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Sportas 
* K a u n o „Žalg i r io" 

k r e p š i n i n k a i ketvirtadienį 
namuose gražiu stiliumi lai
mėjo vyrų krepšinio klubų 
Eurolygos B grupės 13-ojo ra
to rungtynes prieš Vitorijos 
„Tau Ceramica" 88:67 ko
mandą ir iškovojo penktąją 
pergalę, išsaugodami viltis 
patekti į kitą ratą. 

* Lietuvos ten is in inkė 
Aureli ja Misevičiūtė pateko 
į Dohoje (Qatar) vykstančio 
moterų teniso turnyro, kurio 
prizų fondas — 25.000 JAV 
dolerių, pusfinalį. Tai — 
aukščiausias lietuvių pasieki
mas moterų profesionalių var
žybose. 

* Leipcige vyks tanč io 
pirmojo pasaul io žolės rie
dul io uždarų patalpų čempio
nato paskutiniosiose penkto
siose rungtynėse B grupėje 
Lietuvos moterų rinktinė 
penktadienį sutriuškino Rusi
jos komandą 5:1 ir užėmė III 
vietą. Tai užtikrino lietuvėms 
galutinę vietą šešetuke ir tei
sę dalyvauti kitame planetos 
čempionate be atrankos var
žybų. 

* Kadenciją ba ig ian
čiam prez identu i — galvo
sūkis dėl trijų prieštaringai 
vertinamų įstatymų. 

* Ambasadorė i r UNES
CO pa re igūnas aptarė Kur
šių nerijos apsaugos nuo už
teršimo klausimus. 

* Žurnal is tu e t ikos ins
pek to r ius žiniasklaidą ragi
na ..baigti rinkimus". 

* „Sodra" pažeidinėjo 
Viešųjų p i rk imų įstatymą, 
nustatė Valstybės kontrolė. 

* Po ne t ikė to saugumo 
vadovo ir išrinktojo prezi
dento susitikimo — tyla. 

Premjeras ragina supaprastinti 
JAV vizų išdavimą lietuviams 

Vašingtonas , vasario 7 d. 
(BNS) — Lietuvos ministras 
pirmininkas Algirdas Bra
zauskas tęsia vizitą JAV. 
Vyriausybės vadovas dalyvavo 
kasmetiniuose maldos pusry
čiuose su JAV prezidentu, 
vykdomosios, teisminės ir įs
tatyminės valdžios, taip pat 
156 pasaulio valstybių atsto
vais. 

A. Brazauskas, ketvirta
dienį susitikęs su lietuvių kil
mės senatoriumi demokratu 
Richard Durbin, pareiškė, jog 
JAV turėtų palengvinti vizų 
išdavimo procedūras Lietuvos 
piliečiams. Nuoseklus Lie



tuvos rėmėjas R. Durbin suti
ko, kad „palengvintos vizų iš
davimo procedūros skatintų 
tarpusavio ryšius". 

Lietuva leidžia JAV pilie
čiams atvykti į Lietuva ir būti 
joje iki 90 dienų be vizų. Ta
čiau Lietuvos piliečiai, kad at
vyktų į JAV turi gauti vizą, 
kurios laukti tenka ne mažiau 
kelių savaičių. Ne visi lietu
viai gauna vizas, nes nemažai 
jų, nuvykę į JAV kaip turistai, 
lieka ten nelegaliai dirbti. 

A. Brazauskas susitikime 
su senatoriumi taip pat pakar
tojo anksčiau viceprezidentui 
Richard Cheney pareikštą ra

ginimą oficialiai pripažinti 
Lietuvą rinkos ekonomikos 
valstybe. 

Senatorius R. Durbin ypač 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
bei integracijos į NATO. Jis 
aktyviai gina Lietuvos tikslus 
JAV Senate bei yra subūręs 
Senato Baltų Sambūrį, ku
riam pats ir pirmininkauja. 
Susitikimo metu R. Durbin 
domėjosi Lietuvos vidaus poli
tika po prezidento rinkimų. A 
Brazauskas patikino sena
torių, kad Lietuvos politika ir 
vyriausybė išlieka pastovi. 

A. Brazauskas taip pat su
sitiko su pagrindinių JAV lie
tuvių organizacijų vadovais 
bei dalyvavo kasmetiniuose 

Nukel ta į 7 psl. 

Lietuvos ambasadoje Vašingtone susitiko (iš kairės) Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, ALTo Cent
ro valdybos pirmininkas Saulius Kuprys, Amerikos Lietuvių Respublikonų partijos pirmininkas Jonas Urbonas, 
Lietuvos premjero žmona Kristina Brazauskienė, premjeras Algirdas Brazauskas, Lietuvos Vyčių pare igūnas 
John Mankus, Amerikos Baltų lygos pirmininkė Angelė Nelsienė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algi
mantas Gėdys ir Amerikos Lietuvių Demokratų partijos pirmininkas Rimas Česonis. 

Rolando Kačinsko (Lietuvos ambasada JAVj - Eltos nuotr. 

Lietuva patvirtins sutartį su JAV 
dėl masinio naikinimo ginklų 

Vilnius, vasario 7 d. 
(BNS) — Vyriausybė pasiūlė 
prezidentui teikti Seimui 
tvirtinti Lietuvos ir JAV vy
riausybių sutartį dėl bend
radarbiavimo masinio naikini
mo platinimo prevencijos sri
tyje ir gynybos bei karinių 
santykių plėtojimo. 

Pagal pernai spalį Vilniuje 
pasirašytą susitarimą JAV įsi
pareigoja teikti Lietuvai 
pagalbą siekiant užkirsti kelią 
masinio naikinimo ginklų, su 

jais susijusių technologijų, me
džiagų ir patyrimo platinimui, 
taip pat branduolinio, biologi
nio bei cheminio ginklų perda
vimui ir gabenimui. 

Seimui patvirtinus minėtą 
susitarimą, JAV Lietuvai pla
nuoja pasiūlyti daugiau įvai
rios specialios įrangos bei gali
mybę jos atstovams dalyvauti 
specializuotuose JAV Federa
linio tyrimų biuro (FBI) ir Gy
nybos departamento organi
zuojamuose kursuose. 

Pagal JAV Valstybės de
partamento Tarptautinę ne
platinimo programą, bendra
darbiaujant Gynybos departa
mentui, FBI, Muitinės tarny
bai ir kitoms JAV instituci
joms, Lietuvos Vidaus reikalų 
ir Krašto apsaugos ministeri
jos bei gelbėjimo tarnybos bus 
aprūpinamos įvairaus lygio 
technologijų tyrimo ir atpaži
nimo įranga. 

Praėjusiais metais JAV 
jau perdavė Lietuvos Muitinės 

departamentui ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai 
(VSAT) specialią įrangą, ku
rios vertė viršija 1 milijoną li
tų. 

Savo ruožtu, šia sutartimi 
Lietuvos vyriausybė įsiparei
goja sudaryti sąlygas JAV ats
tovams atvykti į valstybę 
veiklai pagal šį susitarimą 
vykdyti. Taip pat Lietuva įsi
pareigoja netaikyti muitinių 
tikrinimo, uosto ir navigacijos 
bei kitokios rūšies rinkliavų 
JAV lėktuvams ir laivams, at
vykusiems pagal šį susitari
mą numatytai veiklai vykdy
ti. 

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje! su JAV senatoriumi Richard 
Durbin. Už jų stovi Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. 

Rolando Kačinsko l Lietuvos ambasada JAV> - Eltos nuotr. 

„Amerikos balsas" nutils 
dešimtyje Rytų Europos valstybių 

Vašingtonas , vasario 7 d. 
(Elta) — JAV dienraščio ..The 
Washington Times" teigimu, 
šią savaitę JAV pareigūnai 
pareiškė, kad 2004 metų 
..Amerikos balso" biudžete nu
matyta nutraukti transliacijas 
dešimčiai Rytų Europos vals
tybių. 

JAV vyriausybės finansuo
jama tarnyba nutrauks trans
liacijas bulgarų, čekų, estų, 
vengrų, latvių, lietuvių, lenkų, 
slovėnų, slovakų ir rumunų 
kalbomis. Be to, planuojama 
smarkiai sumažinti transliaci
jas ukrain <"-ių ir armėnų kal
bomis. 

Pasak ..Amerikos balso" 
vadovų, tokį sprendimą lėmė 
greičiau strateginės, o ne eko
nominės priežastys. 2004 me
tų tarnybos biudžetas padi
dintas 9.5 proc. iki 563.5 mln 
dolerių. Tačiau ..Amerikos 
balsas" papildomą finansavi
mą panaudos plėsti transliaci
jas Artimųjų Rytų ir Pietryčių 
Azijos valstybėms. 

..Mūsų pasaulis keičiasi. 
Per 62 metus nuo Amerikos 
balso' įkūrimo pasikeitė ir geo
politinė padėtis, ir mūsų pa
siekiamos valstybės", sakė 
.Amerikos balso" direktorius 
David Jackson. 

Visi Lietuvos gyventojai kitąmet 
privalės deklaruoti savo turtą 

Vilnius, vasario 7 d. kilnojamąjį arba kilnojamąjį 
turtą, jeigu tokiam turtui pa
gal Lietuvos teisės aktus pri
valoma teisinė registracija. 

Deklaruoti bus privalu tu
rimus meno kūrinius, brang
akmenius, juvelyrinius dirbi
nius, tauriuosius metalus, ku
rių vieneto vertė viršija 10,000 
Lt, kitą, gyventojų nuomone, 
vertingą turtą, jeigu jo vieneto 
vertė viršija 10,000 Lt. 

Mokesčių administrato
riams siūloma suteikti teisę 
įpareigoti gyventoją pagrįsti 
deklaruoto turto įsigijimo šal
tinius. Turto deklaracijas mo
kesčių administratoriui reikės 
pateikti iki 2004 m. gegužės 1 
d., to nepadarę asmenys ne
galės ateityje įsigyjamo turto 
pagrįsti lėšomis, gautomis už 
tariamai anksčiau turėtą, bet 
nedeklaruotą turtą. 

vasario 
(BNS) — Siekiant įgyvendinti 
šiemet įteisintą visuotinį Lie
tuvos gyventojų pajamų dek
laravimą, nuolatiniai valsty
bės gyventojai kitąmet priva
lės deklaruoti šių metų gruo
džio 31d. turimą turtą. Jį rei
kės deklaruoti tik vieną kartą, 
kad būtų sukurta gyventojų 
turimo turto bazė. 

Gyventojai turės deklaruo
ti kredito ir ne kredito įstai
gose turimas pinigines lėšas, 
kurių suma viršija 40,000 Lt, 
pasiskolintas ir negrąžintas 
bei paskolintas ir nesusigrą
žintas pinigines lėšas, vertybi
nius popierius, nebaigtą staty
bą bei kitą nekilnojamąjį tur
tą, kurio nuosavybės teisės nė
ra užregistruotos nekilnoja
mojo turto registre, taip pat 
užsienio valstybėse esantį ne-

Briuselis raginamas nevilkinti 
Lietuvos sutarčių 

su ES ir NATO patvirtinimo 
Vilnius, vasario 7 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas susitiki
muose su Belgijos federalinio 
ir prancūzakalbės bendruo
menės parlamentų vadovais 
ragino kaip galima greičiau 
patvirtinti Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą bei NATO 
sutartis. 

A. Paulauskas ketvirtadie
nį susitiko su Belgijos federa
linio parlamento Senato pir
mininko pirmąja pavaduotoja 
Sabine de Bethun, o penkta
dienį kalbėjosi su Belgijos fe
deralinio parlamento Atstovų 
rūmų pirmininku Herman de 
Croo bei Belgijos prancūzakal
bės bendruomenės parlamen
to pirmininke Francoise 

Schepmans. 
Seimo vadovas pokalbyje 

su H. de Croo išreiškė viltį, 
kad naujų valstybių narių sto
jimo į ES sutarčių tvirtinimo 
procesas dabartinėse valsty-
bėse-narėse bus baigtas iki šių 
metų pabaigos arba vėliausiai 
kitų metų pavasarį-

Tokiu atveju, naujosios 
valstybės-narės galėtų daly
vauti 2004 m. rengiamuose 
Europos Parlamento rinki
muose. 

H. de Croo pasiūlė už
megzti glaudesnius ryšius 
tarp Lietuvos ir Belgijos par
lamentarų ir parlamentų dar
buotojų, kurie Lietuvai leistų 
perimti ES senbuvės Belgijos 
patirtį. Nuke l ta i 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Rensartts AFP. Reuter AP. Intertax. fFAR-TASS, BNS 

Znų agentant pranešimais} 

EUROPA 
Vat ikanas . Po audienci

jos pas popiežių Joną Paulių 
II Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Joschka Fischer 
bendrame kreipimesi su Ka
talikų Bažnyčios vadovu Jonu 
Pauliumi II penktadienį tarp
tautinę bendruomenę paragi
no taikiai spręsti Irako krizę. 
Vatikano teigimu, popiežiaus 
nuostata šiuo klausimu išlie
ka tvirta. Popiežius ir Vokie
tijos vyriausybė apvirai prieš
tarauja galimiems JAV ka
riniams veiksmams Irake. Ta
čiau J. Fischer pareiškė, kad 
jie ..darys viską, kad visos ati
tinkamos (JT) rezoliucijos bū
tų įgyvendintos". 

Roma. Diplomatų pastan
gos sureguliuoti Irako krizę 
žlugo, penktadienį pareiškė 
Romoje besilankantis JAV gy-
nvbos sekretorius Donald 

Rumsfeld. Kaip po derybų su 
Italijos premjeru Silvio Ber-
lusconi sakė D. Rumsfeld, 
šiuo metu ,,neveikti yra kur 
kas pavojingiau, nei veikti". 

Sofia. Dėkingos už JAV 
paramą kovoje prieš buvusios 
Sovietų Sąjungos valdymą, 
buvusios komunistinės Euro
pos valstybės skuba pasiūlyti 
karinę pagalbą galimai JAV 
karo operacijai prieš Iraką. 
Bulgarija leido JAV naudotis 
prie Juodosios jūros esančia 
oro pajėgų baze, be to, sutei
kė leidimą JAV karo lėktu
vams skristi per savo oro erd
vę. Valdžia taip pat siųs bul
garų kareivius prie Irako sie
nų kovoti prieš neįprastinių 
ginklų keliamą grėsmę. Slo
vakijos parlamentas sutiko 
dislokuoti kovos su chemi
niais ir biologiniais ginklais 
dalinį, kurį Bratislavos vy
riausybė praėjusį mėnesį 

pasiūlė atsiųsti į Persijos įlan
kos regioną. 

Atėnai. Europos Sąjungai 
(ES) pirmininkaujanti Graiki
ja penktadienį pranešė, jog 
atšaukiamas vasario viduryje 
planuotas ES delegacijos viz
itas į Šiaurės ir Pietų Korėjas 
aptarti dėl Šiaurės Korėjos 
branduolinių ambicijų kilusią 
krizę, tačiau šio sprendimo 
priežasčių nenurodė. Vasario 
11-12 d. planuoto vizito metu 
ketinta pamėginti sumažinti 
įtampą, kuri sparčiai didėja 
nuo 2002 m. spalio, kai Va
šingtonas pranešė, kad stali
nistinė Šiaurės Korėja prisi
pažino kurianti atominį gink
lą, ir sustabdė kuro tiekimą į 
valstybę. 

JAV 
Vašingtonas . Penkta

dienį Baltieji rūmai perspėjo 
„nesitaikstysią su jokiais iki 
paskutinės minutės žaidžia
mais apgaulingais (Irako va
dovo Saddam Hussein) žaidi
mais". JAV prezidentas Geor
ge W. Bush ..labai aiškiai 

pasakė, kad žaidimas baigtas: 
mes nesitaikstysime su jo
kiais iki paskutinės minutės 
žaidžiamais apgaulingais žai
dimais. Daugiau jokių apga
vysčių ir išsižadėjimų, jokių 
atsisakymų ir klaidinimų", 
sakė atstovas Scott McClel-
lan. J is sumenkino pirmojo 
privataus JT tikrintojų po
kalbio su Irako mokslininku 
svarbą ir, remdamasis nau
jausiais pranešimais, pareiš
kė, kad apklaustasis yra ir 
Irako vyriausybės pareigū
nas. 

JAV Valstybės departa
mento ketvirtadienį paskelb
tame „visame pasaulyje galio
jančiame įspėjime" kalbama 
apie augančią teroristų išpuo
lių, panaudojant cheminius 
bei biologinius ginklus, grės
mę. Jame teigiama, kad JAV 
piliečiams ir toliau kelia pavo
jų su tarptautiniu teroristų 
tinklu „ai Qaeda" susijusios 
grupuotės, tačiau neužsime
nama nei apie Iraką, nei apie 
galimą JAV vadovaujamą ka
ro operaciją. Šis įspėjimas 

buvo paskelbtas „siekiant pri
minti JAV piliečiams apie bū
tinybę likti budriais, išaugus 
pavojui, jog teroristai imsis 
veiksmų, galbūt nukreiptų 
prieš civilius gyventojus, įs
kaitant ir išpuolių panaudo
jant neįprastinius ginklus ga
limybę". 

Vašingtonas. Penktadie
nį padidėjus teroro išpuolių 
tikimybei, JAV vyriausybė 
nusprendė galiojantį saugu
mo lygį padidinti iki antrojo 
pagal pavojaus svarbą. Apie 
grėsmės lygį sprendžia kas
dien žvalgybinius duomenis 
vertinantys ir analizuojantys 
aukšti JAV pareigūnai. Pasak 
jų, pastarosiomis savaitėmis 
buvo pastebėta, kad galimų 
užpuolikų pokalbiai smarkiai 
suaktyvėjo. 

JAV prez iden tas George 
W. Bush penktadienį pareiškė 
esąs tikras, kad su Šiaurės 
Korėja dėl branduolinio gink
lo kilę nesutarimai gali būti 
išspręsti diplomatiniu keliu, 
tačiau perspėjo neatmetąs ir 
kitokių sprendimo būdų. G. 

