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Į V i l n i ų atvyko NATO 
genera l in i s sekretorius 

V i l n i u s , vasario 22 d. (BNS) 
— Prezidentūros Derybų 
salėje penktadienio rytą pra
sidėjo Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir NATO 
generalinio sekretoriaus Geor
ge Robertson susit ikimas. 

Po susitikimo NATO vado
vas žurnal is tams pareiškė, jog 
Lietuva eina teisingu keliu į 
NATO, tačiau da r nepasiekė 
tikslo. Jo teigimu, sprendimų 
dėl konkrečių valstybių pak
vietimo į NATO dar nepriim
ta , „ir niekas negaus pakvieti
mo už dyką". „Aš atvykau čia 
be jokių garantijų, bet su 
padrąsinimu. Daug jūs pa
darėte, bet nemažai dar liko 
padaryti , todėl neišleiskite iš 
akių savo šio tikslo iki pat 
paskutinės dienos. Tikiuosi, 
kad jūsų viltys bus pateisin
tos", sakė G. Robertson. 

Paklaustas , kokius „namų 
darbus" iki lapkritį numatyto 

NATO viršūnių susitikimo 
Prahoje turi padaryti Lietuva, 
G. Robertson sakė, kad būti
na toliau modernizuoti gink
luotąsias pajėgas, kovoti su 
korupcija, išsaugoti demokra
tijos lygį. 

Generalinio sekretoriaus tei
gimu, jam padarė dideli ispūdj 
Lietuvos visuomenės parama 
narystei NATO. Šią savaite 
paskelbtais viešosios apklau
sos duomenimis, Lietuvos na
rystę NATO remia beveik 60 
proc. apklaustų gyventojų. 

„Mes pageidaujame, kad val
stybės prisidėtų pr ie sąjungos 
karinių pajėgų stiprinimo, bet 
taip pat žiūrime, kad būtų 
gerbiamos tos demokratinės 
vertybės, kurias įkūnija ir 
puoselėja NATO", sakė G. 
Robertson. 

NATO vadovas gyrė Lietuvos 
santykius su Rusija, ypač Ka
raliaučiaus sritimi. 

NATO ger<-*alinis sekretorius George KobertS'Hi kairėje, 
dentas Valdas Adamkų* 

Prezidentas V. Adamkus 
teigė, jog „mes puikiai supran
tame, kad tik visiškai pasi
ruošę ir išpildę visus reikala
vimus, mes gal ime būti pa
kviesti, bet jokiu būdu ne 
tikėdamiesi kokių nors specia
lių privilegijų a r simpatijų". 

Susi t ikimuos. 
su Seimo p i rm 
Paulausku, jo 
Užsienio rcikah 
saugumu ir gyr 
bei NATO kom 
G. Robertson t; 
no, jog Lie tuva ; 

r Lietuvos prezi-
Eltcs nuotr 

parlamente 
ninku Artūru 
^vaduotojais. 
Nacionaliniu 

ybos komitetų 
sijos atstovais 
i o pat patiki-
•ra kandidatė . • Tėvynėje pasižvalgius 

* Ba l t i j o s Asamblė jos 
(BA) S a u g u m o ir užsienio 
reikalų komiteto nariai Balti
jos jūros valstybes ragina būti 
pasirengusiomis sutikti ga
limą jūroje nuskandinto chem
inio ginklo pavojų. Palangoje 
posėdžiavę komiteto nariai 
kar tu su Karaliaučiaus srities 
Dūme.-, Baltijos valstybių Ka
rinių jūrų pajėgų atstovais 
diskutavo apie tarptautinių 
institucijų požiūrį į po II pa
saulinio karo Baltijos jūroje 
paskandintų cheminių ginklų 
problemą ir parengė rekomen
dacijos projektą dėl cheminio 
ginklo grėsmės užkardymo. 
Dokumente siūloma Baltijos 
jūros valstybėms parengti ne
paprastosios padėties paskel
bimo ir krizės valdymo pla
nus , jei prasidėtų masinis 
cheminio ginklo pasklidimas. 

* V y r i a u s y b ė n u s p r e n d ė 
ik i 2008 m e t u t ę s t i progra
mą, pagal kurią suteikiami 
būstai į Lietuvą grįžtantiems 
gyventi buvusiems politiniams 
kaliniams ir t remtiniams. Per 
tą laiką už maždaug 60 mln. 
litų butais bus aprūpinta apie 
1,000 dabar eilėje laukiančių 
grįžusių tremtinių ar politinių 
kalinių šeimų. Persikėlimo iš
laidoms ir grįžtančiųjų sociali
niam oprisitaikymui per tą 
laika ket inama išleisti apie 9 
mln. litų. .BNS) 

* Se ime įvykęs Kovo 
11-osios i š k i l m i ų p a r l a m e n 
t e programos svarstymas bai
gėsi skandalu. Šventės rengi
mo komisija buvo abstulbinta, 
išvydusi kai kuriuos progra
mos projekte pateiktus pa
siūlymus. Pasak kai kurių 
komisijos narių, Seimo pirmi
ninko aplinkos žmonių pateik
tos idėjos parlamento rūmų 
prieigose surengti mugę, o 
pačiuose rūmuose — krepšinio 
varžybas, yra absurdiškos. 

* K a u n o m e d i c i n o s u n i 
v e r s i t e t o k l i n i k ų m e d i k a i 
namo išleido Martyną ir Lau
ryną Zdanius, kurie vos gimę, 
dėl medikų aplaidumo buvo 
apdeginti Marijampolės ligo
ninėje. „Viskas gerai ir mes 
labai norime namo", sakė kū
dikių motina Vilma Zdanienė. 
Pasak medikų, kūdikiams jau 
nebūtina ypat inga gydytojų 
priežiūra ir juos sėkmingai 
namuose gali prižiūrėti tėvai. 

* Se imo n a r y s , b u v ę s 
p r e m j e r a s Rolandas Pak-
sa s reikalauja, jog uždarant 
du senus Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) sovietinio 
RBMK tipo reaktorius, Euro
pos Sąjunga (ES) finansuotų 
naujų jėgaines reaktorių *la-
tybą. Pasak R. Pakso, Lietu
vai branduolinė energetika 
yra vienintelė alternatyva iš 
Rusijos importuojamoms du
joms ir naftai. J i s priminė 
įstatymų reikalavimą užti
krinti nuo monopolinio tiekėjo 
nepriklausomą kuro ir žaliavų 
įsigijimo šaltinį. <BNS> 

* Vokiet i jos du jų sus iv i e 
n i j i m a s „Ruhrgas" u ž 34 
proc. „Lietuvos dujų" akcijų 
pasirengęs sumokėti 150 mln. 
litų. Teigiama, kad , jei vyriau
sybė sutiks keisti dujų kainų 
skaičiavimo metodiką, numa
tan t leisti „Lietuvos dujoms" 
vartotojų sąskaita gauti dides
nę pelno dalį, akcijų paketo 
kaina gali padidėti n e t iki 
250-300 mln. litų. <LR, EIU) 

* Ū k i o v i cemin i s t r a s Ne
r i j u s Eidukevič ius , susitikęs 
su Seimo opozicijos atstovais, 
bandė išsklaidyti jų būgštavi
mus, jog privatizavus bendro
vę „Lietuvos dujos", įmonės 
valdymas gali atitekti gamti
nių dujų tiekėjai, Rusijos ben
drovei „Gazprom". Opozicinės 
partijos yra sunerimę, jog pri
vatizavus „Lietuvos dujas", 
šią bendrovę galiausiai valdys 
gamtinių dujų tiekėjas, Rusi
jos dujų susivienijimas „Gaz
prom". Pasak N . Eidukevi
čiaus, vyriausybės rengiamoje 
ir investuotojo sutartyje bus 
numatyti saugikliai, neįeisian
tys po privatizacijos „Lietuvos 
dujas" valdyti tarpusavyje su
sitarusiems strateginiam in
vestuotojui ir dujų tiekėjui. 

* Prieš Š iau l ių apygardos 
te i smą stojo dešimtmetį 
Telšiuose siautusi i r ypač 
žiauriais nusikatimais pagar
sėjusi „šilinių* gauja. Šios 
gaujos vadeivai Vincui Šiliui 
ir dešimčiai jo parankinių in
kriminuojama turto prievar
tavimas, plėšimai, narkotinių 
priemonių pardavimas, ne
tikrų pinigų gaminimas ir pa
leidimas apyvarton, neteisėtas 
ginklų bei sprogmenų įgijimas 
ir laikymas, tyčinis tu r to su
naikinimas. (LR. R, Elta) 

* S u b t i l u h u m o r o j a u s m ą 
NATO g e n e r a l i n i s s e k r e t o 
r i u s George Robertson parodė 
ragaudamas m e d a u s alų res
torane „Avilys". Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) vado
vai, atsižvelgdami į į temptą 
svečio darbotvarkę , pasiūlė 
pabendrauti neformalioje ap
linkoje. G. Robertson gurkšno
jo medaus alų. j a m buvo pa
siūlyti t radiciniai užkandžiai 
prie alaus: sūr i s , rūkytos kiau
lės ausys, alyvuogės. Šneku
čiuodamasis su UR minis t ru 
Antanu Valioniu, G. Robert
son pašmaikštavo, k a d lietu
viai gali a ts ipalaiduot i t ik prie 
alaus bokalo, bet ne kelyje į 
NATO. (Elta) 

* L i e t u v o s a m b a s a d o j e 
Maskvoje p o p u l i a r i a i Rusi
jos dainininkei ir aktorei Kris
tinai Orbakai te i buvo įteiktas 
Lietuvos Respublikos pasas . Iš 
Šiaulių kilusio Mykolo Orbako 
bei garsios Rusijos daini
ninkės Alos Pugačiovos dukra 
pasiliko ir iki šiol t u rė t ą Rusi
jos pilietybę. Paso įteikimo 
ceremonijoje dalyvavo tik dai
nininkės tėvas , m a m a nebuvo 
atvykusi. K. Orbaka i t ė galės 
turėti dvigubą pilietybę. Tai 
leidžiama, je i a s m u o y ra įgijęs 
kitos valstybės pilietybę, bet 
įrodo galįs bū t i i r Lietuvos pi
lietis. 

* P e n k t a d i e n i o v a k a r ą 
s t i p r u s v ė j a s n u o i n k a r o 
nut raukė Klaipėdos uosto var
tuose stovėjusį laivą- žemkasę 
„Machaveli" i r pradėjo nešti į 
Girulių paplūdimį. Buvo iš
kviestas kar i šk ių s ra ig taspar
nis, tačiau dėl pūgos j i s nema
tė nei laivo, nei iš jo šaudomų 
signalinių rake tų . Pasieniečių 
žiniomis, žemkasės mašinų 
skyriuje kilo ga is ras , ir laivas 
pradėjo skęst i . J a m e esantys 
trys žmonės sulipo a n t borto, 
tačiau neturi gelbėjimosi lie
menių. Kariškiai ir gelbėtojai 
bandys laive esančius žmones 
pasiekti nuo k ran to . Narai 
bris iki laivo i r lynais bandys 
nukelti žmones. IBNS> 

* S t a t i s t i k o s d e p a r t a m e n 
t o d u o m e n i m i s , pe rna i , paly
ginti su anks t e sn i a i s metais , 
mažmeninės prekybos įmonių 
apyvarta i šaugo 7.4 proc. 

* • L u k i š k ė s e į k a l i n t a s 
t r y ų m e r g i n ų ž u d i k a s gri-
giškietis Kazys Jona i t i s prisi
pažino nužudęs d a r vieną 
merginą. Iki šiol n e a t m e t a m a 
prielaida, kad šio žudiko auko
mis galėjo t ap t i ir daugiau be 
žinios dingusiųjų merginų. 

* V i l n i a u s m e r a s A r t ū r a s 
Z u o k a s ė m ė s i asmeninės at
sakomybės už sostinės sena
miesčio istorin- paveldo ap
saugą. Kiekvienas leidimas 
s ta tyt i ar griauti istoriniame 
miesto centre i įduodamas tik 
tada , jei jį savo parašu patvir
t ina Vilniaus meras. Per pir
mąsias dvi vasario savaites, 
kai imtas i šios aujovės, iš 13 
merui pateiktu >rašymų buvo 
pa tenk in ta tix uaugiau nei 
pusė. (BNS) 

* S e i m ū n o G i n t a r o S te 
p o n a v i č i a u s s iū lymą atsisa
kyti įpareigojimo gyventojams 
per valstybės šventes kelti vė
liavą Teisingumo ministerija 
laiko prieštaraujančiu Kons
titucijai, kurioje nurodyta, jog 
vėliavos naudojimą nustato įs
t a tymai . Pasak Seimo nario G. 
Steponavičiau.-. Lietuvos vals
tybės vėliavos įstatymo pakei
t imo projekte siūloma atsisa
kyti įpareigojimo privatiems 
a smen ims privalomai švęsti 
šventes iškeliant valstybinę 
vėliavą prie gyvenamųjų bei 
kitų privačių pastatų. <ou) 

Lietuva nori 
konkretaus atsakymo 

dėl teisėjavimo 
olimpiadoje 

S a l t L a k e Ci ty-Vilnius , 
vasario 22 d. (BNS) — Tarp
tautinei čiuožimo sąjungai 
(ISU) a tmetus Lietuvos pro
testą dėl neobjektyvaus teisė
javimo žiemos olimpinių žai-
dynių šokių a n t ledo laisvojoje 
programoje, ketvirtadienį Lie
tuvos čiuožimo federacijos pre
zidentas Kazimieras Starke
vičius kreipėsi nauju laišku. 

Pasak Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) at
stovo ryšiams su visuomene, 
atsakomajame laiške laisvo
sios programos vyriausiajam 
teisėjui rusui Aleksandr Gorš-
kov teigiama, kad į Lietuvos 
protestą iš esmės neatsakyta, 
teisėjų įvertinimai neišnagri
nėti, o taškai aukštesnes vie
tas užėmusiems varžovams už 
kritimus nebuvo sumažinti. 

Minėto laiško kopijos nu
siųstos ISU prezidentui Otta-
vio Cinąuantai , Tarptautinio 
olimpinio komiteto preziden
tui Jacques Rogge bei išpla
tintos pagrindiniame žiemos 
olimpiados spaudos centre 
Salt Lake City. 

Lietuvos čiuožėjų pora Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas laisvojoje programoje 
ir galutinėje varžybų įskaitoje 
liko penkti, o atitinkamai 
trečiąją bei ketvirtąją vietas 
•"'ėTusios bei grib^ai klydu
sios laisvojoje programoje Ita
lijos ir Kanados poros gavo 
aukštesnius įvertinimus. 

* L i e t u v o s l e d o šokėjų 
M a r g a r i t o s D r o b i a z k o ir 
Povilo Vanago protesto aidai 
pasiekė ir Didžiąją Britaniją. 
Legendinė ledo šokėja Jane 
Torvill, kalbėdama per BBC 
televiziją, parėmė Lietuvos 
čiuožėjų kovą prieš teisėjų 
šališkumą žiemos žaidynėse. 
Brite anksčiau yra treniravusi 
M. Drobiazko ir P. Vanagą. J. 
Torvill pasipiktinimui neob
jektyviu teisėjavimu Salt Lake 
City pri tarė ir Didžiosios Bri
tanijos žiniasklaida. <LR. Eita) 

Po 4 metų užsienyje dirbs apie 
300,000 Lietuvos gyventojų 

V i l n i u s , vasario 22 d. (BNS) 
— 2006 metais Lietuvai t apus 
Europos Sąjungos nare, dirbti 
į užsienio valstybes bus išvykę 
m a ž d a u g 280,000-320,000 Lie
tuvos gyventojų, penktadienį 
paskelbė Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija (SADM), 
išanalizavusi tyrimo „Poten
cialaus laisvo darbo jėgos 
judėjimo į ES valstybes įver
t in imas" rezultatus. 

Ministerijos užsakymu so
ciologinių tyrimų studija 
„Spinter" bei tyrėjų grupė 
praėjusių metu antroje pusėje 
pabandė įvertinti laisvo darbo 
jėgos judėjimo ekonominį, 
s t ruk tūr in į ir institucinį po
veikį Lietuvos darbo rinkai, 
nus ta ty t i skirtingų gyventojų 
kategorijų išvykimo dirbti į 
užsienį pagrindines priežastis 
ir motyvus, išsiaiškinti, kas 
kl iudo gyventojams laisvai 
išvykti dirbti į kitą valstybę. 

Tyr imas parodė, jog šiuo 
metu iš Lietuvos dirbti į 
užsienį yra išvykę apie 
204,000 gyventojų. Daugiau 
ka ip pusė jų yra išvykę trum
pam — iki vienerių metų. 

Tuo tarpu daugiau kaip 
320,000 nuolatinių Lietuvos 
gyventojų yra nusiteikę arti
miausia is motais t rumpam 
a rba ilgam laikui išvykti dirb

ti į užsienį. Anot tyrimo, 
dažniau į užsienį rengiasi vyk
ti jaunesnio amžiaus, aukš
tesnį išsimokslinimą turintys, 
nesusituokę asmenys. Labiau
siai išvykti iš Lietuvos gyven
tojus skat ina skurdas ir dide
lis nedarbo lygis, kuris yra du 
kartus didesnis nei ES ir ketu
ris kar tus — nei JAV vidur
kiai. 

Tyrimo autoriai pastebi, kad 
vyrauja t rumpalaikė migraci
ja, todėl bendras Lietuvos gy
ventojų skaičius kinta ne taip 
ženkliai, nes didelę dalį iš
vykstančiųjų „pakeičia" grįž
tantieji. 

Kaip rašoma įvertinime, 
šiuo metu 57 proc. dirbančių 
užsienyje y ra išvykę į ES vals
tybes. Manoma, jog Lietuvai 
įsijungiant į ES, ši dalis augs, 
tačiau neviršys 60 proc., nes 
yra susidaręs ki tas stiprus 
traukos centras — JAV, ku
riam vidutinės t rukmės per
spektyvoje teks apie 35 proc. 
emigruojančių lietuvių. 

