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Iš Lenkijos daug 
reikalaujama, bet ir ji 
nesidrovi reikalauti . 
Prieš dešimt metų 
paskutinis okupanto 
kareivis pasi traukė iš 
Lietuvos. 

3psl. 

J is iš užmaršties 
kėlė pavergtuosius 
baltus. Kaip išsivystė 
lietuvių kalbos dalys. 
Gausių šeimų sambūris 
Panevėžyje. 

4 psl. 

Kun. dr. Arvydas Žygas 
viešėjo Cicero, IL. 
„Draugo" knygynėlyje 
parduodama „Lietuvių 
enciklopedij a". 
Lietuvių tautodailės 
instituto suvažiavimas. 

6 psl. 

JAV įvykdys f inansinės pagalbos Lietuvos gynybai susitarimus 

Sportas 
' T a r p t a u t i n ė s mėgė jų 

l e n g v o s i o s a t l e t i k o s fede
r ac i j o s (IAAF) paskelbtame 
naujame planetos sportininkų 
populiarumo sąraše antras tarp 
pajėgiausių disko metikų te
bėra olimpinis bei pasaulio 
čempionas Virgilijus Alekna 
(1,323 taškai). 

* Rugsė jo 5-14 d. Švedi
joje v y k s i a n č i a m e E u r o p o s 
vyrų k r e p š i n i o č e m p i o n a t e 
dalyvaus 16 rinktinių, pirmaja
me rate paskirstytų į keturias 
grupes. Jos kovos ne tik dėl Se
nojo žemyno čempionų vardo, 
bet ir trijų kelialapių į 2004 me
tų Atėnų olimpines žaidynes. 

* JAV k r e p š i n i n k o Steve 
Woodbe r ry i e šk inys atsidūrė 
Kauno apygardos teisme. Bu
vęs dabartinio LKL čempiono 
Kauno ,.Žalgirio" krepšininkas 
skundžiasi dėl dalies neišmokė
to atlyginimo už 2001-2002 me
tų sezoną. JAV esančiam krep
šininkui klubas liko skolingas 
apie 100,000 JAV dolerių. Sko
los neneigė ir Arvydo Sabonio 
„Žalgirio" krepšinio centro rin-
kodaros direktorius Gediminas 
Navikauskas. J i s tikisi da r 
išspręsti šį reikalą ir viliasi, 
jog, „Žalgirio" vadovu t apus 
legendiniam krepšininkui A. 
Saboniui, finansinės klubo 
problemos susitvarkys. 
, , 

Naujausios 
žinios 

* K l a i p ė d o s uos t e išsi
liejo t e r š a l a i . 

* A p l i n k o s m i n i s t e r i j a 
skelb ia Baltijos kranto gelbėji
mo programą. 

* P a v o g t o s ž e m ė t v a r k o s 
bylos — n e v e r t i n g o s , teigia 
valdininkai. 

* L i e t u v o s k a i m o sody
bose sveč iavos i 30.4 p rocen 
tų d a u g i a u žmonių . 

N e d a r b a s L i e t u v o j e 
rugpjū t į i š a u g o iki 9.7 pro
cento. 

* V a g y s p a v o g ė Se imo 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Už indėlį tarptautinėse ope
racijose Lietuvai dėkingos Jung
tinės Valstijos šiemet įvykdys 
visus susitarimus dėl finansinės 
paramos, krašto apsaugos mi
nistrą Liną Linkevičių užtikrino 
naujasis JAV ambasadorius 
Lietuvoje Stephen Mull. 

„JAV nepaprastai vertina 
Lietuvos paramą koalicinėms 
pajėgoms Afganistane ir Irake", 

Krašto apsaugos minister i jos 
pranešime cituojami trečiadienį 
susitikime su minis t ru ambasa
doriaus S. Mull iš tar t i žodžiai. 

S. Mull teigimu, Lietuva yra 
patikima JAV sąjungininkė, įsi
pareigojusi gynybos reikmėms 
skirti 2 procentus bendrojo vi
daus produkto. 

Šiemet — ta i maždaug 1 
mlrd. litų. 

Politinės par t i jos pradėjo 

diskusijas dėl šio, 2000 metais 
ketveriems metams pasirašyto, 
sus i ta r imo skir t i gynybai ne 
mažiau 2 proc. BVP pratęsimo 
2004-2008 metams. 

Ambasadorius patikino, kad 
JAV įvykdys visas šiemet pasi
rašytas su ta r t i s dėl finansinės 
paramos. 

Birželio 30 d. KAM ir JAV 
atstovų pasirašyti susi tar imai 
numato, kad pagal Užsienio gin

kluotųjų pajėgų finansavimo 
programą Lietuva šiemet gaus 
12 mln. JAV dolerių vertės pa
ramą. 

