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Iš a t e i t i n i n k ų g y v e n i m o :
Adelės Dirsytės peticijų
v a j u s ; L. Š a l č i u v i e n ė :
sukaupkime milijoną.
2psl.
Danutė Bindokienė:
respublikonams laimė
šyptelėjo; B r o n i u s
Nainys: lietuviai laimėjo.
3 psl.
Linksmos vestuvės
Kalifornijoje; J u l i u i
Širkai įteikta J A V LB
Švietimo premija;
atsargiai - a t s i j a u n i n i m o
receptas dar nerastas.
4 psl.
V y t a u t a s A. J o n y n a s
apie Petrą Katilių:
dievaitis iš S u v a l k i j o s
sodų; JAV LB K u l t ū r o s
premijų laureatai:
„Dainos aido" radijas,
D. M i n k ū n a i t ė - D z i k i e n ė ,
Raimonda Apeikytė,
Juozas Mieliulis,
Algirdas P u ž a u s k a s ,
Algimantas Žemaitaitis.
Kultūros
priedas
L Regienė su „ D r a u g u " jau keturi d e š i m t m e č i a i .
5 psl.

Sportas
* VIII p l a n e t o s braziliš
kųjų šaškių p i r m e n y b ė s e
Sao Paul po 10 turų Andrius
Kybartas su 14 taškų iš 20 ga
limų (4 pergalės ir 6 lygiosios)
antrąją-ketvirtąją vietas dali
jasi su rusais Aleksandr Kandaurov ir Gavril Kolesov.
* Kauno „Žalgirio" pra
laimėjimas Podgoricoje ,.Buducnost" komandai nugramz
dino kauniečius į paskutinę
vietą Eurolygos t u r n y r o B
grupėje, o Algirdui Braziui
kainavo vyriausiojo trenerio
pareigas. ..Žalgirio" koman
dos vairą sutiko perimti Lie
tuvos vyrų rinktinės ir „Šiau
lių" klubo strategas Antanas
Sireika, nors dar trečiadienį
Kauno klubo šeimininkai kal
bėjo, kad komandoje radikalių
permainų nebus. A. Sireika
bus septintasis „Žalgirio" vy
riausiasis treneris nuo 1990
metų. ,,Aš nebijau atsakomy
bes. Mano gyvenimas — krep
šinis, o 'Žalgiris' — sena sva
jonė. Kiekvienam treneriui di
delė garbė dirbti šioje koman
doje", sakė A. Sireika. ..Ne
svarbu, kur dirbsiu ateityje —
Kaune ar užsienyje, visada
domėsiuosi, kaip sekasi Žal
giriui'. Man šis vardas įaugęs
į kraują", sakė A. Brazys.

Naujausios
žinios
i

i
* Jungtinių T a u t ų tik
rintojai Bagdade gali būti
po 10 dienų.
* Irakui
bus
sunku
įvykdyti J T reikalavimus,
sako Bagdado pareigūnas.
* Europos Komisija pa
lestiniečių
pabėgėliams
skirs 56 mln. eurų.
* Rusijos p i e t u o s e di
zenterija j a u s e r g a 1,190
zmoniu
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Lietuva ketina griežtinti kovą
su nelegaliais migrantais
Vilnius-Pabradė, lapkri
čio 8 d. (Elta-BN'S) — Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas siūlo sugriežtinti įstaty
mus, reglamentuojančius kovą
su nelegalia migracija.
Penktadienį lankydamasis
Pabradės užsieniečių registra
vimo centre, jis pabrėžė, kad
Lietuva neturi tapti nelegalių
migrantų traukos
centru.
Viešnagės metu buvo kalbama
apie kovą su nelegalia migra
cija, pabėgėlių statusą regla
mentuojančių Lietuvos įsta
tymų taikymą, pabėgėlių gy
venimo sąlygas ir pagrindines
dėl didėjančio jų srauto ky
lančias problemas.
„Manau, kad Lietuvos įs
tatymai yra pernelyg libera
lūs. Reikia griežtinti esamus
įstatymus, sudaryti geresnes
sąlygas kovai su nelegalia
migracija, griežtai bausti nu
sikalstamo nelegalų pergabe
nimo per sieną verslo organi
zatorius", pabrėžė A. Paulaus
kas.
Pasak Pabradės centro va
dovo, labai padaugėjo sienos
pažeidėjų, dažnai net nežinan
čių, kokios valstybės teritori
joje jie buvo sulaikyti. Jis tei
gė, kad tokių migrantų tikslas
— Vakarų Europos valstybės,
tačiau atvežti į centrą, jie daž
nai p a p r a š o politinio prie
globsčio tik dėl geresnių gy
venimo centre sąlygų.
Nelegalai įvairiausiais bū
dais patenka į Lietuvos terito

JAV prezidentas
d u o s pirmąjį i n t e r v i u
Lietuvos žurnalistui
Lapkričio 18 dieną JAV
prezidentas George W. Bush
Baltuosiuose rūmuose duos
išskirtinį interviu LNK televi
zijos Žinių tarnybos vadovui
E d m u n d u i Jakilaičiui. Tai
pirmas atvejis, kai JAV prezi
dentas duoda tokį interviu
Lietuvos žurnalistui. Interviu
planuojama rodyti lapkričio
20 d. E. Jakilaičio vedamoje
diskusijų laidoje „Žodžio lais
vė".
Šį interviu LNK žiūrovai
pamatytų Prahos NATO vir
šūnių susitikimo išvakarėse.
Laukiama, jog G. W. Bush iš
susitikimo atvyks į Vilnių pa
tvirtinti, jog Lietuva kviečia
ma tapti sąjungos nare. <BNS>

riją. Pvz., ketvirtadienio vaka
rą į Marijampolės policijos ko
misariatą paskambino marijampolietė, kuri pranešė, kad
jai priklausančioje negyvena
moje sodyboje, Skersabalių
kaime, apsigyveno pašaliniai
asmenys. Pareigūnai nurody
toje sodyboje aptiko 30 nele
galių migrantų. 28 vyrai ir 2
moterys, kurių amžius nuo 17
iki 45 metų, neturėjo jokių as
mens dokumentų. Nustatyta,
kad tarp nelegaliai į Lietuvą
patekusių asmenų buvo 17 In
dijos, 1 Pakistano ir 12 Viet
namo piliečių.
Nelegalūs migrantai buvo
uždaryti Marijampolės arešti
nėje.
Ankstų penktadienio rytą
Vilniaus geležinkelio stotyje
sulaikyti iš traukinio „Maskva-Kaliningradas" neteisėtai
išlipę 9 čečėnai. Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos (VSAT)
pareigūnai juos perdavė Bal
tarusijos pasieniečiams. Pa
aiškėjo, kad visi sulaikytieji
yra čečėnų tautybės Rusijos
piliečiai, turėję traukinio bilie
tus iki Karaliaučiaus.
Anksčiau šią savaitę Lie
tuvos pasieniečiai sugrąžino į
Baltarusiją pėsčiomis sieną
perėjusius 17 čečėnų, dau
giausia moterų ir vaikų.
VSAT spėja, kad po spalio
pabaigoje Maskvoje įvykusios
įkaitų dramos nelegaliai Lie
tuvos sieną kertančių čečėnų
gali padaugėti.

Vilniuje prie Danijos ambasados protesto mitingą
penktadienį surengė Čečėnijos
laisvės rėmėjai, kurie teigia,
kad Čečėnijos prezidento Aslan Maschadov atstovo Achmed Zakajev suėmimas Ko
penhagoje yra „pataikavimas
Rusijai".
Prie Danijos ambasados
piketavo devyni Čečėnijos ne
priklausomybės rėmimo ko
miteto atstovais prisistatę vy
resniojo amžiaus žmonės.
Pagal Susirinkimų įstatymą,
protesto renginiams, kurių da
lyvių ne daugiau kaip devyni,
nereikia savivaldybės leidimo.
Protestuotojai laikė Če
čėnijos ir Lietuvos vėliavas bei
plakatą su užrašu „Stop Rus-

(Ranto** AFP. Rautais, AP. Maria*, ITAR-TASS, 8NS
hrmi agantoni pianaSmats)

Jungtinių
Tautų
(JT)
Saugumo Taryba penktadienį
vienbalsiai patvirtino JAV
parengtą
rezoliucijos
dėl
Irako nusiginklavimo projek
tą. Už šį dokumentą balsavo
visos 15-a Saugumo Tarybos
narių. Rezoliucijoje nurodo
ma, kad prieš ginklų tikrinto
jų sugrįžimą į Iraką Bagdadas
per 7 dienas nuo dokumento
priėmimo privalo sutikti su
visomis j a m e išdėstomomis
sąlygomis ir per 30 dienų turi
pateikti Jungtinių Tautų Ste
bėjimo, patikros ir inspekcijų
komisijos (UNMOVIC) bei
Tarptautinės atominės ener
getikos agentūros (TATENA)
tikrintojams ..priimtiną ir tik
slų, pilną ir užbaigtą" sąrašą
visų jo turimų branduolinių,
cheminių, biologinių ir balis
tinių ginklų. Tarptautiniams
tikrintojams turi būti leista

Tarptautine nekilnojamojo metro nuoma centrinėje Lie
turto paslaugų įmonė „Cush- tuvos sostines gatvėje kainuo
man & VVakefield" šiais metais ja 660 JAV dolerių per metus.
į kasmetinį 44 brangiausių pa Tai yra brangiau nei Estijoje ir
saulio prekybos vietų sąrašą Latvijoje, kur prekybos plotą
įtraukė ir Vilniaus Gedimino brangiausiose sostinių Viru ir
prospektą, kur, am skyrė 38 Krasta gatvėse nuomoti gali
ma atitinkamai už 438 ir 420
vietą.
dol.
per metus.
Šios firmos vertinimu,
Pirmojoje sąrašo, skelbia
kvadratinio prekybos ploto

netrukdomai tikrinti visus
norimus objektus, įskaitant ir
aštuonis Saddam Hussein
prezidentinius pastatų komp
leksus.

JAV
Vašingtonas. George W.
Bush ketvirtadienį davė iki
šiol aiškiausią ženklą, kad
2004 metais sieks perrinkimo
į JAV prezidento postą — jis
pareiškė, kad viceprezidentas
Diek Cheney bus jo porinin
kas per rinkimus ir „dirbs
antrą kadenciją". „Jei norės
prezidentas, pritars mano
žmona ir leis gydytojai, su
džiaugsmu dirbsiu antrąją
kadenciją", sake pats D. Che
ney.

EUROPA
Viena. Europos komisa
ras plėtrai Guenter Verheu-

ma išsinuomoti už 6.209 dol.
III vietoje — Hong Kong
Causeway Bay rajonas, 5-toje
— Londono Oxford gatve, kur
nuoma siekia atitinkamai
5,382 ir 3,381 dol. per metus.
Rusijos sostines Maskvos Ma
niežo aikštė — 6-toje vietoje,
čia parduotuvę galima nuomo
tis mokant po 3,000 dol.

mo ..prnevvsvvir co.uk" įnterneto puslapyje, vietoje atsidū
rė New York Manhattan cent
ras, kur Rytų T-ojoje gatvėje
ir Penktojoje aveniu kvadrati
nis metras prekybos ploto nuo
mos kainuoja ~.535 dol. per
metus. Paryžiaus Eliziejaus
laukų prekybų- ploto kaina
mažesnė — čia patalpas gali

Vilniuje, dešiniajame Neries krante, kuriamas modernių pastatų rajonas

jama, kad esant stipriam vė
jui, jo viršutinė dalis svyruos
30 cm amplitude. Pradedamo
statyti įstaigų pastato bend
ras plotas sieks 17,000 kv.
metrų, jame bus per 1,000
darbo vietų. Šalia pastato bus
įrengta 7 aukštų antžemine
automobilių stovėjimo aikš
telė. Be to, dar 350 automobi
lių tilps požeminėje aikštelėje.
Iš viso pastate bus įrengti
6 greitaeigiai keltuvai, kurių
greitis sieks 3.5 metro per se
kundę. Ant pastato stogo dau
giau kaip 100 metrų aukštyje
bus įrengta apžvalgos aikšte
lė, kurią pasiekti keltuvais
bus galima greičiau nei per
pusę minutės.
Pastatas turės savo gaisro
gesinimo sistemą, todėl rūsyje
bus įrengtas 100 kub. metrų
vandens talpa su galingais
siurbliais. Kiekvienoje patal
poje bus įrengta automatinė
purškiamoji gaisro gesinimo
sistema. Pastate bus įrengtas
atskiras elektros generato
rius.
Prie šio pastato UAB
„Hanner" planuoja dar pasta
tyti
Nukelta į 5 psl.

Eltos nuotr.

Sostinėje statomas aukščiausias pastatas
Baltijos valstybėse
Vilnius, lapkričio 5 d.
(Elta) — Antradienį Vilniuje,
dešiniajame Neries krante,
greta jau statomo naujo sosti
nės
savivaldybės
centro
(nuotr. dešinėje) pradėtas be
tonuoti pagrindas bendrovės
..Hanner" 30 ankštų biurų pa
statui, kuris bus 120 metrų

Čečėnu laisvės rėmėjai piketavo
prie Danijos ambasados

Pasaulio naujienos
JUNGTINĖS TAUTOS

Gedimino prospektas — brangiausių pasaulio prekybviečių sąraše

sian dictate in Europe. Freedom for Zakaev".
Pasak piketuotojų, A.
Maschadov atstovo Vakarų
Europoje A. Zakajev suėmi
mas yra „skaudus, apgailėti
nas ir beširdis" veiksmas. Pi
keto dalyvių teigimu, Maskva
jau seniai galėjo suimti Čečė
nijos kovotojų emisarą, kai jis
vykdavo į susitikimus su Ru
sijos valdžios atstovais.
„Tokie Danijos veiksmai
yra advokatavimas Rusijai ir
liks juoda dėmė Danijos istori
joje", rašoma piketuotojų pa
reiškime.
Danijos policija A. Zakajev
sulaikė spalio 30 d., kai jis at
vyko dalyvauti Pasaulio čečė
nų kongrese.
>BNS.

aukščio. Tokio aukšto pastato
dar nėra nei Lietuvoje, nei kai
myninėse Baltijos valstybėse.
Jį numatoma baigti per pu
santrų metų.
Šiuo metu aukščiausias
Baltijos valstybėse — 26 aukš
tų „Radisson" viešbutis Tali
ne, kurio aukštis — 114 m.

K a u n o ir Vilniaus
valdžia tarėsi dėl
„dipolio" k ū r i m o
Kauno miesto savivaldy
bėje Kauno ir Vilniaus val
džios atstovai penktadienį ta
rėsi dėl dviejų miestų bend
radarbiavimo plėtros ir dipo
lio (dipolis — graik. di(s) „du
kart"-*- polos „polius"- red.)
projekto įgyvendinimo.
Pasitarime nutarta suda
ryti abiejų savivaldybių dar
buotojų darbinę grupę, kuri
parengtų konkretų dviejų
miestų
bendradarbiavimo
planą, įkurti bendrą savival
dybių tarybų politinį komite
tą, kuris teiktų pasiūlymus
dipolio projekto įgyvendini
mui taryboms.
Du miestai planuoja ge
rinti
Nukelta į 5 psl.

gen įspėjo, kad jeigu Europos
Sąjungos (ES) plėtrą ištiktų
nesėkmė, tai gali turėti katas
trofiškų padarinių ES atei
čiai. G. Verheugen paragino
Europos vadovus padaryti
2003 metus ..debatų metais".

Ispanijai teisę kartu valdyti
šią teritoriją pietiniame Ispa
nijos pakraštyje. Gibraltaro
gyventojai pademonstravo sa
vo tvirtą ryžtą ir toliau pri
klausyti Didžiajai Britanijai.

Paryžius. Šią savaitę
Prancūzijoje suimti įtaria
mieji turi ryšių su teroristų
tinklu „ai Qaeda", penktadie
ni pareiškė Prancūzijos vi
daus reikalų ministras Nicolas Sarkozy. Antradienį Lione
buvo suimti 8 asmenys, įtaria
mi esą susiję su balandžio mė
nesį įvykdytu sprogdinimu
Tuniso sinagogoje.

UKRAINA

Gibraltaro gyventojai di
dele balsų persvara atmetė
britų ir ispanų planus bendrai
valdyti šią Didžiosios Bri
tanijos koloniją ir taip pasi
priešino Londono bei Madrido
mėginimams išspręsti šimt
mečius trunkantį ginčą del
šios mažytes teritorijos. Be
veik 99 proc. iš daugiau kaip
18.000 ketvirtadienio referen
dume dalyvavusių Gibraltaro
rinkėjų nepritarė Didžiosios
Britanijos planui suteikti

Kijevas. JAV penktadienį
pareiškė, kad jų santykius su
Ukraina ištiko „pasitikėjimo
krizė", nes, Vašingtono tei
gimu, ši valstybė nesugebėjo
įrodyti, kad jai mesti kaltini
mai dėl ginklų pardavimo
Irakui yra neteisingi. Rugsėjo
mėnesį Vašingtonas sustabdė
dalį Ukrainai teikiamos pa
galbos ir pasiuntė specialistus
ištirti, ar prezidentas Ukrai
nos Leonid Kučma tikrai leido
parduoti Irakui radarų siste
mą, pažeisdamas JT taikomas
sankcijas Irakui.

KINIJA
Beijing. Kinijos preziden
tas Jiang Zemin. pradedamas
Komunistų partijos suvažia
vimą, kuriame į valdžią turėtų
ateiti nauja vadovų karta.