08P SALT LAKE CITY 
OLIMPIADOJE 

* N e r i n g o s s av iva ldybės 
t a r y b o s s p r e n d i m u , į valsty
bės saugomą Kuršių Nerijos 
teritoriją krovininių automobi
lių rinkliava pabrango dau
giau nei 10 kartų ir dabar bus 
nuo 50 iki 700 litų. (BNS) 

* Ketvir tadienį olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo mo
terų varžybų aukso medau iškovojo 16-metė amerikiete Sarah Hu
ghes, kuri po trumposios programos buvo tik IV vietoje. Sidabro 
medalis atiteko II vietą išsaugojusiai 23 metų rusei Irinai Slucka-
jai, o keturiskart planetos čempionė iš JAV 21 metų Michelle 
Kwan, varžybose pirmavusi po trumposios programos, tenkinosi 
bronzos apdovanojimu. 

* Penktadienį Rusijos čiuožimo federacija pa te ikė oficialų 
protestą dėl teisėjavimo moterų dailiojo čiuožimo varžybose ir pa
reikalavo, kad jų atstovei I. Sluckajai būtų įteiktas antrasis aukso 
medalis. Už pasirodymą laisvojoje programoje teisėjai skyrė rusei 
II vietą, o pergalę amerikietei S. Hjuz leme vienintelis teisėjo bal
sas. Rusų teigimu, „teisėjų sprendimai buvo sąmoningai neobjek
tyvūs" ir prieštaraujantys Tarptautinės čiuožimo sąjungos regla
mentui. Jie teigia, kad I Sluckaja turėjo pirmauti jau po trumpo
sios programos, o laisvojoje ji gavo nepagrįstai žemus vertinimus 
už artistiškumą. 

* Rusijos delegacija ketvir tadienį pagrasino pasitrauksian
ti iš varžybų, jei jos komanda ir toliau bus diskriminuojama teisė
jų. Be to, Rusija ultimatyviai pareikalavo Tarptautinio olimpinio 
komiteto reakcijos į teisėjų veiksmus olimpiadoje. Konfliktas ket
virtadienį kilo po to, kai moterų slidinėjimo estafetes varžybose 
dėl pernelyg didelio hemoglobino kiekio kraujyje rusei Larisai La-
zutinai nebuvo leista atstovauti Rusijos komandai. Rungties vilti
mi laikyta Rusijos komanda* apie tai buvo informuota likus tik va
landai iki starto bei, vadovaujantis varžybų reglamentu, jau ne
galėjo pakeisti slidininkės kita sportininke. 

* Rusijos spor t ininkai atsisakė savo ketinimų anksčiau lai
ko palikti olimpines žaidynes, tačiau nuo šio žingsnio juos sulaikė 
tik prezidento Vladimir Putin įsikišimas. Boikoto grėsme buvo pa
siekusi viršūnę, kai Rusijos olimpinio komiteto vadovas Leonid 
Tiagačiov pavadino žaidynes „pačiomis nešvariausiomis per visą 
istoriją". „Nenorime būti marionetėmis sporto pasaulyje. Valdžia 
privalo užtikrinti ir garantuoti galiojančių taisyklių laikymąsi. 
Varžybos turi vykti 'Fair play' dvasia. Jei Rusija yra nepageidau
jama sporto pasaulyje ir olimpinėse žaidynėse, galime jose nedaly
vauti", pagrasino jis. 

* V ra inos de 'egaci ja palai N Kurijos pro tes tą dėl neob
jektyvaus teisėjavimo ir sportininkų vertinimo. „Tai, kas įvyko, 
yra neleistina. Nepretendavome į vietą dešimtuke 'moterų slidi
nėjimo estafetės 4x5 km varžybose), tačiau likus pusvalandžiui iki 
starto buvo pareikšta, kad Irina Terelija negali startuoti Tai pa
niekino visą trenerių nuveiktą darbą", sakė Ukrainos olimpinio 
komiteto prezidentas Ivan Fedotenko. 

* Pietų Korėjos olimpinė r inkt inė ket ina paduot i į teis
mą Salt Lake City olimpinių žiemos žaidynių vyrų 1,500 metrų 
čiuožimo trumpuoju taku varžybų teisėjus, trečiadienį už ameri
kiečio Apolo Anton Ohno blokavimą finišo tiesiojoje diskvalifika
vusius pirmąjį baigmės liniją kirtusį pietų korėjietį Kim Don 
Sung. Pietų Korėjos delegacija svarsto galimybę boikotuoti žaidy
nių uždarymo ceremoniją. 

* Staigmeną moterų „curling" t u r n y r e pateikusios Didžio
sios Britanijos sportininkės po 18 metų pertraukos iškovojo savo 
valstybei olimpinį auksą. D. Britanijos rinktinė, trečiadieni pusfi
nalyje 6:5 nugalėjusi Nagano 'Japonija) olimpines čempiones ka
nadietes, ketvirtadienį finale 4:3 palaužė Šveicarijos rinktines pa
sipriešinimą. 

* Nagano olimpinių žaidynių čempionės Čekijos ledo ritu
lio rinktinės pralaimėjimas olimpiados ketvirtfinalyje rusams 0:1 
sudaužė čekų viltis ir tapo valstybinio masto tragedija. „Niekad 
nemačiau taip trokštančių pergalės ir kovojančių dėl jos žaidėjų. 
Norėčiau dar kartą turėti laimę dirbti su tokia puikia komanda", 
teigė rinktinės treneris Jozef Augusta, praeityje buvęs vienas ge
riausių Čekoslovakijos žaidėjų. Jis dar pasakė, kad padėkojo savo 
komandai, ir pokalbis nutrūko, nes J. Augusta negalėjo sutramdy
ti ašarų. Po rungtynių Čekijos sotinės Prahos gatvės buvo tuščios 
ir tylios. Alinėse, kur čekai paprastai švęsdavo pergales, tvyrojo 
laidotuvių nuotaika. 

* Olimpinių žaidynių moterų ledo ritulio čempione tapo 
Kanados rinktinė, ketvirtadienį finale 3:2 nugalėjusi t Nagano 
olimpiados čempiones amerikietes. Kanadiečių džiaugsmui nebuvo 
ribų, nes jos, laiminčios visas tarptautines varžybas, neturėjo tik 
olimpinių čempionių vardo. Bronzą iškovojo Švedijos komanda. 

* Švedijos spauda i t in kri t iškai įvert ino savo ledo rituli
ninkų pralaimėjimą olimpinio turnyro ketvirtfinalyje silpnai Bal
tarusijos rinktinei 3:4. Pasigirdo reikalavimų atleisti trenerį ir pa
keisti rinktinės kapitoną. ..Aftonbladet" savo straipsni pavadino 
„Gėdos diena", o komandą — ..išpaikusių švedų gauja". 

* Ketvirtadienį laimėjusi moterų slidinėjimo estafetės 
rungtį, olimpinių žaidynių pirmūne komandų įskaitoje tapo 32 
medalius f10 aukso. 15 sidabro ir 7 bronzos! iškovojusi Vokietija. 
Iš III vietos į II su 30 (10. 11, 9) apdovanojimų pakilo olimpiados 
šeimininkai amerikiečiai, kurie ketvirtadienį pelne po vieną aukso 
ir bronzos bei 2 sidabro medalius. Iki šiol komandų įskaitoje pir
mavusi Norvegija (20), užima III vietą — 10 aukso. 7 sidabro ir 3 
bronzos medaliai. 

* Trečiadienį pr ieš olimpi- " " 
nes moterų slalomo varžy
bas nuo visų gėnmų butelių. 
kuriuos atsinešė žiūrovai, buvo 
nuplėštos etiketes. Pasirodo, 
tvarkdariams tai daryti nurodo 
vienas pagrindinių olimpinių 
žaidynių rėmėjų „Coca-Cola", 
tokiais būdais kovojantis su 
konkurentų produktais olimpi
nių kovu arenose. 

KALENDORIUS 
Vasario 23 d.: Butvile, Gantau-

tas, Polikarpas. Romaną, Roma. Se
verinas. Siga. 

Vasario 24 d.: Demetnja. Geri
mantas. Go<la, Mirgaudas. Motiejus 
1 Matas i, ?.iedūna 

Vasario 25 d.: Alma. Margiris. 
Rasa. Regimantas. Terzijus, Valdove, 
Viktoras. Vygintas 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

IŠKELTOS RANKOS 
o dar svarbiau gelbėti žmones 
atsidėjusius ir planingai vyk
dančius blogio veiksmus, kad 
juos išlaisvinus iš piktojo raiz-
gynės. Kai esame neišbaigia
muose dienos reikaluose, kai 
pavargusios kojos linksta iš 
nuovargio, o rankos nuo gau
sos darbų nekyla kaip Mozės, 
o nėra kas jas prilaiko, kelki
me tik širdis. Žvelkime į Kris
taus veidą aprasojusį krauju, j 
Jo skausmingą būseną dėl 
mūsų. Tik atgailos ir maldos 
keliu pakertamos nuodėmių 
šaknys; ir laimėsime kovą su 
blogiu ir pragariškais išpuo
liais. Gaila, kad laikmetyje at
gailos veiksmai ir prasmė su
vokiama ne visai teisingai. At
gaila nėra pasninkas iki nual-
pimo, ar koks plakimasis iki 
kraujo, o ramus pakėlimas 
kasdienos smulkmenų nuo ry
to iki vakaro jungiant tai su 
Kristaus kančia ir meile kiek
vienam iš mūsų. Kokie nepa
togumai paliečia kasdien, tai 
ne be Jo valios, tik priimkime 
ir padėkokime Viešpačiui. Tai 
ir bus prasmingiausia atgaila 
kelianti žmonijos moralę. 
Kristaus pamokymas neatšau
kiamas: — „Kas nori būti 
mano mokinys teneša savo 
kryžių kasdien ir teseka ma
ne". Sekimas Kristui, tai pė
dos ir žingsneliai vedantys \ 
taiką, į asmeninę ramybę, 
kantrybę ir auką už visą žmo
niją, į brolišką vienas kito su
pratimą. Žavus ir sektinas 
poeto išsireiškimas: — „Malda 
tai žydėjimas giliame Dievo 
delne". Iš to maldos žydėjimo 
sužydi ir gyvenamoji aplinka. 
Kristau, laimink mūsų gėrio 
pumpurus, kuriuos įdiegei 
mumyse, kad j ie sužydėtų Ta
vo garbei ir brolių naudai. 

S e s u o M. P a l m i r a 

Senajame Testamente, „Iš
ėjimo knygoje" yra toks teks
tas : — „Kai Izraelis kovojo su 
amalekiečiais, Mozė, Aronas ir 
Hūras užlipo ant kalvos viršū
nės. Kol Mozė laikė rankas 
iškėlęs, laimėdavo izraelitai. 
Kai tik Mozė rankas nuleisda
vo persvarą įgydavo amali-
kiečiai. Kai Mozės rankos ap
sunko, nuvargo, j ie ėmė akme
nį, parito prie Mozės ir tas an t 
jo atsisėdo. Rankas jam pa
laikė Aronas ir Hūras, vienas 
iš dešinės, ki tas iš kairės, ta ip 
jo rankos buvo iškeltos, iki nu
sileido saulė. Šitaip Jozuė, Iz
raelio karo vadas nugalėjo 
Amaleką ir jo kariauną". Psal
mės žodžiai sako: — „Te 
mums padeda Viešpats dan
gaus ir žemės Kūrėjas". Mozės 
iškeltos rankos nuostabus lai
mėjimas. Dabarties bėdose la
bai reikia iškeltų rankų, mal
daujančių Viešpaties pagal
bos. Mūsų planetoje yra mili
jonai rankų, kiek jų iškeltų, 
maldaujančių Viešpaties čia 
vykstančiose nelaimėse? Kiek 
nuleistų įsikibusių į žemės 
trauką, patogumus ir asmeni
nę gerovę? Po vienuoliktos 
rugsėjo raminančiai veikė gru
pinės maldos užpildžiusios 
šventoves ne t ik Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. Bet ar 
to j au gana? Ar nereikėtų dar 
palipti an t kalvos viršūnės su 
iškeltomis rankomis maldai ir 
atgailai? Mozė laikė iškeltas 
rankas iki izraelitai laimėjo. 
Ar mes j a u laimėjom? Ar suge
bame paberti tiek gėrio sėklų, 
kad būtų pakirstos blogio šak
nys? Palipus an t kalvos pa
žvelgti kas vyksta slėnyje? 
Kiekvieno mūsų iškeltos ran
kos, kaip anuomet Mozės ir 
pranašų, permaldauja įžeistąjį 
Viešpatį, išmeldžia palaimos, 

SUSIPAŽINKIME 
Norime t rumpai supažin

dinti skaitytojus su JAS kuo
pų globėjomis. Jų pasiaukoji
mas ir meilė jauniesiems tu
rėtų džiuginti visus ateitinin
kus. Jaunieji, tai mūsų orga
nizacijos ateitis. Šios globėjos, 
tai mūsų organizacijos viltis. 

R E G I N A IDZELIENĖ I R 
T E R E S Ė B E R Ž I N S H E N Ė 

Abi kar tu Clevelando Mairo
nio kuopą globoja jau penktus 
metus. (Jos abi ir anksčiau 
globojo kuopą kada jų vyres
nieji -buvo jaunučiai). Cleve
lando kuopoje yra 32 nariai ir 
pasirodo, kad dauguma jų ne 
iš ateitininkų šeimų. Džiugu, 
kad jie vert ina ateitininkų or
ganizaciją. 

Regina ir Teresė labai jau
čia pareigą padėti ateitinin
kams, bet jau nori, kad jas 
kas ki tas pavaduotų. Daug 
metų pasiaukojo ir jau prade
da pavargti . (Šitaip nusiskun
dė beveik visos globėjos. Tik 
ne Čikagos, kurios skundžia
si, kad nėra pakankamai vie
tos susirinkimams). 

Be ateitininkų, abi globėjos 
visą laiką dirba savo profesi
nį darbą ir augina šeimas. Re
gina dirba visą laiką kompiu
terio srityje ir prisideda prie 
„Žaibo" sporto klubo. Teresė 
dirba kaip „kūrybinių menų 
terapistė". Mėgsta meną, mu
ziką, gėles, gamtą ir vaikus. 

KITOS G L O B Ė J O S 

Hamiltono kuopos globėja 
yra Felicija Gudinskienė, Phi-
ladelphia kuopos globėja yra 
Violeta Razgaitienė. Laukia
me žinių kaip joms sekasi. 

Čia tik trumpas apibūdini
mas JAS kuopos globėjų. Vi
sos labai nuširdžiai dalinasi 
savo gabumais, savo laiku. 
auklėdamos ateitininkų jau
nimą. Mes visi turėtume 
įvertinti jų pastangas, ir dė
koti Dievui už tokias bran
gias dovanas. 

Gras i l da Re iny tė -
P e t k u v i e n ė 

Čikagos ir apy l ink ių Daumanto-Diel ininkaicio j a u n ų / , a te i t in inkų kuopos j a u n ė s Tnjų Karal ių šventėje gieda 
ka lėdines g i e smes Iš k.: Kris t ina Vaznelyte. Kris te Ar.narino. Kr i s t ina Quinn . Gina Gylyte. Regina Čyvai te , 
Siga Poskočimai te . 

S V A R B U S 
P R A N E Š I M A S 

M O K S L E I V I A M S 

Ruošiame skautų ir ateiti
ninkų moksleiviams rekolekci
jas Detroite šeštadienį, kovo 
9-tą dieną. Kunigas Edis Put
rimas atvyksta vesti rekolek
cijas. Kviečiame jaunimą iš vi
sų vietovių dalyvauti. Iki ko
vo 1-mos dienos galima re
gistruotis ei.paštu pas Birutę 
Bublienę adresu: Bvbub!ys@-
aol.com Iš toliau atvykę moks
leiviai bus apnakvydinti vie
tinėse šeimose. 

Rekolekcijų tema: „Jūs esa
te žemės druska... Pasaulio 
šviesa..." (Mt 5:13-14). Pasi
ruošime ne tik Kristaus Prisi
kėlimo šventei, bet ir nagri
nėsime kaip turėt i glaudesnį 
ryšį su Dievu Tėvu... Keliau
sime pažingsniui priartėti prie 
Jo... Pasiruošime kelionei į To
rontą šios vasaros liepos mė
nesį dalyvauti su viso pasau
lio jaunimu „Pasaulio jaunimo 
dienose" su popiežiumi Jonu 
Paulium II. 

J rekolekcijas kun. Edis at
veža visą registracijos medžia
gą „Pasaulio jaunimo die
noms". Nakvynės Toronte bus 
parūpintos lietuvių šeimose. 
Prieš dvejus metus „Pasaulio 
jaunimo dienos" su popiežium 
vyko Romoje, o prieš ketverius 
metus — Paryžiuje. Dabar To
ronte, taip ar t i , kad jaunimui 
auksinė proga dalyvauti. 

Norintieji dalyvauti „Pasau
lio jaunimo dienose" gali taip 
pat registruotis pas Birutę 
Bublienę aukščiau minėtu ei. 
pašto adresu. 

BB 

Č ikagos moks l e iv iu a te i 
t i n i n k ų s u s i r i n k i m a s šešta
dienį, vasario 23 d.. Ateitinin
ku namuose. Lemonte. vyks 
nuo 7-10 vai. vak. Diskutuo
sime bio-etikos klausimais. Vi
si laukiami. Informaciją: Živi
le Bielskute. 708-788-620 

Š E I M O S ŠVENTĖ J A V 
VIDURIO RYTUOSE 

Philadelphijos, Baltimorės 
ir Vašingtono ateitininkų .At
gimimo" kuopa Šeimos šventę 
švęs š.m. kovo 3 d. Šv. Andrie
jaus parapijoje Philadelphijo-
je. Šv. Mišias 10:30 vai. ryto 
aukos kun. Eugenijus Troic-
kis.Vargonuos klebonas Pet
ras Burkauskas. Po Mišių vai
šės. 12:15 vai. p.p. Viktoras 
Nakas kalbės tema: „Asme
niškas žvilgsnis į išeivijos lie
tuvių ryšius su Lietuva". 
Moksleiviai pasirodys su vai
dinimu apie tautosaką. 

Clevelando Maironio v a r d o atei t ininkų kuopos globėjos Regina Idzelienė 
ir Terese Beržinskiene. 