Lietuva suspėjo pasirašyti 
ka r inės paramos s u t a r t i s su 
JAV iki liepos 1 dienos, kai JAV 
įšaldė karinės pagalbos progra
mas Lietuvai ir penkioms būsi
mosioms NATO narėms bei Ko
lumbijai, kurios nesutiko įsipa
reigoti neperduoti Tarp tau t i 

niam baudžiamajam teismui 
JAV piliečių. 

1 milijonas dolerių paramos 
bus išleista Lietuvos tarptau
tinių misijų logistiniam aprūpi
nimui. 

Už maždaug 11 mln. dolerių 
JAV Lietuvai pateiks daugiau 
kaip 70 įvairių modifikacijų vi
sureigių „Humvee", kurių civili
nė modifikacija žinoma „Hum-
mer" vardu, ir 8 priekabas. Stephen Mull 

Šiluvoje atidengtas Didysis altorius 
ir restauruotas paveikslas 

Ši luva (Rase in ių rajo
nas ) , rugsėjo 3 d. (Elta) — 
Prieš garsiuosius Švč. Mergelės 
Marijos gimimo, arba Šilinės, 
atlaidus Šiluvos bazilikoje ati
dengtas Didysis altorius su res
tauruotu stebuklinguoju pa
veikslu. 

Antradienį Švč. Mergelės 
Marijos gimimo bazilikoje buvo 
nuimti pastoliai, dengę Didžiojo 
altoriaus dalį. 

Nebe pirmus metus restau
ruojamoje bažnyčioje baigta 
dažyti centrinė altoriaus dalis. 
Gausiai lankomoje bažnyčioje 
maldininkai vėl galės gėrėtis 
meno kūriniais, mat visu gro
žiu nušvis ir šiemet restauruo
tas Didžiojo altoriaus Dievo 
Motinos su kūdikiu paveikslas. 

Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas, bažnyčios res
tauravimui šiemet skyręs 
110,000 Lt, numato ir kitais 
metais tęsti bazilikos interjero 
restauravimą. 

Šiluvos bažnyčios Dievo 
Motinos su kūdikiu paveikslo 
restauracija Nuke l t a i 5 psl . Sauliaus Venckaus 

Turizmo 
organizator ia i 

džiaugiasi 
sėkminga vasa ra 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Lietuvos turizmo agentūros 
džiaugiasi sėkminga praėjusia 
vasara ir teigia, kad būsima 
valstybės narystė Europos Są
jungoje (ES) turi teigiamos įta
kos turizmo verslo plėtrai — 
pirminiais skaičiavimais, šie
met Lietuvą aplankė maždaug 
dešimtadaliu daugiau užsienio 
turistų nei pernai. 

Prasti orai Lietuvoje skati
no aktyviau keliauti ir lietu
vius, kurie šiemet, kaip ir per
nai, dažniausiai ilsėtis vyko į 
Viduržemio juros kurortus. 

Nukel ta \ 5 ps l . 

Daugėja iš užsienio valstybių 
grąžinamų lietuvių 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Per aštuonis šių metų mėne
sius į Lietuvos pasienio kontro
lės punktus iš įvairių pasaulio 
valstybių buvo grąžintas 3,331 
Lietuvos pilietis. 

Tai 10 procentų daugiau nei 
pernai per tą patį laikotarpį, 
kai ne savo noru į Lietuvą buvo 
grąžinti 2.981 asmenys , pra
nešė Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT). 

Grąžinamų l ietuvių skai
čius pastaraisiais metais auga: 
2001 m. per 8 mėnesius grąžin
tųjų buvo 2.743, 2000 m. per tą 
patį laiką — 2.332. 

VSAT duomenimis, šiemet 
net 2.939 lietuviai grąžinti per 

oro uostų, dažniausiai Vilniaus, 
pasienio kontrolės punktus . 

1,252 Lietuvos piliečiai 
grąžinti dėl nelegalaus buvimo 
užsienio valstybėje, 751 — už 
tai , kad nelegaliai dirbo, 661 lie
tuviui nebuvo leista įvažiuoti į 
užsienio valstybes. 124 grąžin
tieji neturėjo pakankamai lėšų 
pragyventi. 

119 lietuvių buvo sulaikyti 
ir išsiųsti už tai, kad neteisėtai 
mėgino vykti per užsienio vals
tybių sienas, 40 bandė pasinau
doti svetimais arba suklastotais 
kelionės dokumentais. 

Pasienio apsaugos pareigū
nų duomenimis, sumažėjo 

N u k e l t a i 5 p s l . 

Lie tuva a t s i s a k o 
laisvos p r e k y b o s 

s u t a r č i ų 
Vilnius , rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Lietuvai tapus Europos Są
jungos (ES) nare, neteks galios 
laisvosios prekybos sutar tys su 
12 užsienio valstybių. 