W. Bush teigė susidariusią 
įtampą telefonu aptaręs su 
Kinijos prezidentu Jiang Ze-
min ir pabrėžė, kad jiedu ima
si „bendros atsakomybės" už 
tai, kad Korėjos pusiasalis bū
tų be branduolinių ginklų. 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos užsienio 

reikalų ministras Igor Ivanov 
paragino Iraką aktyviau ben
dradarbiauti su tarptautine 
bendrija, konkrečiai, su Jung
tinių Tautų tikrintojais. I. 
Ivanov teigė, kad ..Irakas turi 
ne tik įsileisti tikrintojus \ ob
jektus ir leisti jiems atlikti 
reikiamus patikrinimus, bet 
ir pats pateikti medžiagą, pa
tvirtinančią, jog turėti ginklai 
jau sunaikinti, kad tai būtų 
aktyvus, o ne pasyvus bendra
darbiavimas". Ministras taip 
pat pabrėžė, kad vienašališ
kas karinis puolimas prieš 
Iraką, jei bus pradėtas, 
„smogs tarptautinėms struk
tūroms-, Jungtinių Tautų au
toritetui ir, žinoma, suskaldys 
antiteroristinę koaliciją". 

http://WWW.DRAUCAS.ORC


2 DRAUGAS, 2003 m. vasario 8 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

IDEOLOGINIAI MOKSLEIVIŲ 
ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE 

2002 m. gruodžio 26 - 31 

LINA BUBLYTĖ 

Vos sugrįžau iš moksleivių 
ateitininkų kursų Dainavoje, 
jau ir vėl spėjau pasiilgti savo 
draugų, Dainavos ir...VADO
VYBĖS! Sunku tikėti, ar ne? 
Tad, kol viskas dar nauja, no
riu pasidalinti Žiemos kursų 
įspūdžiais, išgyvenimais ir 
pamokomis. Tai buvo nuostabi 
savaitė! 

. Grįžusi namo iš kursų, pa
skambinau savo amerikietėms 
draugėms, palinkėti joms daug 
džiaugsjno Naujuosiuose me
tuose. Jos nustebo sužinoju
sios, kai jos slidinėjo kalnuose 
ar šildėsi tropikuose, aš sėdė
jau kažkur šaltuose barakuose 
ir... paskaitų klausiausi! O 
kad man buvo smagu, jos 
niekaip negalėjo suprasti. Bet 
mums, 70 kursantų, visą 
savaitę praleidusiems savo 
mylimoje Dainavoje viskas 
buvo aišku — mes atvykome 
surasti „Ieškinį"! 

Mūsų „Ieškinys" buvo ne
paprastai įdomus. Kasdien 
klausėmės paskaitų, diskuta
vome ir dalinomės mintimis. 
Pirmasis paskaitininkas, Aud
rius Polikaitis, iškėlė mums 
įdomių klausimų: kuria kryp
tim reikėtų kreipti savo gyve

nimą? Ar reikia išvystyti as
menines vertybes? Kas atsi
tinka kai neturi vertybių? Jo 
pagrindinė mintis buvo ši: ar 
tu veiksi pasaulį, ar leisi, kad 
pasaulis veiktų tave? Nuta
rėm, kad mes veiksim pasaulį, 
remdamiesi ateitininkų princi
pais. 

Rytojaus dieną dr. Audro
nė Skrupskelienė mums pa
teikė teiginį, kad pasaulis mus 
veiks, bet išvada buvo ta pati 
— mūsų stiprybė yra penki 
ateitininkų principai ir per 
juos galime teisingus spren
dimus daryti į visą, ką pasau
lis mums duoda. 

Girdėjome Lauros Lapšy-
tės paskaitą, kurioje mums 
įdomiai išdėstė vertybių temą, 
sustatydama vertybes į pira
midę pagal jų reikalavimus. 
Sekė stotys, kuriose buvo 
pavaizduoti įvairūs istoriniai 
žmonės, pvz., Motina Teresė, 
prezidentas Reagan, Hitleris 
ir kiti. Aplankę stotį, spren
dėme kur to asmens veiksmai 
tinka vertybių skalėje ir aiški
nomės, kodėl taip galvojame. 

Iš Bostono atvykusi Aldo
na Lingertaitienė išryškino 
mūsų santykius su Dievu. 
Svarstėme svarbius klausi
mus: kas priartina mus prie 
Dievo ir kas trukdo mums ben
drauti su Juo? Priėjome prie 

Moksleivių atetininkų žiemos kursuose dvi kursantės. Saulė Sidrytė ir 
kursų korespondencijos autore Lina Bublytė. Nuotr. Linos Bublytės 

NAUJAS „ATEITIES" NUMERIS 
Paskutinis 2002 metų straipsniai meniškai ir kury-

„Ateities" numeris šiomis 
dienomis išvydo šviesą. Šis 
numeris redaguojamas naujos 
redaktorės — Ievos Elzbutai-
tės. Žurnalas leidžiamas Atei
tininkų federacijos, Lietuvoje. 
Išeina keturius kartus per 
metus. 

Šiuolaikinė , Ateitis" yra 
profesionaliai leidžiama. 

bingai išdėstyti. Šiame nume
ryje rašo kun. dr. Arvydas 
Žygas apie Ekologinę teologi
ją, kun. Kęstutis Kevalas apie 
šventumą ir kiti. Straipsniai 
įvairiom ideologinėm ir moks
linėm temom. Platus veiklos 
skyrius žurnalo gale. , Ateitis" 
verta kiekvieno, ne tik atei
tininko dėmesio. 

Užsiprenumeruokime 
„Ateities" žurnalą 

2003 metams 
Kreipkitės pas 
Mečį Šilkaitį 

8889 Bayvvood Park Dr. 
Seminole FL 33777 

Vienų metų prenumeratos 
kaina (4 dvigubi numeriai) 

$20.00 

Čekius rašyti: 
ATEITIS RELIEF FUND 

Kylančioji generacija kyla—Moksle 
Dainavoje. 

atsakymų, pasižiūrėję į Sv. 
Raštą. Baigėme rytą su prati
mu — kiekvienas mūsų sukū
rėme vaidinimėlį ir asmenišką 
maldą, išreiškiančią mūsų 
jausmus apie Dievą. 

Su ateitininkijos istorija 
nuo A iki Z detaliai supažindi
no mus Audrius Polikaitis. 
Sunku tikėti, kad 1911 metais, 
vos keletą metų vyresni už 
mus, studentai pradėjo tokią 
galingą organizaciją, kuri iki 
šių dienų dar stipriai gyvuoja 
(ir gyvuos!). Buvo įdomu 
sužinoti, kaip Lietuvoje atei
tininkai dabar veikia ir kas 
organizacijos vadovai. Bus dar 
smagiau šią vasarą susipažin
ti su visais minėtais žmonėmis 
Ateitininkų kongrese! 

Draugiška ir vis besišyp
santi Rima Polikaitytė mus 
per keletą valandų padarė 
tikrais lietuviais! Jos tema — 
„Tautiškumas ir lietuvybė, ką 
tai reiškia?" Atsakymas pri
klauso nuo mūsų. Mūsų sene
liai ir tėvai kūrė organizacijas 
ir lietuviškas mokyklas, kurio
se galime savo lietuvybę ugdy
ti, bet turime patys apsispręsti 
išlaikyti lietuvybę sau ir mūsų 
vaikams. Tai reiškia, kad kuo 
daugiau turime kalbėti, gal
voti ir veikti kaip sąmoningi 

rių ateitininkai dalyvavę savo sąjungos suvažiavime Žiemos kursų metu, 
Nuotrauka Andriaus Giedraičio 

l ietuviai, nors ir gyvename 
amerikiečių visuomenėje. Ne
paisant, kad sunku išsireikšti 
lietuvių kalba, reikia vis tiek 
stengtis, tada ir iš šalies ateis 
pagalba. Po Rimos pokalbio, 
visų lietuvių kalba pagerėjo, 
nes visi stengėmės kuo dau
giau lietuviškai galvoti ir 
kalbėti! 

Vidas Žlioba padarė įdomų 
pranešimą apie NATO ir Euro
pos Sąjungos vaidmenį pasau
lyje, ir ką tai reiškia Lietuvos 
ateičiai. Tai buvo aktuali 
tema, apie kurią vis tenka pa
siskaityti spaudoje ir išgirsti 
kaip mūsų tėvai diskutuoja. 
Buvo mums naudinga daugiau 
apie tai sužinoti. 

Dr. Romualdas Kriaučiū
nas atvyko trumpam iš Lan-
sing, Michigan, su savo anke
tomis. J is paaiškino apie skir
tingas vertybes ir kaip mes jas 
pritaikome kasdieniniame gy
venime. Pavyzdžiui, jeigu rūpi 
pinigai ir domiesi verslu, esi 
ekonominis žmogus; jei artimo 
meilė tau prie širdies, esi 
socialinis žmogus ir 1.1. 
Užpildžius dr. Kriaučiūno an
ketas, mums kiekvienam buvo 
aišku, kokie mes žmonės esa
me ir kokios vertybės mums 
yra svarbios. 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas kalba apie vertybes MAS Žiemos kursuose. 
Dainavoje. 

2003 m. suvažiavimai ir stovyklos 

10 kovas Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos kandidatu, 
sąrašas pristatomas rinkimams 
14-16 kovas rekolekcijos lietu
viškai kalbantiems jaunuoliams 
nuo 14-19 metų amžiaus, 
Dainavoje, Manchester Ml 
28 - 30 kovas Studentų atei
tininkų sąjungos savaitgalis-
suvažiavimas, Dainavoje, 
Manchester, Ml (Rašykite: 
sas cv@yahoo.com) 

1 5 - 2 5 birželis Jaunųjų Ateiti
ninkų stovykla Dainavoje, Man
chester, Ml 
11-13 liepa 
ATEITININKU KONGRESAS 
Kaune, Lietuvoje 
13 - 20 liepa Sendraugių stovyk
la Dainavoje, Manchester, Ml 

20 - 27 liepa Los Angeles Moks
leivių ateitininkų stovykla: Casa 
de Maria stovyklavietėje, Santa 
Barbara, CA 
20 liepa - 2 rugpjūtis Mokslei
vių ateitininkų stovykla Daina
voje, Manchester, Ml 
1 0 - 1 7 rugpjūtis 
Sendraugių sąjungos stovykla, 
Kennebunkport, Maine, 
(ryšininkas Juozas Rygelis 
860-923-3043) 
29 rugpiūtis - 1 rugsėjis Studi
jų dienos, Dainavoje, Manches
ter, MI 

Veiklos kalendorių tvarko Lidija 
Ringienė. Norint paskelbti savo 
susirinkimų, švenčių, stovyklų ir 
kitos veiklos datas rašykite jai el-
paštu: j.ringus@attbi.com 

——— 
Naujausias žinias apie JAV ir Kanados 

ateitininkus paskaitysite 

www. ateitis.org 

Dr. Vainis Aleksa kalbėjo 
tema „Kas yra mąstantis ka
talikas?" Kaip suderinti tikė
jimą su inteligentiškumu? Jis 
uždavė eilę klausimų, kuriuos 
diskutavome, ir per savo dis
kusijas supratom, kad savo 
žiniom ir protavimu galime 
paveikti kitus tikėti ir priar
tinti juos prie Dievo. 

Elenutė Tijūnėlytė-Harris 
jautriai ir atsakomingai pra
vedė pokalbį apie jaunuolių 
bendravimą ir lytinius santy
kius. Ji atsakymą davė mums 
trijuose rėmuose: kaip visuo
menė žiūri į tai, kaip šeima 
reaguoja į tai ir ką mūsų kata
likų tikėjimas moko. Svarbu 
yra turėti stiprų dorovinį pa
grindą. Mūsų nusistatymas 
daryti teisingus sprendimus 
paveiks ir mūsų draugus. Ilgai 
diskutavome šią temą. 
Diskusijas baigėme Elenutės 
mintim—jei kreipsimės į 
Dievą, J is mums padės. 
Dievas niekad neužduos tokio 
sunkaus sprendimo, kurio ne
galėtumėm išspręsti su Jo 
pagalba. Ačiū, Elenute, kad 
davei mums progą šią svarbią 
temą diskutuoti! 

Tęsinys 5 pusi. 

EDMUNDAS VT2INAS. M£L, S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 

Dantų gydytoja 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127*1 Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

\ADAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDO.OGAS-SIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tol. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vM^joertertorsurgsryanrireastheath^orn 

Dr. VIUUS MIKAIT1S 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medicai dinic ' 
10811 W. 143 St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 708-460-2500 

Dr. LiNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKB, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimu darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 

rUbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 706-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambintj 

„pagor* numeriu 708-644-0074. 

• f V Dr. Vida I.Puodžionienė 
FTr<^2 Healtny Connection 
Sį ^ — CrArjpracfc&Rehab 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAJT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
6645VV. Staniey Ave., Berwyn, IL 

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

tarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St„ 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lavvn, IL 60453 
Tel. 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bridgevievv, IL 60455. Tel. 708-594-0400. 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.puslės ir prostatos 
aydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 SL Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-7354477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

I 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

PREZIDENTO RINKIMŲ KAINA 
„Beveik 10 milijonų litų" 

— skelbia „Lietuvos rytas" 
(2003.02.05) apvalią, todėl ir 
geriau atsimintiną, kandi
datavusią išlaidų sumą, nors 
tiksli Vyriausiosios rinkimų 
komisijos skaičiuotė rodo, kad 
buvo išleista 9.67 mln. litų. 
Daugiausia pinigų, kaip ir 
reikėjo tikėtis, išleido rinki
mus laimėjęs Rolandas Pak-
sas — 3 milijonus 287 tūks
tančius litų, o mažiausiai jie 
kainavo Vytautui Šustauskui 
— 5.5 tūkstančiai litų. Ta
čiau Vyriausiosios rinkimų ko
misijos suvestinė pateikia ir 
staigmenų. Pirmiausia stebi
na laimėtojo tokia palyginti 
pigi rinkimų kaina, nes anks
čiau žurnalistai, jo išlaidas 
gretindama su Valdo Adam
kaus, Pakso štabo išleistų pi
nigų buvo priskaičiavę žymiai 
daugiau, kažkur tarp 15—20 
mln. litų. Dabar gi oficialūs 
duomenys rodo, kad šių 
dviejų pagrindinių varžovų 
išlaidos praktiškai buvo be
veik lygios: Adamkaus štabas 
išleido 3 milijonus 69 tūks
tančius litų, taigi tik 200 tūk
stančių litų mažiau. Kažin ar 
kas nors bandys patikrinti 
prieš porą savaičių Linos Pe
čeliūnienės „Valstiečių laik
raštyje" skelbtą teiginį, kad 
vien tik ,juodosioms techno
logijoms" pirkti — gaila, neži
nau, kas jos yra,— Paksas 
išleido keliolika milijonų litų? 
„Tokie vertinimai peržengia 
sveiko proto ribas", — atšovė 
Pakso rinkimų štabo iždinin
kas Robertas Noreika, primin
tas apie rusų žinovų priskai
čiuotus penkis milijonus dole
rių jo rinkimų išlaidų. Jo atsa
kymas, aišku, ir apie Pečeliū
nienės teiginius. Pagal Rin
kimų komisijai pateikus duo
menis, rinkimams išleistų pi
nigų atžvilgiu trečioji vieta teko 
Kazimierai Prunskienei (1.07 
mln. litų), ketvirtoji — Artūrui 
Paulauskui (542.4 tūkst. litų), 
penktoji — Vyteniui Andriu

kaičiui (446.7 tūkst. litų). „Lie
tuvos aido" redaktorius Algirdas 
Pilvelis apie išlaidas nieko ne
praneša. 

Kaip visada, taip ir šį kar
tą, iš rinkimų laimingiausiai 
išėjo juos laimėjęs Rolandas 
Paksas. Net ir lėšų atžvilgiu. 
Jo štabo surinktais pinigais 
buvo apmokėtos visos sąskai
tos ir dar 120 litų liko. La
biausiai nuskriaustas tapo 
Valdas Adamkus: nelauktai 
pralaimėjo rinkimus, o jų iš
laidoms apmokėti štabas pri
stigo 1.2 mln. litų. Tai visgi 
didelė skola, o prie jos ir gal
vosūkis, iš kur gauti pinigų 
jai apmokėti? Skolas apmoke-
sim ir stengsimės tai padaryti 
kaip galima greičiau, teigė 
Adamkaus rinkimų štabo va
dovė Ona Volungevičiūtė, bet 
visgi primindama, kad tai pa
daryti turi visuomeninė orga
nizacija Valdo Adamkaus fon
das. Apie tą fondą mažai gir
dėjom, Adamkui aukojusiųjų 
sąraše įrašyta jo auka tėra tik 
15,559 Lt. Taigi jo veikla per 
daug įspūdingai neatrodo. 
Kaip ir iš kur tas, spėčiau. 
Vilniuje veikiantis, fondas 
gaus milijoną ir du šimtus 
tūkstančių litų, jeigu jis per 
visą rinkimų laikotarpį tesu-
krapštė tik penkiolika tūks
tančių, o Lietuva Adamkui 
taip pat per daug dosni ne
pasirodė. Rinkimų štabo duo
menimis, dabartiniam prezi
dentui antrai kadencijai lai
mėti buvo surinkta 1 milijo
nas 868 tūkstančiai 510 litų 
ir 26 centai, iš kurių Lietuvoje 
gauta tik apie 768 tūkstančiai 
litų. Milijonas ir šimtas tūks
tančių litų buvo aukotas JAV 
bei Kanados lietuvių. įskai
čiuojant ir Adamkaus „ameri
kiečių" patarėjų (134,500 Lt) 
ir paties Valdo Adamkaus 
(130,000 Lt) aukas. Sąraše nu
rodytos stambiausios aukos 
atėjo iš Čikagos lietuvių su
daryto Adamkaus rėmėjų ko
miteto, tačiau iš keistai su-
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Per tą laiką gedintysis 
pradeda susitaikyti su netek
timi, išgyvendamas vieną visų 
metų ciklą jau pasikeitusioje 
savo gyvenimo situacijoje — 
vienas, be sau svarbaus žmo
gaus. Tačiau dėl įvairių vi
dinių ir išorinių priežasčių 
normalus" gedėjimo procesas 
gali virsti patologiniu. 

Per pastarąjį šimtmetį psi
chologai ir psichiatrai sukau
pė daug žinių apie sunkių gy
venimo įvykių poveikį žmonių 
psichinei ir dvasinei sveikatai. 
Jos labai pakeitė požiūrį į 
sunkias psichologines trau
mas išgyvenusius žmones ir 
padėjo rasti daug būdų jų ken
tėjimams palengvinti. 