ATEITININKŲ R E N G I N I A I 
LEMONTE 

Kovo 9 d. — Ateitininkų 
namų metinis Gavėnios susi
kaupimas Ate.tininkų namuo
se, LemontaiaPradžia 9 vai. r. 

B i r že l io 2 d. — Čikagos ir 
apylinkių ateitininkų šeimos 
šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje; 10:30 
v.r. Iškilmingas posėdis PL 
centre. 

Bi rže l io 2 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė 12 vai 
AN sodelyje. 

CLEVELANDE 

Kovo 2 ir 3 d.— Clevelan
do ateitininkų šventė Dievo 
Motinos parapijos patalpose. 
Vienas svarbesnių šios šven
tės renginiu — Čikagos „Dai
navos" ansamblio vyrų okteto 
koncertas, skiriamas „Daina
vos" jaunimo stovyklavietei 
paremti . 

Kovo 8-10 d. — Rekolekci
jos moksleiviams, Clevelando 
moksleivių ateitininkų ruošia
mos „Camp Corde" stovyklo
je , Parma. OH. 

DETROITE 

Kovo 9 d. — Rekolekcijos 
jaunimui nuo 8-to iki 12 sky
riaus Dievo Apvaizdos parapi
joje, Southfield, MI. 

P H I L A D E L P H I J O J E 

Kovo 3 d. — Šv. Andrie
jaus Philadelphijos, Baltimorės ir 
Washingtono „Atgimimo" kuo
pos Šeimos Šventė Šv. Andrie
j a u s parapijoje, Philadelphijo-
je . 

PATIKSLINIMAS 

Patiksliname pavardę vasa
rio 16 d. laidos paraše po jau
nųjų ateitininkų CV narių ir 
kuopų globėjų nuotrauka. Tu
rėjo būti: Jolita Kisieliūtė-Na-
rut ienė (ne Kisielienė). Atsi
prašome. 

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2002 M E T Ų VASARĄ 

L i e p o s 7 - 17 d. — Jaunųjų 
ateitininkų stovykla. 

B i r že l i o 23 - l iepos 7 d — 
Moksleivių ateitininku stovvk-
la. 

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki 
šeštadienio, liepos 7 d. Pilna 
registracijos informacija bus 
paskelbta tinklalapyje. Turintieji 
klausimų, prašomi kreiptis į 
Onilę Šeštokienę ei. paštu: 

plunksna @ aol.com 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwcentefforsurgeryandbreaSnealth.com 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medrcal Center 

10400 75 S t Kenoeha, Wl 53142 
(262) 697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

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. 708-484-1545. 

DR DALIA E CEPELĖ, D.D.S. 
DANTIJ GYDYTOJA 
10745WintersetDr. 

Orland Park, IL 60467 
708-873-9074 

Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Valkų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127»Str. 

SuN»101 
Lemom, n. 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 
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Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St , Lomont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200, 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hilte 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10811W. 143 SI Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communrty Mospital 
Sitver Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706-460-2500 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
6 0 4 0 2 , te l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

Carduc Diagnosis, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTLJ GYDYTOJA 

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

10S.640S.King»Yr+»ry.Wiitowtaook 
Tel. 630-323-5050 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo speciatetai 

Chicago: 312 -726 -0800 
East Dundee: 847 -551 -1212 

McHenry: 815 -363 -9595 
Eik Grove: 847 -718 -1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL60154 

Tel 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGC1A 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaakj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTU GYDYTOJA 

4817W.63St.Burbank,IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York. Elmhurst. IL 60126 
830-941-2600 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

UNASSIDRYS.M.D. 
Aktų ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 70943&4822 
4i49W.63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

M . VILUA KE Afl.V7£ 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
7271 S. Harlem. Bridgerie*. IL 

694S5. Tel. 706-594-0400. Kalbame 
Hetuviikai. Valandos susitarus 

http://aol.com
http://aol.com
http://wwwcentefforsurgeryandbreaSnealth.com
http://administracijaddraugas.org
http://sAdraugaa.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugaa.org
http://www.illinoispain.com


PRASMINGA PARAMA 
LIETUVAI VASARIO 16 PROGA 
Šių metų Vasario Šešiolik

tosios proga dėmesys ir para
ma, parodyta istorinio .Ame
rican Jewish Committee" 
(AJC) ir Ohio valstijos val
džios bei kitų įtakingų ameri
kiečių pareigūnų, neatsirado 
savaime, bet buvo vaisiai ilgo 
darbo ir gerų ryšių tarp žydų 
organizacijų, Cleveland lie
tuvių ir Lietuvos ambasado
riaus JAV Vygaudo Ušacko. 

Daugelis šių svarbių ameri
kiečių ir žydų organizacijų at
stovų, taip pat senatorius Ho-
ward Metzebaum yra daly
vavę ne vienoje Nepriklauso
mybes šventojo, ruoštoje Cle
veland, tačiau tampresnio 
ryšys tarp AJC ir lietuvių 
užsimezgė jau gerokai anks
čiau, kuomet lietuviai prisi
dėjo prie žydų prašymo tuo
metiniam Amerikos preziden
tui, kad būtų leista žydei Milą 
Girsh ir jos šeimai išvykti iš 
sovietų okupuotos Lietuvos. 
AJC po to atsilygino, pasiųs
dami su lietuviais bendrą te
legramą sovietų diktatoriui 
Gorbačiov (su nuorašais 
JAV prezidentui ir vyriausy
bei), prašydami panaikinti 
Molotovo-Ribbentropo paktą 
ir atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. O neseniai sena
toriaus G. Voinovich sušauk
tame tautybių pasitarime 

NATO plėtros klausimais AJC 
Cleveland skyriaus direkto
rius dr. Martin J. Plax asme
niškai pasisakė, kad AJC 
rems Lietuvos siekius įstoti į 
NATO. 

Tą savo asmenišką pasiža
dėjimą, kartu su AJC Cleve
land skyriaus prezidentu 
John Siegel ir AJC asocijuota 
direktore Jennifer I. Tucker 
2002 m. vasario 17 d. oficialiai 
pakartojo Lietuvos amb. V. 
Ušackui LR garbės konsulato 
Cleveland, OH, patalpose įvy
kusiame posėdyje, dalyvau
jant garbės konsulei Ingridai 
Bublienei, JAV LB Visuome
ninės tarybos nariui bei Cle
veland LB valdybos vice-
pirm. dr. Viktorui Stankui. 
Dr. Plax pranešė, kad dėl pa
ramos Lietuvai, siekiant na
rystės NATO, jis jau tarėsi su 
AJC vykdomuoju direktorium 
New Yorke David Harris, ko
miteto nariu Harold Tanner ir 
Washington, DC, dirbančiu Eu
ropos reikalams atstovu rabi
nu Andrew Baker. 

AJC praves akciją visuose 
savo 22 skyriuose JAV ir 
prašo vietinių lietuvių bei 
centrinių jų organizacijų ad
resų, kad galėtų koordinuoti 
bendrą kreipimąsi į JAV Se
natą. Dr. Plax ir prez. Siegel 
pasinaudojo proga prieš po-

DRAUGAS, 2002 m. vasario 23 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas savo vizito Cleveland, OH, metu susitiko su žydų bendruomenės at
stovais, kurie pažadėjo remti Lietuvos narystę NATO Nuotraukoje — sėdi iš kairės: Amerikos Žydų komiteto 
Cleveland apskrities dir. Martin Plax, amb. Ušackas, Amerikos Žydų komiteto Cleveland skyriaus pirm. John 
Siegel; stovi: LB Cleveland apylinkės valdybos vicepirm. dr. Viktoras Stankus, Amerikos Žydų komiteto asosi-
juota direktorė Jennifer Tucker ir LR garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė. Lino Johansono nuotr 

Lietuvos trispalvė prie Ohio valstijos sostines rūmų Oolunibus. OH. 
Viktoro Stankaus nuotrauka. 

sėdį „Cleveland Jevvish 
News" ir internete aprašyti 
Lietuvos valstybės atliktą 
Torų perdavimą žydams ir pa
žymėti, kad Lietuva tikrai 
verta žydų paramos tapti 
NATO nare. 

Amb. Ušackas prašė žydų 
bendruomenės paramos atsta
tyti Vilniaus getą. Dr. Plax 
paminėjo, kad Cleveland žydų 
bendruomenė yra viena įta
kingiausių ir turtingiausių 
Amerikoje. Čia yra iš Telšių 
perkelta „Yeshiva", gyvena 
daug Lietuvoje gimusių žydų, 
tad su ambasadoriumi šiuo 
reikalu bendradarbiaus ne 
vien Clevelande, bet visoje 
Amerikoje. 

Vėliau ambasadorius Ušac
kas posėdžiavo su Amerikos 
Lenkų kongreso Ohio apygar
dos prez. John Borkowski ir 
vicepirm. dr. Mitchell Bienia 
NATO plėtros reikalais. 

„Cleveland Plain Dealer" 
dienraštis vasario 15 d. pla
čiai paminėjo, kad Clevelande 
lankysis Lietuvos ambasado
rius. 

Reikia pastebėti, kad amb. 
Ušackas spėjo ne tik dalyvau
ti susitikimuose su svarbiais 
kitų tautybių asmenimis, bet 
kartu ir oficialiame Vasario 
16-osios minėjime (buvo pa
grindinis kalbėtojas), aplan
kyti Lietuvių kultūrinį dar
želį (prie paminklo žuvusiems 
padėjo vainiką), LR preziden
to Antano Smetonos kapą ir 
pasitarti su Cleveland miesto 
mere Jane Campbell bei Ohio 
valstijos verslininkais, sie
kiant plėsti prekybos ryšius 
tarp Lietuvos ir Ohio valsti
jos. 

Pastarasis susitikimas vyko 
Cleveland miesto centre, Key 
Tower, aukščiausiame Ohio 

valstijos pastate, žymios pa
sauliniu mastu advokatų fir
mos Sąuire Sanders patal
pose. Susitikimą rengė 
„World Trade Center Cleve
land", LR garbės konsule I. 
Bublienė ir advokatų firma. 
Dalyvavo žymių bendrovių bei 
įmonių vadovai — „Cleveland 
Council On World Affairs" 
prez. Seth Taft, advokatai, 
verslininkai, iš viso per 50 as
menų. Susitikimo moderato
riai buvo „VVorld Trade Cen
ter Cleveland" vykdomasis 
dir. David Yen ir Sąuire 
Sander atstovas adv. Theo-
dore Theofrastous. 

Nepaisant, kad JAV valsty
binės šventės metu, Preziden
tų dieną, nedirba valdiškos įs
taigos, Cleveland miesto mere 
Jane Campbell atvyko į susiti
kimą. Vėliau ji išsireiškė, kad 
ypač nudžiugino baigiamasis 
amb. Ušacko žodis: „Mes į 
Ameriką eksportuojam ne tik 
gaminius, bet ir krepšininkus, 
pvz., Žydrūną Ilgauską..." O 
buvęs Cleveland uosto dir. 
Roy Knapp pastebėjo, kad pir
masis po nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvos eksportas į 
JAV, 1992 m. įvyko per Cleve
land uostą, per kurį kasmet 
atplaukia daugiau kaip iš 80 
skirtingų pasaulio valstybių 
laivai ir prekės. Mere Jane 
Campbell padėkojo ambasado
riui už turiningą pristatymą 
ir jo vizito proga įteikė Cleve
land miesto Garbės proklama
ciją. David Levy pažadėjo šį 
susitikimą aprašyti „Crain's 
Cleveland Business" žurnale. 

Po susitikimo, garbės kon-
sulės I. Bublienės dėka, buvo 
pietūs su Clevelande reziduo
jančiais įvairių tautybių kon
sulais, Dievo Motinos parapi
jos klebonu kun. Gediminu 

Kijausku, SJ, taip pat dien
raščio „Plain's Dealer" žur
naliste Elizabeth Sullivan, 
kuri padarė pasikalbėjimą su 
Lietuvos ambasadorium. 

Visi savaitgalio renginiai — 
susitikimai ir Vasario Šešio
liktosios šventė — buvo ypač 
prasmingai suorganizuoti bei 
atlikti. Tikime, kad jie atneš 
Lietuvai ir konkrečios nau
dos, ypač turint mintyje įta
kingos žydų organizacijos pa
ramą, siekiant narystės 
NATO. Dėl šio savaitgalio 
sėkmės daug nuopelnų skirti
na veikliajai LR garbės konsu
lei Cleveland, OH, Ingridai 
Bublienei, kuri suorganizavo 
susitikimus ir įvairiais būdais 
talkino. 

Dr. Viktoras Stankus 

* Rengiamas naujas Sta
tybos įstatymas turėtų ska
tinti greičiau įsirengti butus, 
pirktus tik su daline apdaila. 
Statybininkams pardavinėti 
neįrengtus butus ir toliau ne
bus draudžiama, tačiau siūlo
ma reglamentuoti laikotarpį, 
per kurį gyventojai būstą pri
valės pilnai įsirengti, rvž. Eita) 

* Septyniolikai * naujau
sias vadybos žinias įgijusių 
specialistų diplomus įteikęs 
Tarptautinės aukštosios vady
bos mokyklos rektorius dr. 
Virginijus Kundrotas sakė, jog 
Lietuvos švietimo istorijoje tai 
— ko gero, pirmas kartas: 
studentai kartu su Lietuvos 
mokslo įstaigos diplomu gau
na vakarietišką užsienio 
mokslo institucijos magistro 
diplomą, pripažįstamą pasau
lyje. Iki šiol Lietuvoje užsienio 
institucijų studentams buvo 
suteikiami tik įvairūs mokslo 
baigimo pažymėjimai. <KD. Eita) 

Kad būtų apsaugotas 
didžiausias tautos lobis 
Jeigu paklaustume dešimtį 

žmonių, kas, jų nuomone, yra 
didžiausias, vertingiausias 
tautos lobis, be abejo, atsaky
mai būtų įvairūs. Gal vieni sa
kytų, kad laisvė, menas, muzi
ka, literatūra, liaudies kū
ryba, gal kalba... Ir visi tie at
sakymai iš dalies teisingi. 
Tačiau daugelis sutiktų, kad 
visgi didžiausias bet kurios 
valstybės turtas yra jos vai
kai, jaunoji karta. 

Lietuviai taip pat pratę sa
kyti, kad jaunimas — tautos 
ateitis. Tvirtai tikima, kad iš 
šiandieninių vaikų užaugs .jo
kio okupanto kenksmingomis 
idėjomis neužkrėsta" karta, 
nesupančiota praeities nostal
gijos virvėmis, nenusinešianti 
į ateitį to žalingo bagažo, kurį 
su savimi tebetampo šiandie
niniai vidurinio amžiaus ir vy
resnieji tautiečiai. 

Visgi vaikai — ne piktžolės 
patvoryje, savaime neužaugs. 
Vaikams reikia priežiūros, 
meilės, globos, auklėjimo, nuo
lat diegiamų tikrųjų vertybių, 
o svarbiausia — tikėjimo bei 
pasitikėjimo. Į vaiko auginimo 
procesą įjungiama ne tik dar
ni, mylinti šeima, bet ir mo
kykla, Bažnyčia, valstybė. Vi
soms šioms institucijoms ten
ka pareiga ir atsakomybė ug
dyti ateities žmogų, naudingą 
savo tautai, valstybei ir aps
kritai žmonijai. 

Žinoma, visa tai lengviau 
pasakyti, negu įvykdyti. Ypač 
valstybėje, kuri tebesvirdu-
liuoja ant didžių pasikeitimų, 
persilaužimų briaunos, net po 
daugiau kaip vienuolikos me
tų negalinti tvirtai apsispręs
ti, į kurią pasaulio pusę visu 
veidu atsisukti. Nors didelė 
gyventojų, juo labiau vadovau
jančiųjų šaliai, dalis ryžtasi 
sukti į Vakarus, nemažai dar 
yra tokių, kurie nuolat atsi
gręžia į Rytus. Beieškodama 
savo tikrojo kelio ir besisteng
dama nepaklysti susidariusių 
problemų labirintuose, Lietu
va tarytum pamiršta patį 
svarbiausią savo uždavinį: 
vaikų ir jaunuolių gerovę. 

Prieš metus daugiau kaip 
30 proc. vaikų iki 18 m. am
žiaus Lietuvoje gyveno žemiau 
skurdo ribos (vargiai šie duo
menys per daug iki dabar pa
sikeitė); o priešmokyklinio 
amžiaus skurstančių vaikų 
yra per 20 proc. Krašte nuolat 
daugėja socialiai pažeidžiamų 
ir probleminių šeimų skaičius 
(Lietuvoje jos paprastai vadi
namos asocialiomis šeimomis), 
todėl apie 9 proc. vaikų neten
ka tėvų globos ar lieka naš

laičiai. Gerai, jeigu vaikai, 
praradę tėvus ir savo šeimą, 
patenka į tinkamus globos na
mus arba yra išskirstomi po 
mylinčias, tikrai jas besirū
pinančias šeimas. O kaip su 
tais, kurie atsiduria gatvėje? 
Kokios ateities jie gali tikėtis 
ir ko iš jų gali ateityje tikėtis 
valstybė? 

Rūpestį kelia ir didelis Lie
tuvos vaikų bei jaunimo sa
vižudybių skaičius. Statisti
niai duomenys iš 2000 m. 
(2001 m. dar nėra paruošti) 
rodo, kad 100 tūkst. gyventojų 
10-17 m. amžiaus berniukų 
grupėje teko 7,7 savižudybės. 
6,2 — mergaičių. Dar šiur
pesni skaičiai yra 18-29 m. 
amžiaus grupėse: vyrų — 
65,6, moterų — 7,9 tam 
pačiam 100 tūkst. gyventojų. 

Ne visi nepilnamečiai imasi 
tokių galutinių priemonių, 
kad „pabėgtų nuo nepakelia
mos kasdienybės". Daug jų pa
sirenka nusikalstamumo ke
lią. Jauni nusikaltėliai yra 
vienas pagrindinių valstybėje 
didėjančio bendro nusikalsta
mumo veiksnių. 

