kuriuose pati veikliai 
tebedirba. Birutė Jasaitienė 
prisipažįsta, jog antroji karje
ra skiriasi nuo pirmosios vien 
tuo, kad valandos ilgesnės ir 
darbas neapmokamas. Net iš 
savo kišenės tenka netikėtas 
išlaidas padengti. Teisinasi, 
juk jeigu ji atlyginimą gautų, 
neužtektų pąjamų „Seklyčią” 
ir joje apgyvendintą JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos raš
tinę išlaikyti, o kur tada žmo
nės kreiptųsi, įstrigę į bėdą? 
Abejojame, ar visi, kurie dieną 
ir naktį ieško ir susilaukia Bi
rutės pagalbos, įvertina, su 
kokiu angelu jie kalbasi.

Šių metų spalio 13 d., sek
madienį, vyks ypatingas Bi
rutės Jasaitienės pagerbimas, 
2002 m. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus Metų žmo
gaus pokylis. Ši premija, vie
nintelė šio tipo lietuvių tarpe, 
skiriama asmenims, kurie pa
sižymėjo savo profesijoje bei 
savanoriškoje veikloje ir Ame
rikos, ir lietuvių visuomenėje. 
Praėjusiųjų laureatų sąra
šuose yra ir dabartinis Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus; Lietuvių fondo steigėjas 
dr. Antanas Razma; buvęs 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas; sofistai 
Stasys Baras ir Algirdas Bra
zis; buvusi garbės konsulė 
Čikagoje J. Daužvardienė; 
„Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti ir pareikšti 
pagarbą ir padėką kukliai ir 
pareigingai 2002 Metų mote
riai Birutei Jasaitienei. Papil
doma informacija bus suteikta 
vėliau.

Alė Kėželienė 
Gražina Liautaud 
Sigita Balzekienė

Balzeko muziejaus Metų 
žmogaus pokylio rengimo 

komiteto pirmininkės

.Ateities šypsenos” - taip 
vadinsis šių metų Lithuanian 
Mercy Lift metinis pokylis, 
kuris vyks lapkričio 23 d. 
Westin Michigan Avenue vieš
butyje, 900 N. Michigan Avė.

Įėjimas į „Draugo” gegu
žinę, kuri vyks kitą sekma
dienį, liepos 28 d., - nemoka
mas. Šventė prasidės 11:30 
val.r. šv. Mišiomis Tėvų mari
jonų koplyčioje.12 vai. - pietūs, 
visą dieną taip pat bus galima 
nusipirkti atgaivos ir kitų 
skanumynų. Po pietų vyks lai
mikių traukimas, gros ir dai
nuos Stasės Jagminienės va
dovaujama „Tėviškės” liaudiš
kos muzikos kapela, Algiman
tas Barniškis ir Jūra Bakai- 
tienė, vyks šokiai, vaikams 
bus surengti žaidimai ir pieši
nių ant asfalto konkursas, me
ninėje programoje pasirodys 
meno mokyklėlės dainininkai 
ir šokėjai, sveikatą tikrins lie
tuviai daktarai, bus galima 
nusipirkti knygų, suvenyrų, 
prasitęsti „Draugo” prenume
ratą. Atvykite!

„Draugo" rėmėjai
Stasė Zemgulis, gyvenanti 

New Buffalo, MI, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugą” parė
mė 50 dol. auka. Labai jums 
dėkojame!

Aldona Valdukonis iš
Glendale, CA, atsilygindama 
už „Draugo” pokylio laimėji
mų bilietėlius, mūsų laikraštį 
parėmė 40 dol. auka. Esame 
labai dėkingi!

Eugenia Barsketis ir Al
dis Barsketis, prasitęsdami 
prenumeratą, „Draugo” iždą 
praturtino 50 dol. auka. Taria
me nuoširdų ačiū!

Halina Bagdonas, gyve
nanti Oak Lawn, IL, pratęsda
ma prenumeratą, „Draugui” 
aukoja 50 dol. Nuoširdžiausiai 
dėkojame!

Antanas Bąjerčius iš Mia
mi Beach, FL, atsidėkodamas 
už rudens pokylio prizų bilie
tėlius, „Draugui” pridėjo 55 
dol. auką. Ačiū už paramą!

Skelbimai
• 27 centai skambinant į 

Lietuvą, 6.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

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

• Birželio 13 d. Amži
nybėn iškeliavo Lietuviu 
Kataliku Religinės Šalpos 
direktorės Rūtos Gudelie
nės mamytė Aleksandra 
Žukienė. Jos šviesiam atmi
nimui LKR Šalpai aukojo: 
$100 Henrikas ir Ilona Lau
cius; $50 dr. ir mrs. Manuel 
Guantez; Algirdas ir Vida 
Jankauskas, mr. ir mrs. Ro- 
ger Markay, Vidmantas ir Vi
ta Matusaitis; Robert ir Doris 
Morse, Kathy Sekowski, Algis 
ir Roma Vedeckas, Melinda 
Vollmer; $30 Elena Augulis; 
$25 Eva Adler, Gediminas ir 
Sofija Klimas, John ir Betty 
Ruiz, Charles ir Josephina 
Senken; $20 Victor Malakas, 
Blanche Lewis, Eugenia 
Praleika; $15 Gordon ir Helen 
Christie. Reiškiame gilią 
užuojautą mielai direktorei 
Rūtai su šeima, jos broliui Ri
mui su šeima ir visiems arti
miesiems. Ilsėkis Viešpaties 
ramybėje, miela Aleksandra 
Žukiene!

• „Saulutė”, Lietuvos 
vaiku globos būrelis, dėko
ja už aukas padėti našlai
čiams, invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Auko
jo: Marius Kriaučiūnas $240 
studentės paramai, dr. Rasa 
ir dr. Patrick McCarthy $100; 
Daina ir dr. Donatas Siliūnas 
$100; Liucija Tirvienė $250, 
tęsiant mergaitės metinę pa
ramą, Charles Rackmil $20; 
anoniminiai (D) $270, Wil- 
liam Lohff $360 studento pa
ramai. Labai ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TeL 847-537- 
7949. Tax ID#3O3003339.

• Anoniminis geradaris 
„Dieviško Kryžiaus” Lietuvos 
benamių paramos fondui „Divine 
Cross Fund for the Homeless” 
atsiuntė $200 padėti Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenantiems. 
Nuoširdžiausiai dėkojame. „Die
viško Kryžiaus” fondas („Divi
ne Cross Fund for the Ho
meless”), 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tax 
ID# 366097269.

Liepos 28 d. „Draugo" gegužinės meninėje programoje dalyvaus II JAV 
lietuvių jaunųjų atlikėjų festivalio dalyvis saksofonistas Gabrielius Šedys 
(dešinėje). Jo mokytojas - Mindaugas Matkus Vaikinui akompanuos Vy
tautas Zelenis (nuotraukoje kairėje).

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth 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 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

• 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.

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

• Automobilio, namu ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

•DĖMESIOI VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės hylno

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-776-6742

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą
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