Karo neurozės ir trauminės 
neurozės 

Karo gydytojai jau seniai 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 8 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Po Lietuvos ir kitų Rytų bei Vidurio Europos valstybių pakvietimo į NATO, vadinamojo „Vilniaus dešimtuko" 
ambasadoriai suruošė pobūvį JAV sostinės Senato rūmuose. Grace Mankus nuotraukoje — kai kurie pokylio 
dalyviai (iš kairės): LR Užsienio reikalų ministerijos sekr. Evaldas Ignatavičius, Lietuvos Vyčių atstovas John 
Mankus. Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, Lietuvos Vyčių centrinio komiteto pirm. Robin Martin 
ir ALTo atstovas Algis Kazlauskas. 

painioto sąrašo sunku suvok
ti, kurios yra asmeniškos, ku
rios Čikagos komiteto, kurios 
kitų komitetų narių sutelktos. 
Pagal iš sąrašo sugaudytą ma
no aritmetiką, JAV komitetų 
sutelktos aukos yra 564,000 
Lt, Kanados lietuvių komite
to — 22,238 Lt. Kitos aukos 
būtų — po 50,000, 35,000, 
30,000 ir mažiau Lt — auko
jusių pinigai, nusiųsti tiesiog 
Adamkaus štabui. Nepaisant, 
kaip beskaičiuotum, neužgin
čysi, kad Adamkų nepalygina
mai stipriau rėmė JAV ir Ka
nados lietuviai negu Lietuvos 
bendrovės bei gyventojai. Ša
lia to, tiems patiems aukoto
jams gali prireikti dar tiek pat 
pinigų sudėti rinkimų skolai 
apmokėti. Volungevičiūtes nu
rodyto. Lietuvoje veikiančio, 
Adamkaus fondo per rinkimus 
vargu parodytas entuziazmas 
po pralaimėtų rinkimų ar pa
didės? Aukojusios bendrovės 
pelno tikisi tik iš laimėjusio, 
tad koks tikslas aukoti pra
laimėjusiam? Koks tikslas dar 
duoti jam pinigų, tarkim, 
abiems varžovams aukojusiai 
Broniaus Lubio vadovaujamai 
„Achemai"? Ji jau rinkimų 
pradžioje parodė labiau mylin-

pastebėjo, kad kareivius fron
te kartais ištinka ypatingos 
nervinės būsenos — šokas, 
paralyžiai. drebėjimai, baimė 
ir panika, mutizmas (nustoja 
kalbėti), dezorientacija, koš
mariški sapnai, apskritai su
trinka psichofizinė veikla, j i e 
pradeda elgtis kaip isteriškos 
moterys". Pirmi klinikiniai to
kių būsenų aprašymai buvo iš 
Amerikos pilietinio karo, o in
tensyviau jos pradėtos tyrinėti 
Pirmajame ir Antrajame pa
sauliniame kare. Prie šių pa
stebėjimų XX a. pradžioje pri
sidėjo žinios apie tai, kad gele
žinkelio ir kitas transporto ka
tastrofas patyrę, žmonės daž
nai dar ilgai po įvykio yra ka
muojami įvairių nervinių su
trikimų. 

Pirmi paaiškinimai apie 
tokių būsenų kilmę buvo 

ti Paksą (jam davė 200,000 Lt) 
negu Adamkų (aukojo tik 
150,000 Lt). Todėl ir didelis 
klausimas, ar Adamkaus rė
mėjų komitetui Čikagoje dar
bai j au pasibaigė? 

Įdomus ir Paksui auko
jusiųjų sąrašas . Pirmiausia 
jame nėra dešiniųjų skarden-
*tų bendrovių iš Maskvos. Nėra 
nei pavienių asmenų, o nebent 
maskviniai kaip nors būtų pri
dengti, paslėpti. Tačiau įžvalgi 
Lietuvos žiniasklaida tai ne
sunkiai pastebėtų ir išviešin
tų. Daugiausia aukotojų iš 
Vilniaus — iš 142 sąraše mi
nimų, net 86, septyniolika iš 
Kauno, dešimt iš Raseinių, po 
aštuonis iš Šiaulių ir Kėdai
nių, septyni iš Anykščių, pora 
iš Viduklės, po vieną iš Klai
pėdos ir Telšių — gimtinė 
kažkodėl buvo šykšti. Daug są
raše pavienių asmenų, auko
jusių nuo poros iki 11,000 litų, 
tačiau pagrindinės aukos iš 20 
Lietuvos verslovių, sudėjusių 
2.256.000 Lt kapitalą. Stam
biausia iš jų — prieštaringai 
pagarsėjusi „Avia Baltika" 
11.205,000 Lt). Ją seka ir 
Adamkų rėmusi „Achema" 
(200,000 Lt), „Verkių statyba" 
(198.000 Lt), paties Pakso 

, JRestako" (160,000 Lt). Kitos—po 
60,50,30 tūkstančių ir mažiau. 

Antra įdomybė — Paksui 
nė vieno lito iš Vakarų pasau
lio lietuvių. Trečiabangiai au
koti dar neįpratę, antraban-
giai Pakso nerėmė. Taip pat 
elgėsi ir balsuodami. Ir kažin 
ką tai reikš? Dabartinį prem
jerą Algirdą Brazauską „su-
minkėm" vos tik jį išrinkus 
prezidentu 1992-1993 metais, 
Artūrą Paulauską „išskala-
vom" prieš penkerius metus 
varžytinėse su Valdu Adam
kum, o dabar už Pakso iš
rinkimą kai kas ragina net 
neiti į iš Lietuvos atvykusių 
menininkų koncertus. Šiandien 
jie visi vyriausia Lietuvos tri
julė, į valdžią atėjusi teisėtu, 
demokratišku, visame Vakarų 
pasaulyje pripažintu keliu, už 
kurio nutiesimą mūsų tėvynė
je mes 50 metų labai stropiai 
kovojome, darbavomės. Lietu
vai išsilaisvinus, daugelis šo
kome į jos valdžią patekti, ne
mažai siekėm net ją valdyti, o 
dabar ar nebūsim užsitrenkę 
net prie valdžios priėjimo du
rų? Jeigu, tarkim, visi trys 
Lietuvos vyriausi mūsų atžvil
giu sumanys elgtis taip. kaip 
mes jų atžvilgiu? 

RASINIU KONKURSAS 
PLB Švietimo komisija kvie

čia Estijos. Baltarusijos. Kara
liaučiaus srities, .lietuvių na
mai" Vilniuje, Latvijos, Mask
vos, Punsko. Seimų ir Vokietijos 
lietuvių mokyklų mokinius 
dalyvauti rašinių konkurse. 

Mecaiatai; Raimundas Gri
galiūnas ir PLB Švietimo 
komisija. 

Konkurso taisyklės — Ra
šinys turi būti tarp 600-800 
žodžių vyresniems dalyviams, 
jaunesniųjų grupei (10-12 
metų) — 400 žodžių. 

— Konkurso dalyviai ne
rašo savo adreso rusiškomis 
raidėmis. 

— Rašoma juodu šratinu
ku aiškia rašysena, mašinėle 
ar kompiuteriu. 

— Būtina pažymėti dalyvau

jančio amžių, klasę, mokyklą 
ir mokytojos pavardę. 

— Rašinys negali būti anks
čiau publikuotas. 

— Premijuoti rašiniai tam
pa PLB Švietimo komisijos 
nuosavybe. 

— Rašiniai turi būti at
siųsti PLB Švietimo komisi
jai ne vėliau 2003.04.01. 

— Rašinius siųsti e-paštu 
arba neregistruotu paštu. 

— Neįvykdžius bent vie
nos šių taisyklių, rašinys bus, 
atmestas. 

Temos 
10-12 metų grupei: ..Gar

bingos pilies praeitis", „Mano 
mėgstamiausias lietuvių rašy
tojas, rašantis vaikams", „Ma
no vardo istorija" (ką reiškia 
pats vardas, kodėl gavau, kas 

išrinko, kokie gyvenimo prisi
minimai, ar patinka vardas, 
jei ne — kokio norėčiau ir kodėl) 

13-15 metų grupei: „Ką 
man reiškia Dariaus ir Girėno 
vardai?", „Knygos turi nema
tomas dureles", „Norėčiau 
būti drugeliu" (kur skraidy
čiau, ką matyčiau, kodėl no
rėčiau juo būti) 

16-19 metų grupei: „Min
daugo karūnavimas" (para
šyti vaizdelį, tinkamą sce
nai), , Ar Lietuvai verta prik
lausyti NATO?", „Karalienės 
Mortos vaidmuo Lietuvos vals
tybės suvienijime". 

Rašinius siųsti: Regina 
Kučienė. 13648 Kickapoo Trail, 
Homer Glen, JL 60441-8680 USA 

Rašinys, parašytas kom
piuteriu, siunčiamas 

kucai@worldnet.att.net 

Ar Laisvosios Europos 
Radijas reikalingas? 

Nebe pirmą kartą girdime 
S.O.S. iš radijo stočių, savo 
laidas nukreipusių į Europą 
— ir tuo pačiu į Lietuvą. 
Neseniai buvo sparnai pakirp
ti Amerikos Balsui, apie kurio 
svarbą okupuotos Lietuvos 
gyventojams, slaptai jo laidas 
gaudžiusiems, tik dabar 
pradedame tiksliau suprasti. 
Tačiau tai nebuvo vienintelis 
nešališkų, raudonąja propa
ganda nepersunktų, žinių šal
tinis geležine uždanga atitver
tiems mūsų tautiečiams. Jie 
taip pat galėdavo klausytis 
Vatikano radijo ir Laisvosios 
Europos Radijo (LER) trans
liacijų. Tos laidos, pravėrusios 
langą į laisvąjį pasaulį, turėjo 
daug įtakos, ugdė laisvės viltis 
ir prisidėjo prie sovietų impe
rijos subyrėjimo. 

Kai Kremliaus galybė su
bliūško tarsi pradurtas ba
lionas, o Lietuva ir kitos Rytų 
bei Vidurio Europos valstybės 
atkūrė nepriklausomybę, ne 
kartą Vašingtone pasigirdo 
užuominos, kad ir Amerikos 
Balsas, ir LER savo uždavinį 
jau atliko, tad jų transliacijas 
galima nutraukti. Kadangi 
pastaraisiais metais Amerika 
vis dažniau kalba apie valsty
binio biudžeto deficitą, atrodė 
logiška pinigus taupyti kaž
kieno kito sąskaita. Vašing
tono biurokratų tarpe tokie 
„taupymai" populiarūs, nes 
nesudaro pavojaus savom ki
šenėm, be to, galima pasigirti 
balsuotojams, kaip uoliai rū
pinamasi jų interesais. 

Deja, Laisvosios Europos 
Radijo laidoms Amerikos lie
tuviai taip pat per mažai dė
mesio skyrė. Dauguma žinojo, 
kad jos transliuojamos iš 
Prahos, kad visgi apie pusė 
milijono žmonių Lietuvoje jų 
nuolat klausosi, bet, jeigu kas 
būtų paklausęs, ar LER laidos 
šiuo metu, kai Lietuva žengia 
į antrąjį nepriklausomybės 
dešimtmetį, reikalingos, dau
gelio atsakymas galbūt neigia
mai nuskambėtų. 

Bet tai buvo prieš kelis 
mėnesius. O dabar? Įvyko keli 
pasikeitimai, kurie parodo, 
kad Laisvosios Europos radijo 
transliacijų tęstinumas yra 
nemažiau svarbus, kaip oku
pacijos metais. 

Švietėjiškasis LER darbas, 
kai Lietuvai jau pravertos 
NATO ir Europos Sąjungos 
durys, gali turėti lemiamos 
reikšmės gyventojų pasiruo
šimui šiam lemtingam žings
niui. Negalime nepastebėti, 
kad Lietuvos žiniasklaida 
daugiausia dėmesio skiria ne 
būtiniausiai informacijai t sie

kiant eiliniams piliečiams pa
teikti nešališkas, tikslias' ži
nias (ne tik teigiamas, bet ir 
neigiamas), vienijant tautą 
bendriems tikslams ir sie
kiams. Bet kaip tik atvirkš
čiai: visuomenę skaldo, ten
kindama žemiausius smalsu
mo poreikius, ugdydama pa
viršutiniškumo įpročius. 

Kai pačioje valstybėje ar 
užsienyje vyksta svarbūs įvy
kiai, galintys turėti daug įta
kos visos tautos ateičiai, Lie
tuvos žiniasklaida retai per
teikia išsamią, įžvalgią, leng
vai suprantamą informaciją 
arba jos analizę. Kol Lietuva 
tą informaciją gauna iš 
užsienio LER dėka, šie trūku
mai iš dalies sumažinami. 

Antra vertus, kaip neretai 
pastebime, neseniai nepri
klausomybę atkūrusių valsty
bių demokratinė samprata 
visgi dar labai trapi, nemažai 
įtakojama praeities ir idėjų, 
sklindančių iš Rytų. Kad Ru
sija mielai susigrąžintų Bal
tijos kraštus, į savo imperiją, 
niekas turbūt neabejoja. Tai 
nebūtinai turi įvykti invazijos 
ar okupacijos būdu — yra 
daug subtilesnių priemonių, 
kurios nežymiai apraizgo savo 
įtaka, kol ilgainiui dingsta 
priešiškumas ir tikslas pasie
kiamas. Tokie Rusijos poslin
kiai dabar yra labai ryškūs. 
Jie skleidžiami per internetą, 
radijo ir televizijos laidas, pre
kių pasiūlas ir kitomis „tai
kiomis" priemonėmis. Kadan
gi tam tikra lietuvių i r kitų 
buvusių okupuotų; tautos da
lis tebeturi nemažai simpatijų 
savo didžiajam kaimynui iš 
Rytų, šios pastangos^-nelieka 
be norimų pasekmių. Nereikia 
per toli ieškoti pavyzdžių: 
pakanka paminėti, kad nese
niai Lietuvos Mokslų akade
mijoje buvo suruoštas minėji
mas vienam didžiausių savo 
tėvynės išdavikų... 

Besikeičiant Lietuvos val
džios viršūnėms (prisimin
kime, kas sudarys pagrindinį 
valdžios triumviratą). Laisvo
sios Europos Radijo laidos da
rosi dar svarbesnės. Nebūki
me abejingi jų likimui. Kreip
kimės į savo atstovus Senate 
bei Kongrese, kad jos nebūtų 
panaikintos. Šitoks „pinigų 
taupymas" neišeis į gera nei 
Amerikai, besiruošiančiai ka
rui. Rytų ir Vidurio Europos 
valstybės Vašingtonui yra dė
kingos už iki šiol rodytą pa
lankumą ir paramą. LER lai
domis Vašingtonas gali veiks
mingai jas ir toliau palenkti 
savo pusėn. O kaip tai atliktų, 
jei laidas panaikins? 

organiniai — esą minėtų 
sutrikimų priežastis yra fizi
niai, anatominiai smegenų pa
kenkimai dėl sprogimų, ilgo 
badavimo (pvz., dėl sprogimo 
bangos sutrūkinėjančios smul
kios smegenų kraujagyslės). 
Tie sutrikimai vadinami „kon
tūzija", „kareivio širdimi", 
..sprogimų šokais" („shall 
schok"). „karo neuroze". 

Tačiau greitai pasirodė, 
kad paaiškinti tuos simpto
mus fizinėmis priežastimis 
darosi vis sunkiau — nervinių 
sutrikimų atsiranda ir to
kiems kareiviams, kurie ne
patyrė jokios fizines traumos, 
net nedalyvavo mūšiuose, o tik 
ilgą laiką gyveno nežmoniš
komis karo lauko sąlygomis. 
Pamažu karo psichiatrai buvo 
priversti pripažinti, kad karo 
neurozės priežastis yra psi
chologinė trauma — emocinė 
įtampa ir ilgalaikis kontaktas 
su žudymu vyrams sukeldavo 
panašų \ isteriją neurotinį sin
dromą. 

Bet net ir pripažinus, kad 

tikrai egzistuoja tokie sutriki
mai kaip karo neurozės, 
organinės pažiūros šalininkai 
niekaip negalėjo sutikti, kad 
taip gali atsitikti normaliam 
kareiviui (kuris yra narsus, 
gebantis valdyti savo jausmus 
ir pan.). Buvo tvirtinama, kad 
karo neurozės gali atsirasti tik 
silpniems žmonėms, konsti
tuciškai nevisaverčiams indi
vidams. Kai kurie gydytojai 
juos vadino „moraliniais inva
lidais", kurie išvis neverti būti 
pacientais, o karo vadai manė, 
kad tokius turi teisti karo 
lauko teismas arba juos reikia 
negarbingai paleisti iš armi
jos. Britų armijoje oficiali pozi
cija buvo tokia, kad neįma
noma atskirti vadinamosios 
karo neurozės nuo simuliaci
jos, todėl visi tokie kareiviai 
buvo sodinami į karo kalėjimą. 
Keletas „sprogimų šoko" ištik
tų kareivių net buvo nuteisti 
mirties bausme už „dezerty
ravimą". 

Pacientus. kenčiančius 
paralyžių, mutizmą, nejautrą. 

baimes, gėdino bei smerkė už 
jų bailumą ir tingumą, pa
sitelkė elektros sukrėtimo me
todą jiems sukrėsti, supurtyti, 
greit atstatyti ir vėl grąžinti į 
rikiuotę. 

Vienas žymiausių čia — 
britų psichiatras Lewis Yeal-
land, 1918 m. parašęs veikalą 
„Karo meto isteriniai sutriki
mai" (Hysterical Disorders of 
Warfare). Jis pasiūlė karo 
neurozių gydymo strategiją, 
paremtą gėdinimu, grasinimu, 
kaltinimu. Isterinius simpto
mus (mutizmą, nejautrą arba 
motorinį paralyžių) gydė elek
tros srove. Pacientus žiauriai 
kritikavo už tingumą ir bai
lumą. Pavyzdžiui, jis aprašo 
mutizmo gydymo elektros 
srove atvejį: kėdėje pririštam 
pacientui gerklės srityje buvo 
leidžiami elektros smūgiai. 
Tai truko kelias valandas, kol 
pacientas prašneko. Tarpuose 
tarp elektros smūgių Yealland 
visą laiką jį griežtai moraliza
vo: reikalavo atsiminti, kad jis 
turi elgtis herojiškai, kad žmo

gus, kuris ištvėrė tiek kau
tynių, turi gebėti geriau kon
troliuoti save. 