Dabar šalyje siaubingai įsi
galėjęs nedarbas, o jaunuoliai 
sudaro beveik trečdalį visų il
galaikių bedarbių. Jeigu jau
nuolis ir įsidarbina, tai jo pa
jamos, palyginti su suaugu
siųjų, yra neproporcingai že
mos (vidutiniškai tik 40 proc. 
pajamų vidurkio). Tad nenuo
stabu, kad nemža dalis jau
nuolių ryžtasi palikti savo 
tėvynę ir išvyksta laimės 
ieškoti užsienin — Europon, 
Amerikon. Kai kurios sociolo
ginės apklausos Lietuvoje at
skleidė, kad daugiau kaip 
pusė jaunų žmonių ketina 
emigruoti arba aktyviai ieš
koti darbo užsienyje. O kiek jų 
kada nors grįš į savo tėvynę? 

Valstybė, kuri šiandien tiek 
užsiėmusi „svarbesniais rei
kalais", kad nemato (ar nenori 
matyti), kas darosi jos pano
sėje, vieną dieną atsibus ir 
gailėsis savo neapdairumo, 
bet tuomet gali būti per vėlu. 
Maža tauta, ypač tokia, kur 
mirtingumas pralenkiagims-
tamumą, negali prarasti savo 
vaikų, savo jaunuolių, nes 
bus pasmerkta išnykti. Deja, 
vargiai šiemet bus imtasi 
žygių, kad tautos vaikų ir jau
nuolių padėtis pagerėtų: tie, 
kurių pareiga būtų pasirū
pinti — Seimas, Vyriausybė, 
savivaldybės ir kt., daugiau 
dėmesio kreipia į būsimus rin
kimus ir asmenines ambicijas, 
ne į tai, kas naudinga tautai ir 
valstybei. 

SENATVĖS DEMENCIJA 

Nr.8 

(Alzheimer liga) 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
Rei

kiamu momentu turi nukreipti ligonio dėmesį reikia
ma kryptimi ar pakeisti jo elgesį. Bet viskas turi boti 
daroma teigiama kryptimi. Juo mažiau turi boti „ne!" 
Slaugės pareiga supažindinti Šeimos narius su fizine 
sveikata ar asmens higiena. Gydytojas taip pat turi 
sekti pasikeitimus ir duoti patarimus, nurodymus. 

Penktas periodas (Allen 2-tras). Šitam periode se
natvės demencijos ligonis absoliučiai priklauso nuo 
kitų. šlapimo pūslės ir vidurių nekontroliuoja. Jis ne
bejaučia reikalo nueiti į tualetą, jį reikia paskatinti ir 
nuvesti. Ligoniui pasidaro sunku kramtyti ir nuryti, 
todėl jam reikia taip pat padėti, paruošti atitinkamą 
maistą. Vaikščiojimas pasidaro sunkus ir pusiausvyra 
sunkiai išlaikoma. Sunku atsikelti ar atsisėsti į kėdę 
ar į lovą. Domisi tik tais daiktais, kurie yra prieš jį. 
Tokie ligoniai dar gali džiaugtis ir boti patenkinti, 
bodami tokiose vietose, kur jie gali matyti kitus. Kar
tais jie mėgsta, kada jais rūpinamasi. Bet dažniausiai 
jie priešinasi, pvz., maudymui, aprengimui ar nurengi-
mui. Jie Šeimos nariais džiaugiasi, nors jų vardų ir ne
žino. Tokie ligoniai nemėgsta greitų veiksmų, pvz., nu-
rengimo ar aprengimo. Dažnai pas tokius ligonius at
siranda baimes jausmas ir jie tai pasako, kad jis ar ji 

bijo, bijo boti namie. Slaugytojai ar šeimos nariai su 
tokiais ligoniais turi elgtis labai švelniai. Reikalinga 
ligoniui padėti, jį pakalbinti, ką nors jam papasakoti, 
nors jis ir neatsako. Esant ligoniui susierzinus ar ag
resyviam, reikalinga stengtis nukreipti jo dėmesį kita 
kryptimi ir jis nusiramina. Jokiu būdu nebarti, ne
šaukti ant ligonio, neįrodinėti, darant jį ką nors nege
rai, nebausti. Švelnų elgesį, globą ir meilę tokie ligo
niai intensyviai jaučia, vertina, nors padėkoti ir nega
li. 

Šeštas periodas (Allen 1-mas). Šitam periode daž
niausiai ligonis nebekalba, nebevalgo, mažai juda arba 
ir visai nebejuda. Judesiai dažniausiai būna tik reflek-
siniai. Šlapimo pūslės ir vidurių visai nebevaldo arba 
viduriai visai nebeveikia. Šitam periode šeimos narių 
ir slaugytojų pareiga yra suteikti ligoniui paskutinėse 
dienose ir paskutinėse jo gyvenimo valandose ramybę 
bei patogumus. Kokia nors papildoma pagalba, pvz., 
dirbtinis maitinimas, alsavimas ar kokia nors kita 
priemonė, priklauso nuo šeimos narių ir ligonio anks
tesnio pareiškimo, kuris gali būti pateiktas raštu. 

Senatvės demencija, ryšium su jos simptomatologi-
ja, biopatochemija, biopatinziologįja ir patoligija sme
genyse, labai aktyviai ir stropiai, studijuojama toliau. 
Paskutiniu laiku M. Marsel Masulam Northwestern 
universitete nervų sistemos tyrinėtojas Čikagoje pa
skelbė naują teoriją. Jis sako, kad senatvės demencija 
yra liga nervų sistemos, smegenų savisaugos — atsi
naujinimo sistemos sutrikimas. Smegenų atsinaujini
mo sistemų esą daug. Kiekviena smegenų dalis, funk

cijos atžvilgiu, turinti savo atsinaujinimo sistemą. Kas 
kiek laiko neuronai ir jų ryšiai viens su kitu atsinauji
na. Jis nepasako, bet tie atsinaujinimo periodai esą 
dažni. Eksperimentuose su gyvuliais tas atsinaujini
mas vykstąs maždaug kas 18 dienų. Kas ten vyksta ir 
kas ten atsinaujina nėra pasakyta. Ta jo teorija dalį 
tyrinėtojų nukreipia kita kryptimi. Bus ieškoma, kas 
palaiko, kas paskatina ir kas kenkia tam smegenų 
pajėgumui (plasticity) išsilaikyti ir atsinaujinti. Tie 
visi galvojimai, sprendimai parodo smegenų kompli-
kuotumą. Smegenys — tikra mįslė. 

Senatvės demencija sergančių slaugymas 

Kol nėra tikro gydymo ir dar nežinoma, kaip galima 
šitos ligos išvengti, senatvės demencija sergančių slau
gymas yra pagrindinis'dalykas ir į slaugymą reikia 
kreipti daugiau dėmesio negu į gydymą. Slaugymas tę
siasi nuo pat ligos pradžios iki ligonio mirties, t.y. 5-7 
metus, ar kartais ir daugiau. Kadangi liga progresuo
ja, slaugymas diena iš dienos darosi sunkesnis bei 
komplikuotesnis. Slaugymą pradeda ir toliau jį tęsia 
šeimos nariai, slaugytojos ar slaugytojai. Gydytojas čia 
yra labai svarbus patarėjas ir dažnai yra plano suda
rytojas. Todėl gydytojas turi būti labai gerai su ligoniu 
susipažinęs ir tas susipažinimas kartais yra sunkesnis 
negu diagnozės nustatymas. Slaugytoja ar slaugyto
jas, pradėdami tokį ligonį slaugyti, taip pat turi pasi
stengti jį gerai pažinti: susipažinti su jo charakteriu, 
sužinoti išsilavinimą, profesiją ar buvusį darbą, papro
čius, įgūdžius, buvusius siekius, draugus ir t.t. Iš da

lies prie slaugytojų galima priskirti ir ligonio draugus, 
kaimynus ar pažįstamus, kurie jį aplanko. 

Jei senatvės demencija sergąs ligonis patalpinamas į 
senelių namus ar prieglaudą, tuomet jį slaugo ir globo
ja tuose namuose dirbantis personalas. Jis turėtų boti 
specialiai paruoštas, bet, deja dar tuo tarpu to daž
niausiai nėra. 

Kalbant apie slaugymą, tenka prisiminti keletą prin
cipinių dalykų: 

1. senatvės demencija dar tebėra mįslė, nežinoma 
jos priežstis ir nežinomas jos gydymas; 

2. senatvės demencija yra liga, nėra senatvės ar 
seno amžiaus komponentas; 

3. senatvės demencija absoliučiai skirtinga nuo kitų 
ligų ir ja sergančių slaugymas yra kitoks; 

4. netinkamai tokį ligonį slaugant ir netinkamai su 
juo elgiantis, galima jam daugiau pakenkti negu ne
tinkamais vaistais; 

5. senatvės demencija nėra žmogaus sukvailėjimas, 
bet yra atminties ir mentaliteto, gyvenime sukrauto 
turto sumenkėjimas arba pranykimas. Ir šitie reiški
niai nėra paralelūs amžiui. 

Žmogus yra labai komplikuotas sutvėrimas. Jis yra 
kOno ir dvasios junginys. Filosofas kun. Vytautas Bag-
danavičius žmogų pavadino Dievo kūrybos šedevru. Ir 
labai įdomu, kad kiekvienas žmogus yra unikumas. 
Kaip biologiškai, taip ir dvasiškai. Filosofai, psicholo
gai, pedagogai, biologai, biochemikai ir kitokių mokslų 
atstovai žmogų analizuoja. Daug kas apie žmogų žino
ma ir pats žmogus daug žino, ir daug ką gali. B.d. 

I A M I 
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Lapkričio mėnesio paskuti
nę savaitę Washington, D.C., 
ir apylinkėse dienos buvo 
ūkanotos. Bet gruodžio I-ją iš 
pat ryto sušvito saulė, oras 
staiga atšilo, dangus pra
giedrėjo. Tą dieną Washingto-
no lietuvių bendruomenėje 
buvo neilinis įvykis: dviejų 
daugeliui pažįstamų jaunuolių 
Ritos Bureikaitės ir Viktoro 
Kaufmano sutuoktuvės. Tar
tum pati gamta jiems linkėjo 
gražaus ir laimingo bendro gy
venimo. 

Į Mišias Šv. Patriko isto
rinėje bažnyčioje, Washington 
miesto centre, rinkosi jungtu
vių dalyviai, giminės ir drau
gai. Jų tarpe ir Ritos senelis, 
rašantis apie šias iškilmes, at
vykęs iš Los Angeles, Kalifor
nijos. 

Mišias koncelebravo mon
sinjoras Peter Vaghi, Ritą 
pažinęs šešerius metus iš Ar
kivyskupijos katalikų veiklos, 
ir kun. dr. Gintaras Grušas, 
Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorius, su kuriuo Rita mo
kėsi lituanistinėje šeštadie
ninėje mokykloje, vėliau buvo 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
centro valdyboje. Šie iškilūs 
dvasininkai suteikė ir jungtu
vių sakramentą bei priėmė 
jaunavedžių priesaiką. Kun. 
dr. G. Grušas pasakė pa
mokslą ir perskaitė Šventojo 
Tėvo popiežiaus Jono Pauliaus 
II palaiminimą jaunave
džiams. 

Per Mišias lekcijas skaitė 
Rita Gylytė — Iannace, Laura 
Lauciutė ir Deanna Howes. 
Aukas nešė dr. Ina Chalmeta 
ir dr. Arūnas Liulevičius. 

Jaunųjų palydoje vyriausia 
pamergė buvo dr. Gintė Re-
meikytė-Gedo, Ritos daugelio 
metų draugė, vyr. pabrolys — 
jaunojo brolis Arius Kaufma-
nas. Kitos pamergės (visos ap
sirengusios tautiniais drabu
žiais) buvo Vyga Kaufma-
naitė, Viktoro sesuo, ir Regina 
Schofield, jaunesnioji pamergė 
— Deanna Howes, mažosios 
palydovės — Vilija ir Gabriela 
Gedo. 

Pabroliai — dr. Brad Wilson 
ir Azhar Mirza, palydovai — 
Holger Brandt ir dr. Mike 
Romberg, ilgamečiai Viktoro 
draugai iš Chicago universite
to. 

Po bažnytinių vestuvių apei
gų svečiai vyko į „Top of the 
Town" salę, Arlington, VA, ku
rioje vyko vestuvių puota. 
Jaunavedžiai buvo sutikti tė
vų Ritos Bureikienės, Romo 
Bureikos ir dr. Petro Kaufma
no su duona, druska ir vynu. 
Ritos draugės pašoko „Sadu
tę", padainavo vestuvinių dai
nų. Pagal lietuviškus papro
čius jaunavedžiai praėjo pro 
juostų vartus. Jaunajai nu
imamas šydas, ant galvos už
rišamas nuometas. 

Svečiams besivaišinant prie 
stalų, programą sklandžiai ve
dė Audra Kubiliūtė-Daulienė. 
Oras buvo šiltas, saulėtas, 
svečiai nuo aukšto pastato ve
randos galėjo gėrėtis Washing-
tono panorama. 

Rita Bureikaitė — losange-
lietė, čia lankė pradžios mo
kyklą ir lietuvių šeštadieninę. 
Veikė ateitininkuose, Jaunimo 
sąjungoje, šoko ir dainavo 
„Spindulio" ansamblyje. Studi
javo Pomona kolegijoje, Clare-
mont, CA, kurioje baigė anglų 
literatūros studijas. Dirbo 
KGBS televizijos naujienų 
skyriuje. Vėliau — Baltuose 
rūmuose VVashington, D.C. 
ryšių su visuomene informaci
jos tarnyboje, Švietimo depar
tamente Federalinės valdžios 
projektų konsultante ir pasku
tiniu metu kaip senior mana-
ger Corporate Programs Opti-
cal Society of America. 

Viktoras Kaufmanas, gimęs 
Chicagoje. Gyveno Durham, 
N. Carolina, ir Virginia valsti
joje. Chicago universitete 
baigė biologiją. Grįžęs į Vir
ginia valstiją, tęsė studijas, gi
lindamasis kompiuterių moks
le. Nuo 1996 m. dirbo įvairiose 
telekomunikacijos įstaigose. 
Paskutiniu metu jis yra vie
nas iš Velocite korporacijos di
rektorių. 

Rita ir Viktoras susipažino 
1987 m. dalyvaudami LB veik
loje. Juos suartino bendri 
pomėgiai — laipioti kalnuose, 
lankyti operas, koncertus. 

Jaunavedžiai povestuvinei 
kelionei buvo išvykę į Texas ir 
New Mesdco, keliaudami po 
kalnus ir besigrožėdami gam
ta. 

Linkime jiems nedūžtamos 
meilės, geros sveikatos ir Die-
vo palaimos. Ig M e d z i u k a a 

SVEIKINAME! 
Vasario Šešioliktosios proga Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus įvairaus laipsnio Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino urdinais apdovanojo eile nusipelniusių užsienio lie
tuvių, tame tarpe ir Čikagoje bei netoli jos gyvenančius: dr. 
Gediminą Baluką, pedagogą Joną Kavaliūną. Vydūno fondo 
valdybos pirm. Vytautą Mikūną. o taip pat buvusį čikagietį, 
žurnalistą. ..Pensininko" redaktorių Karolį M.lkovaitį. šiuo 
metu gyvenantį Kalifornijoje. 

Žinome, kad ir daugiau užsienio lietuvių bu\\ šia proga ap
dovanoti — apie juos kitą kartą, o dabar sveikiname visus! 

Vvtautas Miklinąs Dr. Gediminas Balukas 

DŽIAUGSMO MIŠIOS ELIZABETH, N. J. 

Rita ir Viktoras Kaufmanai 

Elizabeth, N. Jersey, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, š.m. 
sausio 6 d. 11 vai. r. buvo 
džiaugsmo Mišios. Jų metu 
broliukas ir sesutė — Egidijus 
ir Indrė Jankevičiai priėmė 
Pirmąją šv. Komuniją. Abu la
bai gražiai lietuviškai skaitė 
tai progai pritaikytas maldas. 
Vaikučių tėvai, Mindaugas ir 
Rasa Jankevičiai, nešė prie al
toriaus aukas. Šalia choro, 
giedojo sol. Angelė Kiaušaitė. 
Smuiku griežė Julius Veblai-
tis. Vargonais palydėjo Eric 
Houghton. 

Šiuo džiaugsmu pasidalinti 
iš Lietuvos atvyko vaikučių 
seneliai Aldona Jankevičienė, 
Antanas ir Gražina Baraus
kai. Klebonas Alfredas Že-
meikis nuoširdžiai sveikino 
visą šeimą, linkėdamas Dievo 
malonių. 

Jankevičiai šiame krašte tik 
pora metų. Nors gyvena toli 
nuo Elizabeth'o, tačiau kiek 
galėdami stengiasi atvažiuoti į 
mūsų bažnyčią. Tai gražus pa
vyzdys mums visiems. 

Egidijų ir Indrę Pirmai šv. 
Komunijai paruošė seselė Do-
lorita Butkus, OSF. 

Ta proga reikia paminėti, 
kad ses. Dolorita vasario 5 d. 

išskrenda į Lietuvą. Ten, Šv. 
Klaros ligoninėje, Utenoje, 
kurią ji padėjo įkurti prieš 
šešerius metus, rūpinsis dva
siniais ligonių reikalais. Be to, 
stengsis atlikti įvairius labda
ros darbus. Ir šį kartą ji pla
nuoja ten dirbti ilgiau negu 
vienerius metus. 

Atsisveikinimo vaišės su 
ses. Dolorita buvo sausio 20 d. 
tuoj po 11 vai. Mišių Šv. Petro 
ir Povilo svetainėje. Visi para
pijiečiai linki seselei geros 
sveikatos ir ištvermės darbuo
jantis Viešpaties vynuogyne. 

Birutė Pocienė 

* Šeimos, norinčios gauti 
iš Ukmergės rajono savival
dybės biudžeto socialinę pa
šalpą išimties tvarka, nuo šiol 
turės ją užsidirbti — darbin
giems šeimos nariams seniū
nijose teks padirbėti savano
riškuose darbuose. Rajone 
kasmet didėja išimties tvarka 
socialinių pašalpų prašančiųjų 
skaičius. Praėjusiais metais į 
savivaldybę kreipėsi 115 uk
mergiškių šeimų, iš kurių 75 
buvo paskirtos tokios pašalpos 
ir iš rajono biudžeto išmokėta 
apie 60,000 litų. (LR. Eita) 

DAIL. DANGUOLE 
JOKUBAITIENĖ 

Skaitytojams noriu prista
tyti dailininkę iš Tauragės 
Danguolę Jokubaitienę. 