Statybos pradžios iškil
mingoje ceremonijoje UAB
„Hanner" valdybos pirminin
kas Arvydas Avulis pateikė
skaičių, patvirtinančių, jog tai
bus daugeliu požiūrių nepa
prasta statyba ir įspūdingas
bus jos kūrinys. 30 aukštų pa
statas svers 31.000 tonų. Spė

tf J JUT

Prezidento
rinkimai

K. Bobelis
įregistruotas
kandidatu , bet gali
netekti Seimo nario
įgaliojimo
Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) posėdyje pa
tvirtino pažymą, kurioje nu
rodyta, jog Kazys Bobelis,
2000 metais kandidatuoda
mas į Seimą, „neteisingai nu
rodė, jog neturi kitos valsty
bės pilietybes ir nėra susijęs
priesaika ar pasižadėjimu už
sienio valstybei" ir tokiu būdu
suklaidino rinkėjus, nenuro
penktadienį paskelbė pasiūly
mus įtraukti į partijos gretas
praturtėjusius kapitalistus,
siekiant išlaikyti komunistų
įtaką valstybėje. Jiang Zemin
atmetė galimybę kurti vaka
rietišką daugiapartinę de
mokratiją bei pareiškė, jog
partija nepaliks valstiečių ir
darbininkų, atvedusių ją į
valdžią 1949 metais. Tačiau
2.114 suvažiavimo delegatų
jis teigė, kad partija turi prisi
taikyti
prie
dramatiškų
ekonomikos pokyčių, sukūru
sių reiklią naują vidurinę
klasę, atėmusių darbą iš
dešimčių milijonų žmonių bei
atvėrusiu prarają tarp did
miesčių ir kaimo regionu.

dydamas, jog tuo metu turėjo
ir JAV pilietybę.
VRK pažymėjo, jog į klau
simą, ar K. Bobelis, nurody
damas klaidingus duomenis,
yra kaltas pažeidęs Lietuvos
Konstituciją, gali atsakyti tik
Seimas apkaltos proceso me
tu.
Ši pažyma turi būti įteikta
Seimo Etikos ir procedūrų
komisijai, kuri K. Bobelio bylą
svarstys pirmadienį.
Praėjusią savaitę Etikos ir
procedūrų komisija kreipėsi į
VRK. prašydama paaiškinti.
Nukelta į 5 psl.
prieš JT chartijos principus
bei tarptautinę teisę ir elgiasi
su tarptautine bendrija taip,
tarsi ši turėtų vykdyti jų įsa
kymus", sakė Irako preziden
tas.

INDONEZIJA
Jakarta. Indonezijos gy
nybos ministras Matori Abdul
Djalil pareiškė esąs tikras,
kad praėjusį mėnesį sprogi
mų seriją Bali saloje surengė
teroristų tinklas „ai Qaeda".
Suimtas įtariamasis indone
zietis Amrozi priklauso gru
puotei „Jemaah Islamiah",
susijusiai su ..ai Qaeda".

RUSIJA
IRAKAS
Bagdadas. Saddam Hus
sein ketvirtadieni apkaltino
JAV ir Didžiąją Britaniją, kad
jos pažeidžia Jungtinių Tautų
(JT) įsta'ų principus, versda
mos Saugumo Tarybą (ST)
priimti rezoliucijas, kuriomis
siekiama kontroliuoti Arti
mųjų Rytų naftą. ..JAV ir Bri
tanijos administracijos sukilo

Maskva. Penktadienio vi
dudienio duomenimis. Pietų
Rusijoje dėl žarnyno infekci
jos į ligonines paguldyti 905
žmones, tarp jų — 622 vaikai.
Pagrindinė infekcijos prie
žastis — apsinuodijamas Kropotkino pieno kombinato pro
duktais. Šiaurės Kaukazo re
gione ši produkcija jau išimta
iš prekybos
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: ..Draugo" redakcija.
Ateitininkų puslapis.
4545 W. 63 St.
Chicago. IL 60629

SUKAUPKIME MILIJONĄ
ŠIMTMEČIO PROGA!
Neseniai AŠF persitvarkė.
Naujoji AŠF tarybos ir valdy
bos pirmininke yra Laima Salduvienė. Ji sutiko atsakyti j
keletą klausimų ir pasidalinti
savo minrmis apie AŠF ateitį.
Kas atsitiko, kad Jums
vienai net dvejos pareigos
teko?
Del dvigubų pareigų rei
kalas gan paprastas. Buvu
sioji valdyba, kurią sudarė
pirm. dr. ( Petras Kisielius,
vicepirm. dr. Kazys Ambrozaitis, sekr. Jonas Kavaliū
nas, iždininke dr. Aldona Juozevičiene. iždo sekr. Valerija
Žadeikienė ir nariai dr. Vaclo
vas Šaulys. Vida Maleiškiene.
aš pati. daugiausia nesutiko
kandidatuoti į AŠF tarybą —
iš tos tarybos likome kandi
datuoti dviese su Vida Maleiš
kiene. Vida, kaip Ateitininkų
namų Lemonte valdybos pir
mininke, nebūtų sutikusi pir
mininkauti dar kitam veiklos
vienetui. Galima sakyti, kad
šiems pirmiems metams ap
siėmiau abejas pareigas gry
nai iš praktiško taško, nes
dalyvavau AŠF valdybos veik
loje nuo 1998 m. pavasario.
— Pačioje ASF apimtyje
padaryta didesnių pasikeiti
mų Kas laikytina svarbiausia?
— Manyčiau, kad fondo
inkorporavimas narių pagrindu.
Kas yra tie AŠF nariai?
— Buvusios AŠF valdybos
nutarta, kad asmenys, kurie
nuo 1995 m. per savo aukas
įnešė bent 100 dol., bus laiko
mi fondo nariais.
Kokie AŠF ryšiai su Šiau
rės Amerikos Ateitininkų ta
ryba (ŠAAT), su Lietuvos
Ateitininkų federacija (AF)?
— Sakyčiau, kad formalūs
ryšiai neegzistuoja tarp AŠF
Tarybos ir ŠAAT, ar tarp AŠF
ir AF Lietuvoje. AŠF inkorpo
ruotas kaip savarankiškas,
ateitininkų
vadovaujamas,
vienetas. Kadangi kol kas esu
valdybos vicepirm. išeivijoje,
dalyvauju AF valdybos po
sėdžiuose. Kada lankausi Lie
tuvoje ir su jais palaikau ry
šius elek. paštu. Todėl ir daly
vauju ŠAAT posėdžiuose, pa
sitarimuose 6a JAV. Sukūrusi
tam tikrą tinklą tarp visų šitų
vienetų, AF valdybos, ŠAAT
išeivijoje, AŠF. Kada nebūsiu
AF valdyboje, kas kitas perims
federacijos ryšius su ŠAAT.
Svarbu, kad ryšiai būtų pa
laikomi tarp visų šių vienetų,
nors jie ir nėra formalūs!
— Jau kuris laikas taip
pat esate Lietuvos Ateitinin
kų federacijos centro valdybos
vicepirmininkė išeivijos atei
tininkų reikalams. Ką tai
reiškia, ypač omenyje turint
Jūsų naujas pareigas AŠF?
— Šitame klausime man
gal iš karto užkliūva išsi
reiškimas „Lietuvos Ateitinin
kų federacijos", tai, atsilie
piant į klausimą, truputį nu
krypsiu, bet gnšiu prie klau
simo. Ateitininkų federacija
apima visą pasaulį, ne vien
Lietuvą. Deja. kartais atrodo.
kad veikia federacija Lietu
voje, o paskui po pasaulį išsi
blaškę veikia visi kiti atei
tininkai, jų tarpe ir Šiaurės
Amerikoje. Čia gal būtų gera
proga paminėti, kad ateitinmkiškos veiklos matyti VokH'ti|n;r Australijoje ir Šiau
rės Amerikoje. Kiek man ir
AF valdybai Jimima, kitur pa
saulyje nėra organizuotos
a t e i t i n i n k u \ eik los.

A t e i t i n i n k ų š a l p o s fondo t a r y b o s ir
valdybos p i r m i n i n k e L a i m a Šalčiu
viene.

Kai sutikau pirmininkau
ti AŠF tarybai/valdybai, pa
galvojau, kad gal ir reikėtų at
sistatydinti iš AF valdybos vi
cepirm. pareigų. Tačiau, rei
kalą apgalvojus ir pasitarus
su kai kuriais ateitininkais
Lietuvoje bei čia Amerikoje,
nutariau nepasitraukti iš AF
valdybos — juk realiai konf
likto tikrai nėra. AF valdyboje
pareigos
daugiau
ryšių
palaikymas ir pasidalinimas
žinių, tuo tarpu AŠF reikalai
visai kitoje plotmėje. Kada
prašoma AŠF paramos, daro
ma formaliai laišku ir į tai —
atsiliepti yra visos AŠF tary
bos, ne vien mano atsakomy
bė. Antra vertus, manau, yra
naudinga dalyvauti ateiti
ninkų veikioje Lietuvoje, ka
dangi patirtis pirmaeilė, ne
pagal vieno ar kito asmens
atpasakojimus, nors kartais
būna ir tų, bet su jais visados
reikia atsargumo.
— Žinome, kad AŠF rėmė
ir remia ateitininkų veiklą
Lietuvoje. Kas tie projektai ir
kaip jie remiami?
— Aplamai, štai kas buvo
remiama per maždaug pasku
tinius trylika metų: Berčiūnų
stovyklavietės įrengimas, AF
būstinės Kaune veikla, „Atei
ties" žurnalo leidyba, kuopų
veikla, studijuojantis jauni
mas Lietuvoje, ateitininkų
kongresai ir konferencijos,
studijų savaitgaliai. MAS žie
mos kursai ir panašiai. Visi
remiami lėšomis, kurios su
rinktos per loterijas, vaka
rienes ir kitas aukas. AŠF
valdyba raštu gautus prašy
mus svarstydavo savo posė
džiuose ir paramą skirdavo
valdybos nutarimu. Šiuo me
tu, kadangi AŠF taryba at
sakinga už fondo finansus, vi
si lėšų skirstymai bus patvir
tinti pačios tarybos ir vyks
vienu metų laiku — AŠF tary
ba darbuojasi šitą procesą iš
vystyti.
— Kaip AŠF remia už
sienio ateitininkiską veiklą?
— AŠF stengiasi nesiri
boti. Pavyzdžiui, sudarėme
sąlygas JAV besimokantiems
iš Lietuvos atvykusiems moks
leiviams dalyvauti MAS žie
mos kursuose
Dainavoje.
Vokietijos ateitininkų papra
šyta, AŠF taryba nutarė remti
AF pirmininko Vido Abraičio
dalyvavimą Vokietijos atei
tininkų šeimos šventėje. AŠF
rėmė įvairius JAS projektus.
Šiuo metu tikimasi gauti
Šiaurės Amerikos Ateitininkų
tarybos (ŠAAT) prašymą
remti Adelės Dirsytes malda
knygės išleidimą tos malda
knygės 50 metų pasirodymo
sukaktuvių išvakarėse. AŠF
taryba neformaliai šitam pro
jektui jau pritarė.

m
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ADELĖS DIRSYTĖS PETICIJŲ VAJUS
Šiaurės Amerikos Atei
tininkų taryba skatina visus
Šiaurės Amerikos ateitininkus
rinkti parašus ateitininkų ir
apskritai visų lietuvių tarpe
peticijai (trijuose egzemplioriuo
se), skiriamai Lietuvos Res
publikos prezidentui, Lietuvos
Respublikos Seimo pirmi
ninkui ir Lietuvos Respub
likos ministrui pirmininkui,
prašant sudaryti galimybę su
rasti nukankintos Adelės Dir
sytės palaikus Sibire ir juos
grąžinti į Lietuvą. Visi trys
peticijų egzemplioriai turi
skirtingas spalvas: Lietuvos
Respublikos prezidentui —
gelsva spalva. Seimo pirmi
ninkui — žalsva spalva, o mi
nistrui pirmininkui — rausva
spalva.
ŠĮ projektą remia JAV Lie
tuvių Bendruomenės Taryba
ir JAV LB Religinių Reikalų
tarybos komisija.
Adelė Dirsytė visą savo gy
venimą buvo veikli atei
tininkė. Dėl šios ateitininkiškos veiklos ji buvo oku
pantų, komunistų areštuota ir
1946 metais ištremta į Sibiro
mirties tundras, kur jinai
spindėjo savo nepalaužiamu

tikėjimu, žėrinčia meile ar
timui, neapsakomu atlaidumu
savo piktadariams ir savo
beribiu pasišventimu lietuvių
tautai. Adele Dirsytė # tremtyje
buvo pastoviai kankinama ir
mirė 1955 m. Chabarovsko
kalėjimo ligoninėje Sibire. Jos
laidojimo vieta nėra žinoma,
tačiau galvojama, kad tai
užprotokoluota to laikotarpio
sovietų saugumo archyvuose.
Šiuo metu aktyviai vykdoma
byla paskelbti ją Lietuvos
šventąja. Jos palaikų atradi
mas bei grąžinimas į Lietuvą
galėtų padėti tapti šventąja,
stiprintų mūsų ateitininkijos
misiją ir brandintų visų lietu
vių tautinę bei katalikišką są
monę.
2003 metais bus Adelės
Dirsytes maldaknygės >Iarija,
gelbėk mus" pasirodymo sun
kiausiose Sibiro tremties są
lygose 50 metų sukaktis. Ši
maldaknygė, praminta „Sibiro
maldaknyge", ilgainiui pateko
į Vakarus; buvo išversta į dau
giau kaip dešimt pasaulio kal
bų ir įvairiomis kalbomis buvo
išspausdinta bent milijonu
egzempliorių. Tai istorinis re
kordas bet kokiai lietuvės ar

lietuvio parašytai knygai.
Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų taryba yra paskelbusi
Šiaurės Amerikos ateitininkų
2002-2003 m. veiklos programoje
Adelės Dirsytės veiklos me
tais su šūkiu „Paženklinkime
mūsų pasaulį meile ir viltimi".
Peticijų parašų tušti lapai
gaunami iš ateitininkų kuopų
globėjų, sendraugių skyrių val
dybų, internete www.ateitis.org
o taip pat ir iš Šiaurės Ameri
kos Ateitininkų tarybos sekre
toriaus dr. Romualdo Kriau
čiūno (1816 Tecumseh River
Road, Lansing, MI 489063823).
Dr. Kriaučiūno e-pašto adresas:
romas@acd.net.
Pasirašytus
peticijų lapus kuo skubiau
grąžinti dr. Kriaučiūnui nu
rodytu adresu.
Labai nuoširdžiai prašome
mielus ateitininkus ir visus
kitus peticijų platintojus atlik
ti Šią kilnią pareigą.
Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų tarybos
programos
komisija:
Petras Vytenis Kisielius,
M. D. — pirmininkas, Ona
Daugirdienė, M. D., Darius
Polikaitis.