Tiesa, pažangesni gydyto
jai jau tada mėgino teigti, kad 
nuo karo neurozės neapsaugo
tas nė vienas, net ir drąsiau
sias ir moraliausias karys. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Austrijos Karo ministeriją 
pasiekė daug skundų, kuriuo
se buvo piktinamasi, kad me
dikai labai brutaliai elgėsi su 
karo neurozėmis sergančiais 
vyrais. Ministerija ėmėsi tirti 
šiuos pranešimus. Ekspertu 
buvo pakviestas Sigmund 
Freud, kuris 1920 m. parašė 
„Memorandumą apie karo 
neurozių gydymą elektra". 
(Pirmą kartą šis dokumentas, 
tiksliau jo vertimas į anglų 
kalbą, viešai paskelbtas tik 
1955 m.). Šiame tekste Freud 
labai griežtai pasmerkė karių 
gydymą elektros sukrėtimu. 
Freud kaltina vokiečių gydyto
jus, kad jie pasidavė nacio
nalinio karo reikalavimams, 
paaukoję humaniškumo prin

cipą. Pirmiausia jie laikėsi 
pasenusio įsitikinimo, kad 
karo neurozės atsiranda dėl 
fizinių nervų sistemos paken
kimų. Nors anatominiai tyri
mai tokios prielaidos nepa
tvirtino, jie vis tiek laikėsi 
savo. „Aišku, medikams nebu
vo lengva paaiškinti, kaip to
kie sunkūs sutrikimai — para
lyžiai, drebėjimai, kalbos nete
kimas — gali atsirasti be orga
ninio pagrindo", — supranta 
Freud, bet vis dėlto, jo nuo
mone, gydytojai elgėsi neleisti
nai — žinodami, kad elektros 
srovė nepašalina sutrikimo 
priežasties, o tik trumpam 
atstato kanų aktyvumą ir 
kuriam laikui vėl padaro juos 
tinkamus karinei tarnybai, jie 
vis tiek taikė šį metodą, taip 
nusižengdami pačiai medici
nos esmei — gydyti. Jie igno
ravo, kad to poveikio efektas 
trumpas, kad pacientai greitai 
vėl atkrinta. Be to, taikant 
elektros sukrėtimą, Vokietijos 
ligoninėse būna ir mirčių, ir 
savižudybių. Bus daugiau 

mailto:kucai@worldnet.att.net
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

GARSINKIME LIETUVOS VARDĄ 
Užsienio lietuviai Lietuvos 

vardą garsina įvairiai. Vieni 
rašo, kiti aiškina apie Lietuvą, 
kai kas šoka ar dainuoja lietu
viškas dainas, o mūsų Mac
kevičių giminė kepa skanią 
lietuvišką duoną. Tos kepa
mos duonos pirmtakė čia buvo 
Stefanija Korsakaitė-Macke-
vičienė, kuri neseniai šventė 
savo 80-ties metų jubiliejų. 
Pragyveno nemažai, bet, pa
žiūrėjus į ją, pora dešimčių 
metų galima būtų sumažinti. 
J i žvali, linksma, pajėgi, dar
binga, dar ir maišą pakelia, 
sunkesnį negu aš. Vis dėlto 
užaugino penkis vaikus, turi 
vienuolika anūkų ir keturis 
proanūkus. Vaikai baigė aukš
tuosius mokslus, visi tvirtai 
pastatyti ant kojų. 

Tokį didelį jubiliejų pažy
mėti, šeima Šv. Antano para
pijos salėje surengė gražią 
šventę. Gražiai pasveikino ju
biliatę ir visai Lietuvių Ben
druomenei padarė puikias vai
šes.' Visus šventės metu do
vanotus pinigus ji paskyrė 
„Lietuvos -Vaikų vilties" fon
dui. 

Jos gyvenimo kelias buvo 
labai sudėtingas. Gimė Lietu
voje, gražioje Biržų apylinkė
je, Kirbulių kaime. Tėvai tu
rėjo tik 10 ha žemės, o šeimoje 
buvo šeši vaikai. Teko dirbti 
ne tik namuose, bet ir svetur. 
Visi buvo įpratinti dirbti, kad 
galima būtų išlaikyti šeimą. 

Karo ir tarpukario laiko
tarpis niekam gero nedavė. 
Stefaniją, jauną mergaitę, vie
nintelę iš šeimos, išvežė dar
bams į Vokietiją. Pateko į Ka
raliaučių. Ten kasė apkasus ir 
dirbo įvairius kitus darbus. Ji 
svajojo kuo greičiau sugrįžti į 
Lietuvą. Bandė bėgti. Prie 
Tilžės ją sulaikė ir uždarė į 
kalėjimą. Kalėjime buvo du 
mėnesius, po to atsirado Ham
burgo stovykloje. Turbūt taip 
jai likimo buvo skirta. Juk čia 
ji susipažino su Vytautu Mac
kevičiumi ir sukūrė puikią lie
tuvišką šeimą. Dar Vokietijoje 
gimė pirmieji jų vaikai 
Algimantas ir Dobile. Tik 
1950 metais, kunigo Vaclovo 
Martinkaus padedami, atvyko 
į Ameriką, tiesiai į Omahą. 
Maži vaikai, gyventi reikėjo, 
todėl suktis teko gana ap
sukriai. Nors ji kilusi iš aluda
rių krašto, nes Biržai garsėja 
skaniausiu lietuvišku nami
niu alumi, bet pasekė motinos 
pėdomis. Ji prisiminė, kaip 
motina kepdavo skanią nami
nę duoną. Panoro pabandyti 
kepti ir čia. Pabandė iškepti 
šeimai, išėjo neblogai. Pa
bandė iškepti daugiau — pak
lausa yra. Kadangi turėjo tuš
čią sklypo dalį, tai pastatė ke
pyklą. Taip ir pasipylė, kaip iš 
gausybės rago įvairios rūšies 
duona, bandelės, žagarėliai, 
pyragai, tortai. Dirbo abu su 
vyru. įjungdami vaikus, savo 
verslą plėtė. Jos vyras pradėjo 

domėtis mėsos gaminiais. Pra
dėjo gaminti lietuviškas deš
ras, rūkytus mėsos produktus. 
Paklausa buvo nebloga, bet 
1986 m. vyrui mirus, šį mėsos 
skyrių uždarė. 

Birutė su Algirdu dirbo 
mokytojais. Alfonsas mokėsi 
verslo, o, mirus tėvui, perėjo 
dirbti į kepyklą, kartu su šei
ma. Vytautas studijavo polici
jos teisę, kur dirba ir dabar. 
Dobile — visą laiką dirbo 
kepykloje. Visų diplomai ir 
darbai, išskyrus Vytauto, bu
vo atidėti į šalį, tėvams padėjo 
dirbti, plėsti verslą. 

Daugumą šeimų gyveni-
mas išskirsto, o jų ne. Jų gimi
nė didelė ir visur jie kartu su 
motina priešakyje. Jie kartu 
dirba šeimos versle, kartu 
švenčia šventes, kartu poil
siauja prie ežero vasarnamyje. 
O į šį vasarnamį dažnai 
pasikviečia atvykusius svečius 
iš Lietuvos. Yra pas mus toks 
medžiotojų ir žvejų klubas 
„Aras", kur priklauso visa 
Mackevičių giminė ir keletas 
draugų. Jam jau daug metų 
vadovauja sūnus Algirdas. Jie 
visi iškylauti ir žvejoti važiuo
ja kartu. O kas juos taip dar
niai subūrė? Be abejo, tai tėvų 
nuopelnas. Matyt, mokėjo vai
kus sudominti, įjungti į tą 
bendrą darbą. Sujungė ta lie
tuviška duona, kurią raugia ir 
minko lietuviškomis tradici
jomis mediniuose kubiluose. 
Šalia kepyklos yra parduotu
vė, kurioje galima gauti ne tik 
įvairių rūšių duonos, bet ir 
visokių pyragų, gardumynų. 

Dar yra ir kavinė. Ten ga
lima ne tik skanius pietus 
pavalgyti, bet ir nusipirkti 
įvairių pyragų, pyragėlių, mė
sos gaminių ir daug viso kito. 
Ypač Omahoje garsūs lietuviš
ki tortai „Napoleonai". Juos 
perkame ne tik jų, bet ir kitose 
parduotuvėse. Todėl ir kita
taučiai juos gerai žino. Jeigu 
pasakai, kad esi lietuvis, jie 
būtinai primins, kad žino 
skanų lietuvišką „Napoleono" 
tortą. „Napoleonus" siuntinėja 
po visą Ameriką, užsako net 
japonai. Verslas jų dabar labai 
platus. Visi vaikai pasiskirstė 
ir atsako už tam tikrą verslo 
srities dalį. 

Mackevičiai remia ir ben
druomenę renginių metu duo
na, tortu, ar pinigais, arba 
duoda nusipirkti su nuolaida. 
Nors dabar visą tą verslą val
do vaikai, Stefanija Macke
vičienė vis tiek kartu. Ji kartu 
dirba, pataria, padeda, net ir 
centnerinius maišus dar pake
lia. Turbūt ta aktyvi veikla, skani 
ir sveika lietuviška duona ir 
palaiko jos aktyvumą, sveikatą. 

Mes galime palinkėti ne 
tik Stefanijai Mackevičienei, 
bet ir visai jos gausiai šeimai 
sveikatos, stiprybės. Gamin
dami lietuviškus produktus, 
jie populiarina Lietuvos vardą. 

Rūta Talžunienė 

Lietuvos Respublikos gen. konsulas New Yorke dr. Rimantas Morkvėnas. 

MAN ČIA LABAI, LABAI 
PATIKO 

Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke, dr. Riman
tas Morkvėnas vasario 2 d. 
baigė savo darbą konsulate, ir 
su žmona Vilija grįžta į Lie
tuvą. Šia proga jis sutiko 
atsakyti į porą klausimų. 

— Kokius įspūdžius išsi-
vežate apie JAV lietuvius, 
ypač apie New Yorko lietu
vius? 

— Iš tikrųjų — labai 
gerus. Čia New Yorke, ir kitus 
Amerikoje, kur teko lankytis, 
sutikau tiek daug įdomių, 
išsilavinusių ir protingų žmo
nių. Sužavėjo jūsų sugebėji
mas pasiekti ne tik profesinių 

Busimasis krepšininkas Gytis 
Blinstrubas. ASK „Lituanica" 
jaunųjų krepšininkų — „Mole
kulių" komandos narys. Mažieji 
krepšinio entuziastai treniruojasi 
kiekviena sekmadienį Pasaulio 
lietuvių centro, Lemonte. ..Lie
tuvių fondo" salėje. 

I. Tįttoėlienės nuotr. 

aukštumų, nusipelnyti pagar
bos tarp amerikiečių, bet ir 
atkaklumas bei organizuotu
mas lietuviškoje, visuome
ninėje veikloje. 

— Kokie darbai ir parei
gos laukia Jūsų tėvynėje? 

— Šiuo metu ne viską ži
nau, bet žinau tiek, kad esu 
paskirtas patarėju užsienio 
reikalų patarėjų grupėje. Tai 
yra nedidelė grupė — iš viso 6 
žmonės. Joje paprastai dirba 
sugrįžę atstovybių vadovai. 
Kiekvienas jų turi kokį nors 
atskirą pavedimą ar užduotį. 
Preliminariai sutarta, kad aš 
būsiu atsakingas už ryšius su 
išeivija. Beje, iki šiol tokios 
pareigybes mūsų ministerijoje 
nebuvo. 

— Kuo teko daugiausia 
apsivilti dirbant čia, New 
Yorke, ir kas suteikė daugiau
sia džiaugsmo, pasitenkini
mo? 

— Kažkokių didelių nusi
vylimų nebuvo. Gal dėl tokio 
mano optimistinio būdo. Net 
ir kokie pralošimai ar pra
radimai nenuvylė. Po jų 
stengdavausi, kad jie taptų 
kažkokiais laimėjimais arba 
bent pažinimo būdu. Apskri
tai tas trejų metų darbas man 
suteikė didelio pasitenkinimo. 

Aš labai norėjau čia važiuoti, 
labai norėjau šito darbo, ir iš 
tikrųjų jis man labai patiko. 
Čia buvo kitoks darbas negu 
man teko dirbti anksčiau. Čia 
mano trečias diplomatinis 
paskyrimas. Du pirmieji buvo 
valstybių sostinėse — Briu
selyje ir Romoje. New Yorkas 
— ne sostinė, todėl čia buvo 
daugiau neoficialaus, nefor
malaus politinio darbo, kuris 
man labai, labai patiko. 

— Kokį projektą ar užmo
jį laikote savo didžiausiu 
laimėjimu? 

— Viskas susiskaldo į 
daug mažų laimėjimų. Sunku 
pasakyti, kuris buvo didžiau
sias. Manau, kad neblogai 
pavyko kultūrinis darbas. 
Konsulate surengta nemažai 
parodų, menininkų kūrybos 
vakarų, kurie buvo labai po
puliarūs. Jau minėjau apie 
politinį darbą, kuriame buvau 
tikrai aktyvus ir gana ma
tomas ir tarp amerikiečių, ir 
tarp kolegų diplomatų. Tris 
kartus buvau išrinktas Nevv 
Yorko konsulų draugijos 
viceprezidentu. Man labai 
norėjosi baigti išspręsti tą 
sudėtingą klausimą dėl Kul
tūros židinio. Aš buvau apie 
pusę metų smarkiai įklimpęs į 
šią problemą, ir tebesu. Nors 
man liko tik savaitė laiko šį 
darbą dirbti, man dar vis tiek 
galvoj verda tos mintys, ir 
mes su LB Krašto valdybos 
pirmininku Algimantu Gečiu 
dar labai smarkiai bandom 
užbaigti. 

— Ką šia proga norė
tumėte palinkėti JAV, ypač 
New Yorko lietuviams? 

— Iš tikrųjų — tokie 
tradiciniai linkėjimai — 
linkiu kuo geriausios sėkmės 
gyvenime, darbuose ir lietu
viškoje veikloje. Žinoma, New 
Yorke šiuo metu nelengvos tos 
visuomeninės veiklos sąlygos. 
Antra vertus, dabar New 
Yorke yra toks lūžio laiko
tarpis — miestas prisipildė 
neseniai atvykusiais „trečia-
bangiais", kurie vis labiau ir 
labiau matomi. Žinoma, nėra 
lengva sutelkti kartu tas pas
tangas — skirtingi interesai ir 
pažiūros. Bet aš manau, kad 
tas susivienijimas įvyks. To 
nuoširdžiai linkiu. 

Ačiū už pokalbį. 
Romas Kezys 

Meilė muzikai ir dainai paveldima — visa Polikaieių šeima t a meile 
pasižymi ir vienaip a r kitaip reiškiasi lietuviškosios muzikos bei dainos 
pasaulyje, net tada, kai tėvas turi paklusti sūnui... 
I. TįOnėlienės nuotraukoje: Juozas Polikaitis (kairėje), „Dainavos" 
ansamblio narys, ir muz. Darius Polikaitis — sumanus to ansamblio 
vadovas ir dirigentas. 

• ••TAI ĮDOMU* •• 
TIRPSTA LEDYNAI 

Antarktidos uolos, ko gero, 
yra akivaizdžiausias įrody
mas, kad šio žemyno ledynai 
tirpsta jau tūkstančius metų. 
Kaip rašoma žurnale „Scien
ce", Vakarų Antarktidos ledo 
sluoksnio tyrimai rodo, kad šis 
ledynas tirpsta jau bent 
dešimt tūkstančių metų ir 
visą laiką papildo vande
nynus. Jeigu ir toliau bent 
septynis tūkstančius metų 
ledynai tirps daugmaž tuo 
pačiu greičiu, bus apsemta 
beveik šimtas tūkstančių 
kvadratinių kilometrų sausu
mos paviršiaus. Pasak Ame
rikos Washington universiteto 
docento John Stown, kol kas 
negalima pasakyti, ar dėl 
žmogaus veiklos šylantys van
denynai turėjo kokios įtakos 
Antarktidos ledyno tirpimui. 
Tačiau nedera pamiršti, kad 

didelė dalis uolienų, ant kurių 
yra Antarktidos ledynai yra 
žemiau jūros lygio, tad van
denynų šilimo poveikis anks
čiau ar vėliau turėtų pasijusti. 
Ištirpus visiems Antarktidos 
ledynams vandens lygis van
denynuose galėtų pakilti maž
daug penkis metrus. Tačiau 
staigus ir gerokai mažesnio 
ledyno tirpimas padarytų di
delį neigiamą poveikį visų že
mynų pakrančių ruožams. 

Antarktidos ledynus ty-
rusieji mokslininkai aplankė 
septynias Ford kalnų grandi
nės viršūnes. Tai yra viena iš 
nedaugelio ledų neapdengtos 
Vakarų Antarktidos vietų. 
Prieš dešimt tūkstančių metų 
viršūnės taip pat skendėjo le
duose. Tirdami šių viršūnių 
akmenų nuolaužas, moks
lininkai ir galėjo gana tiksliai 
apskaičiuoti ledynų tirpimo 
greitį. LER 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West71 Street, 
Chicago, 1L 6 0 6 2 9 
Td. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

APŠILDYMO KROSNIES 
PATIKRINIMAS 

Šeimos šventes metu - Stefanija Markevičienė su vaikais Iš kairės: 
Vytautas ir Alfonsas 

. S. Markevičiene. Algirdas, 
Algio Praifiio nuotrauka. 

Gerai neveikianti, suge
dusi namo šildymo krosnis 
gali būti priežastimi didelės 
šildymo sąskaitos, o taip pat ir 
įvairių nelaimių, kaip apsinuo
dijimas dujomis ar gaisras. 
Todėl būkite atsargūs, leiskite 
specialistui bent vieną kartą 
metuose patikrinti jūsų namo 
šildymo krosnį. Paprastai tai 
geriausia padaryti rudenį, bet 
niekada nevėlu. Daug namų 
savininkų uždelsia, ar pamirš
ta, kad tai reikia padaryti. Bet 
būkite atsargūs ir bent vieną 
kartą metuose tai padarykite. 
Patikrinimas gali kanuoti nuo 
60 iki 100 dolerių, bet tai ge
ras investavimas, norint šei
mą išlaikyti sveiką ir saugią. 