D. Jokubaitienė-Baublytė gi
mė Anykščiuose. Pro jos namų 
langą buvo matyti A. Bara
nausko apdainuotas Anykščių šilelis. 

Dar besimokydama Anykš
čių Jono Biliūno vidurinėje 
mokykloje mėgo piešti, patiko 
būti gamtoje, ją stebėti. Bū
dama moksleivė — sportavo, 
gerai žaidė stalo tenisą, gynė 
rajono garbę komandos rink
tines sudėtyje. 

Baigusi vidurinę mokyklą 
atvyko į Kauną ir mokėsi Ste
pono Žuko taikomosios dailės 
technikume (dabar aukštes
nioji dailės mokykla). Įsigijo 
avalynės modeliuotojos ir me
ninio odos apipavidalinimo 
specialybę. Ten pat susipažino 
su vyru Jonu, kuris taip pat 
mokėsi technikume. 

Jauna šeima gyventi atvyko 
į Tauragę, į gimtą vyro mies
tą. Tauragėje Danguolė Joku
baitienę pradėjo dirbti mašinų 
elementų gamykloje interjero 
ir reklamos dizainere, ten 
išdirbo devynerius metus. 
Šešerius metus tą patį darbą 
dirbo didmeninės prekybos 
bazėse. 

Iki šiol dirba Tauragės Jova
rų vidurinėje mokykloje vaikų 
dailės studijos vadove. Moki
niai ją labai myli, noriai lanko 
užsiėmimus. 

D. Jokubaitienė taip pat in
tensyviai dirba kūrybinį dar
bą: tapo paveikslus, piešia atvirukus. 

Dar būdama moksleivė, da
lyvavo įvairiose parodose, vė
liau rajoninėse dailininkų 
darbų parodose, surengė tris 
personalines tapybos darbų 
parodas. 

Jos darbuose vyrauja floros 
ir faunos motyvai, fantazijos. 

Tapybos esmė ir tikslas — 
sukurti tam tikrą nuotaiką, 
dvasios būseną. Paveikslai 
dvelkia dvasine ramybe, ro
mantiška nuotaika, tapyti 
aliejumi. Vyrauja koliažo technika. 

Daugiausia jų yra įsigiję lie
tuviai, pavieniai asmenys — iš 
Amerikos, Australijos, Vokie
tijos, Lenkijos, Vengrijos. 

2000 metais Lemonto atei
tininkų namų fondas išleido 
dailininkės atvirukus pagal 
jos pieštus pavyzdžius. D. Jo
kubaitienė dalyvavo ateitinin
kų organizuotame atvirukų 
religine ir tautine tematika 
konkurse ir visi jos nupiešti 
keturi pavyzdžiai laimėjo 
konkurse ir buvo atspausdinti 
Amerikoje. 

Atvirukus dailininkė kuria 
įvairia tematika, įvairia tech
nika, akrilo ir akvarelės da
žais. Conectitut apygardoje 
organizuojamos dvi D. Joku-
baitienės atvirukų parodos. 
Pirmoji Woterbury vasario 17 
d. Šv. Juozapo bažnyčios pa
rapijos salėje, antroji — Hart
forde. Š. m. Trejybės bažny
čios parapijos salėje, garsioje 
Kaziuko mugėje, kurią rengia 
vietinė bendruomenė. Ekspo
zicijoje bus galima pamatyti 
60 atvirukų įvairia tematika. 

Palinkėkime dailininkei kū
rybinės sėkmės ir geros pra
džios Amerikos žemėje. 

Sigita Šimkuvienė 

Dailininke Danguole Jokubaitienė 

Los Angeles Dramos sambūrio režisieriuss Algimantas Žemaitaitis vasa
rio viduryje švente savo 70 metų amžiaus sukaktį, nors jam gimtadienio 
šventę losangeliečiai ruošia tik šį sekmadienį. Sveikiname sukaktuvi
ninką, nuotraukoje matomą su pianiste Egle Januieviciūte. 

Pirmąją Komuniją š. m. sausio 6 d. Elizabeth. N J. Šv. Petro ir Povilo pa-, 
rapijos bažnyčioje priėmę sesutė ir brolis Indrė ir Egidijus Jankevičiai, 
su jais — mamyte Rasa, tėvelis Mindaugas ir vaikučius Sakramentui pa
ruošusi ses. Dolorita Butkute, OSF. 
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BALSAS T A R P Ž M O N I Ų BALSŲ 
Sekmadienį, kovo 17 d. 3 vai. p. p. 

Maria High School auditorijoje, 67-ta gatvė ir California 
Bilietai: DRAUGE ir Seklyčioje 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 
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PASTANGOS LIETUVOS 
EKONOMIKAI IR LIETUVIAMS 

VERSLININKAMS 
DONATAS T I J Ū N Ė L I S 

Lietuvių verslo tarybos, JLA-
. thuanian Business Council" 
(LBC) visuotiniai susirinki
mai iškelia įdomių minčių, 
kaip skatint i investicijas į 
Lietuvą, versl ininkams eks
portuoti iš Lietuvos ir lietu
viams versl ininkams išvystyti 
verslą čia, Čikagoje. LBC susi
rinkimuose pasisakymai būna 
labai įvairūs, pilni entuziaz
mo ir gerų norų. Trečiadienį, 

.vasario 20 d., vykęs susirinki
mas Willowbrook restorane 
buvo at idarytas su LBC tikslo 
priminimu, būtent — skatinti 
ir padėti prekybai bei inves
ticijoms tarp Lietuvos ir JAV, 
dirbant tiesiogiai a rba su Lie
tuvos konsulatu Čikagoje. Su
sirinkime dalyvavo per 50 
žmonių. Jų t a rpe Lietuvos ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas ir garbės 
konsulas Palm Beach, FL — 
Stanley Balzekas, J r . 

LBC tarybos narė Indrė Bis-
kytė pravedė susirinkimo ofi
cialiąją dalį: trijų komitetų 
veiklos planus. P i rmas buvo 
projektų įvertinimo komiteto 
pranešimas. Jį pristatė Anta
nas Grina ir Jonas Pabedins
kas. Pranešimas susidėjo iš 
plano susikoncentruoti į pro
jektus, turinčius konkrečias 
galimybes. Buvo pris tatytas 
jau atliktas darbas — išsamiai 
paruošta apklausos anketa , 
kuria gali pasinaudoti besido
mintys importavimo arba in
vesticijų į Lietuvą galimy
bėmis Amerikos rinkose. Ap
klausos anketa atsižvelgia į 
rinkos, finansų, organizavimo 
ir legalumų klausimus, į ku
riuos JAV* įmonės iš karto 
kreipia dėmesį ir laukia atsa
kymo, prieš pradedant bet ko
kį įsipareigojimą. 

Antras pianas, tai informa
cijų komiteto programa, kurią 
pristatė Algis Strimait is . Čia 
LBC jau pradėjo užmegzti ry
šius su „Chicago Manufactu-
ring Center" ir kitomis preky
bos sąjungomis, siekiant pla
čių galimybių verslo bendravi
mui su Lietuva. Yra ruošia
mas, Vlado Stankevičiaus pas
tangomis, interneto tinklala-
pis, kuris turėtų veikti jau ba
landžio gale. 

Trečias — tai bendradarbia
vimo komitetas. Jo veiklos 
planus pris tatė Indrė Biskytė. 
JAV verslų eigoje bendradar
biavimas, angliškai — „net-
working", yra labai svarbi 
funkcija. Įmonės siunčia ats
tovus, ieško naujų galimybių, 
kontaktų, idėjų. Paramos per 
bendravimą kurtis išsivysto į 
į bendradarbiavimą. Buvo pa
brėžta,' kad lietuvių tarpe yra 
labai daug profesijų ir verslo 
sričių, bet nėra kaip prieiti 
prie vieno sąrašo, kuriuo, rei
kalui esant, galima būtų 
kreiptis, susibu-ti, pasitarti ir 
aplamai vieni kitiems padėti 
tame pačiame amate, profesi
joje ar versle. Bent to nėra 
Amerikoje tarp lietuvių. Ben
dravimas „netv/orking" kon
tekste turi tai atstoti, bent 
tol, kol geriau susiorganizuo
sime. 

I. Biskytės komiteto uždavi
nys didelis, nes ne visiems 
lengva suprasti, kad bendra
vimas verslininkų aplinkoje, 
nors tuoj pat rezultatų neat
nešantis, atveria ateities gali
mybes. Prieš formalios dalies 
pabaigą, prieš pradedant dis
kusijas, Donatas Tijūnėlis 
trumpai pristatė eilę projektų, 
jau esančių svariame progreso 
stovyje. Pavyzdžiui, Lietuvos 
kosmetikos firma „BIOK" ieš
ko rinkai partnerių ir siūlo 7 
proc. komisą; telekomunikaci
jos firma „Neltelink" ieško ats
tovo rinkos tyrimui, siūlo 10 

proc. komisiją; lazerių firma 
ieško praplėsti rinką; biotech
nologijos firma siūlo panaudo
ti gamybą ir pan. 

Po formalios dalies I. Bis
kytė pravedė diskusijas, ku
rios buvo gyvos ir tęsėsi il
giau, negu numatyta. Daly
viai pasidalino vizitinėmis 
kortelėmis ir tęsė pasikalbė
jimus atskirais būreliais iki 
vėlyvo vakaro. 

Pagal LBC statutą inkor
poruotas Illinois valstijoje 
kaip ne pelno siekiančios or
ganizacijos valdyba keičiasi 
kiekvienais metais. Mano ka
dencija baigiasi. Iš patirties 
šioje veikloje per praėjusius 
metus noriu pasidalinti kelio
mis pastabomis. Pirmiausia, 
tai man buvo ir yra nuostabu 
rasti tokį didelį entuziazmą 
veikti, stengtis ir daryti ne tik 
narių tarpe, bet ir susidomė
jimą visuomenėje. Ypač nuste
bau matydamas susidomėji
mą jaunų profesionalų tarpe. 
Tai mūsų lietuvių ateitis. 
Jiems tik reikia progos, o gal 
pakvietimo, padrąsinimo. Dis
kusijų metu pastebėjau dvi 
dėmesio kryptis. Vieniems rū
pėjo, kaip padėti Lietuvos 
verslininkams plėsti iš Lietu
vos eksportą arba investicijas 
patraukti į Lietuvą. Kitiems, 
atvykus į Čikagą, rasti gali
mybių čia įsitvirtinti. Sąly
goms leidžiant, kaip minėta, 
pagrindinis LBC tikslas yra 
„skatinti ir padėti prekybai 
bei investicijoms tarp Lietu
vos ir JAV, dirbant tiesiogiai 
arba su Lietuvos konsulatu 
Čikagoje". Tai yra.—; iš. ten į 
čia, arba iš čia į ten. Nerealu, 
kaip dalį LBC pagrindinio tiks
lo, patenkinti ir antrą disku
sijose iškilusį norą: surasti čia 
darbus. Tačiau, paėmus Ame
rikos verslininkų pavyzdį, 
LBC bendravimo tikslas suda
ro sąlygas bendravimą pavers
ti į bendradarbiavimą per 
kontaktus, kurie gali užsi
baigti proga įsidarbinti, 
užsidirbti komisą ar pan. 

Buvo galima pastebėti, kad 
nemaža dalis susirinkusių su
sidėjo iš nekilnojamo turto, 
namų pirkimo/pardavimo ir 
remonto srities, maisto, res
torano sričių. Taip pat buvo 
aktyviai atstovautas transpor
tas. Susirinkime buvo galima 
išgirsti patarimų iš „Amber 
Group International* ir 
„Transpak". Patarimų ir gali
mybių buvo galima išgirsti iš 
advokatų — Roberto Rėželio, 
Tony Markaus. Architektai, 
net ir iš toli, kaip savo projek
tus Lietuvoje jau vystantys, 
dr. Raimondas Matulionis iš 
Madison, Wisconsin, rado rei
kalą atvykti. Prie vieno stalo 
galima buvo matyti įvairių in
teresų atstovus, nuo kompiu
terių ir telekomunikacijos, iki 
medžio drožinių ir meno ga
minių verslo. Tikėkimės, kad 
tokie susirinkimai sudarys 
progas susirasti bendramin
čius ir imtis iniciatyvos. 

Tie, kurių tiesioginių verslo 
interesų LBC nesugeba apim
ti pagrindinio darbo plane, 
per šitokį bendravimą ras pro
gas ne tik atkreipti dėmesį, 
bet ir prisijungti su specifi
niais pasiūlymais, kaip veikla 
galėtų jiems padėti, sukurti 
tam darbo grupę ir pradėti 
konkrečią veiklą. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
malonu išgirsti pasiūlymus iŠ 
„dar nežilstančių", norinčių 
įsijungti į bendrą darbą. Štai, 
Asta Kavakytė, savanorė, dir
bo prie registracijos, padėti 
sutiko Jonas Variakojis, daly
vavo Gintaras Vaišnys, Rober
tas Rėželis, Tadas Birutis ir 
eilė kitų, kurie negailėjo savo 

Ivetob ištikimieji ..sirgaliai" ĮX> rungtynių. Iš kaires: tęva? Raimundas, 
mama Birutė, trenere T. Grentz, brolis Dainius ir mažylis brolis Elonas 

Stasio Tumėno nuotrauka 

IVETOS MARČAUSKAITĖS KELIAS 
I KREPŠINIO OLIMPĄ 

Lietuviai krepšininkai JAV 
krepšinio aikštelėse „okupavo" 
11 numerius ir sėkmingai tę
sia Arvydo Sabonio tradicijas. 
Skaičius 11 puikuojasi ir ant 
Clevelando „Cavaliers" milži
no Žydrūno llgausko marški
nėlių. Toks yra ir naujausios 
moterų krepšinio žvaigžės, ge
riausios šiuo metu Illinois uni
versiteto krepšininkės Ivetos 
Marčauskaites numeris. Pra
eitą savaitę buvusi šiauliete 
„Big ten" turnyre vėl pelnė 28 
taškus, atkovojo 14 kamuolių. 
Tad yra gera proga „Draugo" 
skaitytojams plačiau pristaty
ti Ivetą ir ją pakalbinti. 

J JAV, turėdama tvirtą tiks
lą — daryti krepšininkės kar
jerą krepšinio tėvynėje, Iveta 
atvyko 1998 m., būdama 16 
metų. 195 cm ūgio krepšinin
kė 1998 m., lyg meteoras nu
švietė New Jersey Peddie gim
nazijos krepšinio komandą. 
Aukštos, greitos ir veržlios še
šiolikmetės Ivetos vedama ko
manda tą sezoną laimėjo 23 
rungtynes iš 26, iškovojo pir
mąją vietą savo konferenci
joje, savo apygardoje ir New 
Jersey Prep A turnyre. Iveta 
vidutiniškai per rungtynes 
pelnydavo 16,9 taško ir akovo-
davo 11 kamuolių. 

— Iš pradžių buvo sunku^ — 
prisimena tuos laikus Iveta. 
— Ypač pirmuosius du mė
nesius. Viskas nauja: kalba, 
bendruomenė, oras, nauji 
draugai, nauja aplinka. 

Tačiau treneris Casey ne
skubino įvykių. J is suprato, 
kad į jo rankas pateko ne vien 
tik aukštaūgė mergina. Jis 
įžvelgė, kad jo rankose „atei
ties projektas" — 195 cm mo
kinė buvo labai atletiška ir 
stipri, puikiai kovojo dėl ka
muolio, pasižymėjo gera gyny
ba ir veržlumu puolime, ka
muolio perdavimai draugėms 
prilipdė jai „Sabonio" pravar
dę. Ypač reikalai pajudėjo, kai 
pažengė į priekį anglų kalbos 
žinios. 

— Kai ji pradėjo kalbėtis su 
manimi ir išgirsti maro pata-

laisvalaikio. Tai mūsų ateitis. 
Negalima užbaigti šio repor

tažo, nepabrėžiant didelio 
darbo, kurį atlieka Lina 
Skerstonaitė LR konsulate 
Čikagoje. LBC pagrindinis 
kontaktas su Lietuvos versli
ninkais yra per Lietuvos kon
sulatą Čikagoje. Lina palaiko 
kontaktus, suranda reikalingą 
informaciją iš Lietuvos, atlie
ka didelį darbą. 

Pasauline konkurencija di
delė, į didelius kraštus dau
giau dėmesio kreipiama. Tu
rime tai pripažinti, padėti 
Lietuvai ir, kiek galima, vieni 
kitiems verslo bei pasaulinėje 
darbo konkurencijos plotmėje 
Mažai tautai visų reikia. 

rimus, atsirišo ir krepšys. Pa
menu, po pirmųjų rimtų pasi
kalbėjimų tiesiogit.; Iveta į va
karų Vindsoro komandos 
krepšį įmetė 29 taškus (iš 14 
metimų 12 buvo tikslūs), kitos 
rungtynės — vėl 29 taškai! 
Nuo tada Marčauskaitė tapo 
tuo, kuo norėjo tapti ir dar 
daugiau, — prisimena tuos 
laikus Casey. 

Gimnazistės laikai j au pra
eityje. Šiandien ji prestižinio 
Illinois universiteto koman
dos, žaidžiančios prestižinėje 
NCAA lygoje, puolėja. 

Iveta, užaugusi buvusių 
tinklininkų šeimoje, nuo pat 
vaikystės turėjo tikslą — tapti 
geriausia pasaulio krepšinin
ke. Jos idealas — Arvydas 
Sabonis: 

— Moterų padangėje noriu 
užimti A. Sabonio vietą. Mano 
numeris irgi 11 Noriu visur 
būti numeris 1 — gynyboje ir 
numeris 1 — puolime, — 
linksmai pasakoja Iveta, kurią 
komandos draugės vadina Ivy. 