DAUMANTO-JJIELININKAIČIO JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Vyriausių berniukų
goairinkimas
Susipažinę su vadovu dr. An
tanu Razma ir jo padėjėjais —
Algiu Bielskum. Darium Jutzi. susipažinome ir su kitais
būrelio nariais. Būrelyje turė
jome kelis naujus narius! Mū
sų vadovas pristatė metinę te
mą ir paaiškino, ką veiksime
per metus. Jis mus irgi įjungė
į veiklos metų planus. Šie yra
mano pirmieji metai vyriau
siajame būrelyje.
Planuojame atskirą būre
lio iškylą. Mes visi entuzias
tiškai pasiūlėme eiti „paint balling", bet, atrodo šis pasiūly
mas nebuvo priimtas. Gal ga
lėsime eiti žaisti „lazer tag".
Šiais metais vadovai nori, kad
— Skautų Vydūno fondas
(VF) neseniai Šventė savo gy
vavimo gražią sukakti Visi
sušelptieji, mokslus baigs, gau
tus pinigus grąžino Vydūno i n 
dui, kad kiti vėl galėtų pasi
naudoti. Man ypač patiko ta
mintis ir toks didelis susiklausy
mas. Ką ii to galėtų ASF
pasimokyti ar sau pritaikyti?
— Tai ypatingas VF pasie
kimas. Žinau, kad kadaise
panašiai buvo daroma ir AŠF,
bet man pačiai reikėtų pavar
tyti archyvus, kad apie tai
daugiau patirčiau. Paskolos
studijuojančiam lietuviškam,
katalikiškam jaunimui turėtų
būti aktuali tema ir mums —
manau, ji vieną kitą kartą
buvo iškilusi, bet tik iškilusi,
niekur „nenuėjusi". Man ypa
tingai patinka šiuo atveju tai,
kad suteikta proga mokslus
baigti yra pakartojama be ypa
tingų pastangų — o tas pakar
tojimas tik įmanomas tokiu
atveju, kada lėšos sugrąžina
mos mokslus baigusio/įsidar
binusio asmens į fondą, kad
jomis vėl galėtų kitas pasinau
doti, mokslų siekiant. Tikrai ver
ta AŠF šitą rimčiau pasvarstyti.
— Visada yra skaitytojų,
kurie, ką pozityvaus pasi
skaitę, nori nedelsiant prisi
dėti, čekį rašyti ir jį tuoj pat
siųsti. Kam AŠF aukos rašyti
nos ir kokiu adresu siųstinos?
— Kurie norėtų aukoti
AŠF, čekius rašo ATEITIS
RELIEF FUND, INC. Gali če
kį siųsti fondo iždininkams: c/o R.
& R. Lapšys 1079 Shade Tree Lane. Wheeling, Illinois 60090.
Čia gal vertėtų paminėti,
kad kartais žmonės sumaišo
AŠF ir Ateitis Foundation.
Ateitininkų šalpos fondui ra
šomi čekiai ATEITIS RELIEF
FUND, INC. Tuo tarpu, au
kos, skiriamos Ateitininkų na

3-6o ir 44D skyriaus berniukų
mes ..eitumėme gerus darbus
būrelio susirinkimas
daryti". Diskutavome, kad gal
Mūsų susirinkime susipa
galėsime padėti žmonėms, ku
rie neturi ko valgyti — eisime žinome su vadovu Aru Joniku
dirbti ..sriubos virtuvėse". Gal ir jo padėjėjais — Tomu Quinn,
Julium Kasniūnu. Per šį su
net galėsime turėti dvi iškylas!
Susirinkimo tema buvo sirinkimą atlikome projektą,
„einame į ateitį". Kalbėjome kurio tema buvo apie mus pa
apie mūsų ateitį, ką norime čius. Mums reikėjo nupiešti
studijuoti, kokius darbus no savo paveikslą. Piešėme savo
rėtumėm dirbti ir kur norė veidus. Planuojame susirin
tumėme dirbti. Keli būrelio kimų kambarį išpuošti savo
nariai sugalvojo labai įdomius darbais.
darbus — kurių niekas nebuvo
Po trumpos pertraukos ėjom į
girdėjęs. Kiti nariai sugalvojo lauką žaisti amerikietišką fut
labai juokingus darbus. Būtų bolą. Mes nelaimėjome, nes
įdomu žinoti", ar jie tikrai rim neturėjome gerų žaidėjų.
tai tą planuoja studijuoti?
Pabaigę susirinkimą, ėjo
Susirinkimas buvo įdo me valgyti užkandžių ir važia
vome namo.
mus.
Tadas Jodwalis
Algis Kasniūnas
mams Lemonte, rašomos
ATEinS FOUNDATION, INC.
Deja, gal truputį maišosi, ka
dangi oficialus abiejų adresas
yra tas pats: Ateitininkų šal
pos fondo būstinė yra Atei
tininkų namuose Lemonte.
— Ką dar norėtumėte pa
sakyti?
— Vienas svarbiausių bu
vusios AŠF valdybos palikimų
AŠF tarybai ir valdybai buvo
jų nutarimas siekti vieno mili
jono indėlio, kad būtų užtik
rinta finansinė parama atei
tininkų sąjūdžio augimui ir
lietuviško, katalikiško jaunimo
auklėjimui. Mes tai pasiek
sime tik kiekvieno ateitinin
ko pastangomis. Vacys Laniauskas davė pavyzdį, pats
pirmasis įteikęs ta proga auką
fondui. Tai buvo 5,000 dolerių
įnašas įamžinti jo dėdę ir dėdie
nę — Simą ir praėjusį mėnesį
mirusią Stasę Laniauskus. Su
tokios pat sumos auka, Zuza
na Pupienė paminėjo savo 97
gimtadienį. Tikimės, kad at
siras ir kitų, kurie įvairiomis
progomis paskirs lėšų Atei
tininkų šalpos fondui. Tikrai
būtų gražu, jeigu ateitininkų
sąjūdžio 100 metų jubiliejui
turėtume tą milijoną.
Kaip mes derinsime tokio
indėlio sutelkimą tuo pačiu
metu, kai remiame veiklą da
bar? AŠF taryba priėmė nu
tarimą, kad loterijos ir vaka
rienės būdu sutelktos lėšos
rems dabartinę veiklą, o kitos
lėšos bus telkiamos į didįjį in
dėlį. Aišku, kiekvienas auko
tojas gali nurodyti, kur jo lėšos
skiriamos.
— Ačiū u i suteiktą infor
maciją i? ptfirianTimią AŠF
planais. Sėkmės ateities dar
buose!
Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VENAS, M£>„ S.C.
VIDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S
Kalbame lietuviškai

aB18W.ArchsrAve.Ste. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Ter773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. ORINIS, MD
Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142
(262)948-6990
Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154

Tel. 706-344-1694
Valandos pagal susitarimą

ARAS 2LIOBA, 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, pGslee, prostatos
gydymas be* chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst IL 60126

630-941 -2609
I bHhSĖ KANIAUSKAS, MI).
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL
Tel. 708-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

VDASJ zJ^^fJz
KARDOLOGAS-SffCeS UG06
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
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MARIUS KATILIUS. M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologine ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualine fizioterapija, akupunktūros.
gaivos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas

6645W. Stanley Ave., Benvyn. IL
60402. Tel. 708 - 484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

UNAS SIDRYS. M.D.
Akių ligos / Chirurgija

Dr. VIUUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

9830 a R i d g e l a n d Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Family medical clinic
10811 W. 143 St Ortand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-636-6622

Tel. 708-460-2500

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

Dr. UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 VV. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640 a Kingery Hwy, VVIovvbroūk
Tel. 630-323-5050
JONAS V.PRUNSKIS. MD
TERH DALIAS PRUNSNS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
EkGrove: 847-718-1212
irLbertyvie. www.illnoispain.com

4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
Dr. VILIJA KERELYTE

Amber Heartn Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas.
chiropraktika.manuaTine
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
EUGENE C. DECKER, DDS. P.C.
DANTU GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Uwn, IL
Tai. 70*422-8260

Dr. Vida I.PuodžJOniene
Healthy ConnectJon
Cnhcpraclc & Renab

CMc
Manualinė ir fizinė terapi|a. sporto
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. Stata Street,
Šuto 201^02, Lodęort, L 60441.
Tel. 815-634-9075/9076
Kabame lietuviškai
Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423^114
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. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir chirurgas
Pereme dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402

Tel. 706464-1545.

DR L PETREIKIŠ
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. C708) 5964055
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadieni

Dr. DALIA JODVVAUS
Dantų gydytoja
15543 W. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR K JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetine chirurgija.

3236 W. 111 St, Chicago, L 60655
773-233-0744 arba 7734894441
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tai. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
Dr. DALIA E CEPELE, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
706473-9074
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINE SCHNĖIDĖR
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Hignway
VvilbvvbrooR. IL 60527

Tel. 630-323-2246
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-7364477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS

Danutė

Paruošia Bronius Nainys

DŽIAUKIMĖS — LIETUVIAI
LAIMĖJO
Lietuvių kilmės JAV sena
torius Richard Durbin buvo
perrinktas j Senatą, lietuvių
kilmes John Shimkus — į
Atstovų rūmus, ir mūsų drau
gai sugrįžo ten, kur jų labiau
siai reikia. Tad sveikinam,
abu laimėtojus, dėkojame už
pagalbą mūsų tikslams, ypač
Lietuvos keliui į NATO,
linkime sėkmes ir prašome
tuo pačiu nusiteikimu bei
uolumu tą darbą tęsti. Dar
smagiau dėl išlaikytos part
inės pusiausvyros, nors lietu
viai j tai mažai dėmesio krei
pia, įskaičiuojant pačius pa
reigūnus, į lietuviškus rei
kalus, kaip jau ne kartą įsi
tikinome žiūrinčius pro vien
odus akinius. Tikiu, nepyks
ant manęs Čikagos lietuviai
respublikonai,
drįstančio
teigti, kad man, o turbūt ir
daugumai
JAV
lietuvių,
demokratas senatorius
Ri
chard Durląin ir respublikonas
Atstovų rūmų narys John
Shimkus yra vienodai šaunūs
lietuviai, nors Amerikos poli
tikos laukuose jų požiūriai ir
skirtingi. Bet irgi būdinga,
kad į tuos skirtumus nedaug
dėmesio kreipė Illinois valsti
jos balsuotojai: abu sumanūs,
pareigingi, sąžiningi politikai,
atliepiantys
atstovaujamų
piliečių norus, tad ir pasodino
juos atgal į turėtas JAV
valdžios kėdes.
Tačiau čia kyla ir įdomes
nių klausimų. Ypač dėl įs
pūdingai triuškinančio Durbin
laimėjimo. Kai respublikonas
John Shimkus su savo varžo
vu rinkimų kūdroje ilgokai
plūduriavo „neck to neck" ir
krantą laimingai pasiekė tik
po pusiaunakčio, demokratas
Diek Durbin laimėtoju buvo
paskelbtas dar nė
balsų
nesuskaičiavus. ABC televizi
ja tai iš anksto „žinojo". Tai
labai retas atsitikimas. Il
linois valstijoje taip įvyko
prieš daugelį metų, kai jaunas
respublikonas Charles Percy
buvo paskelbtas laimėtoju
prieš veteraną senatorių Paul
Duglas irgi tik iš dviejų nuo
šimčių suskaičiuotų balsų.
Netikėtumas dar sustiprėja,
prisiminus, kad abu didieji
Čikagos dienraščiai, „Chicago
Tribūne" ir „Sun Times" vie
šai rėmė Durbin varžovą Jim
Durkin. Nors Diek Durbin
laimėjimą jau seniai prana
šavo visos išankstinės apklau
sos, tačiau paskiausiu laiku
buvo ir suabejota ja, griežtai

pasisakius prieš prezidento
ypatingai puoselėjamą Irako
karą. kurio stipriai reikalauja
pinigingi ir įtakingi Durbin
rėmėjai. Tačiau už šį ėjimą
Durbin nebuvo nubaustas. O
ar už karą pasisakydamas,
John Shimkus, turbūt dėl to
jis gavo ir abiejų Čikagos dien
raščių paramą, sau padėjo,
vargu ar sužinosim, nes taip
pat kalbėjo ir jo varžovas.
Nors iš savo pusės drįsčiau
teigti, kad Durbin nusiteiki
mas, išmintingai aiškinamas
rinkėjams, jam balsų galėjo ir
pridėti. Kai Saddam Hussein
nusikratyti bus išbandytos
visos kitos priemonės iki ga
limybių viršūnių, tik tada aš
balsuosiu už Illinois jaunų vy
rų siuntimą į mirtimi spjau
dantį karo lauką už tūkstan
čių mylių nuo jų tėvynės,
skambėjo jo pareiškimas vie
šame susikirtime su varžovu.
Tai parodė, kad šis nuosaikus
politikas žmogaus gyvybės
vertę suvokia ir ją brangina.
Nemanau, kad kitaip galvotų
ir lietuvis John Shimkus. Jo
balsą lėmė partinė politika, ir,
ko gero, tik prezidento prašo
mu keliu pasukęs, jis per
rinkimą išsiplėšė. Juk kiek
vienas politikas žino: pri
klausyti partijai ir kritišku
laiku nuo jos bendro kelio
nusisukti, j a m — tik savižudy
bė. Argi mes taip John
Shimkui linkėtumėm? Juo
labiau, kad to karo gali ir
nebūti. Mums lieka tik pa
sidžiaugti šių abiejų politikų
sugebėjimais laimėti rinki
mus, grįžti į svarbias valsty
bines pareigas, iš kurių jie no
riai bei paveikiai mums pa
dėjo ir padės.
J ų pasaulis, kartu
ir
mūsų pasaulis, šiuo atveju ir
pasaulinį mastą atitinkantis:
stipri bei įtakinga parama už
poros savaičių įvyksiančiam
lemtingam sprendimui Prahoje.
Tačiau turime ir daugiau
kuo, jei nepasidžiaugti, tai ste
bėtis. K a r t u su prezidentu
Bush, kuriam prieštarau
jantieji politikai prieš antradie
nio, lapkričio 5-tos rinkimus
jau ir duobę buvo iškasę.
Respublikonai baigti, jie trynė
rankas. Tiesa, čia, Illinois,
taip beveik ir atsitiko: triuški
nančiai žlugo netoli 30 metų
saugota respublikonų tvirtovė
— gubernatūra. Demokratų
„okupacinė" Šluota gali pa
liesti ir kelis,
aukštas
pareigas einančius, lietuvius.

IRAKAS — IŠ KUR,
KADA IR KAIP?
ALEKSAS VITKUS
Nr.4
Pagal 1920.08.10 pasi
rašytą Sevres sutartį, Otoma
nų sultonas atsisakė visų ne
turkiškų teritorijų, pripažino
Hejaz karalystės (Mecca ir
Medina) nepriklausomybę, su
tiko su Kurdistano valstybės
įsteigimu ir net pasitraukė iš
Tracijos (Europos), Graikijai
atiduodamas ir Smyrna (da
bar Izmir) su apylinkėmis, jau
Azijos kontinente. Su šiomis
sąlygomis naujosios Turkijos
vadai nesutiko, ir tik po ilgų
kovų, 1923.07.24, Lausanne
mieste, turkai pasirašė naują
sutartį, atgaudami beveik vi
sas 1920 m. prarandamas sri
tis. Turkijai nereikia mokėti
jokių karo nuostolių atlygini
mo. Jei taip švelniai būtų
pasielgta su karą pralaimėju
sia Vokietija, gal ir II pasau
linio karo nebūtų buvę. Apie

vargšus kurdus - ir vėl buvo
užmiršta, nors jų buvo skaičiuo
jama net apie 20 milijonų gy
ventojų. Kokia laimė, kad
maždaug tuo pačiu laiku at
gimstanti Lietuva, vos tik tri
jų milijonų gyventojų tauta, su
gebėjo atkurti savo valstybę.
Neramumus sutvarkė tik
gausi, su energinga pagalba
atėjusi iš Britų Indijos, ka
riuomene 1921 metų pradžio
je. Londono vyriausybė įtarė,
kad visų neramumų priežastis
galėjo būti ne tiek arabų na
cionalizmas, bet Turkijoje nau
jasis valdovas Kernai, ir net
.American Standard Oil" ben
drovės finansiniai interesai.
Anglija, nuvarginta ilgo
karo, ieškojo kaip atsikratyti
savo naujomis Artimųjų Rytų
problemomis. Anglijos minis
tras pirmininkas Lloyd Geor