Trečiadienį vyriausybė pa
prašė prezidento pateikti Sei
mui nutraukti laisvosios preky
bos sutartis su Bulgarija, Če
kija, Kroatija, Lenkija, Rumu
nija, Slovakija, Slovėnija, Tur
kija, Ukraina, Vengrija, Estija, 
Latvija. 

Taip pat bus nutrauktos su
tartys su Latvija ir Estija dėl 
prekybos žemės ūkio prekėmis 
ir apribojimų prekyboje panai
kinimo. 

2004 metų gegužę Lietuvai 
tapus ES nare, prekiauti Eu
ropoje bus galima be jokių mui
tų apribojimų, o importui iš ki
tų valstybių galios vienodi viso
je ES muitai. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Lie tuvos l inų 
pe rd i rbė ja i t r a u k i a s i 

į Kiniją 
Vilnius , rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Rugpjūčio pabaigoje prasi
dėjus linų ėmimui, išlenda jau 
ne pirmus metus valstybės linų 
pirminio perdirbimo įmones 
kankinančios problemos: koky
biškų žaliavų stygius ir vėluo
jantys atsiskaitymai. 

Tai verčia perdirbėjus 
griebtis a l ternatyvių verslo 
sprendimų: vieni ėmė gaminti 
biokurą, kiti — kooperuotis, o 
treti surado lino pluošto pirkėjų 
Kinijoje, trečiadienį rašo dien
raštis „Verslo žinios". 

Kelmės linų apdirbimo ben
drovė, sunkiai besutarianti su 
bendrininkais Lietuvoje ir ry
manti nežinioje, žada visą linų 
pluošto produkciją vežti iš Lie
tuvos. „Pradėjome bendradar
biauti su 5 Kinijos įmonėmis. 

N u k e l t a i 5 psl . 

Konsulų skandalą" gaubiantis 
paslapties šydas gali būti 

praskleistas 
Viln ius , rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Penktadienį numatytame 
Valstybės paslapčių apsaugos 
komisijos posėdyje gali būti pri
imtas sprendimas kreiptis į 
ekspertus dėl dalies slaptos in
formacijos, susijusios su „kon
sulų skandalu", paviešinimu. 

Tai Valstybės saugumo de
partamento (VSD) generalinis 
direktorius Mečys Laurinkus 
žurnalistams sakė po trečiadie
nį įvykusio susitikimo su Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto nariais. 

Susitikime, kuriame buvo 
svarstomas diplomatinio saugu
mo klausimas, dalyvavo ir už

sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis. 

Liberalų demokratų parti
jos atstovai yra ne kartą paragi
nę viešai paskelbti, dėl kokių 
priežasčių iš diplomatinės tar
nybos liepą buvo atleisti septyni 
konsuliniai pareigūnai dirbę 
Lietuvos atstovybėse ir konsu
latuose Rusijoje bei Baltarusi
joje. 

Raginimui paviešinti šią in
formaciją pritarė ir Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas. 

Penktadienį ši komisija ke
t ina svarstyti kai kurių iš tar
nybos priverstų atsistatydinti 

N u k e l t a į 5 p s l . 

J Vilnių atvežta unikali vertybe iš 
Vatikano Šv. Petro bazilikos loby
no. Tai tiara — svarbiausias ir įs
pūdingiausias popiežiškos galios ir 
prasmės ženklas. Visuomenė po
piežiaus Pijaus XI tiarą (trijų kara
liškųjų karūnų mitrą), simbolizuo
jančią trejopą žemiškąją popie
žiaus valdžią (Kristaus vietininko. 
Bažnyčios galvos ir „kunigaikščių 
bei karalių tėvo"), galės pamatyti 
rugsėjo 4-21 dienomis Taikomosios 
dailės muziejuje. Ši viena įspūdin
giausių vertybių iš svarbiausios 
pasaulio katalikų šventoves lobyno 
bus rodoma minint popiežiaus Jo
no Pauliaus II vizito į Lietuvą de
šimtmetį . Tomo Bauro ELTA i nuotr 

Žemės verčių 
žemėlapis bus 

p r a d ė t a s t a iky t i t i k 
ki ta i s meta i s 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Naujas žemės verčių že
mėlapis, pagal kurį nustatomas 
žemės mokestis, turėtų būt i 
pradėtas taikyti nuo kitų metų 
sausio 1 dienos. 

„Politinis sprendimas, kad 
jį reikėtų taikyti nuo 2004-ųjų, 
j a u priimtas. Norėjome tai pa
tvirtinti vyriausybės nutarimu, 
bet šiandien Seime vyko darbo 
grupės posėdis, kuriame pasiū
lyta įtvirtinti tai įstatyme. Šioje 
rudens sesijoje tai bus padary
ta", po vyriausybės posėdžio 
sakė finansų ministre Dalia 
Grybauskaitė. 