Jei jūsų krosnis apšildy
mui vartoja gamtines dujas, 
atkreipkite dėmesį į šiuos da
lykus. Jei juos girdite/matote, 
nedelsiant kreipkitės į profe
sionalų tokių krosnių tech
niką. 

1. Jei girdite keistus gar
sus, krosniai veikiant, tai gali 

būti ženklas blogai veikiančių 
degiklių. 

2. Jei užuodžiate neįpras
tus kvapus, kaip dujos ar 
„sulfa" (kvapas, kurį užuo
džiate pirmą kartą užkūrus 
krosnį — yra nuo dulkių pri
sirinkusių per vasarą — tai 
yra normalu). 

3. Jei krosnies dalys ar 
vamzdžiai atrodo apdegę, su
rūdiję ir neįprastai nešvarūs. 

4. Jei liepsna virš degiklių 
krosnyje yra geltona užuot 
mėlynos. 

Kitas pavojus — tai 
smalkės — „carbon mono-
xide". Tai gali būti mirtina. 
„The American Lung Associa-
tion" sako, kad apie 300 
žmonių JAV-ose nuo jų savo 
namuose miršta. Žinokite 
„carbon monoxide", apsinuodi
jimo ženklus, kad galėtumėte 
tuojau imtis priemonių tai 
pašalinti, nelaimei atsitikus. 
„Fossil fuels" — kaip gamtinės 
dujos, „propane" dujos, benzi
nas, alyva, anglis savo sudėty

je turi anglies. Kai tokios de
gamosios medžiagos nevisai 
sudega, jos gali sudaryti 
smalkių — „carbon monoxide" 
molekules su vienu anglies ir 
vienu deguonies atomu. Šildy
mo sistemose, kurios veikia 
gerai „carbon monoxide" dujos 
išeina laukan per dūmtrau
kius. O jei jūsų šildymo sis
tema gerai neveikia, tos dujos 
neišmetamos laukan, jos lieka 
namuose. Jei jūs įkvepiate 
„carbon monoxide" jis įeina į 
kraujo ląsteles ir neleidžia 
kraujui tinkamai išnešioti 
jūsų kūne deguonį, kuris būti
nai kūnui reikalingas. 
„Carbon monoxide" ypač pa
veikia negimusius kūdikius, 
mažus vaikus ir žmones su 
mažakraujyste ir širdies ar 
kvėpavimo sutrikimais. Įkvė
piant nedaug „carbon mono-
xide", gali iššaukti nuovargį, 
padidinti krūtinės skausmą 
žmonėms, sergantiems širdies 
ligomis. Įkvėpiant daugiau 
„carbon monoxide", jaučiami 
simptomai, panašūs į gripą, 
kaip galvos skausmas, svaigi
mas. Tai jaučia visai sveiki 
žmonės. „Carbon monoxide" 
iššaukia mieguistumą, pyki
nimą, vėmimą, susimaišymą 
— nesiorentavimą. Įkvėpus 
labai daug „Carbon monox-
ide", netenkama sąmonės, ga
lima ir mirtis. Jei jaučiate 
gripo simptomus, bet neturite 
karščio, arba jei jūsų „carbon 
monoxide" pajutėjas pradeda 
veikti, kuo greičiau gaukite 
šviežio oro. Atidarykite lan
gus, duris ir išjunkite įrangas. 

kurios dega anksčiau minėtais 
degalais. Pašaukite arčiausiai 
esančius ugniagesius, kad 
patikrintų jūsų namų „carbon 
monoxide" lygį. Susisiekite su 
daktaru ir praneškite jam, jog 
įtariate, kad buvote kvėpavęs 
smalkėmis — „carbon mono-
xide". Šildymo įrangas vėl 
įjunkite tik tada, kai jos bus 
patikrintos. Kad išvengtumėt 
„carbon monoxide" problemų: 

1. Įsitaisykite „carbon mo-
noxide" pajutėją su garso sig
nalu kiekviename namo aukš
te, rūsyje ir garaže. Tie pajutė-
jai turėtų atitikti „Under-wri-
ters Laboratories" inspektorių 
reikalavimus. 

2. Patikrinkite, kad visos 
įrangos — šildymo krosnys, 
skalbimo mašinos ir pan., 
būtų gerai įvestos ir gerai 
veiktų, pagal gamintojo reika
lavimus ir nurodymus. 

Jei pertaisote apšildymo 
krosnį iš šildomos alyva į dujų 
šildomą, ar iš dujų į elektrinę, 
žiūrėkite kad tai darytų kvali
fikuotas technikas. 

3. Kaminai ir dūmtraukiai 
turi būti patikrinti ir išvalyti 
kas metai. 

4. Žiūrėkite, kad Jūsų ap
šildymo krosnis gautų pa
kankamai oro iš lauko. 

Žmonės, taupydami pini
gus, dažnai galvoja, kad dar 
vienus ar kitus metus jų šildy
mo krosnis veiks gerai ir jų 
netikrina. Bet kartais tai gali 
būti didelės nelaimės prie
žastis. 

Naudotasi įvairia 
informacija. 



TURIZMO PANORAMA 

Redaguoja: Rūta Grigas, ACC 
Mums rašyti: G.T. International 
Kelionių agentūra, 9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457; 
e-mail: gttchicago@yahoo.com 

PRADEDANT NAUJĄ SKYRELĮ 

Kai pamastome, kad 
žmonės skraido į erdves, pasi
daro visai realu, kad nėra ne
įmanoma mums žemėje pa
siekti bet kokį pasaulio kam
pelį. Nors tai įmanoma, daž
nai gali būti ir sudėtinga. 
Besiruošiant vykti į kelionę, 
ilgą ar trumpą, tolimą ar 
artimą, įoikia tinkamai susi
planuoti. Geras pasiruošimas 
užtikrins kelionės sėkmę. Yra 
labai plačių resursų tam 
pasiruošimui — nuo kompiu
teryje randamų galimybių, 
įvairių žurnalų, tiesiogių ryšių 
su kelionių (tours) organizavi
mo firmom, oro linijų ben
drovėm, viešbučiais, ir, aišku, 
kelionių agentūrom bei valsty
bių turizmo atstovybėmis. 

Pasiruošimo būdą kiek
vienas pasirenkame pagal 
kelionės sudėtingumą, laiko 
galimybes ir asmeniškus no
rus. Kai kurie keleiviai mėgs
ta keliauti pavieniai, pajusti 
krašto „kvapą" iš arti, žengda
mi dar „nepramintais takais". 
Kiti domisi istoriškais ir gerai 
pažįstamais objektais. Vie
niems labai svarbu patogu
mai, kitiem ir palapinės už
tenka. Vieniem svarbu kul
tūra, kitiem gamta. Vieni nori 
keliauti iki nugriuvimo — kiti 
papoilsiauti kokiam egzotiš
kam kampelyje. Vieni keliauja 
automobiliais, netgi dviračiais 
ar baidarėmis, kiti lėktuvais ir 

keleiviniais laivais. Taigi mar
gas ir be galo įvairus tas mūsų 
turizmo pasaulis. 

Sėkmingiausios kelionės 
pradžia labai dažnai yra pas 
kelionių agentą. Kelionių 
agentas yra profesionalas, 
gerai pasiruošęs ir vis stebin
tis turizmo srities pasi
keitimus, kurie gali įtakoti 
jūsų kelionės pasirinkimus bei 
galimybes. Juk, statydami na
mą, kreipiamės į architektą, 
stalių, santechniką; susirgę — 
į gydytoją, taipgi ir, kelionėn 
besiruošiant, vertėtų kreiptis į 
agentą. Geras, patikimas 
agentas bus apsiskaitęs, ap
važiavęs, ištyrinėjęs ir smul
kiai patikrinęs variantus, ku
riuos jums pasiūlys. Profe
sionalus agentas mokės su 
jumis bendrauti, jus pažinti, 
kad galėtų pasiūlyti jūsų sva
jonių kelionę, tinkančią jums 
ir jūsų bendrakeleiviams, nuo 
vaikų iki senelių. Kelionių 
agentas turi galimybes greitai 
ir efektingai prieiti prie 
paslaugas siūlančių įstaigų, 
taigi sutaupys jums daug 
laiko ir pastangų. Turint 
tokias plačias galimybes, ga
lint parinkti bei palygint, daž
nai ir įtakoja kelionės kainą. 

Kaip daugelis žinote, 
kelionių agentūrų sferoje per 
paskutinius kelis metus įvyko 
dideli pasikeitimai. Tradiciš
kai kelionių agento patarnavi

mas pirkėjui buvo visuomet 
nemokamas. Kai kurios pas
laugos paliko nemokamos, 
tačiau, kai oro linijų ben
drovės nustojo mokėti komi
sus, susidarė padėtis, kad 
agentai lėktuvo bilietus ne-
išrašinėja veltui. Taigi, nors 
pas IATA licenziją turintį 
agentą visuomet nusipirksite 
lėktuvo bilietą, ne visais atve
jais tas keleiviui bus naudin
ga. Pavyzdžiui, vietiniams, 
t.y. Amerikos teritorijoje, 
skrydžiams bilietus galima 
pirkti per kompiuterinius tink
lus. Tai keleiviui ekonomiš
kiau. Pagrindinis skirtumas 
yra, kalbant apie tarptau
tinius skrydžius. Šioje vietoje 
siūlome kreiptis į kelionių 
agentą, kuris ir skrydžių va
riantus, ir kainas turės ge
riausias. 

Kelionių panoramoje to
liau pasistengsim smulkiai 
supažindinti su komplikuo
tom, bet reikalingom žinoti 
rubrikom apie keliones. Na
grinėsime tokias temas, kaip 
lėktuvo bilietų kainos, ir kaip 
jos įtakojamos įvairių klasių, 
kokie naujausi nurodymai 
bagažo klausimais, kas tai yra 
„kruizine kelionė", kelionės po 
Ameriką traukiniu bei auto
mobiliu, įvairių kelioninių 
bendrovių pristatymas, turis
tinių leidinių analizė, turis
tiniai draudimai, sveikata 
keliaujant, smulkus pasi
ruošimas kelionei bei daug 
kitų aktualių temų. Vėliau 
ruošiamės pristatyti ir įvai
rius kraštus, į kuriuos galite 
susigundyti keliauti. 

Kviečiame mums rašyti, 
jeigu jus domina specifinė ke
lionių tema ar turite rūpimą 
klausimą — pasistengsime 
šiame skyriuje jums atsakyti. 

Pastaba: „Kelionių pano
ramos" skyrelį numatome 
spausdinti sykį per mėnesį. 
Redakcija 

KARALIAUS MINDAUGO 
KARŪNAVIMAS 

(Minėjimas rengtas St. Petersburg, FL) 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 8 d., šeštadienis 

Šie metai Lietuvoje skel
biami Karaliaus Mindaugo 
metais, t.y. 750 metų nuo ka
raliaus Mindaugo karūnavi
mo. Ta proga JAV LB Kul
tūros taryba rengia plataus 
masto šio garbingo įvykio 
paminėjimą, planuodama 
renginius net 19-je didesnių 
lietuvių telkinių. Minėjimui 
pritaikytą programą atlieka 
du menininkai iš Lietuvos: 
aktorius Egidijus Stancikas ir 
muzikas/kompozitorius Rai
gardas Tautkus. Pirmasis jų 
pasirodymas įvyko vasario 2 
dieną, sekmadienį, Lietuvių 
klubo salėje po sekmadieninių 
pietų, dalyvaujant gausybei 
tautiečių. Visi stalai, nuo sce
nos iki durų, užpildyti dalyviais. 
Minėjimą rengė LB St. Peters-
burgo apylinkės valdyba su 
pirmininke Vida Meiiuviene. 

Po skanių pietų, svečių 
pristatymo bei standartinių 
pranešimų, LB apylinkės 
pirmininkė Vida Meiiuviene 
trumpu žodžiu paminėjo kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
reikšmę ir supažindino su 

neseniai iš Lietuvos atvyku
siais menininkais. Programos 
atlikimas St. Petersburge bu
vo jų pirmasis pasirodymas 
Amerikoje. Po pristatymo į 
sceną įeina du aukšti, ploni, 
jauni vyrukai: vienas sustoja 
viduryje prie pulto su mikro
fonu, o kitas sėda prie pianino 
ir šalia muzikinius įrašus kon
troliuojančios aparatūros. Pir
moje programos dalyje Egi
dijus Stancikas, pritariant or
kestriniame įraše pritaikyto
mis melodijomis, deklamuoja 
gana ilgą pjesę apie to meto 
Lietuvą, karalių Mindaugą ir 
jo pasiryžimą kurti valstybę, 
jungiant atskirus vadovus bei 
tauteles, kovojant su priešais, 
norinčiais sužlugdyti jo norus 
ir pasiryžimą. Toliau jis paste
bi, kad, *nors Lietuva yra 
maža, amžiais engiama, bet 
visad naujai atsikurianti ir 
garbinga. Jis pabrėžia, kad, 
„nors pasaulio mastu mano 
tėvynė yra maža, bet mano 
širdyje ji yra didelė, pati di
džiausia". Kitais eilėraščiais 
jis daro palyginimą su dabar

timi, kai taip pat bandoma 
įjungti Lietuvą vienodomis 
teisėmis kitų tautų tarpan. 

Po to aidi Tautkaus liūd
na, gili ir širdinga melodija — 
dainuoja tėvynė. Šią rimtąją 
dalį Stancikas baigia įspūdin
gai atlikta Mindaugo padėkos 
kalba, kurioje karalius iš
reiškia nuoširdžią padėką už 
jam suteiktą garbę ir dėkoja 
tautai, džiaugdamasis tuo, 
kad Lietuva dabar jau yra 
vienalytė, laisva, ir tikisi, kad 
išliks tokia ateityje. 

Po minėjimo rimtos dalies 
Egidijus su atvirumu ir hu
moru supažindina publiką su 
savimi. Pasirodo, kad jis dirba 
teatre, moko retoriką kunigų 
seminarijoje (pastebėjęs du 
pranciškonų kunigus salėje, 
pasveikina juos, kaip savo 
buvusius mokinius), dėsto 
universitete ir važinėja su 
koncertais. Išsireiškė, kad jam 
šiuo metu visko yra tiek, kiek 
reikia: ir darbo, ir poilsio, ir 
pinigų. Po jo Raigardas irgi 
supažindino su savo darbais. 
Jis prisipažino dar esąs mu
zikos studentas, bet tuo pačiu 
ir dainuoja, ir kuria populia
rios, ir klasikinės muzikos 
kūrinius. 

Prasidėjo antroji, koncerti
nė dalis. Ir čia išryškėjo jau
nųjų atlikėjų, o ypač Egi
dijaus, nuostabūs gabumai, 
talentas, pajėgumas. Apie va
landą trukusiame koncerte 
buvo gausybė gyvenimiškų 
temų ir eilėraščių apie meilę, 
anekdotų įvairiomis tarmė
mis, improvizacija vaikams, 
pavienės ir bendros su publika 
dainos. 

Publika ir šypsojosi, ir 
ašarojo per juokus, ir plojo, ir 
dainavo, kiek išgalėjo. Raigar
das irgi pagrojo ir dainavo 
savo kūrinius, kurie mūsų 
skoniui gal buvo per mo
derniški ir per garsūs. Pro
grama baigta, visiems susto
jus , susikabinus rankomis, 
svyruojant į šonus ir dainuo
jant „Ąžuolai žaliuos..." 

Skirstantis teko kalbėtis 
su dalyviais, kurie stebėjosi 
menininkų atlikimo technika 
ir Egidijaus atmintimi, kai jis 
žėrė ilgiausius eilėraščius iš 
atminties ir be jokios per
traukos bei sutrikimo. Tokių 
jaunų ir pajėgių talentų mūsų 
telkinyje dar nėra buvę. 
Gausūs plojimai pritarė Vidos 
Meiluvienės padėkai. 

Mečys Šilkaitis 

ŽIEMOS KURSAI 
Tęsinys iš 2 psl 

„Muzika ir jausmai"—šią 
temą mums nuotaikingai pri
statė Marius Polikaitis. Visi 
atidžiai klausėmės, nes jo visa 
paskaita buvo pavyzdžiai iš 
visokiausios muzikos ir kaip 
ta muzika paveikia mus ir 
mūsų nuotaiką. Mariaus išva
da, kad turime rinktis muzi
ką, nes ji mus įtakoja. 

Studentas Kęstutis Aukš
tuolis optimistiškai pristatė 
savo temą: „Optimizmas ir 
pesimizmas kasdieniniame 
gyvenime". Kad mes aiškiai 

žinotumėm, kaip mes asme
niškai žiūrime į gyvenimą, jis 
mums išdalino anketas už
pildyti ir pateikė kiekvienam 
rezultatus. Sužinojome, ar 
žiūrime pesimistiškai, ar opti
mistiškai į gyvenimą. Aš opti
mistė! Valio! 

Paskutinę kursų paskaitą 
skaitė Darius Polikaitis, atvy
kęs su savo vaikučiais iš Čika
gos. (Ne, jie nepadėjo jam 
kalbėti.) „Kilti ir kelti"—tai 
mūsų šūkis, kuriuo turime 
nuolat gyventi. Jėzus yra mū

sų idealas, mūsų gyvenimo 
centras, ta mintim ir gyven
kime. Kad galėtumėme kitus 
„kelti" turime patys „kilti"— 
tobulėti Jėzaus šviesoje. Esa
me Dievo tarnai ir tur ime 
pareigą tarnauti artimui. Vi
sad tarnaujant Dievui ir arti
mui, galėsime pasiekti savo 
gyvenimo idealą: Kilti patys ir 
kelti kitus! 

Kursų vakarai buvo nuos
tabūs—dainavom, deklama-
vom, šokom, vaidinom, meldė
mės ir viens su kitu suar
tėjome—dabar draugai amžini! 

Ši savaitė, praleista Dai
navoje buvo tikras „Ieškinys". 

Ieškodami savęs, atradome ne 
tik save, bet kas mūsų draugai 
ir kas jiems svarbu gyvenime. 
Ir nors visos paskaitos buvo 
vertingos, didžiausia dovana 
buvo tai, kad per kursus susi
draugavome! 