Nesidžiauk radęs,
pametęs
Po šiame krašte praėjusį
antradieni vykusių rinkimų,
kaip pro praūžusios audros,
partijų vadai atidžiai tyrinėja,
kokios žalus jj padare, ar nau
dos paliko. Pralaimėjusių sto
vykloje netruko atsirasti ir
rankų grązymas, ir kaltininkų
dėl nesėkmės ieškojimas, o
laimėjusieji, užuot džiaugęsi
pasiektais rezultatais, išreiš
kia tik atsargų optimizmą
Tarytum jie visi linkę pasi
naudoti mūsų liaudies pata
rimu: „nesidžiauk radęs, ne
verk pametęs"; kitaip tariant:
nesidžiauk laimėjęs, neašarok
pralaimėjęs...
Vilniaus Senamiestyje ir Geležinkelio stoties prieigose jau apie savaite veikia 27 vaizdo stebėjimo kamerų sis
Rinkimų rezultatai visgi
tema. Vietos kameroms įrengti pasirinktos, atsižvelgiant j daugiametę nusikaltimų, teises pažeidimų ir turistų
parodė, kad laimė šį kartą
labiausiai lankomų vietų analizę. Pareigūnų teigimu, tokia nesaugiausių miesto gatvių kontrole n e tik padeda
savo šiltu šypsniuku apdova
mažinti nusikalstamumą, bet ir drausmina pačius policijos patrulius.
KcctuCio Vanago Elta nuotrauka.
nojo Respublikonų partiją:
išsipildė prez. George W. Bush
O tai mums — nuostolis. Ta respublikonų kandidatus. Ir organizacinius sugebėjimus, ir svajonė — tiek Atstovų rūmai,
čiau aplamai JAV prezidentui tai, matyt, padėjo. Vadinasi, ypač politinę išmintį. Tad ko tiek Senatas įsigijo respub
likonų persvarą. Vadinasi,
iškastą duobę demokratai turi George W. Bush — įtakingas geresnio demokratai galėtų
užversti: respublikonai išlaikė ir paveikus: JAV ekonominis ieškoti, susiradę žmogų, kuris prezidento projektam ir pasiū
nes
septynių
narių
persvarą gyvenimas smunka, akcijų iš šiuose rinkimuose sutriuš lymam kelias atviras,
Atstovų rūmuose ir susigrąži kainos krinta, nedarbas di kintos partijos sugebėjo iškop savosios partijos žmones savo
no daugumą Senate. J a u šian dėja, o prezidento „markė" ti į viršūnę ir sušvisti didžiule, prezidentą visokeriopai rems.
Visgi, reikia manyti, JAV
dien čia jų yra 50 ir viceprezi kyla. Spyris demokratams, ryškia žvaigžde. Labai būtų
prezidentas nėra naivuolis ir
dento lemiantis
penkias kaip reikia. Kokios to spyrio gaila, jei įtakingi demokratų
partijos vadai tai suvokti nes neapsvaigs tų laimėjimų kvai
dešimt pirmas balsas, o dar išvados?
tuliu, nes laimė pratusi ap
trys baigmes neaiškios. Lai
Viena — labai aiški: ugebėtų.
mėjo keturias naujas guber- demokratų dangui Mausian
Richard Durbin atsistojus gaudinėti ja pasitikinčius:
natūras ir išsaugojo politiškai tis, s t a i g a sušvito visiškai aukščiausioje JAV politikos šiandien gali būti meili, rytoj
— atsukti nugarą. 'Atsimin
labai svarbią Floridoje. Pre jiems netikėta senatoriaus iš pakopoje, lietuviai įsigytų
kime, kad 2001 m. Vermont
zidento brolis Jeb Bush buvo Illinois
Richard
Durbin pasididžiavimo vertą vardą
valstijos
sen. James Jeffords
perrinktas antrai kadencijai. žvaigždė. Ar šitoks aiškus, triuš prieš visą pasaulį. Bet į tai
netikėtai
pasitraukė iš Res
Ko daugiau prezidentas Geor kinantis laimėjimas, dargi jie turėtų ir prideramai at
ge W. Bush begali norėti. Tik prieš visuotinai pučiamus ir siliepti. Tiesa, lietuvių kilmės publikonų partijos ir taip
labai retai per vidurinius tar daugumos JAV vadovaujančių senatoriumi Richard Durbin, persvara Senate netikėtai te
pinius (kai nerenkamas prezi politikų stiprinamus Irako didžiuojamės mes ir dabar, bet ko demokratams.) Taigi, kai
dentas) rinkimus valstybės karo vėjus, nieko nepasako? daugiau tada, kai tas pasi Senate ar Atstovų rūmuose
vadovas sustiprina savo jėgas Juk už dvejų metų prezidento didžiavimas nieko nekainuoja. yra tokia menka balsų pers
Kongrese. O per pirmą kaden rinkimai, ir per šiuos rin-ki- Pirmai kadencijai
laimėti vara, bet kuri svarstyklių
ciją taip buvo pasisekę tik mus labai populiariu pasiro rinkiminė eiga Durbin kaina lėkštė gali lengvai pakilti ar
nusvirti.
prezidentui Roosevelt 1936 m. džiusiam respublikonui, da vo 5 milijonus dol. lietuvių
Tai didelis prezidento George bartiniam prezidentui, aiškiai įnašas, daugiau
negu juo
Antra vertus, pavojus tūno
W. Bush politinis laimėjimas, sieksiančiam antros kadenci kingas — tik 12,000 dol. Šiai ir kitame kampe. Kadangi
sako „Chicago Sun Times" jos, nukauti reikia taip pat kadencijai laimėti
sąmata prezidentas dabar iš Vyriau
skiltininkas Robert Novak. labai populiaraus demokratų buvo 10 milijonų, o mūsų įna sybes tikisi visokeriopos pa
Taip pat ir asmeniškas, nes kandidato. Ar per tuos pačius šas turbūt dar juokingesnis. ramos ir, be abejo, ją gaus.
paskutinę
savaitę
prieš rinkimus tokiu populiariu O ką darysim, kai reikės su respublikonams reikia žengti
rinkimus, jis, kaip greitaspar- k a n d i d a t u netapo Richard dėti bent milijoną? Jeigu norė dar apdairiau, nes už klaidas
nis paukštis, zvimbdamas Durbin? Ir ne dirbtinai, bet la sim ne tik juokingi, bet ir gar nebebus ko kaltinti. Prisimin
skraidė po vidurines valstijas, bai natūraliai ir aiškiai. O jo bingi būti.
kime, kaip buvęs prez. Bill
stiprindamas „paliegusius" rinkiminė veikla parodė ir
Clinton mėgo už paramos sto
ką kaltę versti opozicijai
Kongrese ir taip pastumti į
šalį kai kuriuos nepavykusius
prakišti projektus ar progra
JAV LB Clevelando apylin prem. 150.00 dol; II prem. užrašytas slapyvardis, tikra mas. George W. Bush tos pra
kės valdyba ir mecenato — ra 100.00 dol.; vyresniesiems (18- sis vardas ir pavardė, adresas, bangos nebeturės. Jeigu prezi
šytojo, poeto Balio Gaižiūno — 25 m.) 250.00 dol.
telefono numeris ir amžius. dentas. Senatas ir Kongresas
testamento vykdytojas Jonas
Vertinimo komisiją sudaro: Ant vokelio užrašyti slapyvar pūs į tą pačią dūdą. tai dėl
kiekvienos
pasigirstančios
Kazlauskas rengia lietuviškos dr. Jolita Kavaliūnaitė, Aldo dį ir jį drauge su eilėraščiu iki
klaidingos
gaidos
nebebus ko
patriotinės poezijos konkursą na Miškinienė ir Rita Balytė.
2002 m. gruodžio 1 d. siųsti
kaltinti.
Ir
būsimieji
preziden
išeivijos lietuvių jaunimui.
Savo sukurtą ir niekur ne vertinimo komisijos pirminin
Konkurse gali dalyvauti spausdintą eilėraštį reikia pa kei dr. Jolitai Kavaliūnaitei, to rinkimai (juk jie vos už po
gimnazistai nuo 13 iki 18 me sirašyti slapyvardžiu ir pažy 3332 Boyne Rd., Barberton, ros metų) jau kabos ant tos
respublikoniškos
muzikos
tų amžiaus ir baigusieji gim mėti grupę — gimnazistų ar OH 44203
naziją iki 25 metų amžiaus.
vyresniųjų. J atskirą užklijuo
LB Cleveland apylinkės darnaus sąskambio...
Premijos: gimnazistams I tą vokelį įdėti lapelį, kuriame
Nėra
abejonės.
kad
valdyba

POEZIJOS KONKURSAS JAUNIMUI

ge 1921.01.01 pakvietė Winston Churchill priimti Kolonijų
reikalų ministro postą, ir tas
sutiko. Pradžioje Churchill
siūlė vakariečiams atsisakyti
Sirijos, Palestinos bei kitų ter
itorijų ir palikti Otomanų im
periją tokiose pačiose ribose,
kaip ji buvo prieš karą, bet jau
prižiūrimą tarptautinių inte
resų, gal neseniai įkurtos Tau
tų sąjungos. Bet taip neįvyko.
Churchill vienu savo pa
tarėju pasirinko T. E. Lawrenc. pagarsėjusį „Lawrence of
Arabia" valdininką, vėliau
tapusį karininku. Išgarsėjo jis
tik dėka amerikiečio Lowell
Thomas. tuometinio karo kores
pondento, kuris savo nuo
traukomis ir paskaitomis iš
garsino Lawrence, kaip ara
biškais rūbais apsirengusį
anglą, laisves kovotoją prieš
turkus. Lowell Thomas tapo
garsenybe, o Lavvrence — pa
sauliniu herojumi. Lawrence
vis dar svajojo apie arabų pa
saulį, kaip Britanijos domini
ją. „Mano ambicija yra matyti
arabus, kaip mūsų pirmąją

dominiją, o ne paskutiniąją
mūsų koloniją".
Britų vyriausiasis komi
saras Mezopotamijoje Sir Per
cy Cox, Allenby — Egipte, ir
Churchill 1921 metų kovą
s u š a u k ė Kairo konferenciją,
kurioje po ilgų debatų arabų
vadui Feisal buvo pasiūlyta
Mezopotamijos karaliaus sos
tas, tuo pačiu stengiantis kaip
nors parodyti, kad tas pasiūly
mas buvo išplaukęs iš vietinių
gyventojų noro, o ne Anglijos
padiktuotos politikos. Egiptui
buvo numatyta nepriklauso
mybė. Anglijai pasiliekant
teisę prižiūrėti jo užsienio poli
tiką ir ten laikyti karinius
anglų dalinius. Tas labai pra
vertė II pasaulinio karo metu,
anglams bandant sustabdyti
vokiečių
generolą
Erwin
Rommel.
Negalint susitarti, ar kur
dams duoti atskirą valstybę —
Kurdistaną, ar prijungti juos
prie naujai kuriamos Irako
valstybės, buvo nutarta kur
dus laikinai palikti Irakui.
Vargšai kurdai, kurių gentys

yra išsibarstę po Iraką. Tur
kiją. Iraną ir Armėniją, dar ir
šiandien laukia, kartais tai
kiai, kartais ir labai karingai,
to „laikino" nutarimo atšauki
mo. Juos įvairiausiomis progo
mis žudė turkai, persai, rusai,
irakiečiai. Kartais kurdai su
sipešdavo ir tarp savęs.
Dar vykstant Kairo konfe
rencijai, Feisal brolis Abdullah
įsiveržė į Transjordanijos miestą
Amman ir rengėsi pulti, jau
prancūzų valdomą. Siriją. Kad
tai neprivestų prie britų ir
prancūzų interesų susikirti
mo, Churchill sudarė sąlygas,
kad Abdullah taptų naujai
sudaromos ir Transjordanijos
valstybės vadu — emiru.
Tuo tarpu du politikai.
Sayid Talib iš Basros ir Naqib
iš Bagdado, pradėjo propa
gandą prieš Feisal kandi
datūrą į valdovus, reikalauda
mi, kad Irakas būtų valdomas
tikrų etninių irakiečių. Feisal
buvo kilęs iš Meccos, Arabijos
pusiasalio. Buvo ir kitokių
planų. Vieni norėjo karaliaus,
kiti — respublikos, o dar kiti

— mahometonų dvasininkų.
Anglijai diriguojant 1922.0823
Feisal buvo karūnuotas kara
liumi, ir senasis Mezopota
mijos vardas pakeistas į Iraką.
Anglai pasilaikė Tautų Sąjun
gos mandatą Irakui, taip. kad
tikroji visiška Irako nepriklau
somybe atsirado tik 1932 m..
kai Irakas buvo priimtas į
Tautų Sąjungą. Pirmasis Ira
ko karalius Feisal mirė. po to
valdžia perėmė jo sūnus Ghazi
I, kuns mirė 1939 m., palikes
savo trejų metų sūnų Feisal II.
Krašte kurį laiką valde regentas.
Hašemitų šeima Meccoje
turėjo pasiduoti daug energingesniam ir karingam kariauto
jui Saud, kuris užeme Mecca ir
1924—1925 m. sujungė beveik
visą Arabiją, kuri tapo žinoma.
kaip Saudi Arabija, šiandien
svarbi savo naftos šaltinių
gausa Nedaug pasikeitė ma
žoje, bet turtingoje Kuvvait
valstybėje. Ten jau nuo 1759
m. valdė aJ - Sabah dinastija, po
Anglijos protektoratu
nuo
1897 iki 1961 metų. Dar kita
sugriuvusios Otomanų imperi

Bindokienė

neverk

demokratai paiy.-. dauįi
kalti del pralaimėjimu
Minnesota valstijoje, kai
stipraus ir populiarau.- s
tonaus Paul VYellstone tra
kos mirties jo vieton pas •
senstelėjusį ir jau kuris laika
iš aktyvios veiklos polil
išsijungusį, buvus; JAV viet
prez. Walter Mondale. Be
visa demokratų rinkimi;
kampanija nebuvo pakanka
mai agresyvi, ir apskritai j
pakenkė per pastaruos:
metus pasireiškiąs ka<
pasyvumas, tarytum ven
stipriau pasisakyti prieš kai
kuriuos prez. Bush politinius
sprendimus tiek krašto viduj*
tiek užsienio politikoje. Nejau
gi niekas nesugebėjo atkreipti
dėmesį į ekonomikos proble
mas, chaosą biržoje, apii
kosaugos klausimus, nedari)
augimą, valstybės mokesči
lengvatas turtingiesiems
didžiosioms
įmonėms
kitus, nelabai teigiamus rei
kinius'' Ar vien dėl to. kad i
jotasi pasisakyti prieš pre:
dento populiarumą, deja, da
giausia išaugusį tik praėjusių
metų rugsėjo 11-osios tragedi
jos dėka 9 Ar demokratą;
greitai pamiršo, kad paskuti
niuose prezidento rinkimu
jų kandidatas vos per plauk
nepateko į Baltuosius rūmus?
Galėjo pagaliau bent susiorga
nizuoti, kad Floridoje guber
natoriaus rinkimus p r a k
metų prezidento brolis Je
Bush. kuris dar neseni;.: r%
aštriai kaltintas del preziden
tinių balsavimų nesklandumą
toje valstijoje.
Ką gi. valstybės piliečiai
pareiškė savo nuomonę, atida
vė savo balsą už patinkamus
(nors kartais tik už geriausi
iš blogųjų) asmenis ir dabar
jau šaukštai po pietų. Tie
išrinktieji gerai suprant: kad
po ketverių metų bus pakeisti,
jeigu savo balsuotojus apvils.
Per didelis lojalumas ar
aklas pasitikėjimas partija nė
ra teigiamas reiškinys. Jis gali
apakinti ir išmintingiausią tos
partijos narį. kai balsuojama
ne už asmenį, bet už partiją.
Gerai, kad šiame krašte yra
tik dvi pagrindinės partijos, o
kaip pasirinkti, kai. sakykim.
Lietuvoje yra jų tokia gausy
be? Ar nebūtų žmonėms iš
mintingiausia išrinkti prezi
dentą, kuris nei vienai partijai
nepriklauso, tad po rinkimų
jam nereikės nei vienai ..kloniotis", pataikauti ir jos
užgaidas pildyti... Kiek žino
ma, toks kandidatas tėra tik
vienas — Valdas Adamkus.
jos valstybė, nedidelis Liba
nas, kartu su Sirija, buvo 1920
m. Tautų Sąjungos pavestas
Prancūzijos „globai". Prancūzų
kariuomenė iš ten pasitraukė
1946 m.
Taip po Pirmojo pasaulinio
karo pabaigos Artimuose rytu
ose Otomanų imperijos teri
toriją pereme Sirijos, Libano ir
Palestinos mandatai, ir. gali
ma sakyti, beveik nepriklauso
mos arabu valstybes: Irakas.
TransJordanija i vėliau pava
dinta Jordanu) bei kitos
mažesnės, kaip Yemen. Oman
ir pan. Visa tai tvarko Vakarų
Europos diplomatai ir poli
tikai, kuriems Islamo sąvoka
buvo dar gerokai nesupranta
ma mįslė. Arabu nacionaliz
mas pamažu brendo per 20
metų. tarp I ir II pasauliniu
karo. ir jis ypač iškerojo i
Kai kitos arabu valstybes su
aistra ir įkarščiu propagavo
mahometonų tikėjimą, Ii
pneme labiau pasaulietinę, n
religinę filosofiją.
Bus daugiau
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MŪSŲ ŠEIMOSE

Buvęs Kr. Donelaičio lit mokyklų direktorius Julius Širka kairėje* su
rugsėjo mėnesį \ Čikagą apsilankiusiu Lietuvos prez. Valdu Adamkum.
kuris jį apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.
Jono Tamulaitio nuotr

ŠVIETIMO PREMIJA — JULIUI ŠIRKAI
JAV LB Švietimo taryba
(pirmininkė Dalile Polikaitienė) 2002 metų Švietimo
premiją paskyrė buvusiam
Kristijono
Donelaičio
lit.
mokyklų, veikusių Čikagoje,
direktoriui Juliui Širkai už jo
ilgametę pedagoginę veiklą.
Jaunesnioji
pedagogų
karta, kurių tarpe nemažai ir
Kr. Donelaičio mokyklų abitu
rientų, bei lietuvių visuome
nė įvertina direktoriaus J. Širkos didelį įnašą lietuvybės iš

likimui ir jo pasiaukojimą, 30
metų vadovaujant, tuo metu
didžiausiai už Lietuvos ribų,
lietuviškai šeštadieninei mo
kyklai (turėjusiai netoli 500
mokinių).
JAV LB Švietimo taryba
sveikina Julių Širką ir dėkoja
premijos mecenatui Lietuvių
fondui.