Anot jos, Registrų centras 
labai vėlavo paruošti žemės 
verčių žemėlapį, kuris turėjo 
būti baigtas jau praėjusiais me
tais , todėl toks žinybų nepasi
ruošimas privertė vyriausybę ir 
politikus apsispręsti, kad nauja 
mokesčio tvarka būtų pradėta 
taikyti tik nuo 2004 metų pra
džios. 

Pasaulio naujienos 
(FtemartSs AfP, Reuters. AP. intsrfa* ITAR-TASS, SMS 

žmšų agentorų pranešimais) 

. k . i 

K a r ą 
K U V I Į ; p a t e n k i n t a 

: ; iu<iaus t r a n z i t u . 

EUROPA 
Viena. Kinija pasiruošusi 

patvirtinti 1996 metais priimtą 
Jungtinių Tautų (JT) sutartį 
dėl branduolinių bandymų 
draudimo, trečiadienį Vienoje 
sakė Visuotinei branduolinių 
bandymų draudimo sutarčiai 
(CTBT) skirtos ta rp taut inės 
konferencijos generalinis sekre
torius Wolfgang Hoffmann. Ki
nija yra viena iš devynių vals
tybių, dėl kurių delsimo ši su
tartis negali įsigalioti. Dar trys 
iš jų, įskaitant JAV, sutartį pa
sirašė, tačiau jos dar nepatvir
tino. 

Briuselyje trečiadienį su
sitikę humanitarinės pagalbos 
Irakui rėmėjai išreiškė susirū
pinimą dėl blogėjančios saugu
mo padėties karo nuniokotoje 
valstybėje, kurios atstatymui 
jie ruošiasi skirti milijardus do
lerių. 

Pa ryž iu je vargšų kapinėse 
trečiadienį buvo kukliai palai
dotos 57-ios šią v a s a r ą per 
Prancūziją praslinkusios karš
čio bangos aukos, kurių kūnai 
savaičių savaites išgulėjo mies
to ligoninėse. Šią vasarą Pran
cūziją nusiaubusi karščio ban
ga nusinešė 11,435 žmonių gy
vybes. Tai at i t ikmens neturin
tis atvejis valstybėje, besidi
džiuojančioje savo sveikatos ap
saugos paslaugų kokybe. Maž
daug puse žmonių, kurių kūnų 
neatsiėmė artimieji, mirė sene
lių namuose. 

i JAV 1 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush trečia
dienį Nyderlandų premjerui 
Jan Peter Balkenende pareiš
kė, kad norėtų, jog Jungt inės 
Tautos (JT) atliktų svarbesnį 
vaidmenį Irake. Tai laikoma 
svarbiu JAV strategijos Irako 

atžvilgiu pokyčiu. G. W. Bush 
ant radienį pavedė vals tybės 
sekretoriui Colin Powell susi
tarti su J T Saugumo Taryba 
dėl naujos JT rezoliucijos, nu
matančios tarptautinių pajėgų 
įvedimą į Iraką, kur beveik 
kasdien rengiami partizaniniai 
išpuoliai prieš JAV karius. G. 
W. Bush taip pat sakė, kad 
Irako gyventojai turėtų no
rėti valstybės plėtros ir pelno, 
kurį gaus už parduotą naftą. 

V a š i n g t o n a s . JAV admi
nistracija galbūt bus priversta 
daugiau kaip per pusę suma
žinti ka r ines pajėgas I r ake , 
antradienį pranešė JAV Kong
reso biudžeto valdyba. Valdy
bos nuomone, tolimesnėje atei
tyje Pentagonas galės remti tik 
38.000-64,000 karių išlaikymą, 
o dabar jų čia tarnauja 150,000. 
Praneš imo rengėjai remias i 
tuo, jog Vašingtonui reikia per
skirstyti savo karinius ištek
lius, kad galėtų pasipriešinti 
kitoms grėsmėms. Tuo ta rpu 
dabart ines JAV administracijos 
kritikai mano. jog dabart inis 
JAV kontingentas Irake nepa

jėgia savarankiškai pasiprie
šinti smurtui ir jam reikia ak
tyvesnės taikių gyventojų pa
ramos. 

V a š i n g t o n a s . Irako atsta
tymo ir masinio naikinimo gin
klų paieškų planavimo proce
sas buvo skubotas ir su trūku
mais, rašoma slaptoje ataskai
toje JAV generolams, kurią pa
vyko gauti laikraščiui „The 
Washington Times". Praėjusį 
mėnesį JAV štabų vadų komi
tetui parengtoje ataskaitoje 
taip pat sakoma, kad preziden
tas George W. Bush bendrą 
„Irako karo strategiją, tikslus 
ir užduotis" patvirtino dar 2002 
metų rugpjūčio 29 dieną, ir viso 
planavimo metu palaikė glau
džius ryšius su Izraeliu, o vasa
rio viduryje apie karo planus 
informavo „pagrindinius Izrae
lio vadovus". Žinios apie ata
skaitą „Operation Iraqi Free-
dom Strategic Lessons Learn-
ed" greičiausiai sukels naują 
kritikos G W. Bush administ
racijai audrą dėl sparčiai didė
jančių Irako okupacijos išlaidų 
ir augančio žuvusių amerikie