Į v e r t i n a m e Moksle ivių 
ateitininkų sąjungos centro 
valdybos sunkų darbą, kursus 
surengiant. Turiu tik vieną 
pastabą ruošėjams: kodėl gi 
kursai tęsiasi tik vieną savai
tę? Mano pasiūlymas MAS 
centro valdybai—tegul kursai 
tęsiasi 12 mėnesių, o jiems 
pasibaigus, kursantams sutei
kite diplomus! 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA, APYGARDOS IR APYLINKĖS SVEIKINA VISUOMENĘ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENČIŲ PROGA 

Vasario 16-sios sveikinimus palydime nuoširdžiais 
linkėjimais, kad mūsų visų darbai lietuvybės išlaikymui 
bei puoselėjimui ateityje reikštųsi vieningai. Tejungia jie 
mus ne vien ryšio su savo kilme atnaujinime! Tebūna jie 
paskatinumu jungtis pozityviai veiklai, mūsų tarpusavio 
solidarumo stiprinimui bei išryškinimui! 

Prieš 52-jus metus įkurta JAV Lietuvių Bendruomenė 
išeivijoje rūpestingai 

• būrė ir ragino kaupti jėgas Lietuvos laisvės siekiui; 
• skatino ir kūrė lietuvybės židinius - LB apylinkes; 
• steigė ir rėmė lituanistines mokyklas mūsų 

tautiniam išlikimui; 
• rėmė, organizavo bei derino mūsų kultūrinio 

paveldo pasireiškimus; 

• pagal išgales, teikė paramą Lietuvai ir jos žmogui. 

Lietuvai nusikračius okupacijų jungo ir 1990 metų 
kovo 11-ją atstačius nepriklausomą valstybę, tvirtai 
žengiančią demokratėjimo keliu. JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir toliau ryžtasi: 

• nežūti Lietuvai ir nežūti sau, savo kilmei, savo 
paveldui; 

• jungti artimo meilėje j savo gretas naujai 
atvykstančius iš Lietuvos; 

• rūpintis Lietuvos valstybingumo galutiniu 
įtvirtinimu NATO alianse; 

• išlikti išeivijoje lituanistinį švietimą ir kultūrinj 
paveldą puoselėjančia jėga. 

Vasario 16-sios ir Kovo 11-šios sukakčių proga reiškiame 
gilią padėką Lietuvių Bendruomenės puoselėtojams ir jos 
pastangų nenuilstamiems rėmėjams. Nuoširdžiai 
dėkodami, prašome Jūsų paremti tradiciniai vykdomą 
metinj LB-nės finansinj vajų. Sparčiai keičiantis išeivijos 
lietuviškosios visuomenės veidui, šuoliais keičiasi Krašto 
valdybos užduočių poreikiai. Daug kur savanoriško darbo 
pradeda nebeužtekti. Jūsų auka, skirta Bendruomenės 
veiklai paremti, turės stiprų poveikį j JAV LB veiklos 
našumą, darbų apimtį, lietuviškojo paveldo puoselėjimą, 
galimybes priminti tautos patirtas dviejų okupacijų 
pasekmes. Auka taip pat įgalins JAV LB Įstaigos, 
VIENINTELĖS atstovaujančios lietuviškosios išeivijos 
interesus Washingtone, D.C. išlaikymą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba 

Algimantas S. Gečys 
Pirmininkas 
Juozas Ardys 

Stasys Bačkaitis, Ph.D. 
Ses. Margarita Bareikaitė 

Teresė Gečienė 
Rimas Gedeika 

Birutė Jasaitienė 
Liūtas K. Jurskis 

Romualdas Kriaučiūnas. Ph.D. 
Ramutis M. Pliūra 
Dalilė Polikaitienė 
Marija Remienė 

Vidmantas Rukšys 
Rimantas A. Stirbys 
Sigita Šimkuvienė 

Elona Vaišnienė. Ph.D. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Apygardų ir Apylinkių Pirmininkai 

BOSTONO APYGARDA 
Gintaras Čepas, pirm. 
Romas Jakubauskas - VVorcester 
Aldona Kairienė - Providence, Rl 
Aidas Kupčinskas - Boston 
Regina Petrutienė - Cape Cod 
Arūnas Žukauskas - Brockton 

CONNECTICUT APYGARDA 
Vytautas Alksninis, pirm. 
Vytautas Alksninis - Rytinis CT 
Danutė Grajauskienė - Hartford 
Jonas Karosas - New Haven 
Juozas Liūdžius - New Britain 
Albertas Melninkas - VVaterbury 
Laurynas Misevičius - Brideport 

FLORIDOS APYGARDA 
Algirdas Dūda, pirm. 
Dr. Roma Kličienė - Atlanta. GA 
Danutė Kurauskienė - Daytona Beach 
Vida Meiiuviene - St. Petersburg 
Kęstutis Miklas - Palm Beach 
Jonas Paškus - Pompano Beach 
Roma Ramūnienė - Miami 
Jurgis Savaitis - Sunny Hills 

MICHIGAN APYGARDA 
Liuda Rugienienė, pirm. 
Saulius Anužis - Lansing 
Valdas Piestys - Detroit 
Petras Treška - Grand Rapids 

NEW YORK APYGARDA 
Dr. Giedrė Kumpikaitė, pirm. 
Laima Šileikis-Hood - Manhattan 
Jonas Kunca - Oueens 
Birutė Litvinienė - Rochester 
Donatas Stančiauskas - Versme 
Irena Vilgaiienė - Long Island 

OHIO APYGARDA 
Dalia Puškorienė, pirm. 
Leonas L. Grinius - Cincinnati 
Edmund Pultinas - Cincinnati 
Algis Gudėnas - Cleveland 
Rimas Musteikis - Buffalo, NY 
Judy Petrokas - Dayton 

PIETRYČIŲ APYGARDA 
Vytas Maciūnas, pirm. 
Vladas Audėnas - Newark 
Vytas Bagdonavičius - Philadelphia 
Vytautas Eringis - Baitimore 
Regina Petrauskienė - Scranton 
Rūta Kalvaitytė-Skučienė - VVashington 
Julius Veblaitis - Elizabeth 

VIDURIO VAKARŲ 
Birutė Vindašienė, pirm. 
Vaidas Aksamitauskas - Waukeegan 
Jonas Astrauskas - Chicago 

Pietvakarių 
Mindaugas Baukus - Cicero, 
Salomėja Daulienė - Brighton Park 
Zigmas Grybinas - East St. Louis 
Paulius Guobužis - Krantas 
Rimantas Mečkauskas - Indianapolis Vilius Žalpys - Oregon 
Nijolė Nausėdienė - Lemont 
Rėdą Pliūrienė - VVisconsin 
Jonas Rugelis - Melrose Park 
Kęstutis Tautvydas - Minnesota 
Birutė Vilutienė - East Chicago 

VAKARŲ APYGARDA 
Angelė Nelsienė, pirm. 
Elena Aglinskienė - Havvaii 
Mindaugas Kuzminskas - Alaska 
Saulius Lisauskas - San Diego 
Rimvydas Mikšys - VVashington 
Viktoras Ralys - Los Angeles 
Diane Rushing - San Francisco 
Dr. Rimantas Vaitkus - Arizona 

S*-

AMERIKOS KRYŽKELĖS APYGARDA 
Liuda Čėsnaitė-Flores, pirm. 
Danguolė Christopherson - Sioux City, 
Danguolė Antanelytė-Hanson - Omaha 
Arvydas Jarašius - Denver, CO 
John Knasas - Houston, TX 
Kate Porterfield - Kansas City. KS 

IA 
NE 

ČEKIUS PRAŠOME RAŠYTI 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC. 

IR AUKAS NUKREIPTI: 

Lithuanian American Community, Inc. 
Mr. R. Pliūra, Treasurer 
1927WestBlvd. 
Racine, Wl 53403 

Siunčiu auką S JAV LB veiklai ir LB Washington įstaigos išlaikymui paremti. 

Pavardė, vardas 

Adresas 
Aukos nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių. Tax ID # 36-3625439 

mailto:gttchicago@yahoo.com
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Siūlo darbą 

N a m ų r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s pas laugos Paslaugos fotografams NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti, 
valyti. Susikalbėsite angliškai, 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764, Marina. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S 1.500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

Didelei transporto Įmonei 
reikalingi vairuotojai nuo 24 m. 
amžiaus. Darbo stažas nebūtinas. 

apmokysime. Minimali anglų kalba. 
Vidutinis atlyginimas S600-800 per 

savaitę Tel. 847-912-4492; 847-
361-8078, Igoris arba Sam. 

Part-t ime babysitter vvanted, 
Oak Lawn, mušt speak 

English and drive. 
Call mornings 708-425-9404. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

Caregivers needed in NVisconsin. 
English. sočiai security. refe-

rences. Some experience necessary 
Driver"s licence helpful. 

Call Home Care ©262-657-8467. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

Tel . 773-736-7900." 

Mokesč ių skaičiuotojų 
paslaugos 

V a l y m o paslaugos 

S P A R K L E CLEANTSG ESC. 
Jūsų namuose išvalysime kilimus. 

langus, minkštus baldus. 
lietvamzdžius. Mes neturime 

tarpininkų ar kontraktorių. todėl 
mūsų kainos žemesnes nei stambių 

kompanijų. Naudokitės proga 
sutvarkyti savo namus pigiau. 

Tel.: 773-251-6101; 
Fax.: 773-476-7745; 

e-mail: 
sparkleCleaning2003 @yahoo.com 

VIRGIS TVASKUS, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

Skambinti 
tel. 708-448-8468; 

312-762-4653. 

Perka 

Ieškau pirkti Maironio raštų. 
Domina pokario metais 

Vokietijoje ir vėliau išeivijoje 
pasirodę leidiniai. 

Tel. 419-837-2610. 

INCOME TAX SERVICE. 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai apsunkino ir ateityje 

apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, 

sąžiningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G.MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St., 

Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

„ D r a u g o " ske lb imu skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDI 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

AIways With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

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

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

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

ElfJENT M3URANC1 AGEM0Y 
4315 W.63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

SKAMBUČIAI \LIETUVĄ-TIK 22.9C/MIN. 

TELEFONINĖS KORTELES - LIETUVA 11 C/? 
Tai : SS8 -616 -2148 , 708 -599-9680 
wvvw.atlanticexpressoofp.com/tsterra 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Atl ieku 
staliaus.elektriko ir dažymo 

darbus. Tel . m o b . 
708-704-8165, Va ldas . 

N e b r a n g i a i at l ieku 
elektros, dažymo, staliaus, 
„plumbing". lauko darbus. 

Tel . 708-205-1046, Vytenis. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

jį- * 24HRS.7DAYS 
* * 9 77*631-1833 

į 312-371-1837 
FREE EST1MATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

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

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

Rūsių, virtuvių ir vonių įrengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir vidaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gin taras . 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
V E N C I U S 
controctor CONSTRUCT 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

RUCTION 

K r a u s t y m o s i pas laugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Siūlo m o k y t i s 

B & DA 
B & D A — vienintelė legal i dan t i s tų asistentų 
mokyk la Čikagoje, ku r i ga ran tuo ja pagalbą 

įs idarb inant 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
• Dantistų asistentus, turinčius 

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medicininės 

sąskaitos 

šios mokyklos studentą gali iankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas. 
Jeigu jūs praradote darbą ai turite mažas 
paįamas — galimas nemokamas apmokymas 

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė! 

47-652-8545; 847-361-4194 
8011 Lincoln, Skokie 

P a r d u o d a 

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

Tel. 773-773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 1 Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas — ,,catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 1 Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Valgyk kugeli! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA TIK 

S8S 
Persiunčiame į 4 8 valsti jas UPS paš tu . 

Tel. 773-875-6232. 
Suteikiama 1 metų g a r a n t i j a . 

3 5 3 6 W . 160 St., M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . Gyvenantiems 
Čikagoje, pristatymas savaitgaliais i namus — NEMOKAMAS 

rai - Jūsų laikraštis 

§&J@L Devon TamiCy (MedicaCCenter 
M 

O. Elena 
Naryzhny, M.D. 

Terapeuteskausroų 
terapįa-reabitaaja 

Visokeriopa medicininė pagalba suaugusiems ir vaikams 
2710 W. Devon Ave., 3 R., Chicago 

773-274-9100 
Dr. Alina Ubster, 

M.D. 
Ginekologė-

akušere 

Ofise dirba 
Jūsų patogumui: 

masažistas SERGEJUS DERGACIOVAS 

GreenšpanTM.D. 
Šeimos gydytojas, taip 
pat turi didelę patirtį 

chirurgijos srityje 

Dr. Elena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatre 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 
• Osteoporozės tyrimas 

(nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos. 

Dr. Peter G. 
Chioros, D.P.M. 
Specialistas kO]u 

ligoms 

širdies diagnostikais" 

,Botox" kosmetines 
Injekcijos 

• Fizioterapija ir masažas 
• Mokyklų, darbo, vairuotojų 
pažymų pildymas 
• Nemokami vaistai 
Speciali programa žmonėms, 
neturintiems medicininio 
draudimo 
Kalbame lietuviškai 

Dr. Sofia Peristetn, 
M.D. 

Šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

Dr. Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

pašalinimas 

Dr. JanH. 
caibisoff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Mentu giminėms ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 
Kjedame susižeidusiems darbo vietose arba autoavanjose 

Dr. EHyzar 
Gaddam. M.D. 

Kardiologas 

MARQLETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

KBKV1EM5 FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus . daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,,lay-away'" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai.: k a s d i e n n u o 8 
v.r . iki 6 v.v.; šeš tadienia is 

n u o 8 v.r. iki 4 v.p.p. ; 
sekmadieniais u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3 3 1 4 W . 6 3 S t . 

T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 9 9 8 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lamo, Illinois 60453 | 
Business 708-423-9111 f 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

c^Si 
įsOraceRuatPi 

Audrius Mikulis 
Te/.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas $—^-rįįjjr-. 
' Pardavimas JjįKį$~'jįiįĮk$ 
* Surandame • - - r * f c ^ a ^ 

optimaliausią finansavimą 

Įvairios paslaugos 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMafc773-8>4-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkt! namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

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

D r a u d i m o pas laugos 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašvkite Rašus — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St.. Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žernėsskiypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O'FLAHERTY REALTOiRS 
& BU3LDERS. Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s @ h o m e . c o m 

GREIT PARDUODA 
•HE 

Landmark 
properties jŝ  

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

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

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. S415 į mėn. + ..security" 

Tel. 773-434-4543 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas vienas 
kambarys. 
Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184, Zita. 

AUTOMOHUa NAMU. SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Krank Zapiuis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VV'est 95th Street 

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

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos $581-5682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Kirpėjų paslaugos 

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

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

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

Išnuomojami 3 ir 2 mieg. butai, 
esantys netoli liniversity of Illinois 
Medical Center. Cook County ir 

Rush ligoninių. Labai geras 
susisiekimas su ,.downtown". 

Priimu gyventi moterį, grįžtančią 
savaitgaliais arba ..rommate". 

Skambinti Ninai Padalino, First 
Rate Real Estate 312-909-6026. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Salia greitkeliai. 
Reikalingas „security deposit". 

Tel. 708-289-8577.708-423-4761. 

For Rent 
2 Bedroom apt.. Alsip. 

Crestwood Area. Sheppard High 
School District. 

Please call 708-460-5367. 

Finansav imo paslaugos 

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

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

namu tel. 708-612-9524. 

Siuvėjų 

Siuvėja, gyvenanti Darien. 
pasiūs ar pataisys rūbus. 

užuolaidas, lovos užtiesalus ir kt 
Skambinti bet kuriuo metu 
tel. 630-863-6363. Jolanta. 

iii 
GLOBAL 

GLOBAL mMB LOANS t* 
RNANGE, Inc. 

Padedame gauti paskolas 
namams pirkti, žemu pradiniu 

[mokėjimu 

Legalus statusas JAV nebūtinas. 
Lietuviškai: (718)-423-6092 arba 

capitalkaz @ msn. com 
Kazimieras Plečkait is, Associate. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin vvith 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in ai! three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel vvhen flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian. net 

It's Scandinavian S4i 

http://yahoo.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://wvvw.atlanticexpressoofp.com/tsterra
mailto:amikulis@usa.com
mailto:jonavicius@home.com
http://www.scandinavian


Premjeras ragina supaprast int i 
JAV vizų išdavimą lietuviams 

Atkelta iš 1 psl. 
maldos pusryčiuose su 

prezidentu George W. Bush, 
JAV vykdomosios, įstatymų 
leidžiamosios ir teisminės val
džios pareigūnais bei daugiau 
nei 150 pasaulio valstybių ats
tovais. 

Pokalbyje su pagrindinių 
JAV lietuvių organizacijų va
dovais premjeras kalbėjo apie 
darbus, kurių išeivija galėtų 
imtis po Lietuvos įstojimo į 
NATO, tarp jų — turizmo į 
Lietuvą ir verslo skatinimą. 
JAV lietuviai siūlė apsvarstyti 
galimybę įsteigti konsulatą 
ekonomiškai stipriausioje val
stijoje Kalifornijoje bei sukurti 
Lietuvos vyriausybės ir išeivi
jos bendrai finansuojamą kul
tūrinių ryšių skatinimo prog
ramą JAV. 

Baigiantis pokalbiui, A. 
Brazauskas padėkojo už pa
ramą Lietuvai siekiant narys
tės NATO ir pakvietė į šiemet 

liepos 6-ąją Lietuvoje vyk
siančius Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750-ies metų ju
biliejaus renginius. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas už in
dėlį stiprinant transatlanti
nius ryšius ir pagalbą Lietu
vai siekiant narystės NATO 
įteikė JAV lietuvių organizaci
jų vadovams prezidento Valdo 
Adamkaus skirtus „NATO 
žvaigždės" medalius. 

Vėliau premjeras vienoje 
Vašingtono sinagogų dalyvavo 
Torų perdavimo ceremonijoje. 

Penktadienį A. Brazaus
kas išskrenda į Floridą, kur 
aplankys Palm Beach naujose 
patalpose įsikūrusį Lietuvos 
Garbės konsulatą, kuriam 
vadovauja Stanley Balzekas. 
Po to premjeras su žmona 
Kristina atostogaus Bahamų 
salose. 