LINKSMOS VESTUVĖS KALIFORNIJOJE
2002 m. liepos 27 dieną,
apsupti giminių ir draugų,
Dievo akivaizdoje sumainė
žiedus ir meiles bei ištikimy
bes priesaiką davė Viktorija
Zvinakyte ir Paulius Kudirka.
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Los Angeles mieste.
Šv. Mišias aukojo ir jau
nuosius laimino iš Lietuvos
atvykęs kun. Linas Dukšta.
Mišių metu žavingai giedojo
Viktorijos pusbroliai Marius
Polikaitis. Andrius Polikaitis.
Rima Polikaityte, jaunosios
dėde Juozas Polikaitis, kiti
pusbroliai Linas Polikaitis ir
Vita Vilkiene, ir draugai Vidas
Neverauskas. Manus Tijūnė
lis. Mišių skaitymą atliko Ug
ne Sknpkute. Rimgaile Vis
kam Eleni Psyllos ir Andrius
Kudirka.
Vestuvių palydoje dalyva
vo: pirma pamerge, Viktorijos
sesutė Angele Jarašūniene.
antra sesutė Kristina Žvinakytė. Pauliaus sesutė Audra
Kudirkaite. pusseserė Rima
Polikaityte ir draugės Lina
Modestaitė. Lina DamušytėN'icklin. Dana Rugieniūte ir
Jennifer Antanaitytė. Paulių
prie altoriaus palydėjo: pirmas
pabrolys, brolis Andrius Ku
dirka, antras brolis Romas
Kudirka. Pauliaus svainis,
Romas Jarašūnas. ir universi-

teto draugai — Auris, Jarašū
nas. Denny Rubianes ir Doug Rao.
Paulius ir Viktorija vienas
kitą pamilo per Viktorijos se
sutės Angelės ir Romo Jarašūno vestuves. Viktorija augo
Čikagoje. Lanke Maironio litu
anistinę mokyklą Lemonte.
Priklausė ateitininkams, lan
ke jaunučių ir moksleivių sto
vyklas Dainav;-e kiekvieną
vasarą. Šoko su „Spindulio"
tautinių šokių grupe Lemonte.
Studijas tęsė Umversity of Illi
nois, Urbana Chumpaign, gau
dama Bachelor of Science in
Business laipsnį. Toliau lanke
University of California, Los
Angeles, kur pasiekė magist
ro laipsnį iš veršio administra
cijos. Jos tėveliai yra Regina ir
Allen Žvinakiai iš Čikagos.
Vestuvėse dalyvavo ir Vikto
rijos močiutė, Agota Valaitie
nė iš Lemonte Deja, kiti
seneliai, a.a. Feliksas Valaitis,
a.a. Aleksandras ir a.a. Ona
Žvinakiai, nebesulaukė šios
džiaugsmingos šventės.
Paulius nuo vaikystės au
go La Crescenta. Los Angeles
priemiestyje. Priklausė skau
tų ir ateitininkų organizaci
joms. Šoko „Los Angeles
Spindulio" šokių grupėje ir
baigė Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos 12 metų
programą. Studijuoti pasi

JAV LB Krašto v a l d y b o s
Socialinių reikalų taryba
Ruošia:
Birutė J a s a i t i e n ė ir Aldona Šm ulkštienė
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906

Dalilė Polikaitienė
JAV LB Švietimo tarybos
ūirmininke

ATMETAMA ATSIJAUNINIMO IDĖJA
ELEONORA DVARIONATTE-MINIUKIENE

Žiniasklaidoje daug rašo
ma apie įvairius stebuklingus
vaistus, vitaminus, kurie pa
deda žmonėms ilgai išsilaikyti
jaunais arba tiesiog atjaunėti.
Rinkoje pilna įvairių piliulių
ir reklamų atjaunėjimo rei
kalu. Tačiau vartotojai turėtų
būti šiuo reikalu atsargūs ir
protingi. 51 žymus moks
lininkas įspėja žmones, kad
jaunystę žadančios grąžinti
priemonės neveikia ir net gali
būti pavojingos.
Kadaise
dainuodavome
..sugrįžki jaunyste, sugrįžk ir
paskubėk!"... Bet deja. kaip ir
toje dainoje, ji negrįžta, ir nors
šių laikų medicina ir asmens
pasirinktas sveikas gyvenimo
būdas išlaiko mus šiame
gyvenime ilgiau, negu bet
kada. bet visa tai nesulaiko
natūralaus senėjimo proceso.
Specialistai, tina atsijauninimo vaistus ir kitus prepara
Iv- MON. lK-arionait*-M.iM-.ik:.•:.tus, sako. kad nesvarbu, kas
ką besakytų, kad galima
pakeisti senėjimo procesą
jaunejimu, jie skelbia netiesą.
Bent šiuo metu sugrąžinti
jaunystės nėra įmanoma. Spe
cialistai pabrėžia, kad prieš
senėjimą nukreipti vaistai yra
industrija, kuri padaro turtin
gus tuos, kurie tuos produktus
pardavinėja.
Scientific American tinklalapyje buvo paskelbta tarp
tautiniu mastu pripažinto 51
mokslininko laiškas, kuriame
jie atmeta, kad yra stebuk
lingų būdų išlaikyti ar grąžin
ti jaunystę. Jie sako, kad tam
vartojamos medžiagos gali
būti žmogui kenksmingos. Bet
yra ir su ta nuomone kovo
jančių ir nesutinkančių, kaip
Anti-Aging Medicine. kur
sakoma, kad senos pažiūros
nebegalioja. Bet būkime rea
lus, senėjimo niekas nesu
laikys ir tuo reikalu nieko
negalima padaryti, reikia su
J a u n y s t ė s draugės, gyvenuaioe Augsburgo HohfeMo stovykloje, susitiko
tuo apsiprasti — senti ir mirti.
Įx. 53 metu mi Brone Plučaite-Niedzvviecki iš Adelaidės. Australijos Iš
Niekas neskelbia ir nežino,
kairės Bronė Zibutyt*• •' i /.utiene, Oak I,awn. IL: Albina Lopetaitėkiek
amerikiečių iš tikrųjų
Kip'-kirnc 1'biM niv AZ •'.'.;\ o nepaprastai daug džiaugsmo, o labiausiai
perka
įvairių preparatų Jau
malnrr.u pr',-irr.ir,.mij -..- •.• t ip< stingų vaikystes dienų stovykloje.
Šį
rudeni
Hartfordo
Lietuvių Bendruomenes narei
Eleonorai Dvarionaitei-Miniukienei sukako 90 metų.
Sulaukusi garbaus amžiaus.
ji aktyvi visų renginių lan
kytoja, prisidedanti prie pro
gramos atlikimo. Gimusi ir
augusi garsioje muzikų šei
moje
kompozitorius
B.
Dvarionas — tėvo brolis), iš
pat vaikystės skambina pia
ninu. Kelis metus vargonavo
Šv. Kazimiero bažnyčioje N"ew
Haven, daug metų mokė vai
kus muzikes mokyklose, davė
privačias pamokas. Eleonora
veda sveiką gyvenimo būdą.
daug laiko skiria fizinei
kultūrai, todėl puikiai jau
čiasi.
Sveikiname mielą Jubilia
tę su gimimo diena ir linkime
būti tokiai pat energingai ir
linksmai, kaip visada.
Sigita Šimkuvienė

nystės hormonų" ar megavitaminų kokteilių, žolelių elek
syrų ir panašiai. Kaip jau
minėta, specialistai sako, kad
tai multibilijoninė industrija,
kuri dabar tiesiog žydi. Juk
niekas nenori pasenti. Ilgo
amžiaus klinikos, sakančios,
kad gali prailginti amžių, kai
kurios ima net 2,000 dol. už
vizitą. Jos vis plečiasi, jų dygs
ta, kaip grybų po lietaus
Amerikoje. Įvairūs atjaunėjimą žadantys perkupčiai irgi
skelbiasi televizijoje
arba
siuntinėja reklamas į namus
ir siūlo savo atjaunėjimo prie
mones daugiau, kaip 1,000tyje tinklalapiu internete.
Įspėjimas. įvairių mokslo
sričių tyrinėtojai parodė retą
vieningumą, padėdami į šalį
savo profesionalius skirtumus
ir paruošė griežtą įspėjimą,
kuriame skelbia, kad dar nėra
išrasta tokio gyvenimo sti
liaus, operacijų, vitaminų,
antioksidantų, hormonų ir
„generic engmeering r būdų
šiandien, kurie parodytų, kad
turėjo įtakos sustabdyti ar
pakeisti senėjimo procesą. Ir
jie labai stipriai
ragina
žmones vengti pirkti produk
tus ar kitokias priemones iš
bet ko, kuris sako, kad tie pro
duktai sulėtin.-, sustabdys ar
tiesiog pakeis senėjimo pro
cesą ir grąžins jaunystę.
International Longevity
Center USA vadovas ir įkūrė
jas National Institute on
Aging (NIA) sako, kad JAVbėse yra daromi nemoksliški
bandymai su žmonėmis, nau
dojančiais
atjaunėjimo
preparatus, be jokios prie
žiūros ir tikrinimo dėl tų
preparatų pavojingumo ar
įvairių šalutinių veikimų. Tai
yra lyg didžiulis klinikinis
bandymas be patikrinimų, o
svarbiausia — be paskelbtų tų
studijų — bandymų davinių.
Mokslas apie senėjimą.
Tikrasis mokslas apie senė
jimą tikisi atradimų, kurie ka
da nors ateityje gali pakeisti

rinko University of California,
Los Angeles, kuris jam suteikė
Bachelor in Economics laipsnį.
Po trejų metų tas pats univer
sitetas j a m suteikė „Masters ir
Public Health" ir „Masters in
Business
Administration".
Pauliaus seneliams, a.a. Anta
nui ir a.a. Magdalenai Kudirkams, a.a. Pranui ir a.a.
Elenai Sidzikauskams, irgo
nebuvo lemta sulaukti tokios
svarbios šeimos šventės.
Š a u n u s vestuvių pokylis
vyko Mountaigate Country Club.
Suėjime buvo daug svečių, at
vykusių ir iš tolimesnių vieto
vių. Svečiai buvo iš Čikagos,
Lemonto, San Francisco, Det
roito. Ontario, Kanados, Colųmbus, Ohio, Aspen, Colorado, Washington, D.C., New
Yorko, Indonezijos ir iš Floridos.
Puotą pravedė Viktorijos
pusbrolis Marius Polikaitis ir
Pauliaus draugas Mindaugas
Vygantas. Su duona ir druska
jaunuosius pasitiko Viktorijos
tėveliai Regina ir Allen Žvina
kiai ir Pauliaus tėveliai Arvy
das ir Aldona Kudirkai. Abiejų
jaunavedžių draugai ir drau
gės pašoko jiems tradicinę
„Sadutę" ir „Rezginėlę". Sve
čiai linksminosi iki gilios nak
ties. Visi giminės ir draugai linki
jaunavedžiams daug laimės jų
vedybiniame gyvenime. A.S.
senėjimo procesą. Jau yra pa
sisekę prailginti gyvenimo
laiką kai kurių organų, ir tai
yra pradžia, mokslininkai visa
tai pripažįsta. Šios teisėtos
pastangos gali nukentėti,
jeigu žmonės tikės, kad jau
yra vaistų prieš senėjimą.
Mokslininkai sutinka, kad
senėjimas nėra liga, kuri gali
būti pagydyta kokiomis nors
priemonėmis.
Greičiausia
senėjimas vyksta dėl per ilgą
laiką susidariusios žalos kūno
audiniams. Su laiku susidėvi
pagrindiniai žmogaus kūno
organai ir sistemos. Ši kūno
audinių ir sistemų susidė
vėjimų žala veda prie gerai
pažįstamų senėjimo ženklų —
raumenų ir kaulų praradimo,
sumenkėjusios klausos ir
regėjimo ir greitesnės galimy
bės susirgti. Mokslininkai
sako, kad jei ir pagrindinės su
senėjimu susijusios ligos ste
buklingai rytoj būtų pagydy
tos, žmonės vis tiek sentų ir
jaustų kūno pajėgumo men
kėjimą ir nepajėgumą atitai
syti pagrindinius kūno or
ganus.
Pavojingi šalutiniai po
veikiai. Žmonės išleidžia di
džiules pinigų sumas, pirkda
mi neaiškios vertės produktus,
o kai kurių priemonių vartoji
mas, kaip, pvz., bandymas
gydyti įvairiais hormonais,
gali būti pavojingas, sako
mokslininkai. Hormonų lygis
žmonių kūne — jų žmogaus
kūno gamyba — krinta su
amžiumi ir yra pagunda gal
voti, kad atstatant augimo
hormono kiekį (hgH), testos
terone, estrogen ir degydroepiondrosterone (DHEA), atsta
tys judrumą, seksualinį po
traukį ir sustiprins raumenis.
6 mėnesius trukusi studija su
10-čia vyresnio amžiaus vyrų
parodė, kad hgH injekcijos
sumažino kūno riebalų kiekį,
padidino raumenis ir suteikė
geros savijautos jausmą, bet
tik trumpam laikui. Nors kai
kurie hormonai gali efektyviai
būti naudojami kai kurių
negalavimų gydymui, bet joks
hormonas neparodė, kad gali
sustabdyti ar sulėtinti senėji
mo procesą, sako tyrinėtojai. O
kai kurie hormonai gali
iššaukti net rimtų neigiamų
šalutinių poveikių.
Augimo hormonas (hgH)
dažnai prirašomas sutvarkyti
augimo sutrikimus vaikams,
bet yra naudojamas kai kurių
suaugusių sumažinti riebalus
kūne ir padidinti raumenis.

Jaunieji Viktorija ir Paulius Kudirkos.

Šis hormonas gali sukelti
įvairius auglius suaugusių
žmonių
organizme.
Kiti
negatyvūs poveikiai: „carpal
tunnel syndrome", per greitas
kaulų augimas, diabetas,
inkstų problemos, širdies ir
plaučių negalavimai ir anksty
va mirtis. Kiti Jaunystės" hor
monai, tokie, kaip DHEA,
testosterone ir estrogen, gali
irgi padidinti riziką gauti
krūties ar prostatos vėžį.
Visas tų hormonų poveikis
ilgesniam laikui nėra žino
mas, nėra ištirtas. Per 50
metų
buvo
studijuojama
„estrogen replacement therapy" moterims ir daug rūpesčio
sukėlė paskutinės studijos. O
kitų hormonų poveikiui nu
statyti nėra padaryta panašių
studijų ir mokslininkai sako,
kad jie nežino, kaip jie veikia.
Nėra stebuklingų tablečių.
Tie, kurie skelbia, kad se
nėjimą išgydo stebuklingais
būdais, sako, kad imant
„antioxidant
supplements",
kaip vitaminus E, C ar beta
carotene, gali sustabdyti se
nėjimą ir prailginti gyvenimą
iki 120 metų. Tačiau moks
lininkai teigia, kad tyrimai su
žmonėmis davė mažai įro
dymų, kad „antioxidant sup
plements" sulėtina senėjimą
ar sumažina ligas dėl am
žiaus.
Dieta, kurioje yra daug
„antioxidant", kaip vaisiai ir
daržovės, gali sumažinti riziką
susirgti ligomis, tokiomis kaip
vėžys, širdies ligos, katarakta
ar raumenų atrofija, bet kai
kurie „supplements" gali tu
rėti žalingų šalutinių povei
kių. Pvz., labai didelės dozės
vitamino E ir selenium gali su
kelti kraujavimą, o beta
carotene gali padidinti riziką
susirgti vėžiu.
Nereguliuojamas pasaulis.
Federalinė valdžia paprastai
nereguliuoja „supplements" —
vitaminų ir pan. produktų bei
jų stiprumo. Jų švarumas ir
tiksli dozė nėra tikrinami.
Vyresnio amžiaus žmonės
ypač gali būti paveikti per di
delės dozės ir gauti neigiamų
poveikių. Nors mokslininkai,
kurie mano, kad nėra prie
monių sustabdyti senėjimą,
neišvardina tų, kurie skelbia,
kad senėjimą galima sustab
dyti, kad galima atjaunėti. Jie
kaltina, kad American Academy of Anti-Aging Medicine
organizacija yra atsakinga už
eilinių žmonių klaidinimą, o
taip pat ir kai kurie medikai

bei mokslininkai, kurie klai
dingai tiki, kad jau egzistuoja
technologija, galinti s u s t a b 
dyti senėjimo procesą. Yra kri
tikuojama, kad
American
Academy of Anti-Aging Medi
cine sukūrė net kažkokią me
dicinos šaką prieš senėjimą,
nors to nepripažįsta American
Board of Medical Specialties
arba American Medical Association. Tuo tarpu American
Academy of Anti-Aging Me
dicine prezidentas atsikerta,
kad jo grupė susilaukė kri
tikos iš gerontologų dėl to, kad
vyksta politinė kova, kas kon
troliuos senėjimo procesą.
Pagal jį, The National Ins
titute on Aging su maža bran
duoline mokslininkų kritikų
grupe jau prieš dvejus metus
pradėjo žeminti visą prieš
senėjimą nukreiptą procesą.
American Academy of AntiAging Medicine prezidentas
sako, kad jo grupė turi 10.500
narių 65-kiuose kraštuose ir
apie 1,000 d a k t a r ų ir kitų
sveikatos srities specialistų,
kurie darbuojasi gyvenimo
prailginimo
ir
gyvenimo
pagerinimo medicinoje.
Trilijono dolerių industri
ja. Gerontologija yra trilijono
dolerių industrija, sako Ame
rican Academy of Anti-Aging
Medicine vadovas. The Na
tional Institute on Aging yra
išleidęs 9.4 bilijono dolerių iš
viešųjų fondų, ieškodamas at
sakymų į senėjimo problemas
ir nėra suradęs vaistų ar tera
pijos, kuri galėtų panaikinti
kūno degeneraciją senėjant.
Tačiau jo oponentai sako, kad
jis nenori ar negali atskirti
pagrindinių senėjimo procesų
ir ligų, kurios siejasi su senu
amžiumi.
Jeigu „anti-aging t r e a t ments" gali būti dabar neefek
tyvūs, mokslininkai tiki. kad
tikrieji atsakymai ir senėjimo
procese bus rasti ateityje per
„genetic engineering*', „stem
cells", „genatric medicine" ir
terapinius vaistus. Moksli
ninkai, kurie yra n u s i s t a t ę
prieš žmogaus a t j a u m n i m o
priemones, entuziastingai nu
siteikę dėl dabar vykstančių
ieškojimų. O mes, p a p r a s t i
žmones, būkime atsargūs ir
nesistenkime atjaunėti, nes
tos galimybės d a r
nėra.
Geriau klausykime savo dak
tarų ir imkime tik jų išrašytus
vaistus bei jų rekomenduoja
mus vitaminus.
Naudotasi įvairia informacija