čių karių skaičiaus. 
N e w Y o r k . Buvusi karo 

belaisvė Jessica Lynch pasirašė 
1 mln. dolerių sandėrį su Alfred 
A.Knopf, kuris buvusiai JAV 
kariuomenės eilinei suteiks ga
limybę skaitytojams papasako
ti savo istoriją. Knygą „I Am a 
Soldier, Too: The Jessica Lynch 
Story" parašys buvęs dienraščio 
..The New York Times" žurna
listas Riek Bragg. Dėl prastos 
sveikatos būklės 20 metų J. 
Lynch praėjusią savaitę su pa
garba buvo išleista į atsargą. 

V a š i n g t o n a s . JAV piliečių, 
kurie gimė ne Amerikoje, skai
čius 2002 metais padidėjo iki 33 
milijonų, trečiadienį pranešė 
JAV gyventojų surašymo valdy
ba. Jos duomenimis, ne JAV te
ritorijoje gimę amerikiečiai su
daro beveik pusę šios valstybes 
gyventojų prieaugio. Tarp vals
tijų, kuriose gyvena daugiausia 
svetimose valstybėse gimusių 
žmonių, pirmauja Kalifornija, o 
tarp miestų - Miami, FL. Ma
žiausiai tokių piliečių gyvena 
Mississippi valstijoje 52 proc. 
ne JAV gimusių amerikiečių 

atvyko iš Lotynų Amerikos, 27 
proc. — iš Azijos, o 15 proc. — 
iš Europos. 

IRAKAS 
Bagdadas . Pirmasis poka

rio Irako ministrų kabinetas, 
pakeisiantis nuversto Saddam 
Hussein režimo vyriausybę, 
trečiadienį oficialiai pradėjo 
darbą, žadėdamas įtvirtinti 
demokratinę savivaldą. 25 nau
josios vyriausybės nariai davė 
priesaiką, pasižadėdami tar
nauti valstybei ir jos žmonėms. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Ramala . V a k a r ų K r a n 

t a s . Palestinos savivaldos 
premjeras Mahmoud Abbas, 
kurio galimybėms veikti trukdo 
varžymasis dėl valdžios su 
Yasser Arafat, parlamentui pa
reiškė, jog yra pasirengęs palik
ti savo postą, jeigu jam nebus 
suteikta daugiau įgaliojimų 
Nesutarimai su prezidentu Y. 
Arafat žlugdo M Abbas pastan
gas įgyvendinti reformas, būti
nas JAV remiamam Artimųjų 
Rytų ..taikos gairių" planui 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ŠOKTI TAUTINIUS ŠOKIUS — TAI 

GYVENTI LIETUVIŠKOJE 
DVASIOJE 

ZITA PETKIENE 

Pasikalbėkite su bet ku
riuo lietuviškoje veikloje daly
vaujančiu jaunuoliu, greitai 
paaiškės, kad, be abejo, jisai 
yra dalyvavęs lietuvių tau
tinių šokių ratelyje, ir, ko 
gero, dar ir šoka! Ar žinote, 
kad šiomis dienomis veikia 
ypač daug jaunų veteranų 
grupių? Nėra klausimo, kad 
tautiniai šokiai yra vienas iš 
pagrindinių — ir dėl to svar
biausių — lietuvybės išlaiky
mo išeivijoje būdų. Tai gali 
tvirtinti kiekvienas tautinių 
šokių mokytojas, o tautinių 
šokių šventė — tai nekantriai 
laukiamas džiaugsmo ir lietu
viško vieningumo renginys, 
kurį kiekvienas šokėjas priva
lo patirti bent sykį gyvenime. 

Besiruošiant kitai Šokių 
šventei, kuri įvyks Čikagoje 
2004 m. liepos 3 d., Lietuvių 
tautinių šokių institutas š.m. 
rugpjūčio 10-17 d. surengė 
tautinių šokių mokytojų kursų 
savaite Dainavoje. Kursuose 
dalyvavo netoli 70 stovyklau
tojų, atstovaujančių 29 gru
pėms iš Kanados ir JAV. 