Į Lietuvą vyriausybės 
vadovas grįš vasario 15 d. 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS 
CENTRO NAUJIENOS 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 8 d., šeštadienis 

Briuselis raginamas nevilkinti Lietuvos sutarčių 
su ES ir NATO patvirtinimo 

Atkelta iš 1 psl. 
Susitikime su S. de Bet-

hun daug dėmesio buvo skirta 
ir migracijos problemų aptari
mui. Šiai sričiai Belgijos Se
natas teikia didelę reikšmę ir 
glaudžiai bendradarbiauja su 
kitų valstybių parlamentais. 
Lietuvos Seimas taip pat buvo 
pakviestas bendradarbiauti 
šioje srityje. 

Belgijos prancūzakalbės 
bendrijos parlamento pirmi
ninkė teigė mananti, kad jos 
vadovaujamas parlamentas 
Lietuvos stojimo į ES sutartį 
turėtų patvirtinti iki 2003 m. 

pabaigos. 
Lietuva ir dar devynios 

valstybės-kandidatės buvo pa
kviestos prisijungti prie ES 
pernai gruodį Kopenhagoje vy
kusiame ES viršūnių susi
tikime. Stojimo sutartis šios 
valstybės pasirašys balandžio 
16 dieną Atėnuose. 

Prisijungimo prie NATO 
protokolus Lietuva tikisi pa
sirašyti šį kovą, pasibaigus 
šiuo metu vykstančioms tech
ninėms įstojimo deryboms. 

ES ir NATO nare Lietuva 
tikisi tapti iki 2004 metų va
saros. 

IEŠKANTIEMS DARBO 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chicago, IL 

CHEPOV'S 
Oomestic Agencv, Ine 

1-847^03-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

TERESA 
1-773-S45 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

1-773-838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 

MARINA 
1-847-329 0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

IVA 
1 708 499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

angliškai 
įvairūs darbai 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui Mokame grynais 
kiekviena diena. 
Minute Maid 7562 N Milwaukee, 
Chicago, IL 60631 1 847-647-
0433. Kalbame ir rusiškai Klausti 
Jurijaus arba Leonido. 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1-773-395^820 
kalba rusiškai, angliškai 

jvairūs darbai 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

Vasario 12 d. Vilniaus 
rotušėje bus pristatytas ką tik 
LGGRT centro išleistas nau
jas sovietinio genocido aukų 
„Vardyno" tomas, kuriame 
skelbiamos 33, 564 Lietuvos 
piliečių, patyrusių terorą ir 
genocidą, pavardės bei trum
pos biografijos. Tai trečioji 
knyga iš jau dešimt metų vyk
domo projekto — Lietuvos 
gyventojų genocido aukų var
dynas. Renginio metu Vil
niaus rotušėje veiks LGGRT 
centro 1997—2002 m. išleistų 
leidinių paroda. 

1997 m. reorganizavus 
LGGRTC, buvo suformuotos 
genocido ir rezistencijos tyri
mo kryptys, numatytos pa
grindinės programos, aptarta, 
kaip su tyrimo rezultatais bus 
supažindinta visuomenė. Tam 
tikslui iš esmės reikėjo per
tvarkyti ir leidybą. Įkurtas 
Leidybos skyrius vykdo leidy
binę programą — leidžia ir 
platina mokslinę, mokslo po
puliariąją ir publicistinę litera
tūrą Lietuvos gyventojų geno
cido ir pasipriešinimo oku
paciniams režimams tema. 

Per penkerius metus cen
tro Leidybos skyrius išleido 
63 leidinius, kurių apimtis — 
1,400 spaudos lankų. Tai — 3 
jau minėto „Vardyno" knygos: 
I tomas, apimantis 1939— 
1941 m., II tomas — 1944— 
1947 (A-J) (K-S), 12 numerių 
mokslinio žurnalo „Genocidas 
ir rezistencija" (išeina du kar
tus per metus, prenumeruoja
mas), 15 monografijų ir studi
jų. 9 dokumentų rinkiniai, 24 
populiariosios serijos „Ge
nocidas ir rezistencija" (atsi
minimai, publicistika, dieno
raščiai, grožinė literatūra) lei
diniai. Centro knygos surado 
savo skaitytoją tiek tarp spe
cialistų, tiek plačiojoje vi
suomenėje ir Lietuvoje, ir už
sienyje. Nuo 1998 m. Leidybos 
skyrius dalyvauja tarptau
tinėse knygų mugėse. 

LGGRTC Specialiųjų 
tyrimų skyrius pagal Lietuvos 
Respublikos Generalinės pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus ir rajonų apylinkių 
prokuratūrų pavedimus, at
lieka tyrimą dėl Lietuvos 
gyventojų trėmimų. Šiuo me
tu ieškoma duomenų apie 
Kauno miesto ir apskrities, 
Jonavos. Lazdijų, Marijam
polės, Prienų apskričių gyven
tojų trėmimus. 

Renkami duomenys apie 
asmenis , dalyvavusius šių 
Lietuvos administracinių vie
netų gyventojų trėmimuose, 

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 

T73-58S-950C«FAX 773-5SS-82S4 

vardas. 

p*v8rde. 

ačresas. 

miestas. 

tetet .— 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu arba faksu 
DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

t.y. tiesiogiai vykdžiusius 
gyventojų iškeldinimą iš na
mų, aprašinėjusių ištremtų 
žmonių turtą, sudarinėjusių 
tremtinu asmenų, vadina
mųjų „buožių", sąrašus. 

Sovietų represinėms val
džios struktūroms vykdant gy
ventojų trėmimus į SSRS gi
lumą, 1940—1953 m. iš Lie
tuvos buvo ištremta apie 
130,000 gyventojų. Įvykdyta 
keletas masinių trėmimų, jais 
siekta sunaikinti atskiras gru
pes, pažeidžiant tarptautinės 
humanitarinės teisės normas 
dėl civilių gyventojų apsaugos 
okupacijos metu. Trėmimus 
organizavo ir davė nurodymus 
juos vykdyti SSRS ar LSSR 
aukščiausioji valdžia. Tiesio
giniais vykdytojais buvo tuo
metiniai Lietuvos administra
cinių vienetų (apskričių, vals
čių, rajonų, miestų, sričių) 
partinės ir represinių struk
tūrų valdžios vadovai (ap
skričių, valsčių, rajonų, mies
tų, sričių) vykdomųjų komi
tetų pirmininkai, komunistų 
partijos sekretoriai, LSSR 
NKGB (MGB) ir LSSR NKVD 
(MVD) vadovai bei šių rep
resinių valdžios struktūrų 
eiliniai pareigūnai, partinis — 
tarybinis aktyvas. 

Visus galinčius suteikti 
informacijos apie minėtų Lie
tuvos administracinių teritori
jų trėmimus, prašome kreiptis 
į LGGRTC Specialiųjų tyrimų 
skyrių (Vilnius, Gedimino pr. 
40, tel. 85-231-41-58). 

LGGRT centro Memoria
linis departamentas tęsia 
„Atsiminimų apie tremties ir 
kalinimo vietas, laisvės kovų 
dalyvių rinkimo programą" 
bei šiuos atsiminimus anali
zuoja. Didžiajai daliai gautų 
rankraščių ir nuotraukų, gau
tų iš 5 apskričių (Alytaus, 
Marijampolės, Tauragės, Tel
šių, Utenos), papildomi klau
simai jau išsiųsti ar perduoti 
žmonėms per rajonuose dir
bančius šios programos koor
dinatorius — švietimo skyrių 
darbuotojus, mokytojus bei 
mokyklų moksleivius. 

Atsižvelgdami į darbų 
gausą ir svarbą, nuo 2002 me
tų gruodžio mėn. jūsų 
parašytų atsiminimų analizei 
yra paskirtas vyresnysis spe
cialistas Evaldas Gelumbaus-
kas, baigęs Vilniaus univer
siteto Istorijos fakultetą. 

Jau išanalizuoti iš Klai
pėdos apskrities gauti rank
raščiai, tačiau kai kuriems as
menims dar bus išsiųsti papil
domi klausimai duomenų 
patikslinimui bei papildymui, 
Sibiro gyvenviečių nustatymui 

ir t.t. Tuo pačiu bus grąži
namos perfotografavimui pa
skolintos nuotraukos. Šiuo 
metu LGGRT centro MD 
pradeda analizuoti rankraš
čius, gautus iš Panevėžio ap
skrities. 

LGGRT centras kviečia vi
sus asmenis, gavusius papil
domus klausimus, atsakyti, o 
nedalyvavusius programoje — 
paskambinti tel. 85-231-4148 
arba 85-231-4151 (Evaldui). 
Jums bus išsiųstos anketos. 

ATMINTINOS DATOS 

Prieš 55-erius metus, 1948 
m. vasario 1 d., žuvo Lietuvos 
laisvės kovotojas, partizanų 
pulkininkas, Tauro apygardos 
vadas Antanas Baltūsis-Žve
jys. Tą dieną, išdavus MGB 
agentei Tiesai, gimtajame 
Gulbiniškių kaime (Vilka
viškio rj.), Motiejaus Baltru
šaičio sodyboje, A. Baltūsis-
Žvejys ir du štabo apsaugos parti
zanai — Juozas Balsys-Dobi-
las ir Pranas Žaldaris-Šapalas 
— buvo apsupti. Pasiūlymą pa
siduoti atmetę ir nematydami 
kitos išeities, jie nusišovė. 

A. Baltūsio-Žvejo nuopel
nus įvertino dar Lietuvos par
tizanai. 1950 m. birželio 1 d. 
jis buvo apdovanotas visų laips
nių Laisvės Kovos Kryžiais (su 
kardais). 

1997 m. gruodžio 17 d. A. 
Baltūsiui-Žvejui buvo pri
pažintas Kario savanorio sta
tusas (po mirties), o 2002 m. 
spalio 31 d., Lietuvos Respub
likos Prezidento dekretu, jam 
suteiktas pulkininko laipsnis. 

2003 m. vasario 3 d. 
sukanka 50 metų, kai Prienų 
šile esančiame bunkeryje žuvo 
LLKS Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas, Pietų Lietuvos 
partizanų (Nemuno) srities 
vadas majoras Sergijus Sta-
niškis-Litas, Antanaitis, Viltis. 

Suimtas ir užverbuotas 
Dainavos apygardos štabo pa
reigūnas Albinas Stanaitis-
Briedis parodė emgėbistams 
S. Staniškio bunkerį- 1953 m. 
vasario 3 d. MGB kariuomenė 
trimis žiedais apsupo bunkerį 
ir pareikalavo pasiduoti. S. 
Staniškis sunaikino visus do
kumentus, ryšių aparatūrą, 
supjaustė savo batus ir nu
sišovė. Žuvusiojo kūnas buvo 
nuvežtas į Kauno MGB. 

1997 m. gruodžio 17 d. S. 
Staniškiui pripažintas Kario 
savanorio statusas (po mir
ties). 1998 m. gegužės 19 d. 
jam suteiktas pulkininko 
laipsnis ir jis apdovanotas 
Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio 
ordinu. 

.j=WM" 
Group R E K L A M A , D I Z A I N A S , I N T E R N E T A S 

Vizitines korteles, brošiūros, ivairus blankai, 
savikopijuojantys blankai, lipdukai, plakatai, 

vitrinų apipavidalinimas, f irminio stiliaus kūrimas, 
logotipo kūrimas, interneto puslapiu kūrimas 

ir aptarnavimas, biznio suvenyrai, 
reklama ant automobiliu, skrajutes (flyers). 

magnetiniai lipdukai. 

Tel: 847 -414-7104 
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

SĄJUNGA 
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose 
Patarnavimas 2 4 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

PADĖKA 
A. t A. 

MARGARITA CONRAD 
KISIELIUS—NARVAIŠIS 
Mirė 2003 m. sausio 23 d. Palaidota sausio 27 d. 
Nuoširdžiai dėkojame visoms organizacijoms, kun. 

Jauniui Kelpšui, visiems, atsilankiusiems koplyčioje ir 
bažnyčioje bei aukojusiems aukas. 

Nuliūdę: dukra Elena Mingela, sūnus Zigfrid su 
žmona Ella Conrad, duktė Virginia su vyru Rimantu 
Bužėnai, sūnus Thomas su žmona Debra Narvaišis, po
dukra Nijolė su vyru Ronald Hrubec, anūkai Rūta, Ro
bertas, Rita, Romas, Aušra, Kim, Ronald, Steven ir 
Ryan, proąnūkai Tracey, Leslie, Johnny, Christy ir Jer-
rv Jr. 

PADĖKA 
A.t A. 

ALDONA GRINIŪTĖ 
BRIŠKAITIS 

Mūsų mylima mama mirė 2003 m. sausio 21d. Mia-
mi, Floridoj, sulaukusi 93 metų. Palaidota sausio 28 d. 
iš Borman koplyčios (Melrose Park, IL) Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už dalyvavimą šermenyse bei laidotuvėse. 

Esam labai dėkingi kunigui Cosmos Militello už 
paskutinį religinį patarnavimą koplyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai už gražų at
sisveikinimą ir visiems už atsiųstas gėles, aukas ir 
užuojautas. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir koplyčios direk
toriui R. Baszak. 

Liūdesyje liekame: duktė Giedrė ir žentas Liudas 
Andris, 3 anūkai ir 6 proąnūkai, seserys Laimutė 
Šmulkštys ir Praurimė Murinas su šeima bei kiti gi
minės Lietuvoje ir Kanadoje. 

Brangia i mamyte i 

A.tA. 
MARIJAI ANKUDIENEI 

mirus , jos dukrai , „Saulutės" n a r e i MILDAI 
JAKŠTIENEI bei anūkei KEISTINAI JAKSTY-
TEI ir k i t iems art imiesiems re i šk iame nuošir
džią užuojautą. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų, globos būrelis 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1 773 476-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

BUS TĘSIAMAS „ALMOS FONDAS" 
Po Lietuvos Respublikos 

prezidento rinkimų, pasigirdo 
daug k laus imų — kaip ir k a s 
bus su Almos fondu? Almai 
Adamkiene i , t rumpai viešint 
Čikagoje, buvo apie tai su j a 
ka lbė ta ir te irautasi apie Al
mos fondo ateit ies planus. Pa 
gal ponią Almą, niekas nesi
keičia — Almos fondas veiks 
ir tol iau ka ip veikęs — kei
čiasi t ik fondo adresas. Iki šiol 
Almos fondo raštinė buvo įsi
kū rus i Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje . Dabartinis 
Vi lniaus miesto meras Artū
ras Zuokas Almos fondo raš t i 
nei davė patalpas Vilniaus 
mieste . Ateinantiems metams 
sudary t i ir priimti fondo veik
los p lana i . Šv. Velykų ir šv. 
Kalėdų švenčių renginiai Lie
tuvos neturt ingiems vaikams 
sup lanuo t i ir vyks, tik jie vyks 

ne Prezidentūros kieme, o mu
ziejuje prie pilies. Almos fondo 
remiamos 35 neturt ingos kai
mo mokyklos su pomokyk-
linėmis klasėmis bus remia
mos ir toliau. Todėl, kas nori 
ir toliau remti neturt ingus 
Lietuvos kaimo vaikus — kai
mo mokyklas, tai gali daryti 
per Almos fondą. 

Almos fondas veikia prie 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto, kur is yra ne pelno 
siekianti organizacija ir yra 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos padalinys. Aukas gali
ma nusirašyti nuo federalinių 
mokesčių. Norint t am reikalui 
aukoti, čekius rašyti — Li-
thuan ian Orphan Care , pa
žymint, kad tai skir ta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 
71st Street , Chicago , IL 
60629. 

Č i k a g o s l i t . mokyk lo je , 
v e i k i a n č i o j e Jaunimo centre . 
Lietuvos nepriklausomybės 
šven tė bus paminima vasario 
15 d., šeštadienį, nuo 11:30 
vai. r. iki 12:30 vai. p .p . 
Šventė vyks didžiojoje JC sa 
lėje. Mokyklos vadovybė kvie
čia tėvus , senelius, ar t imuo
sius ir lietuviškąją publiką 
da lyvau t i renginyje, palaikyti 
mūsų tau tos valstybingumo 
tradici jas . 

Ž i n o m a s v i s u o m e n i n i n 
k a s , s o l i s t a s Algirdas B r a 
z i s rytoj, vasario 9 d., švenčia 
88 metų gimtadienį. Ta proga 
jo žmona Aldona, sveikinda
ma savo vyrą su šia sukakti
mi, a t s iun tė 88 dol. auką 
, .Draugui" — po 1 dol. už 
k iekvienus metus. Aldona 
Braz ienė pažadėjo kasmet, vy
rui švenčiant gimtadienį, p r i 
dėt i po vieną dolerį. Dėko
dami už auką. jungiamės į 
sve ik in imus ir linkėjimus 
gerb . A. Braziui! 

. , S e k l y č i o j e " vasar io 12 
d., 2 va i . p .p. , trečiadienio 
programoje bus paminėta Lie
tuvos Nepriklausomybės 
švente . Ta proga kalbės dr. 
P e t r a s Kisielius. Po to bus 
m e n i n ė programa, bendri pie
t ū s , pasisvečiavimas. Visi ma
loniai kviečiami ir laukiami. 
Atvyki te . 

N a u j ų skai ty tojų d ė m e 
s i u i ! -Jei gyvenate šeimose, 
kur iose dirbate, ir prenume
ruoja te sau „Draugą", prašo
me po savo pavarde parašyt i 
e/o i r n a m ų š e i m i n i n k o 
v a r d ą , p a v a r d ę . Kai ku r i e 
la ikraščiai sugrįžta, nepasie
kę adresa to , kadangi pa š t a s 
nežino, kad tokia pavarde (t.y. 
jūsų) asmuo gyvena tuose 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 

Prieš porą dienų mus pa
siekė naujas l ietuviškas savai
t raš t is , pavadintas „InfoTil-
tas" (ketvirtadienio vasario 6 
d. data) . Leidžiamas Čikagoje. 
Leidėju pasirašo Arūnas Ma
kauskas , redaktore — Stefa 
Tamoševičienė, administrato
re — Ingrida Janulionytė. 
Pirmasis numeris patrauklus, 
net su spalvotomis iliustraci
jomis: daug reklamų, įvairių 
žinučių. Sveikiname naują 
žingsnį į lietuviškos spaudos 
gretas . Pirmame puslapyje 
pažymėta žodis „Nemokamai" 
(neaišku, ar tik šis numeris. 
a r ir tolimieji). 