„DRAUGAS" - MANO DIDŽIOJI MEILĖ IR GRAINIO LIEPA
Tai Irenos Regienės žo
džiai, pasakyti spalio pabaigo
je, jai oficialiai atsisveikinant
su „Draugo" dienraščio redak
cija, su kuria jos gyvenimas
buvo susijęs pastaruosius be
veik keturis dešimtmečius.
Sakau - oficialiai, nes kolegė
Irena išeina j pensiją, bet ne
išeina iš ..Draugo". Ji ir toliau
talkins vyr. redaktorei Danutei
Bindokienei ir tvarkys savo nu
mylėtų skautų medžiagą.
„Su 'Draugu' susipažinau
vos atvykusi į Ameriką po II
Pasaulinio karo. Nuo to laiko
esu jo skaitytoja, - pasakoja
Irena Regienė. - Pradžioje su
tėvais apsigyvenome Californijoje, Los Angeles. Jau bū
dama studentė, buvau labai
aktyvi visuomenininke. Pirmiau
sia griebiausi spaudos plati
nimo tarp naujai atvykstan
čių. Platinau 'Draugą' ir rin
kau jo prenumeratą. Kai 1952
m. atvykau į Čikagą, su Algiu
Regiu sukūrėme šeimą. Toliau
buvau nuolatinė Draugo' skai
tytoja ir prenumeratore. Kai
mūsų vaikiukai - Algis. Linas
ir Audrius - paaugo, nuo 1964
m. redagavau skautų puslapį",
- dalijasi prisiminimais Irena
Regienė.
Jaunystėje ji Wiurzbergo.
Vokietijoje, universitete studi
javo literatūrą, kalbas, meno
istoriją ir senovės archeologi
ją, gal todėl su ja visada įdomu
bendrauti. Ji kupina informa
cijos, įspūdžių, jos gyvenimiš
ki pastebėjimai originalūs, ji
moka pastebėti iš paviršiaus
nematomus dalykus, paslėptą
mintį, pažiūrėti neįprastu
kampu. ..Draugo" vynausioji
redaktorė Danutė Bindokienė
sako. kad jeigu reikėjo kokios
nors rašinio herojaus, straips
nio autoriaus ar išeivių vei
kėjo bet kuriame Amerikos
krašte pavardės, visada galė
jai ją sužinoti Irenos Regienės

..archyve". Ji buvo savotiškas
žinynas.
Šeimos jaunimui augant
mama įsijungė į skautų veik
lą, deste lituanistinėje mokyk
loje ir Pedagoginiame institu
te. „Ireną pirmiausia matau:
mokytoją, skautę ir redak
torę". - trumpai apibūdina ją
Danutė Bindokienė.
Iki 1980 m. Irena Regienė
bendradarbiavo su ..Draugu"
kaip savanore, negaudama
atlyginimo, o 1980 m. tuometi
nis vyriausiasis redaktorius
kun. Pranas Garšva ją pasi
kvietė redaktore nuolatiniam
darbui. Ji toliau veda skautų,
tvarko ateitininkų, sporto, tel
kinių, šeimų skyrius, „Tėvy
nės žvaigždutę" vaikams, vė
liau perėmė renginių kalen
dorių. Kiek vedybų ir mirčių
aprašymų praėjo pro jos ran
kas! Ir pati apraše daug vestu
vių ir amžinybėn palydėjimų,
mokslo baigimo švenčių.
Čia praėjo 22 kolegės
gyvenimo ir darbo metai.
.,'Drauge' suaugau, -juokauja
Irena Regienė. - Čia buvo įdo
mus štabas: Kazys Bradūnas,
Kazytė Bradūniene, rašytojas
Česlovas Grincevičius, žurna
listas Algirdas Pužauskas,
kun. Vytautas Bagdanavičius,
Juozas Masilionis, Bronius
Kviklys ir kt. Tai buvo vyriš
kas kolektyvas. Pietų pertrau
kėles praleisdavom vadina
mame 'bunkeryje', susėdę ratu
aplink stalą. Bradūnas skaity
davo poeziją, vyrai politikuo
davo, prisimindavo jaunų die
nų nuotykius. Būdavo labai
įdomu ir visuomet pakili nuo
taika. Mes laukdavom tų
priešpiečių. Paskui pamažu
visi išėjo į pensiją. Juos pa
keitė Mykolas Drunga, Auš
relė Liulevičienė, Jonas Šoliūnas, Vytautas Radžius, Agnė
Kižienė, Aldona Zailskaitė,
Dana Karužienė. Keitėsi ir

PEDAGOGAS JUOZAS PLAČAS:
GYVENIMAS, IDĖJOS, DARBAI
2002 metais išleista nauja
docento dr. Jono Dautarto knyga
„Pedagogas Juozas Plačas:
gyvenimas, idėjos, darbai".
Knygos autorius, Vilniaus
pedagoginio universiteto Pe
dagogikos katedros docentas
J. Dautartas, nuo 1996 m.
nuolat stažuojasi JAV, Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre
Čikagoje, kur tyrinėja egzodo
pedagogiką. Autorius y r a
parengęs ir išleidęs biblio
grafinę rodyklę apie iškilaus
lietuvių išeivijos pedagogo
Domo Veličkos darbus - „Pe
dagogo Domo Veličkos kūrybi
nis palikimas" (Čikaga, 1997),
monografiją
„Lituanistinio
ugdymo JAV būklė ir per
spektyvos" (Čikaga. 1998),
chrestomatiją „Lietuvių išei
vijos pedagoginė mintis" (Či
kaga, 2001) bei parengęs pub
licistinę knygelę ,Jaunystę sve
tur palydėjus" (Vilnius, 1999).
2001 - šiais metais JAV
Lietuvių bendruomertė šventė
savo auksinį jubiliejų - 50ties metų gyvavimo ir veiklos
sukaktį. Tiek pat metų JAV
gyvuoja lituanistinės mokyk
los. Jos, pasak iškilaus lietu
vių išeivijos pedagogo J Pla
čo, buvo ir bus stiprus lietu
viškumo išlikimo pagrindas.
Pragyvenęs JAV, Čikagoje
gerą pusšimtį metų, peda
gogas pašventė juos litua
nistinei mokyklai ir lietuviško
jaunimo ugdymui. Visas J.
Plačo gyvenimas ir veikla su
sieti su jaunosios kartos ugdy
mu, tautinio sąmoningumo ir
tautinio atsparumo skiepi
jimu.
Knygoje „Pedagogo Juozo
Plačo gyvenimas, idėjos, dar
bai" pateikiamos svarbiausios
J. Plačo gyvenimo ir veiklos
datos. J jo darbų bibliografiją
įtrauktos knygos - vadovėliai,
taip pat straipsniai, ats

Irena Regienė, apsupta savo šeimos vyrų: (iš kaires) Algis Regis vyresnysis, sunūs Algis, Linas ir Audrius.

'Draugas'. Vienokios temos lią Augūnienę, Julių Veblaitį,
buvo, kai Lietuva buvo oku Juozą Šulaitį, Alfonsą Naką,
puota, ir kitokios tapo, kai Izabelę Žmuidzinienę, Liudą
Lietuva atgavo nepriklau Žiaugrienę, Joną Urboną,
somybę. Keitėsi temos, nes Mečį Šilkaitį, St. Sližį, Zitą
keitėsi gyvenimas. Redak Petkienę, Aldoną Prapuolenytoriui Pranui Garšvai mirus, tę, Alfonsą Petrutį, Igną Me
ir 'Draugą' perėmus vyr. re džiuką, Kaunelienę, Vytautą
daktorei Danutei Bindokienei, Kasniūną, Stasį Garliauską,
įsijungė Daiva Švabienė, Da Zigmą Grybiną, Joną Daugėlą,
lia Sokienė, Emilija Andru- Stasę Bajalienę, Ireną Alanlytė, Dalia Badarienė, ir šian tienę. Jūratę Pečiūrienę ir kt.
dien redakcijoje dirba vienos Teko tvarkyti ir Lietuvos Vy
moterys. Iš 'Draugo' tapo čių skyrių, kai jį redagavo
'Draugė'".
Emilija Pakalniškienė, o vė
- Kas buvo Jūsų korespon liau - Regina Juškaitė-Švobiedentai, tie žmonės, kurie J u m s nė. Labai vertinau ateitininkų
puslapio ilgametį redaktorių
talkino? - klausiu.
Liną
- Mano autoriai labai kei a.a. Joną Žadeikį,
tėsi, bet medžiagos trūkumo Kubilienę ir Laimą Šalčiu
niekada nebuvo. Visiems bu vienę. Taip pat ir „Tėvynės
vusiems bendradarbiams no žvaigždutės" redaktorių mok.
rėčiau padėkoti, juos prisi Juozą Plačą; „Moters gyveni
menu su šiluma. Sporto pa mo" puslapio redaktorę Stasę
grindiniai bendradarbiai buvo: Semėnienę. Skautų puslapį
Vytautas Grybauskas, a.a. Vy padėjo užpildyti Juozas To
tautas Kriaučiūnas, a.a. Jonas liušis, Bronius Juodelis, Alė
Juška, Elvyra Vodopalienė, Namikienė ir kt.
Algirdas Bielskus, Edvardas
Ir pati Irena Regienė buvo
Šulaitis, Sigitas Krasauskas iš gausybės straipsnių autorė.
Kanados, Rimas Gedeika, a.a. Būdama lituanistinės mokyk
Kazys Baronas iš Vokietijos, los mokytoja rašė apie tas mo
Indrė Tijūnėlienė,
Liuda kyklas bei įvairius jų ren
Rugienienė ir kt. Lietuviškų ginius. Priklausydama Illinois
telkinių bendradarbių sąrašas Lietuvių respublikonų lygai,
būtų ilgesnis negu visų šven rašė apie tos lygos veiklą ir
tųjų litanija. Kai kurių pa renginius. Būdama klaipėdiš
vardžių nebeprisimenu. Stai kė, niekada neužmiršo Ma
giai paklausta galiu paminėti: žosios Lietuvos problematikos:
Reginą Sabaliūnienę, Rožę rašė apie įvykius Lietuvių
Ražauskienę, Antaniną Rep evangelikų „Tėviškės" parapi
šienę, Jurgį Janušaitį, Reginą joje; apie Mažosios Lietuvos
Juškaitę-Švobienę, Algį Zapa- draugijos veiklą ir renginius.
racką, Reginą Gasparonienę, Nuolat pranešdavo apie Čika
Stasę Pautienienę, Janiną Mi gos Šv. Kazimiero lietuvių
liauskienę, Balį Rociūną, Da kapinėse rengiamas tradicines

iškilmes - Vėlinių ir kapų
puošimo bei mirusiųjų ir vete
ranų (Memorial Day) pager
bimo
šventes.
Būdama
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio valdybos narė,
rašė apie jo suvažiavimus, Til
žės akto minėjimus ir kt. veik
lą. Lietuvai laisvėjant, pasau
lyje nuskambėjo lietuvių bu
riuotojų per Atlantą žygis,
kurį sekė ir plačiai „Drauge"
aprašė Irena Regienė.
Žinodama labai patrio
tišką Regių šeimos nusiteiki
mą, klausiu kolegę Ireną
Regienę, ar nesunku buvo auk
lėti vaikus lietuviška dvasia.
- Mes neturėjome jokių
problemų - iš pat mažens šei
moje kalbėjome tik lietuviškai,
- sako mama Irena. - Ang
liškai jie pradėjo mokytis tik
nuėję į darželį. Mes - lietuviai,
- taip jie buvo auklėjami. Ir
šiandien visi kalba ir rašo
lietuviškai, tik kartais kokia
nosinė pakliūva ne ten, - šyp
teli ji, o aš prisimenu „Mar
gučio" ilgametės darbuotojos
Dalios Sruogaitės, pernai išvy
kusios gyventi į Lietuvą, iš
leistuvinę kalbą. Ji pasakojo,
kad jos geriausias d r a u g a s
išliko Audrius Regis, k u r i s
paaugliu atėjo į šį radiją ir
vėliau savo gyvenimą susiejo
su radiju. Audrius ir šiandien
rašo jai gražius laiškus. Todėl
mamos prašau papasakoti
apie kitą šeimos žiniasklaidos
darbuotoją, jaunylį Audrių.
- „Margučio" radijuje Aud
rius pradėjo lankytis nuo 8 m.
Jis ten ir užaugo. Vaikų drau
gų praktiškai ir neturėjo.

DRAUGAS. 2002 ir. lapkričio 9 d., šeštadienis
..Margučio" štabas buvo jo pati spaudos technika bei ap
draugai. J i s dabar dirba ..Voi- linka. Kai Irena Regienė atėjo
ce of America" radijuje Va į ..Draugą", čia kompiuteriai
šingtone. J o gyvenime buvo dar nebuvo žinomi. Redak
tiktai
radijas.
Vaikystėje toriai dirbo su rašomosiomis
namie, garaže, būdavo pasi mašinėlėmis, o laikraštis buvo
daręs tokią pseudostudiją ir renkamas linotipu ir laužo
vesdavo laidas, o mes su tėvu mas švino eilutėmis.
turėjom sėdėti ir klausytis.
„Mes vienmečiai' su tuo
Beje. ..Margučiui" talkino ir medeliu, - rodo Irena Regienė
abu vyresnieji jo broliai.
pro redakcijos langą į kun.
sodintą
Ir čia dar ne visi Regių Viktoro Rimšelio
parkelį,
kur
tarp
eglių
pra
šeimos žurnalistai. Prieš karą,
atlikęs karinę prievolę Lie sišviečia jau belapis plačiaša
tuvos policijos mokykloje, Al kis skroblas. - Kai atėjau, tai
gis Regis vyresnysis, studijuo buvo stiebelis su 3 šakelėm.
damas Vytauto Didžiojo uni Pirmajai šalnai užėjus, visi
versitete Kaune, buvo ir žino medžiai buvo su lapais, o jis
mo kultūros žurnalo „Naujoji paklusniai savo lapukus nu
Romuva"
a d m i n i s t r a t o r i u s . siėmė, pasibarstė aplinkui ir
Amerikon atvyko
žurnalo stovėjo nuogut nuogutėlis. Ir
siunčiamas į 1939 m. Nevv taip mes abu augom"...
Yorke vykusią Pasaulinę pa
- J u m s reiktų rašyti prisi
rodą. Beplaukiant laivu kilo II minimus apie „Draugą", Pasaulinis karas. Nebegalė raginu Ireną Regienę. IŠ tiesų,
d a m a s grįžti Lietuvon, tęsė visi rašo „Draugui", o kas
studijas Marianapolio kolegi parašys apie „Draugo" uni
joje, ten dėstė lietuvių kalbą, kalią 93 metų istoriją?
istoriją ir redagavo „Studentų
„Tikiu, kad 'Draugas',
žodį". Baigęs kolegiją, savano nuolat pasipildydamas nau
riu įsijungė į JAV kariuo jais skaitytojais ir atsijaunin
menę. Dalyvavo Europos lais damas naujais darbuotojais,
vinimo veiksmuose, tikėdama gyvuos dar ilgus metus. Su
sis po karo grįžti tėvynėn. nostalgija prisimenu tuos 22Deja, ten įsiviešpatavo sovie jus metus su 'Draugu', kuris
tinė okupacija. Teko grįžti į buvo mano didžioji meilė, o
Ameriką, čia studijuoti, gy taip pat ir 'Grainio liepa' ", venti ir jungtis į Lietuvos lais liūdnai baigia pokalbį Irena
vinimą. D a b a r „Drauge" ir Regienė. Žinoma, po 40 metų
kitoje spaudoje dažnai išvysi keisti gyvenimo būdą nėra
ir Algio Regio rašinius.
paprasta.
Irenos Regienės biografija
Šviesių ir kūrybingų pen
- tai „Draugo" pastarųjų sininkės dienų, - linki visas
dešimtmečių istorija. Jos aki redakcijos kolektyvas.
vaizdoje keitėsi ne tik istori
nės aplinkybės ir temos, bet ir
Audronė V. Škiudaitė

REMKIME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ

u

-

Lapkričio 27 d., 7 vai. vakare, Padėkos d i e n o s iš
vakarėse, prez. V a l d o A d a m k a u s rėmėjų komitetas
ruošia pokylį Willowbrook Ballroom didžiojoje salėje.
Bus pietūs su šaunia programa, kurią atliks vienas iški
liausių Lietuvos dainininkų. Visi maloniai kviečiami.
Vietos užsakomos tel. 708-839-1000. Auka $50.