Malonu pastebėti, kad kur 
tik gyvena lietuviai, ten daž
nai įsisteigia šokių rateliai. Į 
kursus atvyko ne vien iš
garsėjusių grupių, kaip, pvz., 
„Grandies", „Spindulio", „Gran
dinėlės" ir „Gintaro" atstovai, 
bet taip pat ir mažesniųjų ir 
naujesniųjų grupių mokytojai, 
tokie, kaip Phoenbc „Saulės" 
vadovė Dalia Motiejūnaitė ir 
Vankuverio „Vėjo" atstovė 
Judita Raškauskaitė-Balcita. 
Atvyko mokvtoiai iš Toronto. 
Bostono, San Diego, Detroito, 
Lemonto, Denverio, Roches-
terio, Philadelphijos, Cleve-
lando, Hamiltono, Kansas 
City, Floridos, Madisono, New 
Jersey, Los Angeles, Omahos, 

Čikagos, Arizonos, Seattle ir 
kitur. Kursantai kruopščiai 
mokėsi ir nagrinėjo 24 šokius, 
daug ką aptarė, išklausė pra
nešimus, nemažai prakaitavo, 
kolegiškai bendravo, tuo pačiu 
ir prisijuokė bei prisidainavo 
per linksmavakarį ir prie 
laužo. Pasibaigus kursams, 
mokytojai išsiskyrė su ryžtu 
ateinančiais metais suruošti 
tikrai įspūdingą šventę, kad 
visą gyvenimą ją maloniai 
prisimintų tiek dalyviai, tiek 
žiūrovai. 

Be pasiruošimo šventei, 
vyko Audros Lintakienės va
dovaujamos naujųjų mokytojų 
pamokos, kurių metu jauni
mas mokėsi skaityti choreo
grafinius užrašus ir statyti šo
kius. I savaitės pabaigą at
vyko Tautinių šokių šventės 
Rengimo komiteto nariai 
Audronė ir Arvydas Tamuliai 
pranešti apie komiteto darbą 
ir planus. Be to, A. Tamulienė 
įdomiai pasakojo ir parodė 
apie lietuvių moterų liaudišką 
galvos apdangalą. 

Stovyklos viršininkės 
pareigas ėjo Nijolė Pupienė. 
Didelį darbą atliko Viktorija 
Viskantienė ir Aldona Zander, 
užrašant kursus į video juos
telę, paruošiant muzikos juos
teles ir jas padauginant kursų 
dalyviams. Ačiū Viktorijai 
Viskantienei už rūpinimąsi 
transportu atvykusiems lėktu
vu; kiek sykių ji važiavo į oro 
uostą atvežti ar parvežti kur
santų. Labai ačiū Aušrinei 
širvinskienei už ypač smagiai 
Draėįusi linksmavakarį. ir 
akordeonistui Rimui Labeikai 
už puikią muziką ir daineles. 
Beje, visą savaite stovyklauto
jai gardžiavosi Aldonos Šo-
liūnienės vadovaujamų šei
mininkių kulinariniais pasie-

Tautinių šokių mokytojų savaitės kursanta i Dainavoje. Kursai vyko š.m. rugpjūčio 10-17 d. 
Zitos Petkienės nuotr. 

kimais. Ačiū joms! 
Mokytojai nuoširdžiai dė

koja Lietuvių fondui už nuos
tabią staigmeną: fondas skyrė 
gražią dotaciją remti tautinių 
šokių mokytojų kursus. Tikrai 
malonu, kad fondas supranta 
tautinių šokių mokytojų įnašą 
lietuvybės išlaikymui ir 

palaiko jų sunkų darbą. 
LTŠI valdybai pirminin

kauja Nijolė Pupienė. Valdy
boje dalyvauja Aldona Zander 
— vicepirmininkė, Viktorija 
Viskantienė ir Rasa Poskoči-
mienė — sekretorės, Vilija 
Sužiedelienė — žiniaraščio 
redaktorė, Rėdą Pliurienė — 

iždininkė. R. Poskočimienė 
taip pat eina XII Tautinių 
šokių šventės meno vadovės 
pareigas. Sėkmės jai! Sėkmės 
ir labai ačiū visiems nepails-
tantiems tautinių šokių moky
tojams, kurių dėka daug mūsų 
jaunimo išlieka lietuviškos 
veiklos sūkury! 

Besiruošiant 2004 m. Čikagoje vyksiančiai tautinių šokių šventei , taut inių šokių mokytojų savaitėje Dainavoje 
šokius mokė (iš kairės stovi): Audra Lintakiene, Rita Karasiejienė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, Viktorija 
Viskantienė, Naida Šnipaitė, Danguolė Varnienė. Jadvyga Reginienė; sėdi: Nijolė Pupienė. LTŠI pirmininkė, ir 
Rasa Poskočimienė, būsimos šokių šventės meno vadovė. Zitos Petkienės nuotr. 

LIETUVIŲ DIENOS CLEVELANDE 
Jau daugel metų Lietuvių 

dienų renginiai yra Cleve-
lando pasididžiavimas ir dar
nios veiklos pavyzdys. Ir šių 
metų užplanuotoje šventėje ši 
tradicija bus tęsiama. 