Kovo 1 d., š e š t ad i en į , 7 
v a i . vak . , visi kviečiami į Lie
tuvių operos organizuojamą 
Užgavėnių kaukių balių Jau
nimo centre. Originaliausios 
kaukės , šokių konkurso nu
galėtojai ir kiti bus vertinami 
prizais. Žadama gera muzika 
(brolių Švabų). švediškas sta
las... Bilietus galima įsigyti 
„Atlantoje". „Transpak". Jau
nimo centre veikiančioje par
duotuvėje „Lietuvėlė". 

K v i e č i a m a t a l k a ketvirta
dienį, vasario 13 d.. 7 vai. 
vak., bus pakuojami „Sau
lutės", Lietuvos vaikų globos 
būrelio, siuntiniai . Renkama
si rūsyje, prie „Lietuvių fon
do" (sporto) salės rūbinės. Ga
lintys padėti , ypač jaunuoliai, 
kur iems reikia dokumentuoti 
savanorišką veiklą, prašomi 
atvykti . Visuomet reikia vidu
tinio dydžio dėžių, žirklių, 
lipnios juostelės, „permanent 
markers" ir kitų rašiklių. Vi
siems iš anksto dėkojama už 
pagalbą. 

LIETUVIAI 
GARSINA BOKSĄ 

Iš b o k s o istorijos 

Anglijoje kumštynėmis, ku
rios vėl iau tapo boksu su 
pirš t inėmis , pradėta užsiimti 
XVII a. Nors ši sporto šaka 
buvo gana populiari ir Rusi
joje, visgi „tikrojo" bokso pra
dininkais laikomi anglai. 

Anglijoje buvo daug gerų 
sport ininkų, iš kurių išsiskyrė 
Daniel Mendoza. 1792 m. jis 
iškovojo čempiono vardą. Dar 
vienas. buvęs Mendozos 
varžovas, Dž. Džeksonas, 
vėliau a t idaręs pirmąją bokso 
mokyklą Londone, kur moky
davo aukš tuomenę bokso. 
Tarp jo mokinių buvo- lordas 
Baironas. 

1881 m. Anglijoje įkurta pir
moji mėgėjų boksininkų aso
ciacija. J a u tada mėgėjų bokso 
taisyklės skyrėsi nuo profe
sionalų. 

P i rmas is planuotas olimpi
nis bokso tu rnyras iš tikrųjų 
tapo t ik JAV čempionatu, nes 
į varžybas neatvyko kitų šalių 
atstovai. Nepaisant to, į tai bokso 
popul iarumas kasmet augo. 
Profesionalų čempionatai 
pradėti rengti nuo 1925 m. 
Tuo t a r p u pirmasis mėgėjų 
čempionatas įvyko 1974 m. 
Kubos sostinėje Havanoje. 

A r m i n a s N e k r a š i u s 
s k i n a s i ke l ią į 

p r o f e s i o n a l ų lygą 

Ką reiškia boksas šiam, 21 
metus tur inčiam jaunuoliui? 

Arminas neturi nė minutės 
laisvo laiko. Vaikinas mokosi, 
dirba, o vakarus praleidžia 
sporto klube. Atiduodamas 
visą savo laisvalaikį sportui. 

SKELBIMAI 

Linas Keviiciu 

g a u n a dešimteriopai - per
gales! 

Viena" paskutiniųjų, sausio 
18 dieną iškovota IL State 
Senior Tournament varžybų 
metu. Tai trečiosios Armino 
rungtynės iki 152 svarų kate
gorijoje, mėgėjų lygoje - iš 
kurių iškovotos dvi pergales. 
Įdomu, kad varžyboms orga
nizuoti lėšų skiria IL valstija, 
ska t inan t i jaunuosius sporti
n inkus . 

— Ar, pažiūrėjęs į varžovą, 
j au t i , kuo baigsis kova? 

- Pradžioje visuomet jaudi
nuosi ir stengiuosi realiai 
įvertinti varžovą, - sakė paš
nekovas. Kai pamačiau Nor-
ris, aukš tą juodaodį varžovą, 
pagalvojau, kad pralaimėsiu. 
Kodėl? J i s tiesiog atrodė gana 
grėsmingai . 

Taigi, ta kova su grėsmin
guoju Norris, buvo n u t r a u k t a 
trečiajame raunde dėl no
kauto , kurį patyrė varžovas. 

ka Jono Kuprio 

Ši pergalė suteikė galimybę 
jaunajam sportininkui rungty
niauti „Golden Gloves" lygio 
bokso rungtynėse. 

Varžybose teisėjavo Rimas 
Salavėjus. Šis lietuvis, turin
tis t a rp tau t inę AIBA mėgėjų 
bokso teisėjo kategoriją, jau 
gerai žinomas bokso ringuose 
ir kviečiamas. 

Arminas treniruojasi Lino 
Kevličiaus įkur tame sporto 
klube „Combat Fighters". 
Pats Linas rungtynėse nedaly
vavo, nes tuo metu skynė lau
rus Nevv Jersey vykusiose 
World Largest Martial Arts 
„Trade Show And Expo". 

Visiems, norintiems susi
pažinti su Arminu, pamatyti 
jo kovas, kviečiame atvykti 
kovo 1 d. į parodomąsias — 
draugiškas varžybas, kurios 
vyks airių rajone. 3550 \Vest 
103rd Street, mokyklos sales 
patalpose. 

Vi ta l i j a P u l o k i e n ė 

CICERO LIETUVIAI REMIA 
ORGANIZACIJAS IR NUSIPELNIUSIUS 

ASMENIS 

i- Cicero lietuviu sekmadieninių susibūrimų vedėjas dr. Petras 
iksleMie* kaitos Cicero lietuvių telkinio nariu, buvusiu 

ui l'.oi> Lukštą Kd. Sulaičio nuotrauka 

J a u n e pirmi meta i Cicero 
lietuviai po savo pamaldų Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
renkasi į šios parapijos buvu
sios mokyklos pastatą tradici
nei kavute i ir pokalbiams. 

Šiuo laiku tie mūsų taut ie
čių pabendravimai pasidarė 
labai populiariu reiškiniu, su
t raukianč iu 60-80 žmonių 
(gaila, kad į turimą kambarį 
daugiau nebetelpa). 

Šios kavutės (arba „Kavos 
klubo") vyriausia šeimininkė 
yra veikli Cicero lietuvių telki
nio gyventoja Mėta Gabalienė. 
J i apie šio vieneto veiklą kal
bėjo vasar io 2 d. ryte įvykusia
me lietuvių pabendravime ir 
pada rė praėjusių metų finan
sinę apyskaitą. 

Pranešėja pareiškė, kad me
tų laikotarpyje įplaukų (o jos 
susidaro iš surinktų dolerių 
už kavą) susilaukta 1,504 dol. 
Pridėjus likutį iš 2001 metų, 
t u r ė t a 2,219 dol. 2002 m. iš
dal inta 1,828 dol. Todėl šie 
metai pradėti su 391 dol. 

M. Gabalienė ta ip pat nu
rodė, k a m įvairios sumos pa
skirtos. Didžiausia auka — 
500 dol. atiteko Kauno arki
vyskupui Sigitui Tamkevieiui 
per jo vizitą Cicero gruodžio 
mėnesį. Po 200 dol. gavo 
„Draugo" dienraštis, Šv. Anta
no parapijos klebonas kun. 
J a m e s Kastigar, kun. dr. Kęs
tut is Tr imakas , kun. J au n iu s 
Kelpšas. 

Š imt inės atiteko JAV LB 
Kultūros tarybai (per Mariją 
Remienę) Frankfurto knygos 
mugės reikalams, Šv. Antano 
lietuvių bažnytiniam chorui 
bei jo naujai vadovei muzikei 
J ū r a t e i Grabliauskienei. 

Visa eilė buvo gavusiųjų po 
50 dol. (jų tarpe ir šias eilutes 
rašan t i s , daugelį metų apibū
dinant i s Cicero lietuvių veik
lą). 

Kalbėtoja pažymėjo, kad jai 
kavu tės reikalais pagelbsti 
Bronius ir Michalina Bikul-

čiai, Jonė Bobinienė bei kiti 
mūsų tautiečiai, be kurių pas
tangų būtų sunku išsiversti. 

Sekmadieninio susirinkimo 
pranešėjas dr. Pe t ras Kisielius 
visų dalyvių vardu nuoširdžiai 
padėkojo M. Gabalienei bei 
t a lk in inkams už jų darbą ir 
aukas . Čia buvo išsklaidytos 
kai kurių reiškiamos mintys, 
kad „pinigai nežinia ku r nuei
na". 

Kaip paprastai , susibūrime 
diskutuota įvairiais klausi
mais . Nemaža laiko tėvynėje 
praleidęs, žurn. Vytautas Za
latorius pasidalino mintimis 
apie prezidento r inkimus Lie
tuvoje. 

Šiuo reikalu plačiau prasi
t a rė ir pats diskusijų vadovas 
dr. P. Kisielius. J i s perskaitė 
naujai prezidento pareigoms 
išrinktojo Rolando Pakso bio
grafiją, kuri rodo, kad šis žmo
gus praeityje yra gana daug 
pasižymėjęs. 

Taip pat t rumpiau a r ilgiau 
kalbėjo kun. K. Tr imakas , B. 
Bikulčius, Aleksas Šatas , Ona 
Venclovienė, Aldona Zailskai-
tė, Marija Remienė ir kiti . 

Aktyvi šių sekmadieninių 
susibūrimų lankytoja M. Re
mienė, kuri dabar gyvena to
lėliau nuo Cicero, pažymėjo, 
kad pirmą kar tą pas Cicero 
lietuvius lankysis Lietuvos 
ambasador ius JAV-se Vygau-
tas Ušackas, kurio atvykimu į 
Čikagą pasirūpino JAV LB 
Tarybos pirm. Regina Naru-
šienė. Svečias Cicero lietu
viams kalbės per Nepriklauso
mybės šventės minėjimą Šv. 
Antano parapijos salėje vasa
rio 16 d. 

Be to, pranešta , jog Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
proga lietuviška trispalvė bus 
iškelta prie Cicero miesto ro
tušės vasario 13 d. (ketvirta
dienį), 12 vai. specialių iškil
mių metu, dalyvaujant ir 
miesto vadovybės nar iams . 

E d v a r d a s Šu la i t i s 

Maloniai k v i e č i a m e v i s u s 
į „Laisvės" pokylį, kuris yra 
skir tas Vasario 16-osios die
nai paminėt i . Šis pokylis 
įvyks vasario 15 d., šeštadie
nį, 6:30 vai. vakaro, PLC, Le-
monte. Pokylyje taip pat daly
vaus Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Vašingtone Vy-
gaudas Ušackas ir kiti garbin
gi asmenys. Vienodai mes pa
gerbsime ir visus dalyvaujan
čius šiame pokylyje, nes 
mums visiems vienodai bran
gi Lietuvos laisvė. Programą 
atliks solistė Genovaitė Bige-
nytė, kuriai akompanuos pia
nistė Nomeda Bach. Šokiams 
gros Br. Mūro orkestras, va
kar ienę ruošia Aldona Šoliū-
nienė. Skubėkime užsisakyti 
s ta lus a r vie tas tel. 708-301-
6679 arba 708-301-5881. 

S e k m a d i e n į , v a s a r i o 16-
tą d ieną , 12 vai. p.p.. PLC 
didžiojoje salėje Lemonto apy
linkės LB valdyba rengia Va
sario 16-tos dienos paminė
jimą. T rumpa oficiali dalis. 
Programą atl iks „Maironio" 
mokyklos mokiniai, Meno mo
kyklėlės mokiniai, kanklinin
kės Genutė Razumienė ir 
Aušra Bužėnaitė, na, ir mūsų 
pasididžiavimas — Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
choras. Įėjimas nemokamas. 
Pavaišinsime kavute ir ska
niais pyragais . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ik ra i kokyb i ška i 
išverst i video į r a š u s iš 
Lietuvoje n a u d o j a m o s PAL 
s is temos į amer ik i e t i šką j ą 
NTSC ir a tvi rkščia i , k re ip 
kitės į ESTTER-VIDEO 3 5 3 3 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pas i 
r inkimą: m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t .t . G a m i n a m e 
pamink lus m ū s ų d i rb tuvė j e 
pagal jūsų page idav imą , 
brėž in ius . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apž iū rė t i 
ir įsitikinti, kad j is p a d a r y t a s , 
kaip j a u buvo j ū s ų page idau 
ta. S a v . Lil ija ir V i l i m a s 
N e l s o n a i . Te l . 7 7 3 - 2 3 3 -
6335. 

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t \ 
Lietuvą , 5.5 c n t JAV, 2 4 
vai. p e r parą, 7 d i e n a s p e r 
sava i tę , 6 s e k u n d ž i ų i n t e r 
valai . Jokių mėnes in ių mo
kesčių. Tikslus apska ič i av i 
mas. Kokybiškiausias ryšys . 
Pas lauga be apgaulės . Kre ip 
kitės vaka ra i s l i e tuv i ška i į 
TRANSPOINT ats tovą s u 8 
metų pat i r t imi t a r p t a u t i n i u o 
se ryš iuose . T e l . 7 0 8 - 3 8 6 -
0556. T R A N S P O I N T — 
p a t i k i m i a u s i a s r y š y s s u 
L ie tuva be i v i s u p a s a u l i u ! 

• Baitic monuments , 1108 
Amber Drive, Lemont , EL, 
60439. Prie pat P L Centro . 
Tel. 630-243-8446. L e o n i d ą 
ir Gediminas KazėnaiPagei -
daujant a tvyks tame į n a m u s . 

• „Saulutė", Lietuvos v a i k ų 
globos būrelis dėkoja už a u k a s 
padėti našlaič iams, beglo
biams ir inval idams v a i k a m s , 
daugiavaikėms še imoms be i 
s tudentams Lietuvoje. Aukojo: 
Dalija Grigas $100, D a n u t ė 
Usonienė $20 , Anonimin ia i 
$300, Gražina Mač iu ik ienė 
$240 berniuko met ine i p a r a 
mai, Ema Shobrys $240 me r 
gaitės metinei p a r a m a i , L i n a 
Hilko $240 berniuko me t ine i 
paramai . Labai ačiū, „ S a u l u 
tė", 419 W e i d n e r R d , Buf fa -
lo Grove , IL 60089, T e l . 
(847) 537-7949 a r b a (847) 
541-3702. TAX ID #36-
3003339. 

• P r a n a s G. M e i l ė , C P A 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įs ta tymai žymiai a p 
sunkino ir ateityje a p s u n k i n s 
metinį mokesčių formų užpi l 
dymą. Skambinki te t e l . 7 0 8 -
424-4425. N a u j a s a d r e s a s : 
5516 W. 95 St., Oak L a w n , 
IL 6 0 4 5 3 . S e k m a d i e n i a i s 
n u o vasar io 2 d., P a s a u l i o 
l i e t u v i u c e n t r e , L e m o n t , 
IL, n u o 8 v.r. iki 2 v .p .p . 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibait is@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776*742 

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

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

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

('HITO lietuvių susibūrime: Komas Kartavicius ir Vytautas Zalatorius. 
Ed. Sulaičio nuotrauka 

ADVOKATAS 
Cenadi j COLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
SKYRYBOS, PALIKIMAI , 

RAUMOS 

847)40^-9221 
9933 N. Lawter Ave., Suite 100, 

Skokie, IL 60077 
• N a m a m s p i r k t i p a s k o 

l o s duodamos m a ž a i s mėnesi
n ia i s įmokėj imais ir pr ie ina
ma i s nuoš imčia is . Kre ipki tės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
T e l . (773) 847-7747 . 

• A l m o s f o n d a s 
V y t a u t a s ir I r e n a Virkau , 

Downers Grove, IL aukoja 
$ 2 0 0 — nori suše lp t i Šiaulė
nuose , Radvil iškio rajone, vai
kų biblioteką. J a u n u t i s ir An
t a n i n a Dagia i , Beverly Shores, 
IN aukoja Lie tuvos va ikams 
$150 . Almos ir Lietuvos vaikų 
v a r d u dėkojame. Aukos nura 
šomos nuo federal inių mokes
čių. Ček ius r a šy t i L i thuan ian 
O r p h a n Ca re , pažymin t , kad 
s k i r t a Almos fondui ir siųsti : 
2711 W e s t 7 1 s t S t r e e t , Chi
c a g o , IL 60629 . 

• A a . A l f o n s o B a l i ū n o a t
min imą p a g e r b d a m i , reikšda
mi gilią užuo jau tą duk ra i Gra
žinai ir s ū n u i Algiui su šeimo
mis , G e r t r ū d a Žemel ienė ir 
M a r t y n a s , Fon taną , WI auko
j a Lietuvos v a i k a m s $50. 
Re i šk iame užuojau tą velionio 
a r t imies i ems , o aukotojams 
dėkojame! L i e t u v o s Naš la i 
č i ų g l o b o s k o m i t e t a s , 2711 
W e s t 7 1 s t S t r e e t , C h i c a g o , 
IL 60629 . 

• L i e t u v o s N a š l a i č i ų glo
b o s k o m i t e t a s g a u n a aukas 
ap le i s t i ems Lietuvos va ikams 
padėt i . $ 3 5 0 — a t s iun tė ir 
t r i s va ikus Lietuvoje globoja 
J o n a s ir D i a n a Savickai , Car-
son City, NV. $ 3 0 0 — vaikų 
p a r a m a i davė Ponia , nenorinti 
skelb t i savo p a v a r d ė s . $200 — 
Genė Čyvienė, St . Pe te Beach 
FL, globoja v ieną vaiką Lietu
voje. Po $ 1 5 0 — vieno vaiko 
met in į p a r a m o s mokestį at
s i u n t ė s e k a n t y s gerieji ir dos
nieji Amer ikos l ietuviai: V. ir 
L V i rkau , Downer s Grove, IL; 
Violeta J u o d a k i s , Tuscon, AZ; 
Apol Varne l i s , Dovvagiac, MI; 
R i m a s Š i l ėnas , Washington, 
DC; Wil l iam ir Mar lene Sny-
der , E l m h u r s t , IL. $30 — 
a u k ą a t s i u n t ė Bern i t a Pollock, 
Over land Pa rk , E S . $10 — 
A l e k s a n d r a s D a n a s a s , South 
Boston, MA. Vis iems aukoto
j a m s Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! L i e t u v o s Naš la i 
č i ų g l o b o s k o m i t e t a s , 2711 
W e s t 7 1 s t S t r e e t , Ch icago , 
IL 60629 . 
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