AR BUS PASTATYTAS PAMINKLAS DIDIESIEMS LIETUVOS KĖLĖJAMS?

pindintys svarbiausias J.
Plačo pedagogines idėjas, jo
išgyvenimus bei rūpesčius dėl
lietuvių išeivijos vaikų moky
mo ir auklėjimo.
Apie visiems žinomą ir
gerbiamą pedagogą, daug
metų dirbusį JAV LB Švieti
mo taryboje, Mokytojų sąjun
goje, lituanistinių mokyklų
vadovu, nemažai rašyta perio
dinėje spaudoje. Tad daugybė
publikacijų, atspindinčių jo
gyvenimą, įtraukta į minėtą
bibliografiją. Didelę knygos
dalį sudaro paties J. Plačo
pedagoginiai, literatūriniai ir
publicistiniai straipsniai. (Jų
kalba ir stilius nepakeisti.)
Knyga gausiai iliustruota
nuotraukomis ir kitais doku
mentais iš J. Plačo gyvenimo
ir veiklos.
Knygą redagavo Stasė
Petersonienė (Pedagoginis li
tuanistikos institutas Čika
goje). Recenzentai: Jonas Rač
kauskas, prof. dr. (Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras
Čikagoje) ir Vladas Rajeckas,
prof. habil. dr. (Vilniaus peda
goginis universitetas). Spaus
dinta Jungtinėse Amerikos
Valstijose, finansuojant Lie
tuvių fondui.
Vitahja Pulokienė

Vilniaus pasvaliečių ben
drija sudarė Visuomenės ko
mitetą, kuris rūpinasi iš Pas
valio krašto kilusių inžinie
riaus Petro Vileišio (18511926), daktaro Antano Vileišio
(1856-1919) ir teisininko, Ne
priklausomybės akto signata
ro Jono Vileišio (1872-1942)
atminimo įamžinimu, jų idėjų
puoselėjimu. Komitetui va
dovauja Jono Vileišio anūkė
Dalia Bobelienė. Jo sudėtyje —
mokslo, meno, verslo, bažny
čios, spaudos, švietimo, savi
valdybių atstovai.
Komiteto rūpesčiu, didie
siems Lietuvos kėlėjams Šv.
Mikalojaus bažnyčioje ati
dengta memorialinė lenta, su
rengti sukaktuviniai pami
nėjimai Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje bei Pasvalyje.
Petras Vileišis buvo žymus
kelių inžinierius, geležinkelių
ir tiltų statytojas, vienas pir
mųjų Lietuvos verslininkų ir
verslininkystės ideologų, vie
nas energingiausių lietuvių
tautos atgimimo žadintojų. Jis
turėjo aiškų planą, kaip pa
naudoti savo kapitalą ir pa
darė jį tautinio kultūrinio dar
bo Vilniuje materialine baze.
1901 m. įkūrė geležies dir
binių gamyklą, o 1904 metais
— spaustuvę, turėjusią nau
jausius to meto įrengimus
Kultūros židiniu Vilniuje tapo
P. Vileišio rūmai, pastatyti

1904-1906 m. Dar spaudos
draudimo metais P. Vileišis
rašė, rengė ir savo lėšomis lei
do mokslo žinių populiarinimo
knygas, įsteigė, redagavo ir
leido pirmąjį lietuvišką dien
raštį „Vilniaus žinios". Dien
raštis parengė dirvą Didžia
jam Vilniaus Seimui, pras
kynė kelią Lietuvių mokslo
draugijai. Jis buvo dosnus tau
tinei kultūrai ir švietimui, jo
mecenavimas tapo tvirtu ma
terialiniu ir dvasiniu pamatu,
ant kūno XX a. pradžioje kū
rėsi nepriklausoma Lietuva.
Brolio pradėtos Vilniaus
sulietuvinimo akcijos talkinin
ku buvo dr. Antanas, pirmo
sios lietuviškos mokyklos —.
Vilniaus lietuvių dviklasės
mokyklos — steigėjas, lietuvių
kultūros draugijų organizato
rius ir vadovas, lietuviškų
knygų medicinos bei higienos
žinioms populiarinti autorius
ir leidėjas.
Jonas Vileišis žinomas
kaip nuoseklus Vinco Kudir
kos bendramintis, demokra
tinių idėjų puoselėtojas, ak
tyvus Vilniaus kultūrinio
sąjūdžio dalyvis. Vasario 16osios akto bendraautorius ir
signataras, pirmųjų Lietuvos
vyriausybių narys, laikraščių,
jų tarpe ir „Lietuvos žinių"
steigėjas ir leidėjas, puikus
publicistas, vienas žymiausių
Lietuvos
savivaldybininku.

Lietuvos miestų sąjungos kū
rėjas, kultūros ir meno mece
natas.
O jeigu pasidairytume po
Vilnių, kiek ženklų, primenan
čių didžius Lietuvos kėlėjus,
galėtume surasti? Žvilgsnis
nukrypsta į Petro Vileišio rū
mus. Nei paminklo, nei muzie
jaus. Kaip visada, prisimena
mi prezidiumuose sėdėjusieji,
o darbininkai būna primiršti.
Todėl Visuomenės komiteto
atstovai susitiko su Vilniaus
mero pavaduotoju Vitu Mačiu
liu aptarti paminklo broliams
Vileišiams sukūrimo ir pasta
tymo Vilniaus mieste, skvere
tarp Gedimino prospekto ir
Odminių gatvės, klausimus.
Istoriškai svarbioje Vilniui ir
visai Lietuvai vietoje, pamink
las broliams Vileišiams ne tik
primintų jų gyvenimo vietas,
mokslo, kultūros, švietimo
įstaigų ir draugijų steigimą ir
veiklą, kovą dėl lietuviu kal
bos teisių bažnyčiose, bet ir
Lietuvos valstybingumo įtvir
tinimo darbus. Ši vieta — is
toriniai sostines p a m a t a i ,
saugo broliu Vileišių ir jų ben
dražygių gyvenimo ir didžių
darbų atminimą: čia. prospek
te ir prie jo prigludusiose
gatvėse. Katedros aikštėje
kryžiavosi visi žemiški keliai.
iš čia plėtėsi kultūrines ir
dvasines veiklos akiračiai Ant
daugelio namu sionų turėtų

būti Vileišių tautinės, kultū
rinės ar visuomeninės veiklos
ženklai.
Dabar, kada vyksta sos
t i n ė s atskirų vietų rekons
trukcija, naujai atgimsta su
kultūra ir istorija susijusios
vietovės, komiteto nuomone
tikslinga svarstyti šį klausi
mą, nuoširdžiai tikintis, kad
paminklo idėją palaikys ne tik
pasvaliečių bendruomenė, Vil

niaus savivaldybė, bet ir visa
Lietuva, pagerbdama didžius
Lietuvos kėlėjus. Broliai Vilei
šiai yra neatskiriamai susiję
su Lietuvos ir jos sostinės Vil
niaus atgimimu, jų veikla
labai plati, nuveikti darbai
labai svarbūs. Todėl jų nuopel
nai tautai ir valstybei turi
atsispindėti miesto panoramo
je, kuo arčiau jo širdies.
Mykolas Karčiauskas
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Siūto darbą
\Niudnu Washers Voded!
40.000 per yeai We need lOOcrcu*
Noenp necessarv Vv |] trajn. Mušt
have valiJ driver's license anj transportation. M U M h>e flueru in I

!. \ Mc.Mahoi Vfc'iodou Wu^f»ng
Chicago and S\A* aukee area.
Tel. N0O-S2U-6155.
Reikalingi d a r b u o t o j a i p a r 
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1.500 :ki $1.800.
Tel. «*01-218-7481.

Ieško darbo
Rita ieško bet kokio d a r b o su
grįžimu į n a m u s .
Galiu pakeisti slaugyti ligonius.
Vakuoju automobily
T e l 708-369-0338.

Ieškomi d a r b i n i n k a i valymo
Jarbanis. Turi turėti savo trans
portų ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.
S k a m b i n t i p<> 6 v.v„
tel. 815-43 u -0037.

paslaugos

El.FRTKOS
1VED1MA1-PATAISYMA1.
T u n u Cikados miesto leidimų.
Dirbu •hvtestyje Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJA S PUMPUTIS

\ m b c r construction Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding". atliekami c e m e n t o .
..plumbing'" bei kiti namų
remonto d a r b a i
.Licensed, i n s u r e d , hondt-d'
Skambinti Sigitui.
tel. 7 7 3 - 7 6 7 - 1 9 2 9 .

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms.
Galima gyvent; kartu arba
atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employmenl \gency
TeL 773-736-7900.

Discounted Airiine tickets from
Nev* York a n d Chicago to Vilnius
Fregata Travel
250 West 57 Street New York.
NV 10107 Tel. 212-541-5707.

A &S
HLMTINC.

2 4 HRS, 7 DAYS
77^531-1833
312-371-1837

FREE EST1MATE
Apšildymo ir saldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

STASYS

Vandens šildytuvai
Kaminai.
Gariniai boileriai
Centrine saidvmo sistema

Medžio d a r b a i , e l e k t r a .
•santechnika, g r i n d y s , d a ž y m a s . . .
Aukšta d a r b ų kokybė.
ž e m o s kainos.
ŽILVINAS
VENCIUS
coniructor

CONSTRUCr
IUCTION

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

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings".
..sotfits*'...deckV'...gutters".plokš
ti ir „shinele stogai; cementas.
d a ž v m a s . Tunu darbo draudimą
S. B e n e t i s , tel. 630-241-1912
Rūsių, virtuvių ir vonių
įrengimas. keramikos plytelės,
grindvs dažvmai iš lauko
ir vidaus.
Tel. 708-955-1392;
708-460-9338. Gintaras.

P r i i m u gyventi 1 ar 2
tvarkingus \ i d u t i n i o amžiaus
vyrus arba 2 senus ž m o n e s su
maitinimu ir gera priežiūra.
Tel. 7 7 3 - 3 8 6 - 6 5 8 8 .

PERMANErif STATUS IN
CANADA!!!

l i k už $X5 parduodamo-, buhių
tarkavimo mašinos
Duodame garantija. L'PS siunčiame
Į kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitu prekių Taip pat galite
užsisakyti ir nauiausia. 2(K)1 m.
..Visuotinę Lietuviu Enciklopediją".
Jaunimo eentre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —
5741 S. Mariem Ave.

Pokario partizanu dainos
ir lopšines komunistams.
Dainuoja A. Brunius diskuose ir
kasetėse. Atsiunčiu paštu.
Iel.773-517-4314:4459S.
1 rancisco Ave.. Chicago.
DL 60632.

Spcctol projraffi f o r car«gtv«rs,
nursej. P u t l u č i a i p r o g r a m for
t m c t i drtvers. coofcs a n d athcr
occxaaUai»t.
visit « w V M I M U * wttt* o**r
t ^ M O M t s a tfay
l ¥ W W . IfVMM^rVtl+Vt-9CCVICC C OfTI

CTS 7 7 3 - 2 3 7 - 0 0 6 6

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

K r a u t u v ė l ė „LIETUVĖLE

Tel. 847-845-3972.
Imigracinės ir vizų

GE/KCA ATSTOVYBL
2346 \ \ . 69th Street
T e l . 773-776-14X6

MAROLETTE
PHOTO
SUPPLY

•
•
•
•
•

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „caterea"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
3 5 0 N. C l a r k .
Chicago. I L 6 0 6 1 0
312-644-7750
p i r m . - penkt.

nuo
6 : 3 0 v.r. iki 5 : 3 0 v p . :

6 0 8 W Rooseveit.
Chicago IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6 : 3 0 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r iki 2 v.p p

VALGYK KUGELĮ!!!

/ Į '* te *n 0£*iCJL* r ei

• Parduodame, remontuojame
• ( "•atimyhė užsisakyti norima
• Įvairūs linansavimo būdai
k-l:70X-599-*68O. 630-774-11^2

RHKMFN\S RJP0GR\f V\B
IR NIBGfUANB

Sudėtis', tarfcuotos bulvės, pienas, lašinukai,
druska, p r i e s k o n i a i . 2 svarai t a r k u o t u bulvių
sudedama i indą,
įpilama p i e n o , i d e d a m a pjaustytu lašinuku,
druskos, p r i e s k o n i u ir sumaišoma. K e p a m a 1
vai. ( k a i t i n t o j e o r k a i t ė j e . V a l g o m a su g r i e t i n e .

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina

O'FLAHERTY
ftEALTOftS
& 8U1L0ERS. Inc.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRA2INA J O N A V l C l E N Ė
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonaviciusOhome.com

paslaugos

Al

TOMMUĄNAVI^SVaCVnGSR
GYVYBES DRALOVHS
Aeentas Frank Zapoliv ir Otf Mgr
Aukse S. Kane kalba lietuviukai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

Kirpėjų

-

ASTA T. MIKUNAS

Kraustymosi paslaugos
MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.
GEDIMINAS
708-387-9144

Salone „ M i r a ž a s " kirpėja
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus
vyrams ir moterims. Susitarus,
atvvksta į kliento namus. Salono
„ M i r a ž a s " tel. 708-598-8802;
n a m ų tel. 708-612-9524.

C

Mortgage

CENDANT
įvairūs

Always Wrth Flowers

Tel. 773-875-6232.
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininiu sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicinines
sąskaitos

4724 W.103 rd ST. O AK LAWN, EL 60453 • 708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGV AGENTŪRA • WWW.MAZEEKA.COM

A 3TA*> A L U A N C C M C M B E B

8011 Lincoln, Skokie

Ar jau
I užsiprenumeravote
„DRAUGĄ* ?
PRAi

1 švykšta birželio mėn.
Boston
29 d
Chicago
29 d.
Cleveland
27 d.
Detroit
27 d.
Los Ar.geies
28 d.
Newark
28 d.
New York
29 d.
Philadelphia
26 d
San Francisco 28 d.
Tampa
29 d
Toronto
29 d.
VVashmgton
29 d

Sugrįžta liesos men
14d
13d.
11 d.
11 d
11 d.
13 d.
14 d.
11 d.
13d.
12 d.
14 d.
13d.

"•%#:

TCESSSS
Tel. 718-423-6161; 800-778*647
Fax 718-423-3979
E-maH: vyttoursOear1hllnk.net
VVebsrte www.vytislotm.ooin

W 1 O»

MftAAtti

How easy is it to get fron^
i<
As easy as SAS., jįjį"~~~
'"
?4l.w»

OAitv

1

įN**:'

From Chicago we offer daily service to Vilnius
with a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via CoDenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS. you can earn mileage credit
with United's Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus™ frequent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
300-221-2350. Or visit usat
vvww.scandinavian.net

Atstovybė Čikagoje: Rita PenčyHene pencykwOaol.com
Bronė Garakauskienė bronebOaof.com

Tai - Jūsų laikraštis
WORt()

Chicago

Vietas galite užsisakyti ir kitomis dienomis. Kreipkitės:

40-24 235th Street
Douglsston, N Y 11363

LlTHUANlAN

V . ^ "

KELIONĖS l 2003 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ
VILNIUJE Finnair ir kitomis oro linijomis

8.17 PC ? 8545; 847-361-4194

m *> n «£ /

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

4315 W. 63 rd St, CHICAGO. EL 60629 • 773-735-3400
4724 W. 103 rd ST.. OAK LAWN. IL 60453 • 708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

'^3 — ir jūsų rankose puiki specialybė!

\ •£!,""' .

• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvines ir progines puokštes
(vestuvinių puokščių kortsuttavrnas — 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

BICENT IH3TJTRANGE AGBNCT

Sos moKykics studentai gali lankys
nemokamas anglų kalbos pamokas.
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas
pajamas — garmąs nemokamas apmokymas
T,C^

Nebrangiai išnuomojamas kam
barys viena: vvresnio amžiaus mote
riai Čikagoje Yra atskiras dušas ir
tualetas. Taip pat priemiestyje
išnuomojamas 1 miegamojo butas su
baidais 2 asmenų šeimai arba l ar 2
vvresnio amžiaus žmonėms.
Tel. 708-485-7609.
—

FINANSUOJAME NAMUS 4 6 V A I S T U O S E
MINDAUGAS 8 0 0 - 6 2 4 - 7 4 3 4
ldBubliauskafl@ebburnet.bom

Tik $ 8 5 .

B & DA — v i e n i n t e l e legali d a n t i s t ų asistentų
mokykla Okagoje, k u r i g a r a n t u o j a pagalbą
įsidarbinant

Butukai pensininkams.
Modemus, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis. Gražioje aplinkoje,
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje Pasinaudokite šia proga.
kreipkitės:
Vilią Maria, P.O. Box 155,
Thompson, CT 06277

Siūlo f i n a n s a v i m ą

Gyvenantiems Okagofe pristatymas į namus — NEMOKAMAS.
Gyvenantiems ne BJnois valstijoje, persiunčiame UPS.

Siūlo mokytis

Siūlo i š n u o m o t i

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. S415 j mėn. + „security"
Tel. 773-434-4543

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairiu nuy6avybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose

K I R P Ė J A , 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 Jd

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

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lavra, Diiiiois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

paslaugos

Landmark
properties

RIMAS STANKUS

Jei ni-r.ie pardu«i ai pirkti namas mieste
ar pne:"iesčiuose. kreipkitės Į DANLTlį
MAYER Pn)fesKXiaiiai ir
sa/imncai patarnauja nui> 19X6 m.
Nuosavybuj įkainavimas veltui.

STATE F A R M INSURANCE
DRAUDIMAI
Automobilio, namų.
gyvybes ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai
5710 U . 95 SL, O a k I . a w n
708-423-5900

Atstovių telefonai b u s paskelbti vėliau

SAS
It's Scandinavian

I
I
I

Bus. 773-229-8761
Res. 706-425-7160
Mooil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

DANUTĖ
MAYER

OnMK,

9^2 J

Tel.630-205-9262
P^er 773-260-3404
E-mail: awikults@usa.com
tvarus neMhojamas lutas:
' Nernokarnas Įkainavimas
' Nemokama nnkos anakze
" Pirkimas
* ParrJavmas
" Surandame
optimaliausią finansavimą

GREIT PARDUODA

New \ ision
Bus.: "08-361-0800
VoctMA 773*54-78211
Fax: 708-361-9618

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

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

Audrius Mikulis

r S i SI
SJ*?^.

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudo&te
mūsų patogiu ,.lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.

Draudimo

Parduoda

T e*ou paslaugas parduodant
ar perkant narrus. Putus.
žemesskiypą Veltui
lKa>no|u nekilnojamą
turtą Ganu tarpininkauti
gaunant finansine, paskelą

MIGLINAS TV

. . p l u m b i n g " . lauko d a r b u s .
Tel. 708-205-1046. Yvtenis.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

e l e k t r o s , d a ž y m o , staliaus.

Įvairūs
24 Hour I ov\ing
708.415. 1999
LIMON
Perkame
We Bu\
Sugedusius
Junk Cars
Sudau/>tus auto mobilius

Paslaugos

Nebrangiai atlieku

(vairūs
Priimu «\\enti vyresnio
amžiaus žmogų prie šeimos.
Atskiras kambary^, gera
priežiūra, skanus maistas
Tel. 7 7 3 - 9 3 4 - 3 0 9 2 .