Kad Iveta įsitvirtintų JAV, 
ypač padėjo jos tėveliai. Šiau
liečiai, pažįstantys Birutę 
Marčauskienę, žino, kad šios 
savo tikslų mokančios siekti 
moters siekiai yra masimalis-
tiniai. Išleisdama mergaitę į 
Ameriką, mama suprato, kad 
prasidėjo ilgalaikė investicija į 
dukters ateitį. Negana to — 
reikėjo dar solidesnės aukos. 
Norėdami būti arčiau dukters, 
paremti ją moraliai, tėvai pali
ko Šiauliuose d 'augus, savo 
rankomis statyta namą ir pa
tys atvyko į Čikagą. Taip ga
lėjo pasielgti tik •.virto charak
terio žmonės, patys ragavę 
sportininko prof-sionalo duo
nos. Ivetos tėva< Raimundas 
Marčauskas 20 metų žaidė 
geriausiose Lietuvos tinklinio 
komandose, o mama Birutė 
bene 15 metų >uvo Šiaulių 
tinklininkių lyde'ė, žaidė Lie
tuvos rinktinėje, buvo kandi
datė į sovietų m k t i n ę . Taigi 
dabar Čikagoje k.ekvieną Ive
tos karjeros žingsnį stebi visa 
Marčauskų šeima: tėvas, ma
ma, brolis Dainius ir jaunylis 
Elonas. 

Amerikos krepšinio specia
listai teigia, kad Iveta pateko į 
geras rankas. Illinois universi
teto trenerė Theresa Grentz 
viena iš įspūdingiausių figūrų 
studentų lygoje. Jos trenerės 
stažas — 28 metai. 1992 m. ji 
vadovavo JAV moterų nacio
nalinei komandai Barselonos 
Olimpiadoje, kurioje amerikie
tės triuškino varžoves 40-50 
taškų skir tumais. T. Grentz 
skelbta įvairių čempionatų 
metų trenere, yra JAV Moterų 
krepšinio trenerių asociacijos 
prezidentė. Lietuvoje j au 
sklinda legendos apie JAV 
studentų lygos trenerių aro
ganciją, „neprieinamumą". Pa
klausta apie tai , Iveta Mar
čauskaitė ramiai atsakė: 

— Taip, mano trenerė T. 
Grentz yra labai užimta. Kai 
noriu su j a asmeniškai pasi
kalbėti, ap ta r t i savo žaidimą, 
iš anksto apie tai informuoju 
trenerės asistentą, kad jis už
rašytų mane į eilę pas t renerę 
pokalbiui. 

„Draugo" redakcijai pavyko 
pakalbinti garsiąją Ivetos tre
nerę. T. Grentz pasakė: 

— Iveta yra puiki žaidėja ir 
puikiai įsijungė į Illinois ko
mandą. Man pat inka ją treni
ruoti ir būti jos pasaulyje. 
Geriausi linkėjimai Lietuvos 
krepšinio gerbėjams! 

Šiandien Ivetos kalbėjimo 
maniera, ypač sintaksė — 
žodžių junginių ir sakinių dė
liojimas ryškiai suameriko-
nėjo. Gyvenimas be lietuviš
kos aplinkos amerikiečių šei
moje, bendravimas angliškai 
padarė savo. Daugelį klausi
mų Iveta perklausia, daro 
pauzes, fonetinius intarpus. 
Tai jos kalbai suteikia savo
tiško solidumo ir mįslingumo. 

— Ar greitai pripratai JAV? 
— Iš pradžių buvo sunku ne 

tik gyvenime, bet ir krepšinio 
aikštelėje. Ryškiai skiriasi 
JAV ir Lietuvos krepšinis. 
JAV viską reikia daryti daug 
greičiau, aktyviau ir staigiau. 
Žaidimas daug atletiškesnis. 

— Per karjeros JAV 3 metus 
tau pavyko išvengti traumų. 
Kaip tau tai pavyksta? 

— Traumos? Jos manęs ne
kankina. Kol kas neturiu dėl 
jų jokių problemų. Galbūt le
mia nuoseklus fizinis rengi
masis nuo pa t vaikystės. Pa
dėjo tai, kad tėvai buvo ak
tyvūs sportininkai, todėl daug 
patarimų gavau ir gaunu iš jų. 
Ir pati j au moku save saugoti. 
Nelendu ten, kur nereikia, 
nekišu kojų ten, kur pavojin
ga. Sezonui rimtai pasirengiu, 
daug dirbu treniruoklių salėje. 
Dar ir čiurnos nesu traumavu
si, o komandos draugėms daž
nai tai nu t inka kas mėnesį... 

— Kurio krepšininko (be A. 
Sabonio) žaidimas dar tau im
ponuoja? 

— Aišku, M. Jordano, K. 
Braynto, Šakilo CNilo, A. Ai-
versono. 

— O iš moterų? 
— WNBA žvaigždėmis ne

turiu laiko da r domėtis, o iš 
Lietuvos krepšininkių patinka 
J. Štreimikytė, su kuria teko 
treniruotis 1998 m. Lietuvos 
moterų r inkt inės treniruočių 
stovykloje. 

— Ar tu mana i , kad jau gali 
žaisti šalies moterų rinktinė-
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je? 
— Žinoma. Jei būdama 15 

metų moterų treniruočių sto
vykloje jaučiausi normaliai, 
tai turbūt dabar jausčiausi 
dar geriau. Noriu ginti savo 
tėvynės garbę krepšinio aikš
telėje. Tačiau man apie tai rei
kia sužinoti ne prieš mėnesį 
a r du. Už mano studijų vieną 
kursą Illinois universitetas 
moka per 30,000 dolerių, todėl 
aš turiu atsižvelgti ir į jų pla
nus. 

— Ar svajoji apie WNBA. 
Būtum trečioji lietuvaitė ten 
patekusi? 

— Galvoju, kad ten žaisiu. 
Tam ir į JAV atvykau. Aišku. 
žmonės niekada nežino, kaip 
gali pasikeisti gyvenimas, bet 
mano planai ten žaisti. 

Praeitą vasarą Iveta sėk
mingai žaidė Čekijoje vyku
siame pasaulio jaunių čempio
nate . J i buvo rezultatyviausia 
žaidėja, geriausiai kovojo dėl 
kamuolių. Lietuvos rinktines 
fizinio rengimo treneris Sta
sys Norkus papasakojo: 

— Iveta Marčauskaitė iš 
JAV grįžo „perkandusi" ameri
kietišką žaidimo stilių. Yra 
galinga. Gerai žaidžia nugara 
į varžovę, nebijo kontakto, pa
taiko iš vidutinio nuotolio. 
Lietuvoje treneriams reikės 
r imtai apgalvoti, kaip išnau
doti Ivetos privalumus. Labai 
pagerėjusi kamuolio valdymo. 

judesio kultūra. Ivetos pasi
rodymas pagyvino treniruočių 
procesą, ji net paprasčiausius 
krepšinio technikos elementus 
atlieka visa jėga, daug impro
vizuoja, ragina drauges. 

2002 m. rugsėjo mėnesį Ive
ta pasirengusi žaisti Lietuvos 
rinktinėje Kinijoje vyksiančia
me pasaulio čempionate. Lie
tuvos rinktinei burtai lėmė 
sunkia grupe. Teks kautis su 
JAV, Rusijos ir Taivanio rink
tine: 

— Graži grupė. Stipri, — 
vieningos nuomonės buvo ir 
Iveta, ir jos trenerė T. Grentz. 

Paiauksim rudens. O kad 
Lietuvos rinktinė Kinijoje žais 
gerai, viltingai nuteikia ge
riausios Illinois universiteto 
žaidėjos lietuvaitės Ivetos 
Marčauskaites statistiniai 
duomenys. Vidutiniškai per 
rungtynes Iveta peino 17,7 
taško, šį sezoną atkovojo jau 
129 kamuolius, blokavo — 22. 
Jos pataikymo procentas — 64 
proc. Aikštelėje Iveta viduti
niškai žaidžia 29 minutes. 
Puikūs rodikliai. O gimtadie
nio, kurį ji šventė vasario tre
čiąją dieną, proga lietuvaitė 
ketvirtadienį prieš Minesotos 
universitetą pelnė 28 taškus, 
atkovojo 14 kamuolių. Puikus 
darbas! Ir puiki dovana jauno
sios žvaigždes iš Šiaulių ger
bėjams. 

Kalbino S t a s y s T u m ė n a s 

DIPLOMATINIS PRIĖMIMAS NEW 
YORKE 

Vos spėjus New Yorke at
švęsti mūsų pačią didžiausią 
ir brangiausią Vasario 16-tos 
šventę, kurią suorganizavo 
LB NY apygarda (vasario 17 
d.), tos pačios šventės proga \ 
diplomatinį priėmimą pa
kvietė Lietuvos Respublikos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų dr. Gediminas Šerkš
nys ir Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas New 
Yorke dr. Rimantas Morkvė-
nas. 

Priėmimas įvyko vasario 20 
d. New Yorko miesto centre 
(VV. 37th. Str., prie Park 
Ave.), didelio pastato Union 
League Club, puošnioje salėje. 

Dr. Šerkšnys paminėjo, kad 
priėmime dalyvavo, tuo pačiu 
Lietuvos valstybę pagerbė. 
daugiau kaip 50 įvairioms 
pasaulio valstybėms Jungtinė
se Tautose atstovaujantys am
basadoriai. 

Dr. Morkvėnas teigė, kad į 
priėmimą atsi lankė apie 30 
generalinių ar vicekonsulų. 

Priėmime dalyvavo ir .,So-

ciety oi' Forein Consuls ua 
New York" prezidentas, :o. tos 
sąjungos (iš Europos' vice
prezidentas yra dr. R. Mork
vėnas. I priėmimą buvo pa
kviestas ir dalyvavo būrys vie
tinių bei iš toliau l ie tuvi*^-" 

Čia nebuvo jokių kalbų a r 
sveikinimų. Vienoje salės pu
sėje, prie sienos stovėjo dide
lis TV aparatas . Jo ekrane — 
vaizdajuostėje, kas norėjo, ga
lėjo stebėti ir žavėtis puikiais 
Lietuvos gamtos ir kitais vaiz
dais. 

Besivaišinant, jaukioje nuo
taikoje sukinėjantis diploma
tų „erdvėse", su vienu kitu po 
žodelį besidalinant, net nepa
stebint praslinko priėmimui 
skirtas dviejų valandų laikas. 

Teko didžiai pasigesti, kad 
šiame iškilmingame priėmime 
nematėme mūsų diplomatijos 
veterano ambasadoriaus Ani
ceto Simučio. O jis tokių ar 
panašių renginių niekuomet 
nepraleisdavo. Deja, šį kar tą 
sveikatai pablogėjus, dalyvau
ti negalėjo. P. Pa lys 

LIETUVA 2002 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

V • 

Ivrt:i IKI rungtynių '!;ilij;) snvo autografus Sf.'isio Tumėno n imt r 

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis. 

* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą I 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 
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Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

l 
Virgis Tvaskus, CPA, 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468; 

312-762-4653. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, C P A 

5516 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. raštinė 708-424-4425. 

Imigrac inės ir vizų 
paslaugos 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Frvc d tu - i tment for 

j|>|>licantt int«r«.-it«d in 
dpplying for 

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA 

CAII GTS 1 7 7 3 775 2506 

VVv have 8 years of 
(.'Kpi'rivnce in immigration.to 

C j n j d j 
Visit GTS w«bsite wi th over 

200 ,000 hits a month 
www immigration servke com 

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto 

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

Lietuvoje — 8-285-35728: 
ei. paštas: gitramaS hotmail.com 

I N C O M E SERVICE 
Tel. 77J 9 J S 0 4 7 2 
Pgr : 708 901 9 * 4 5 

E mail: PranseeC" aol.com 

GEDIMINAS PRANSKEVICIUS 

užp i ldo p a į a m u mokesčiu 
formas 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta i 

Kirpėjų paslaugos 

KIRPĖJA, 
turinti didelę darbo patirtį, kerpa 
vyras ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas. 

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus. * 

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina. 

Siūlo mokytis 1 
' ILLINOIS M1LDI N TRAIN1NG 

CENTER siūlo kursus: 
* EKG. Phlebotomy. Mi-iln.il Computer 

Biling (buhalterija) 
* Stomatologo padėjėjo 

Užsiėmimai vyksta sekmadieniais Pruktika 
atliekama savaitės dienomis, dirbant 

specialistų biuruose jums patogiu laika. 
Baigę kursus gausite baigimo sertifikatą bei 
reziume. Įsigykite profesij4. turinčia didele 

paklausą Sveikatos apsauga - viena 
sparčiausai augančių ir pirmoji iš snčių. 

kun atsistjtineja po ekonominio 
nuosmukio I'Al REIŠKIA DARBĄ"' 
Būk protingas Pradek didžiuotis savn 

laimėjimais bei sėkme. 
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai 
K.aiil'.kao'iems studentams siūlome 

patogius apmoketimo plani^ 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 1 
vyrams ir moterims. Susitarus. ' 

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

namų tel. 708-612-9524. 

Paslaugos 

Prižiūrėsiu ligotą žmogų 
savo namuose. 

Puikios sąlygos, maistas. 
sąžininga slauga. 

Tel. 630-893-5527^ Dalia. 

į v a i r u s 

Aiways Witfį Ffowers 
• Gėlės visoms progoms 
• Gėlės \ Lietuvą (2-3 biznio dienos) 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithftowers.com 

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604 -

L 

B & DA — vienintele mokykla, 
kuri garantuoja pagalba įsidarbinant 

Mokykla ruošia šiuos speciaistus: 
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir rnedidninių sąskaitų žinių 
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas 

Šios mokyklos studentai gal lankyti 
nemokamas angįų kabos pamokas. 

Du mėnesiai—irjosų rankose pufo specialybe! 

847-568-1560 
4728 Oaklon, Skokie 

Siūlo darbą 

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and ..green card" 

reąuired Tel. 630-654-6580. 

Namu r e m o n t o ir s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s 

A C HOME CONSTRUCTION INC j 
Licensed roofing contractor 
Dengiame naujų konstrukcijų 

stogus, senus keičiame į naujus 
Plokšti stogai, smulkūs stogų 

pataisymą; Tel. 708-417-7833. 

Atlieku visus elektros ™ 
darbus. 

Turiu darbo leidimą. 
L Tel. 708-261-4432. 

S K E L B I M A I 
Nek i lno jamas is tu r tas 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
S 1.800 Tel. 615-554-3161. 

NAN.MES & COMPANIO.NS 
Sandys' Nannies & More, Inc. 

English speaking. elose to 
home. no fee. Lic. & bonded. 

Tel. 847-679-7766. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V.A.L Auto Servfiafc 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 S t 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai 

Reikalingas „bookkeeper" 
nepilnam laikui. 

Tel. 708-924-1430. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"sorfits", "oeeks", "gutters", plokšti 
ir 'shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis. 

i tel. 630-241-1912. • 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

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

r Audrius Mikulis 
TaL: 630-205-9262 
Pag&c 773-260-3404 ^**^-
E-mail: amikulisOusa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame '** 

optimaliausią finansavimą 

l 
I 

I 
I 
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Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 815-439-0037. 

AMSER CONSTRUCTION C o . 
Dengiami stogai, kalamas .jsiding", 
atliekami cemento, „piumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed. insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Dedu medines grindis, 
keramikos plyteles, marmurą, 

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

namų darbus Tel. 708-460-9338. 

įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių šei
mose, statybose iru. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 

gyventi. Pažintys su Amerikos 
piliečiais. Tel. 323-851-3010; 323-377-
6562. E-mail: info@usa-baltica.com 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel . 773-736-7900 

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773-631-1833 

(angliškai) 

(TONY) ANATOLIJUS BACKO 
773617-6768 (iehMSka: ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija 

Kalame visų rūsių „sidings", 
„soffits*\ įdedame • 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Atliekame mūro ir mūro 
restauravimo darbus. 

Tel. 708-473-7621 arba 
708-218-4574. 

Į v a i r i o s p a s l a u g o s 

AUTTi»iri6|JO,NAIiaj,SvBKATrja 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas FrankZapota ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weat»5th Street 

Tel. (708) 4244864 
(773)681-8864 

ATLANTIC 
2*WKI 

Looking for Lead Carpenter for 
Townhome wood trim replace-
ment (in suburbs) Mušt have 

experience & vehicle. Start now. 
Good pay, great bonuses, benefits 

& profit sharing. Call Ward 
Wood at 847-928-1000. 

• STATE FARM INSURANCE " 
• DRAUDIMAI | 
• Automobilio, namų, \ 
JĮ gyvybės ir sveikatos , 
B Agentė Barbara Murray i 
• Prašykite Rasos - kalba lietuviškai i 
• 5710 W. 95 S t , Oak Lawn i 
• 708-423-5900 ' 

SIUNTINIAI LAIVU IK AIR CARGO. 
PRISTATOME \ LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVTJĄ, ESTUĄ, RUSUĄ IR UKRAINA. 
8801 S. 78 Th AVE, BRIDGEVIEW. IL 60455 
Tel: (8O0)-77S-7363. (708)-599-9680 
2719 W. 71 STR. CHICAGO. IL 60629 
Tel: (773^-434-7919. F»x:(773)-434-7914 

Reikalingi mūrininkai, 
turintys patirties Amerikoje. 

Tel. 630-816-7114. 

Kraustymosi paslaugos 

M o v i n g ! P r o f e s i o n a l u s 
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e i r 

u z jos r i b ų . 
I š v e ž a m e senus d a i k t u s . 

š iukš les ir k t . 
T e l . 6 3 0 8 1 6 7 1 1 4 

Padedu išsilaikyti „International 
Driver's License", gauti ID kortele 

ir „Taxpayer Indentification 
number". Įdarbinu valymuose ir 

rusų Šeimose. Tel. 708-449-2519; 
708-935-3532. 

Padedu išsilaikyti tarptautinį 
vairuotojo pažymėjimą 

ir gauti ID kortele. 
Egzaminų laikyti nereikia. 

TeL 773-517-4084. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į lotas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-$ v.v,-
SeŠtd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviikai. 