Šventė vyks Dievo Motinos 
parapijos patalpose ir jos šven
tovėje rugsėjo 27 ir 28 d., šeš
tadienį ir sekmadienį. Ji vėl 
visiems leis pabendrauti, pa
sigėrėti neeiliniu koncertu, 
pamatyti meno kūrinių ir 
rankdarbių parodą, ir kartu 
pasimelsti. Šeštadienį, 6:30 
v.v. Čikagos Meno ansamblio 
„Dainava" koncertas. Dirigen

tas Darius Polikaitis. Sekma
dienį, 10 v.r., šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Giedos 
„Dainavos" ansamblis ir Dievo 
Motinos parapijos choras 
„Exultate". Dirigentė Rita Čy-
vaitė-Kliorienė. Du šiuo metu 
geriausi išeivijos chorai jung
sis į šventės iškilmes su malda 
už tėvynę ir jos vaikus, plačiai 
pasklidusius pasaulyje. 

Po pamaldų parapijos au
ditorijoje vyks meno kūrinių ir 
rankdarbių mugė. Ją organi
zuoja Regina Idzelienė ir Te
resė Kalvaitienė. Čia kviečia
mi dalyvauti visi šių sričių me

nininkai, rankdarbių specia
listai, skambinant T. Kalvai-
tienei tel. 440-466-4210. R. 
Idzelienei tel. 216-531-6546 
pranešant — apibūdinant dar
bus, ir už vietą mugėje (10 x 
10) atsiųsti 25 dol. čekį Lithu-
anian American Community 
vardu, Regina Idzelis, 2129 
Brandyvvine Dr., Richmond 
Heights, Ohio 44143. 

Bilietai jau platinami Die
vo Motinos parapijos svetainė
je sekmadieniais po lietuviškųjų 
pamaldų. Telefonu prašoma 
užsisakyti, skambinant Regi
nai Čiuberkienei — 216-481-8067. 

Bilietų kainos: 20, 15 ir 12 dol. 
Visus maloniai kviečia 

dalyvauti Clevelando LB 
apylinkės valdyba, kuriai pir
mininkauja Algis Gudėnas su 
uoliais nariais: Aldona Stem-
pužiene, Gintu Aru, Aušra Ba-
bickiene, Vida Bučmiene, dr. 
Viktoru Stankumi, dr. Rita 
Maščinskiene, Regina Čiuber-
kiene, Aleksu Petrauskiu ir dr. 
Kristina Stankaityte-Philips. 

Nors šios valdybos sąs
tatas metų laikotarpyje ir tru
putį keitėsi, bet ji savo ren
giniais tikrai užsitarnauja 
Clevelando lietuvių padėkos ir 

įvertinimo. Be aštuonių valdy
bos posėdžių, buvo surengti 
keturi įdomūs renginiai: 
Lietuvių dienos (2002.09.29), 
kai Čikagos dramos ansamblis 
„Žaltvykslė" atliko Žemaitės 
komediją „Trys mylimos"; lie
pos 23 d. — Dailės muziejus, 
Nepriklausomybės minėjimas 
su paskaitininku Bronium Nainiu 
ir Toronto pensininkų klubo 
choru „Daina", ir balandžio 5 
d. Lietuvos operos solisčių 
„Trys panteros" koncertas. 

Visi kviečiami būti Lietu
vių dienų dalyviais. 

Vacys Rociūnas 

NEUŽMIRŠTAMI MOMENTAI 
STASYS SURANTAS 

Gyvenimas beveik visada 
slenka įprasta vaga ir, atro
do, retai kada kas nors ypa
tingesnio įvyksta. Praeina 
daug vargų, ligų ir politiškai 
nelauktų staigmenų, bet vis
kas ilgainiui dažniausiai išdy
la be pėdsakų. Kai kada, kai 
kurie, nors ir atrodantys ne
reikšmingi, įvykiai lieka min
tyse ir laikas nuo laiko grįžta. 
Dažnokai prisimenu vieną 
labai jau paprastą įvykėlį. 

Prieš porą metų, labai 
niūrų rytą važiavau į parduo
tuvę. Oras atitiko mano blogą 
nuotaiką, kas senyvam vieni
šam žmogui yra dažnas sve
čias. Važiavau į parduotuvę 
pirkti maisto savo vieninte
liam draugui — išlepintam 
šuneliui. Apžiūrėjęs visą mė
sos skyrių, niekur neradau 
viščiukų skilvukų, kurie būda
vo kaip desertas šuniukui. 
Tuomet nuėjau pas pažįstamą 

skyriaus vedėją ir pasiskun
džiau, kad jų nėra. „Gaila, 
šiandien neatvežė", išgirdau 
atsakymą. Tada pusiau juo
kingai, pusiau rimtai jo 
paprašiau paaiškinti, kaip aš 
tai išaiškinsiu savo draugui? 