N a m u r e m o n t o ir s t a t y b i n ė s

V ; i r < W v » r i »^>n^<:
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Prezidento rinkimai
Atkelta iš 1 psl. kokiu pa
grindu K. Bobeliu buvo leista
dalyvauti 2000 m. Seimo
rinkimuose.
VRK pirmininko pavaduo
tojas Viktoras Rinkevičius pa
reiškė, jog komisija nėra kalta,
leidusi K. Bobeliui kandi
datuoti į Seimą. „Komisija
neturėjo pagrindo netikėti as
meniu, jau trečią kartą renka
mu Seimo nariu", teigė V. Rin
kevičius.
Triukšmas dėl dvigubos K.
Bobelio pilietybės kilo praėju
sio mėnesio pradžioje, VRK
pradėjus kandidatų į prezi
dento postą registravimą. Ta
da paaiškėjo, kad K. Bobelis
JAV pilietybės galutinai nete
ko tik šių metų spalio 11-ąją.
Tą pačią dieną JAV ambasada
Vilniuje K. Bobeliui išdavė pa
žymą apie JAV pilietybės pra
radimą. Tik pateikus šią pa
žymą, jam buvo leista pradėti
rinkti rėmėjų parašus.

džia Konstitucijos 63-asis
straipsnis, nurodantis, kad
Seimo nario įgaliojimai nu
trūksta perėjus dirbti arba ne
atsisakius darbo, nesuderina
mo su Seimo nario pareigomis,
ir Seimo s t a t u t a s , kuriame
tarp išdėstytų Seimo nario tei
sių neįvardyta teise kandida
tuoti į prezidentus.
J. Petraičio teigimu, kan
didato veikla rinkimų kam
panijoje turėtų būti vertinama
kaip darbas, kurio atlygis —
prezidento postas ir didesnė
alga.
Jis žadėjo prašyti Seimo
Etikos ir procedūrų komisijos
pirmininko Algimanto Sala
makino atkreipti dėmesį į tai,
kad prezidento rinkimų kam
panijoje dalyvaujantys parla
mentarai esą naudojasi tarny
bine padėtimi, į susitikimus
su rinkėjais važinėdami tarny
biniais automobiliais ir savi
valdybėse pigiau arba nemo
kamai gaudami sales susitiki
Apie dvigubą p i l i e t y b ę
mams rengti.
nežinojęs k a n d i d a t a s
Be to, J.Petraitis teigė,
kaltina Lietuvos
kad VRK, kurios užduotis ne
institucijas
šališkai, objektyviai ir garan
Seimo nariai negali siekti tuojant lygias teises visiems
prezidento posto, Seimui pa organizuoti bei stebėti rinki
valdi Vyriausioji rinkimų ko mų procesą, negali būti neša
misija (VRK) yra šališka, o jos liška, nes yra pavaldi Seimui,
išduoti rinkėjų parašų rinki o dauguma kandidatų į prezi
mų lapai pažeidžia piliečių dento postą yra Seimo nariai
teises, teigia prezidento posto ir net Seimo pirmininkas.
siekiantis Australijoje gimęs
Anot J.Petraičio, nėra nu
teisininkas Juozas Petraitis.
matyta mechanizmo, kaip už
Jis savaip aiškino Konsti protestuoti VRK sprendimus.
tuciją ir Seimo statutą, nusta „Ką reikėtų daryti, jei Vy
tančius Seimo narių teises ir riausioji rinkimų komisija
pareigas. Anot J. Petraičio, sugalvotų užregistruoti kandi
parlamentarams
dalyvauti datu į prezidento postą Vladi
prezidento rinkimuose nelei mirą Putiną ar Aleksandrą

Lukašenką" , klausė J. Pet
raitis.
J i s piktinosi, kad VRK
neteisėtai reikalavo rinkėjų
parašų rinkimų lapuose nuro
dyti asmens, rinkusio parašus,
telefono numerį, nes taip esą
apribojamos galimybės įgy
vendinti savo konstitucines
teises tiems asmenims, kurie
nori prisidėti renkant para
šus, bet neturi telefono.
J. Petraitis VRK ketvirta
dienį įteikė jį remiančių rin
kėjų parašus, tačiau doku
mentų, įrodančių, jog jis nėra
Australijos pilietis, pateikti
nežada. J. Petraitis teigė Aus
tralijos pilietybės pagal šios
šalies įstatymus netekęs dar
1999 metais automatiškai, kai
jam buvo suteikta Lietuvos pi
lietybė. Jei J. Petraitis nepa
teiks VRK dokumentų, įro
dančių , jog jis nebėra šios val
stybės pilietis, jis gali būti ne
registruojamas kandidatu į
prezidentus.

Kauno ir Vilniaus valdžia tarėsi
dėl „dipolio" kūrimo

Sostinėje statomas
aukščiausias pastatas
Baltijos valstybėse

-Atkelta iš 1 psl. susiekimą:
padidinti važiavimo kelyje Vil
nius-Kaunas, paleisti greitąjį
traukinį, kuris keleivius iš
vieno miesto į kitą nuvežtų
per 40 min., taip pat bendrai
galvoti apie bendrą logistikos
centrą, gerinti oro uostų ap
linką, tobulinti verslo erdvę ir
informacijos sistemą. T a r p
bendradarbiavimo tikslų nu
matoma bendrai pristatyti ir
reklamuoti abu miestus turis
tams, kartu rūpintis miestų
aplinka.
Tuo tarpu Kauno socialli
beralai skeptiškai vertino di
polio kūrimo idėją. Kauno ta
rybos narys Konstantinas Pesenka teigė, kad šia idėją
„uzurpavo ir eksploatuoja li
beralai". K. Pesenkos nuomo
ne, Vilnius turės daugiau nau
dos iš tokio bendradarbiavimo
ir pagrindinės lėšos iš Europos
fondų vis vien liks sostinėje.
„Kaunas Vilniui reikalingas
tik dėl to, kad taptų milijoni
niu miestu", sakė sociallibe
ralas.
Kauno apskrities viršinin
kas socialliberalas Valentinas
Kalinauskas dipolio temą pa
vadino „priešrinkiminiu šou".

Lithuanian Mercy Lift pokylis
2002 m. Ateities Šypsenos a r t ė j a .
Šių metų pokylis vyks lapkričio 23 d,
Westin Hotel — 909 N. Michigan A v e n u e ,
Chicago, IL.

0

Prezidento rinkimų
„maratone" — dar trys
kandidatai
Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) penktadienį užre
gistravo dar tris kandidatus į
prezidentus — Lietuvos centro
sąjungos vadovą Kęstutį Gla
vecką, politinės partijos „Lie
tuvos krikščionys demokratai"
vadovą Kazį Bobelį ir televizi
jos humoro laidos „Dviračio
žynios" vedėją Vytautą Šerė
ną.
K. Glaveckas komisijai
pateikė 34,8 00, K. Bobelis —
46,920 o V. Šerėnas — 33,600
parašų.
(BNS, Elta)

„Reikia rūpintis kiekvieno re A t k e l t a iš 1 p s l . prekybos
giono plėtra ir stiprinti visus centrą, kurio plotas sudarys
regionus, be to, tarp Vilniaus per 23,000 kv. metrų. Jis bus
ir Kauno dar yra Kaišiadorių, skirtas aprangos, avalynės ir
Jonavos, Prienų ir kiti rajo šiuos gaminius lydinčių pre
nai", kalbėjo jis.
kių bei maisto prekybai.
Tuo tarpu Vilniaus meras
Visas statybas bus patikė
liberalas Artūras Zuokas tei t a atlikti Lietuvos statybos
gė, kad globalizacijos procese bendrovėms.
būtina vienytis. „Štai, Švedi
Pastato pamatai bus lieja
jos Malmės ir Danijos Kopen mi be sustojimo dieną naktį,
hagos miestai jau realizavę šią
kas parą reikės apie 1,000 ku
idėją bei veikia kaip vienas binių metrų betono.
ekonominis vienetas ir tai yra
Visus statybos darbus šio
vienas turtingiausių regionų je vietoje numatoma baigti
Europoje", sakė jis. Pasak sos 2004 m. kovą.
tinės mero, šiuolaikiniame pa
saulyje „primityvu kalbėti
* J a u d u m ė n e s i u s Klai
vien apie savo kiemo ribas". A. p ė d o s miesto m o k y k l a s ir
Zuokas teigė esąs įsitikinęs, vaikų darželius saugo nebe
kad sukūrus dipolį, 1.6 mln. žmonės, o signalizacija. Nuo
gyventojų t u r i n t i s regionas rugsėjo 1 d. bedarbiais tapo
„galėtų įgauti tam tikrą svorį 254 naktiniai sargai. „Ta jūsų
Europoje".
signalizacija dėl išdaužto lan
Pirmoji bendradarbiavimo go nesureaguoja, bet zvimbia
sutartis tarp dviejų didžiausių dėl prabėgusios žiurkės", tokia
Lietuvos miestų pasirašyta replika saugos tarnybai „Falck
Kaune šį pavasarį. Sutartį pa Security" buvo mesta vakar
sirašė liberalas A. Zuokas ir vykusiame Klaipėdos mokyklų
tuometinis meras sociallibe direktorių pavaduotojų ūkio
ralas Erikas Tamašauskas, reikalams pasitarime. Sutar
kuris šį pavasarį neteko mero tis su bendrove „Falck Securi
posto ir po kelių mėnesių pe ty" sudaryta 5 metams. Pasak
savivaldybės Švietimo įstaigų
rėjo į Liberalų sąjungą.

PADĖKA

Kviečiame viius dalyvauti LML lėšų telkimo pokylyje.
Vietas užsisakyti skambinant Laimai Jurkūnienei —
tel.: 708-354-4835 a r b a 312-814-8738. Pelnas skiriamas
vaikų dantų gydymui. Nuoširdžiai dėkojame LML rėmė
jams už dosnias aukas. Dėkojame už aukas.kurios buvo
kartu su loterijos bilietais, dėkojame ir už pokylio progos
aukas.
$1,000
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$300
$250
$200
$195
$150
$100

$50

$25
$20

Gražina Liautaud, IL.
Lithuanian Citizens' Society of Western Pennsylvania, PA ir Casimir ir Joan Oksas, IL.
Leonas Kriaučeliūnas Foundation c/o Irena
Kriaučeliūnienė, IL.
Dalia ir Martynas Trakis, IL.
J a n e s R. Jaskin, CA ir drs. Vidyasagar ir Najamani. Dharmapuri, IL.
David Savickas, MA
Lucina G. Kaufmann, VA, dr. Mindaugas ir
Lydia Griauzdė, IL.
Jonas Antanavičius, NY, Dalia ir Jurgis Anysas, IL, Eugenia Pakulis, DE, Donna ir Edward
Trimakas, W A Šarūnas Valiukėnas, IL, Jurgis
Prapuolenis ir Janine Tallat-Kelpsa, IL., Elona
ir Charles Haskell, IL, Richard M. Parker, DDS,
IL, ir Dalia Jodwalis, DDS, IL, Vaclovas ir Asta
Kleiza, IL, dr. Algis ir Violeta Paulius, IL.
Nijolė R. Zdanys, IL, dr. F. ir W. Kaunas, IL,
William Unakis, IL ir dr. Christopher ir Sylvia
Wenckus, IL, dr. Gedas ir Anita Grinis, WI.
Genie Irene Juodikis, IL.
Renius Dičius, IL.

L i t h u a n i a n Mercy Lift, P . O. Box 88, P a l o s H e i g h t s ,
IL 60463. Tel.: 708-9524)781. Taz ID #36-3810893.
Prašome aplankyti!
wiyw.LithxianianMercyLift.org a r b a
lithuanianmercylift@yahoo.com

m i r u s , skaudžioje n e t e k t y j e l i k u s i u s ž m o n ą S O 
F I J Ą i r v a i k u s bei k i t u s gimines, n u o š i r d ž i a i
užjaučiu.
Su a š a r a i r m a l d a
Cibas-Steponis

Cleveland

IVA
1 708-499 9861
kalba lenkilkai, angliškai,
Darbai įvairūs

SVS Taxi Co. ieiko v a i r u o t o j ų .
Geros sąlygos, galima uždirbti n u o
S650 ir daugiau per savaite
Skambinti Slavai 1-847 6 1 2 - 4 2 8 2

POLONI JA
1 7732821044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

KvieGame moteris darbams pinai ir
neortnai darbo savaitei gyvcnamu>4
patakpg valymui. Mokame grynais
kiekviena. dwna.
Minute Maid 7562 N. M**aufeee,
Chicago. R. 60631. 1-847-647- 0433.
Kabame »rusAai Klausti (urfaut arba
Leonido.

Reikalingi masažistai (vyrai ir m o t e 
rys) Paruošiame, padedame g a u t i
licen/i|a ir įdarbiname
1 847 948099* .vbj 1 847 1 M SS3«

CHEPOVS
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiikai, angliškai
vaikai ir seneliai

HALINA
1 708-453-5853 — kalba
lenkiškai, angliškai
įvairūs darbai

TURGUS
Auklės
9400 W. Foster Ave., « 2 0 5
LEONI0
2881 N MIKvaukee

1 773 395-8820
MARINA
1 * 4 7 329 0 2 0 2
kalba rusiškai, angliškai
namg, viešbučiu, parduotuvių
valymas • v i / u pratesimas • " a i d
to tax payer" mformaci|a dėl taksu
rnokeiimo • vaikai ir seneliai

kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai
American Polish Domestic
Employment Agency
1 773 342 6 7 4 4
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

A.tA.
ALGIRDO J. RIMO,
n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e ž m o n ą RAMUNĘ, s ū n u s
A N D R I Ų ir ALGIRDĄ, m o t i n ą BRONĘ R I M I E 
NĘ, artimuosius ir visus, kurie skaudžiai pasi
ges velionio n u o s t a b a u s sugebėjimo b u r t i žmo
nes b e n d r a m tikslui.
Virginija

ir Algimantas
Elona ir Rimas

Gureckai
Vaišniai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

PETKUS fc SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORMA
MARGjUETTE 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
Tel. 1-800 9 9 4 - 7 6 0 0

A.tA
ANTANUI RAUCHUI

www.petkusfuneralhomes.com

i š k e l i a v u s n e g r į ž t a n t , j o žmoną ALDONĄ, d u k r ą
LINĄ, seseris R E G I N Ą D A P K I E N E s u v y r u A L 
G I R D U ir NATALIJĄ V A Z N E L I E N E s u v y r u
J O N U , j ų š e i m a s , g i m i n e s ir k i t u s a r t i m u o s i u s
n u o š i r d ž i a i užjaučia
Sofija ir Stasys
ūkio tarnybos viršininkės Vio
letos Gembutienės, miesto val
džia taupumo sumetimais pa
sirinko saugos tarnybą, atsisa
kydama naktinių sargų. Taip
tikimasi sutaupyti 1.5 mln.
litų.

(K, Elta)

Džiugai

* Statistikos departamen
to
duomenimis,
žemiau
skurdo ribos Lietuvoje Šiuo
metu gyvena kas šeštas žmo
gus. Didžiausias skurdo lygis
yra kaime, mažiausias —
didžiuosiuose miestuose.
(R, Elta)

TERESA
1 773-545 3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

Valentinas Krumplis
1 773 9 9 2 2 2 1 0
lenkiškai, a n g l i š k a i

N e t e k u s brangaus

CHICAGO 1 773-476-2*45
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)

IEŠKANTIEMS DARBO
DALIA
1 773-247-6129 — kafca fctuvOai
1-312-371-4445 Namq valymas,
vaiku priežiūra, seneliai

Duktė Gražina

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

A. t A.
JUOZUI CffiUI

Eufemija

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, užjautusiems netekties momente, mirus ma
no Mamai Vandai B a r o n i e n e i . Dėkoju artimiesiems,
padėjusiems dvasiškai ir finansiškai, išlydint Mamytės
palaikus į gimtąją Lietuvą: kun. R. Adomavičiui, kun.
V. Rimšeliui, prof. K. Trimakui, dr. V. Nemickui, A.
Šmulkštienei, S. Jalionienei, pusseserėms M. Remienei
ir ses. Margaritai, D. Gradinskienei, A. Dobrovolskienei, B. A. Bindokams, V. G. Bubniams, Mušinskams, R.
Gurauskui, L. Krivickienei, R. R. Vilkams, S. Rutkaus
kui, B. Skipitienei, R. Gelažienei, Z. J. Pačesams, V.
Konteniui, 0. Žilinskienei, Malinauskams ir dienraščio
„Draugas" darbuotojams.

1 773-838 1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teises - CDL

ZITA
1 773-585-9067 — kaba Setuvškai
Seneliu priežiūra

NIKĄ
1 773-583-5888 — kalba
lenkiškai, angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

NINA
1-773-252-4700 — k a l b a
lenkiškai, angliškai,
2956 N. MiKvaukee, # 2 0 0
Vaikai ir seneliai

1 773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotom teises - CDL
6105 W . Belmont, Chicago, IL

MARCARET
1 708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8 6 3 2 W 145 St., C h i c a g o . IL

CAROLINA (ANITORIAL, Inc.
1-708-415-1211 •
1 708-837 8 9 0 4
Kviesti Eugeni|ukalba lietuviškai
viešbučiu kambariu tvarkymas
ir padaveios

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430 5700

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.
5200 W.95 St.
9900 W.143 St.
O a k Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Ave.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 VV. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 VV. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1 708 652 5245