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

4738 W . 103 rd S T 
O A K L A W N , IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W . M A Z E I K A . C O M 
• • s * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4315 W . 63 rd St, C H I C A G O , IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK L A W N , IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

A rr*M ALLMNCS • 

JT 
Chieago 

. - - * ' 

£ns to LITHUAlilA 
rfroiii20.9čfmin 

Great rates to the ręst of the world - any day, any time. 
g^- ForinformationcaULottgDistancePost 

VVWW.lOPOSTCO»l 1-800-449-0445 

How easy 1$ it to 
As easy as SAS. 

From Chlcago we offer daily servtce to Vilnius 
with a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport And when returntng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chieago. 

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

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or vtslt us at 
www.scandlnavlart.net 

It's Scandinavian 

New Vision 
Bus.: 708-3(14800 
V«* M * 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 

ftot! properties 

Bus. 773-229-8761 
Re*. 706-426-7160 
Mot* 773-6900205 
Pager 630-3144330 

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

Siūlo išnuomoti 

Nuo pirmadienio, 2002 m. vasario 
18 d. 10 v.r. Campbell Terrace 

Apartments priima prašymus gauti 
1 miegamojo butą pagyvenusių 
žmonių daugiabučiame name. 

Valdybos biuro adresas: 2061 N. 
Campbell. Chieago, IL 60647. 

TeL 773-486-3666 arba 800-526-
1844. Campbell Terrace Apartments 

paliko butus tiems pirkėjams, 
kurių pajamos 30% mažesnės nei 

vidutines. Informacijai apie 
dabartinius pajamų limitus 

kreipkitės į valdybos biurą. Gavus 
300 prašymų, paraiškų priėmimas 
bus automatiškai sustabdytas. Bus 

taikomas pajamų limitas ir kiti 
apribojimai. Lygiateisiiko 

aprūpinimo butais galimybės. 

Sununit rajone išnuomojamas 
vienas kambarys su baldais. 

Kaina $325. 
Tel. 708-594-1184. 

O**, 21. Accent 
Homefindere 

9201 S. Ckaro 
Oak Lawn, llnois 60453 
nuainaea (708) 423-8111 
Vofca Mal (708) 233-3374 
Fa* (708) 423-9235 
Pagar (312) 707-6120 
Ra*. 708-4234443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirkimą ir pardavime 
mi«ste ir priemiesčiuose 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„ B U D " BALYS B U D R A I T I S 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Biu. 7T3-747.4455 PI . 773-258 MH 

Fai 773.747-9618 

Oak La wn rajone 
išnuomojamas 3miegamųjų 
butas. Netoli 294 greitkelis, 

„molas", salia parkas. 
Tel. 708-430-3979. 

I*nuomo|amas 
api i ldomas 4 kamb. 

1 mieg. botas 67 & Whipple apyl. 
S415-į mėn. + .̂ eeurity** 
TeL 773-434-4543 
N o r i i š s i n u o m o t i 

TaNu 
ar perkant namus, butus, 

iemes sklypą.Vaitui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą OtšU tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą 

•FLAHERTY REALTORS 
t BUILDERK, Ine . 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6601 

mob. 708-203-6242 
jonavlclutahome.com 

Parduoda 

Reikalingas kambarys 
prie šeimos su maitinimu. 

Skambinti vakare 
td. 773-472-1249. 

Panevėžio apskrityje 
parduodamas ūkis. Pagrindinė 
veikla - sodininkystė. 3-6 metų 
žemaūgės obelys. Plotas — 25 

akrai. Papildomas verslas — 
grūdinių kultūrų apdirbimas. 

Informacijai kreiptis ei. paštu: 
kgaska@one.lt 

į v a i r u s 

« i * . >mvo£ 
Vdhonuo 

1921 m. 

8VO0 Sotmi ASCHKK ROAO, Wiux7W SNUNO*, lutJCHS TPJ 708.839.1000 

pokvlių italės - tinka įvairioms progoms 

3 5 i a 4 0 t v e a ų 

VĘk 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

t u 
tkltOlTtOOH 
OOiliilOOtveč^ 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai rūksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Įmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

100 jei ISSsyeaų 

125 iki 175 svečių 

nttUMaUt 
226 iki 550 Svečių 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. AfotMT A m , CNcago, IL 60638 

TaL 773*81-8600 
* Lietuviška duona ir raguoliai 
* Vestuviniai ir įvairus tortai 
* Lietuviškas maistas — catered" 
* Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

% 

KAVINĖS 

350 N. Clark, 
Chieago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. • penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chieago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. • penkt. nuo 

6.30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
". nuo8v.r. M2vpjp 

http://hotmail.com
http://aol.com
http://Mi-iln.il
http://www.alwayswithftowers.com
http://amikulisOusa.com
mailto:info@usa-baltica.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.scandlnavlart.net
http://jonavlclutahome.com
mailto:kgaska@one.lt


DARBAI 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena, diena.. 
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1*47-647- 0433. 
Kalbame ir rusiikai. Klausti Jurijaus 
arba Leonido. 

SVS T«xi Co. teiko 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 li
cenziją ir įdarbiname. 
1-847-9480994 arba 1-847-338-5838 

DALU 
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

1-312-371-4445 (Varnų valymai, 
vaikų priežiūra, seneliai 

ZITA 
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai 

1-773-259-6780 — mobilus 
Senelių priežiūra 

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

angliškai, 
2956 N. Milvvaukee, #200 

Vaikai ir seneliai 

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

angliškai 
įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N Milvvaukee •1-773-395-8820 

kalba rusiškai, angliškai 
įvairūs darbai 

TOP FLICHT RESTAURANT 
4715 W. 63 st, Chicago, IL 

leiko "grillman" 
1-773-581-1770 Attn: Nik 

American- Polish Domestk 
Employment Agency 

1 -773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai • vyrams ir moterims 

1-773-804^500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės • CDL 
6105 W. Belmont, Chicago, IL 

MARCARET 
1 708-403-8707 

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
I a » R W . 145 St., CMcago, IL 

1-773-992-2210 
lenkiškai, angliškai 

Aukles 
9400 VV. Foster Ave.. #205 

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

Vairuotojų teisės - CDL 

EUCENIA VVOITOVVICZ 
5637 VV Lavvrence 

1-773-777-1583 — kalba lenkiškai, 
angliškai 1-773-777-9653 
Darbai įvairūs NEMOKAMA 

OLCA HOME CARE, INC 
Privati agentūra 

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

6845 W. 107th Str. 
Seneliai, senelės 

NIKĄ 
1 773 583 5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Putoki 
Seneliai, vaikai 

VVEST-LAVVN FINER FOODS 
5806 S. Pulaski, Chicago, IL 

1 773-585-6644 
Ieško žmogaus su patirtim "deli" 

skyriuje. Reikalingi maisto 
pakuotojai prie kasos. 
Teiraukitės pas Peter 

MINUTEMAN PRESS 
7937 W. Ogden, Lyons IL 

1 708-442-1669 
leiko patyrusio "presmeno "kuris 

moka spausdinti su 2-spalvų presu. 
Teiraukitės pas Steve 

D|S ELECTRIC INC. 
Mokena, IL 

1 708-478^075 
Reikalingas stalius 

Teiraukitės pas Dan ar Rose 

COOD HAIR DAY SALON 
Midlotbian/Crestvvood 

1-708-597-1516 
leiko patyrusios plaukų kirpėjos 
Teiraukitės pas Sandy ar Rose 

7 ELEVEN FOODS 
5900 S. Pulaski Rd. 

1-773-582*251 
Laikas nuo laiko reikia pagalbos prie 
kasos. Reikia susikalbėti angtUkai ir 

pažinti Amerikos valiuta 
Teiraukitės pas M f y ar Tony 

VIRCINIJA 
1-708*33-5002 

kalba lietuviškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

KRISTIN 
1 708-301-8359 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai. 
Darbai įvairūs 

HALINA 
1-708-453-5853 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

POLONIjA 
1-773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

IEŠKO DARBO 
Dvi merginos ieško darbo vakarais, 
naktimis, arba savaitgaliais. Tun auto
mobilį. Kalba angliškai. 

DIANA — 630-865-9037 

50 metų moteris ieško darbo vyres
nių žmonių priežiūroie, gali pakeisti 
savaitgaliais 

ANGELĖ —708-218-7666 
708-795-5979 

Ieškau darbo. Gali būt i tik 
savaitgaliais. Turiu dokumentus. 

NETA— 708-652-3552 

48 metų moteris, medikė ir 52 metu 
vyras ieško darbo Palos Hilis ar toje 
apylinkėje.. Nemoka anglu kalbos. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

NIJOLĖ—708-S98-6584 

Vidutinio amžiaus moteris ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti se
nelius, moka visus ūkio darbus. Gali 
pakeisti bet kokią savaites dieną ir 
per šventes. Siūlyti įvairius variantus. 
Kalba lietuviškai, rusiškai, vokiškai. 
Gali dirbti ir naktimis. Esu nuoširdi. 
Dirbu sparčiai, mikliai. 

ROMALDA - 370-723-9533 

VELYKINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 
IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį 
$110 $97.00 
12A-12kg. lOA-lOkg. 

1. Kiaulienos kumpis 
2. Kiaulienos šoninė 
3. Kiaulienos išpjova 
4. Lašiniai-Naminiai" 
5. Dešros: Salto rūkymo 

3 kg. 
2 kg. 
lkg. 
Ikg. 
3 kg. 

6. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
lkg. 
lkg. 
2 kg. 
2 kg. 

$80.00 
8A-8 kg. 

lkg . 
2 kg. 

lkg . 
2 kg. 
2 kg. 

12 kg. 10 kg. 8 kg. 
26.4 lbs. 22 lbc 17,6 lbs 

?VĖTRŲ ALNIAT - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo 
įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, 
produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, 
gatikrintos veterinarijos tarnybos skyriaus, 

iuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo 
užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGINEERING, INC. 
Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 
DS ENGINEERING, INC. 
TeL 630-257-2034 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 
Fax 630-257-5852 

A.tA. 
Sesuo M. THEODORETTE 

ŽIEDAS, SSC 
Mūsų mylima seselė, sulaukusi 90 metų amžiaus, mirė 

2002 m. vasario 21 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame 
name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL. 

I vienuolyną įstojo iš Visų Šventų parapijos, Roseland. 
Vienuolyno įžaduose išgyveno 71 metus. 

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 
jos sesutė Laura Shurna; sūnėnai ir dukterėčios: Edward 
Shurna, Joyce su vyru William Filip, Joan su vyru Tho-
mas Dixey, Marilyn Stanton, David su žmona Laurie 
Beleckis ir Robert su žmona Christine Beleckis, jų šeimos 
ir kiti giminės bei pažįstami. 

A.a. Theodorette buvo sesuo a.a. Adelės ir svainė a.a. 
Edvvard Shurna bei a.a. Bruno Belecki. 

Velionė pašarvota sekmadienį, vasario 24 d. nuo 1 v.p.p. 
iki 7 v.v. Šv Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, EL. Mišparai mirusiems sekmadienį, vasario 
24 d., 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 
pirmadienį, vasario 25 d., 9:30 v.r. Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno koplyčioje. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Visus prašome dalyvaut i laidotuvių Mišiose ir 
pasimelsti už seselės sielą. 

Nul iūdę Šv. Kazimiero seserys i r Žiedas šeima 

Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas, Jr. 
Tel. 708-974-4410. 
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GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

5200 W. 95 St. 
O a k Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo t es tamen te 

i 
Siųsdami per VVestem Union®, jūs tarsi įteikiate 

pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugia: atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, j ū s 
galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
NVestern Unicn - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
www.westernunk>n com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigą persiuntimas visame pasaulyje*" 

A.f A. 
WALTER G. NAUROCKI. 

R.P.H., Ph.C. 
Mirė 2002 m vasario 20 d., Hinsdaie ligoninėje, 

sulaukęs 93 metų. 
Gyveno Clarendon Hills, anksčiau Brighton Park, 

Čikagoje. Gimė 1909 m. sausio 17 d. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Harriet Shimkus, sūnus Alfred 

Naurocki su žmona Florence. dukterys Jacąueline su vyru 
Paul Marais, Lorraine Naurocki ir Gloria Naurocki, 9 
anūkai ir 6 proanūkai. 

Aa. Walter nuo 1949 m. iki 1976 m. dirbo registruotu 
vaistininku vaistinėje, esančioje 43 St. ir California Ave. 

Velionis pašarvotas šeštadienį, vasario 23 d. ir 
sekmadienį, vasario 24 d nuo 2 v.p.p. iki 9 v.v. bei 
pirmadienį, vasario 25 d. nuo 8:30 v r. iki 9 v.r. Hitzeman 
laidojimo namuose, 9445 W. 31 St., Brookfield, IL. 
Laidotuvės pirmadienį, vasario 25 d Iš laidojimo namų 9 
v.r. a.a. Walter bus atlydėtas į St. Louise de Marillac 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamu; 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 
Laidotuvių direkt. Hitzeman Funera! Home. 

Tel. 708-485-2000 arba www.HitzemanFuneral.com 

DVIDEŠIMTIES METU MTRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
ARNOLDAS ALEKNA 

Su meile ir ilgesiu prisimename brangų Vyrą ir Tėvą, 
per anksti mus palikusį ir nuėjusį Namo pas Viešpatį 
1982 m. kovo 4 d. 
Šv. Mišios už a.a. Arnoldą bus atnašaujamos 2002 m. 
kovo 2 d., šeštadienį. 8 v.r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje. Lemont. IL. 
Prašome prisiminti a.a. Arnoldą maldoje. 
Ilsėkis ramybėje, mūsų mylimasis. Iki pasimatymo.; 

Žmona, duktė ir sūnus 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos niesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK. 6541 S. KEDZIE AVE 

ORLAND PARK. 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTOFS 

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

CICERO 5940 \V 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD > 

EVEROREEN PARK. 2929 W 37 ST 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NAT10NWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1 POO-994 7'op 
if.petkusfuneraIhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHFR 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATION* 

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

ALL PHONES 
1-708 652 5245 

• > 

http://www.westernunk%3en
http://www.HitzemanFuneral.com
http://if.petkusfuneraIhomes.com


8 DRAUGAS. 2002 m. vasario 23 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kovo 17 d. vyksiančiam ..Draugo" koncertui jau ruošiasi ..Dainavos" an
samblis. Nuotraukoje - dainuoja sopranai ir tenorai Jono Kuprio nuotr. 

Atliekant Antonio Vivaldi 
kūrinj „Gloria", kartu su 
..Dainavos" ansambliu dai
nuos dvi solistės - Virginija 
Muliolienė (sopranas.) iš Cle-
velando bei Danutė Mileikienė 
(mecosopranas) iš Bostono. At
likėjams pritars orkestras, di
riguos „Dainavos" vadovas 
Darius Polikaitis. Koncertas, 
kurį ruošia „Draugas", vyks 
kovo 17 d., sekmadienį. 3 vai. 
p.p. Maria gimnazijos audito
rijoje (6725 S. California Ave.) 
Be A. Vivaldi „Gloria", kon
certe, pavadintame ..Balsas 
tarp žmonių balsų" skambės 
harmonizuotos lietuvių liau
dies dainos ir įvairių lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Kvie
čiame jau dabar įsigyti bilie
tus ..Draugo" administracijoje 
darbo valandomis! 

Kviečiame buvus ius abi
turientus , mokytojus, tėvus 
senelius bei visuomenę į nese
niai apie K. Donelaičio mokyk
las išleisto istorinio leidinio 
„Su mokslu į rytojų" sutik
tuves. Knyga bus pristatyta 
sekmadienį, kovo 24 d.. 12 vai. 
po šv. Mišių Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte didžiojoje sa
lėje. 

Cicero l ietuvių te lkinyje 
kovo 3 d., sekmadienį, po 9 
vai. r. šv. Mišių parapijos salė
je vyks LB metinis susirinki
mas. Prieš susirinkimą - šei
myniškas pabendravimas, 
priešpiečiai, skanus kugelis, 
skanumynai, kava. Cicero tel
kinio LB valdyba kviečia ir la
bai ragina gausiai dalyvauti. 
kad mūsų gyvavimas šiame 
telkinyje dar ilgai tęstųsi. 

Vyresniųjų l ietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 27 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. kal
bės Nekalto Prasidėjimo sese
lių vyriausioji vadovė seselė 
Igne. Tik prieš kelias dienas 
sugrįžusi iš Lietuvos, ji papa
sakos savo įspūdžius, kalbės 
apie seselių veiklą. Dalyvaus 
ir seselė Laimutė. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. 
Bus ir bendri pietūs. Atvykite! 

Dr. J o n a s A d o m a v i č i u s , 
net tik vienas žymiausių lietu
vių filantropų, bet ir kultūri
ninkų, savo aukomis remian
tis mūsų svarbiuosius įvykius 
čia ir Lietuvoje, jau antrą kar
tą yra literatūrinio konkurso 
mecenatas. Šiame konkurse 
su savo kūriniais dalyvavo be
veik šimtinė rašytojų. Vertini
mo komisija iš jų išrinko tris. 
kuriems premijos bus įteiktos 
kovo 10 d. 4 vai.p.p. Jaunimo 
centre. Pirmoji premija -
5.000 dol.. antroji - 3.000 ir 
trečioji - 2.000 dolerių. Jas 
paskyrė dr. Jonas Adomavi
čius, o konkursą surengė „Lie
tuvių balsas". Ruoškimės da
lyvauti toje retoje šventėje, 
nes ji vyksta Kovo 11-osios 
proga. 

„Vaiko v a r t ų \ mokslą" 
būrel io n a r ė s šiuo metu 
smarkiai darbuojasi ruošda
mos naują programą savo re
miamų dienos centrų vaikams 
Lietuvoje. Praėjusius dvejus 
metus buvo vykdoma „Cha
rakterio ugdymo" programa, o 
ateinantiems metams, pagal 
pačių centrų vadovų pageida
vimą, yra planuojama sureng
ti rūkymo, alkoholio ir narko
tikų prevencinę programą. 
Jau šį pavasarį dviejų centrų 
vadovai ir vaikai bus supažin
dinami su šia programa, o 
prasidedant naujiems mokslo 
metams, ši programa bus pris
tatoma ir kituose būrelio re
miamuose dienos centruose-
Lietuvoje. 

P e n k t a d i e n i a i s „Margu
č io II" radi juje - l i teratū
rinė v a l a n d ė l ė . Ja kas savai
tę pasikeisdamos veda rašyto
jos Nijolė Jankutė-Užubalienė 
ir Eglė Juodvalkė. ..Margutis 
II". savo laidas transluojantis 
pirmadieniais-penktadieniais 
per V7CEV radijo stotį 1450 
AM banga, kviečia klausytis 
lietuviškų žinių iš Lietuvos, 
pasaulio naujienų, sporto ap
žvalgos, daktarų patarimų ir 
lietuviškos muzikos. Laidos 
pradžia - 8 vai.v. 

„DRAUGO" 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą 
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį. 

Koncertą „Balsas tarp žmonių ba l sų" k ovo 17 d., 
sekmadieni, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditor i joje , 

6727 S. California Ave., Chicago , IL, 
atliks Čikagos L M A „Dainava". 

Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „ D R A U G Ą " 
šia ypatinga 93 metų sukakties proga. 

Vardas I 
I 
I Pavardė, 
I 
I 
I 

Adresas 

I 
| Sveikinimo tekstas. 
I 

Q Auksinis puslapis $500 

G Pusė puslapio $50 

Sveikinimo auka $ 

u Puslapis $100 
G Ketvirtadalis psl. $25 

S t a s ė S taponkus , gyvenan
ti l 'nion Pier. MI. prasitesda-
ma prenumeratą ir dėkodama 
uz ..Draugo" kaledorių. mūsų 
laikraštį remia 50 dol. auka. 
Labai jums dėkojame! 

Č i k a g o s skautų Kaziuko 
m u g ė įvyks sekmadienį, kovo 
3 d.. Pasaulio lietuvių centre. 
Atidarymas - 10:15 vai.r. Bus 
lietuviško maisto, eksponatų, 
žaidimų. Labai laukiame' 

LR GENERALINIO 
KONSULATO DARBO 

VALANDOS 
Lietuvos respublikos gene

ralinis konsulatas Čikagoje 
lankytojus Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje v6500 S. 
Pulaski Rd.. Chicago, IL; tel. 
312-379-0382; faks. 312-397-
0385) priima: antradieniais 
nuo 8:30 vai.r. iki 1 vai.p.p. ir 
ketvirtadieniais nuo 8:30 vai. 
r. iki 1 val.p.p. 

Konsulato darbo valandos 
pagrindinėse patalpose Čika
gos centre (211 E. Ontario St., 
Suite 1500, Chicago. IL 60611; 
tel. 312-379-0382. faks. 312-
397-0385) yra šios: pirmadie-
niais-ketvirtadieniais nuo 8:30 
vai.r. iki 3:30 val.p.p.. penkta
dieniais nuo 8:30 vai.r. iki 2 
val.p.p. 

ALTAS KVIEČIA l 
PASITARIMUS 

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad kovo 7-10 dieno
mis drauge su latviais ir es
tais organizuoja keletą vieti
nių pasitarimų NATO plėtros 
klausimu Floridoje. Bus pri
statytos paskutinės žinios 
apie NATO plėtros procesą, 
taip pat bus tariamasi, kaip 
reikėtų organizuoti vietinio 
pobūdžio paramą tam proce
sui paskatinti. St. Petersburg 
mieste numatytas pasitarimas 
įvyks kovo 8 dieną 5:30 - 7 vai. 
v. „Radisson Hotel" (12600 
Roosevelt Blvd., St. Peters
burg, FL, 33716 tel. 727-572-
7800). 

Kiti pasitarimai vyks kovo 7 
dieną Orlando mieste, kovo 9 
dieną Naples — Ft. Myers ir 
kovo 10 dieną Miami — Ft. 
Launderdale — Palm Beach. 
Taip pat kovo 10 dienos va
kare numatomas pasitarimas 
Daytona Beach apylinkėje. 

Norintys daugiau informaci
jos gali kreiptis į Amerikos 
Lietuvių Tarybos būstinę (ad
resas 6500 South Pulaski 
Road, Chicago, Illinois 60629-
5136, telefonas 773-735-6677; 
faksas 773-735-3946; elektro
ninis paštas 

ALTcenter@aol.com 

„LITUANICA" ŽAIS 
SEKMADIENI 

Po savaitės pertraukos šį 
sekmadieni, vasario 24 d., bus 
tęsiamos ..Metropolitan" fut
bolo lygos salės futbolo pirme
nybių rungtynės „Odeum" sa
lėje. Villa Park. IL 'Čikagos 
šiaurės vakarų priemiestis). 

Šių pirmenybių aukščiausio
je („major"; divizijoje žai
džianti lietuvių ekipa 3 val.p. 
p. kovos su ..Green-White', ko
manda, kuri pirmenybinėje 
lentelėje yra 5 vietoje ir turi 8 
taškus. „Lituanicos". užiman
čios 7 vietą, sąskaitoje - 7 taš
kai. Taigi galime tikėtis įdo
mių rungtynių, nes abi ko
mandos stengsis pagerinti sa
vo padėtį. 

Beje. pirmenybės jau artėja į 
pabaigą ir po Šio sekmadienio 
susitikimų bus likusios tik 
dvejos rungtynės. 

Lietuviai žiūrovai yra kvie
čiami gausiau dalyvauti ir pa
raginti saviškius pergalei. Lie
tuviai, kaip paprastai, žaidžia 
energingai ir labai stengiasi, 
nors pirmenybių pradžioje dėl 
blogo teisėjavimo ir kitų prie
žasčių mūsiškiams ilgai nesi
sekė pelnyti daugiau taškų. 
Tačiau dabar po dviejų perga
lių iš eilės lietuvių komandos 
nariai gerokai atsigavo ir rodo 
pernykščią formą - tada jie 
sugebėjo iškovoti prizinę vie
tą. E. Su lai ti s 

Tony Dameika, gyvenantis 
Rockford, IL. prasitęsdamas 
prenumeratą ir dėkodamas už 
kalendorių ir atvirutes, mūsų 
iždą papildė 50 do!. auka. 
Esame labai dėkingi! 

Dr. J o n a s Račkauskas, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro direktorius, neseniai 
paminėjo save amžiaus 60 me
tų sukaktį. Dr Jonas Dauta
ras Vilniuje leidžiamame laik
raštyje „Mokslo Lietuva" pla-

• čiai aprašė dr Jono Račkaus
ko gyvenimą įr jo atliktus dar
bus. 

Lietuvos dukterų draugi
jos nar ių dėmesiui! Prašo
me kuo skaitlingiau dalyvauti 
visuotiniame draugijos susi
rinkime vasario 24 dieną. 12 
vai. - Mišios, 1 val.p.p. - susi
rinkimas Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Labai laukiame 
ir viešnių, kurios norėtų papil
dyti mūsų eiles. 

Vil ius Trumpjonas, gyve
nantis Naperviile, IL, prasi
tęsdamas prenumeratą, 
„Draugui" siunčia 50 dol. au
ką. Dėkojame uz paramą! 

Giedrė Danasaitė , po ne
lemtos avarijos, prieš keletą 
mėnesių įvykusios Eisehower 
greitkelyje netoli Čikagos, gy
dytojams ir artimiesiems pa
dedant, jau sveiksta, atlieka 
terapijos seansus, šiuo metu 
treniruoja kairę koją. Giedrė 
svajotų turėti kokį nors kom
piuterį, kuris prašviesintų jos 
dienas ir palengvintų bendra
vimą su artimaisiais. Galbūt 
kas nors iš mūsų gerųjų tau
tiečių galėtų padovanoti kokį 
nors seną, bet dar veikianti 
kompiuterį? Sveikstanti mer
gaitė būtų labai dėkinga. 
Giedrės tel. 630-205-1226. 

Vydūno fondo 5 0 metų 
ve iklos 'minėjimo paruošia
mieji darbai vykdomi sėkmin
gai ir laukiame gausaus sve
čių dalyvavimo. Scenos ir ki
tus papuošimo darbus sėkmin
gai vykdo Renata Ramanaus-
kaitė-Borucki. Ji meniškai pa
ruošė kvietimų ir programos 
spausdinimą. Visus paruošia
muosius darbus atlieka grupė 
talkininkų, vadovaujamų Jū
ratės Variakojienės. Vietas 
dar galima užsisakyti skambi
nant Militai Lauraitienei tel. 
708-489-2941. Šventėje daly
vaus iš Los Angeles atvykęs 
buvęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto atkūrėjas ir rekto
rius prof. dr. Algirdas Avižie
nius. Laukiama ir daugiau 
svečių iš Čikagos ir jos apylin
kių. 

L ie tuv ių kalbos pamokos a 
s u a u g u s i e m s Balzeko lietu- • 
vių kultūros muziejuje vyks a 
šeštadieniais balandžio 5 - • 
gegužės 1 1 d . Registruokitės • 
tel. 773-582-6500. • 

N e s e n i a i išleistą K. Done- J 
laičio lituanistinių mokyklų • 
33-ejų metų istorinį leidinį J 
„Su mokslu į rytojų" galima • 
įsigyti šiuo adresu: Julius a 
Širka, 41 Lucas Dr., Palos • 
Hills. IL, 60465-3112; tel. 708- ! 
974-3589. J 

„Susitaikinimas su savi- J 
mi, D ievu ir artimu" — tai • 
svarbi ir įdomi tema, kurią J 
gvildens svečias kunigas Vir- • 
gilijus Poškus kovo 9 d. Ateiti- l 
ninku namuose vyksiančiame • 
Gavėnios susikaupime. Re- • 
gistruotis kreipiantis į Ireną J 
Polikaitienę tel. 630-257-2022. • 
Susikaupimą ruošia Ateitinin- " 
kų namai ir Skautų akade- • 
mikų sąjūdis. Visi kviečiami! 

Iš Lietuvių Bendruo- a 
m e n ė s Newark apylinkės • 
gauta archyvinė medžiaga, at- • 
spindinti apylinkės darbą ir J 
veiklą per 50 metų. Lituanisti- • 
kos tyrimo ir studijų centras, J 
veikiantis Čikagos Jaunimo • 
centre, dėkoja LB Newark' 
apylinkės pirmininkui Vladui • 
Audėnui ir tikisi tolesnio vai
singo bendradarbiavimo. 

Ve lyk in ių kiaušinių mar
g i n i m o pamokos Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje šiais 
metais vyks šeštadienį, kovo 
16 d., 11 val.r. ir 1 val.p.p. 
Kiaušinius marginti mokys il
gametė velykinių kiaušinių 
marginimo pamokų Balzeko 
lietuvių muziejuje vedėja liau
dies menininkė Uršulė Astrie-
nė. Reikia atsinešti svogūnų 
lukštais dažytų kietai virtų 
kiaušinių, o skutinėjimo pei
liukus ir instrukcijas suteiks 
muziejus. Pamokos - moka
mos. Pamokų kainas susižino
site, o taip pat ir iš anksto 
užsiregistruosite skambinda
mi tel. 773-582-6500. 

Maria Saulis , gyvenanti 
Lemont, IL. prasitęsdama pre
numeratą, „Draugui" aukoja 
50 dol., už kuriuos tariame 
nuoširdų ačiū! 

Šv . Kazimiero seserų rė
mėju draugija kovo 3 d. 2 
val.p.p. Maria aukštesniosios 
mokyklos patalpose (67-ta gat
vė ir California Ave.) rengia 
Bingo žaidimų popietę. Įėji
mas - iš kiemo pusės nuo 12 
vai. Taip pat bus galima nusi
pirkti užkandžių - kugelio, 
dešrelių, pyrago ir kavos. 

b a l a n d ž i o 1 

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

• Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Skelbimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės i 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Alaska. Septynių dienų 
kelionė liuksusiniu laivu. Išp
laukiame 2002 m. rugsėjo 5 d. 
iš Vancouver, British Columbia. 
Kaina nuo $873. Informacija 
skambinant Ritai, First Class 
T r a v e l , t e l . 847 .392-6320 
arba 800-470-3368. 

• Automobil io , namų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6 5 0 0 S. Pulaski 
Rd., C h i c a g o , IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030. 

• 27 centai skambinant i 
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 vai. 
per parą, 7 d ienas per savai
tę , 6 s e k u n d ž i ų intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslaugi be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose Tel. 
706-386-0556, TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei v i s u pasauliu! 

•DĖMESIO! 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. A r c h e r Ave . , Chi
cago , BL 60609. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
pagalbą našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Ramunė Račkauskienė $100: 
Dalia ir dr. Arvydas Tauras 
$100; Leonas Krajauskas $240 
metams paremti vaikutį. Labai 
ačiū! „Sau lu tė" („Sunl ight 
Orphan Aid"), 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949 . Tax ID* 36-
30M339. E-mail: DONATAST9AOLC0M 

• P r i e i u i s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t 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. 8av. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
233-0335. 

• Amer ican Trave l Ser 
v i c e , Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture, 6500 S. 
Pulaski , 2** fl., Chicago , IL 
60629. Tel. 773-581-1200; 800-
422-3190; Fax773-581-1873; 
ATSVL@att.net 

• Jūratė Gulbinas, MBA CPA 
• Tax Return Preparation, Plan-
ningand Consulting. Contact: 323-
666-0248 or e-mail jurate@pacbell.net 
803 Hyperion Ave., Los Angeles, 
C A 90029. • Jūsų „Income Tax 
Return" paruošimas, planavimas ir 
konsultavimas. Kreiptis tel. 323-
666-0248; fax 323-666-1802 arba 
ei. paštu: jurate@pacbell.net 

• Almos f o n d a s 

A.a. J u o z o B e k e r i o atmi
nimą pagerbdami, draugai ir 
pažįstami aukoja Lie tuvos 
našlaičiams per Almos fondą: 

$100 William ir Cynthia 
Cote, Durham, NH. 

$50 Ronald ir Jane Remy, 
Brewster, MA; Vanda Šerkš-
nienė, Gardner, MA; Stasys 
Vaškelis, Worcester, MA; Mary 
Reily ir ponai Dageliai, Gard
ner, MA. 

$25 Amilia ir Steve Bud-
wik, Gardner, MA; Rose Ali
šauskas, Gardner, MA. Iš viso 
š ia l iūdna proga suaukota 
Lietuvos vai-kams $350. 

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care", pa
ž y m i n t , k a d s k i r t a A l m o s 
fondui. Siųst i: 2711 West 71 
St., Chicago, DL 60629. 

A a . Matt Vi lut is , draugai 
ir pažįstami, pagerbdami jo 
prisiminimą, aukoja Lietuvos 
vaikams: 

$455 žmona Philomene Vi
lutis, Frankfort, IL; 

$100 Vincenta Matui, Tin-
ley Park, EL; The Dow Chemical 
Company. 

$50 Brew8ter Dairy, Inc., 
Brewster, OH; General Films, 
Inc., Covington, OH. 

$25 Frank ir Margaret Sa-
racco Jr.. Mokene, IL; David 
Rousseau, Manhatan, IL; Jean 
ir Dennis Lebhardt , N e w 
Lenox, IL; William ir Marčia 
Gouwens, Frankfort, IL; Mary 
ir Anthony Uremovic, Joliet, IL. 

$20 Thomas ir Karen Tyreli, 
Joliet, IL; Dorothy ir Ronald 
Smith, Jol iet , IL; Clarence 
Deckelmann, Mateson, IL. 

$15 Lorraine ir Kathleen 
Svelnis, Oak Lawn, IL. 

Iš viso šia l iūdna proga 
suaukota Lietuvos vaikams 
$995 . Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių globos" komitetas , 
2711 West 71 S t , Chicago , DL 
60629. 

• 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. 

• A . a . D o r o t h y S a v i c 
k i e n ė s a t m i n i m ą p a g e r 
b i a n t , jos vyras Algis Savickas 
atsiuntė „Saulutei", Lietuvos 
v a i k ų globos būreliui $ 4 2 0 , 
k u r i u o s suaukojo D.A. Ve-
l a v i č i a i , D.J. Sava ič ia i , O. 
Adomaitienė, K. Rotnikienė, 
E.V. Žebertavičiai, S. Edzi-
kienė, D. Edzikaitė, O. Mamai-
tienė, J. Mamaitytė, D.A. Ar
lauskai, M.V. Derenčiai, J. Ma-
čiulaitis, JA . Nakai, RA: Straz
dai, V.V. Plepiai, A. Savickas. 
„Saulutė" dėkoja aukojusiems 
vargingai gyvenantiems Lietu
vos vaikučiams ir reiškia nuo
širdžią užuojautą Algiui Savic
kui bei kitiems artimiesiem« 

• A u d r o n ė i r M a r t i n 
Grus8 , New York, globoja 66 
vaikus Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
siuntė $10,000. 

Emile ir Claudia Larricą, 
Miami, FL, pratęsdami paramą 
kit iems metams, dviems vai
kams atsiuntė $300. 

P r a n a s J a k a i t i s , Miami 
Beach , FL, atsiuntė $1 ,000 . 
Tuos pinigus paskyrė taip: $500 
paramai JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai ir $500 Lietuvos 
vaikų motinoms, kurios augina 
vaikus ir negauna darbo, pa
dėti. Visiems aukotojams Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
„L ie tuvos Naš la ič ių g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 West 71 S t , 
C h i c a g o , EL 60629. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chiofo,rL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 77S-M4-0100. 

TeL 63O-SS7-0M0, fa—% IL 

J o n a s GflbaMs 
Civilines ir 

kriminalines bylos 
«347 8.KadsieA 

Chleago,ILiM» 
TeL 778-7764700 

E-mail: GibattiflftaoLeom 
Toli free 24 hr. 866-776-6742 

Darbo vai. m 8 TT. iki 5 T.T. 
Šett»d.8v.r.adlT.p.p. 

IMIGRACINĖS TD8ĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LsSalle «300 Chkafo, IL 60603 
Galimi* kantultagĮm isKsdienuii 

ADVOKATAS 
GIMTAItAS P. ČEPČNAS 
6436 SLFUIMU Rd, 0 * S « B , O. M629 

TeL 773-562-4500 
Valandos pagal šusterimą 

mailto:ALTcenter@aol.com
mailto:ATSVL@att.net
mailto:jurate@pacbell.net
mailto:jurate@pacbell.net