„Nejaugi jūsų šunelis ėda 
skilvukus?" — į mūsų ko
mišką kalbą įsiterpė malonus 
moteriškas balsas. Tuojau už
simezgė draugiškas pokalbis. 
Greitai sužinojau, kad ji turi 
vyrą, du vaikus, ir katiną, bet 
jiems nereikia skilvukų. Aš 
papasakojau, kad mano Skip-
per yra labai jau ypatingas ir 
išlepintas šunelis, kurį a š pir
kau visai mažytį, tą dieną, kai 
jį atskyrė nuo mamos. Pirkau 
jį sergančiai žmonai pra
linksminti, kuri užkeletos die
nų mirė ir mus paliko. Tad man 
vienam teko jį auginti ir lepinti. 

„Kokios veislės yra tas 
jūsų lepūnėlis?" — paklausė 
mano pašnekovė. Pasakiau, 
kad jis yra baltas Vakarų 

aukštumų terjeras (West 
Highland Terrier). „Kodėl var
das yra Skipper?" Paaiškinu, 
kad jis turi juodą snukutį ir 
akis bei visuomet stačias, 
smailias ausytes, yra baltas 
kaip sniegas ir turi visuomet 
stačią, šiek tiek pirmyn pa
svirusią uodegėlę, kuri rodo 
kryptį, todėl jis yra Skipper 
VVesties (kapitonas ar vado
vas), kaip jie dažniausiai vadi
nami, pasižymi drąsa, iš
tverme, gudrumu ir, atrodo, 
nedideliame kūne turi labai 
daug energijos žaisti, yra geri 
kompanionai. 

Malonus pokalbis išblaškė 
mano juodas, sunkias mintis. 
Mes nei vardais nepasikei-
tėme, bet tas momentas tur
būt išliks visam mano gyve
nimui. Beje, šis epizodas taip 
pat viuomet man primena ir 
priešingybę. 

1985 metų vasarą keliavau 
į Lietuvą aplankyti negaluo
jančią mamą. Važiuoti reikėjo 

per tą nelemtą Maskvą ir 
Lietuvoje tuo laiku galima 
buvo praleisti tik penkias die
nas. Grįžtant per Maskvą, 
mus keliom valandom ap-
nakvydino, tada dar visai nau
jame, rodos, skandinavų sta
tytame, viešbutyje „Cosmos". 

Anksti ryte, apie 5 va
landą, reikėjo skubėti į auto
busą, kuris vežė į oro uostą. 
Skubant ir man bebėgant per 
visai tuščią didžiulę apatinę 
salę, pajutau lengvą stukte
lėjimą ir tuoj pat iš tolimo 
salės kampo išgirdau baisų 
šauksmą bei keiksmus. Pama
čiau, kad aš bebėgdamas koja 
užkliudžiau dulkių siurblio 
laidą, kurį tuojau vėl įkišau. 
Valytoja vis dar mane keikė 
bjauriausiais žodžiais, kol 
perėjau per likusią salės dalį, 
per ilgus laiptus į gatvę ir 
kitoje pusėje gatvės, net 
lipant į autobusą, kuris taip 
pat, t ikriausiai, neišdils iš 
mano prisiminimų. 

Visi mes žinome, kaip mie-la 
yra sutikti žmones, kurie savo 
geru, maloniu elgesiu ir su
pratimu palengvina kasdieni
nę naštą. Taip pat neturiu jo
kios neapykantos ar pagiežos 
ir tai vargšei rusei „Cosmos" 
viešbutyje Maskvoje, kuri bu
vo baisios diktatūros augin
tinė. Tikiuosi, kad ir mūsų tė
vynėje Lietuvoje šiurkštumas 
ilgainiui išnyks, nes mūsų 
protėviai buvo žinomi, kaip 
drąsūs, bet malonūs žmonės. 
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$38.00 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitanmą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tei. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Naujesnės tautinių šokių grupės „Vankuverio Vė ja s ' mokytoja Jud i t a 
Raškauskaitė Balcita ir Raimundas Šilkaitis. „Klumpės" šokių grupės 
mokytojos padėjėjas. 

Waterbury Lietuvos Vyčių narė J a n i n a N a v a r s k i e n ė (kairėje) i r 
Waterbury LB apylinkės pirm. Šarūne Macys su Wate rbu ry miesto meru 
Michael J. Jurjura, atsilankiusiu lietuviškame renginyje. 

III JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
Rengiamas š.m. spalio 26 

d. (sekmadienį) Jaunimo cen
tre, Čikagoje. Festivalį rengia 
JAV LB Kultūros taryba (pirm. 
Marija Remienė) ir Meno mo
kyklėlė (direktorė Ligija Taut-
kuvienė). Šio, jauniesiems ta
lentams skirto, renginio finan
siškai neparėmė Lietuvių fon
das. Buvo iškilusi problema, 
kad festivalio išvis nepajėg

sime surengti. Dėkui JAV LB 
pirmininkui Alg. Gečiui, sura
dusiam lėšų patalpų nuomai 
sumokėti. Dar reikia lėšų su
mokėti už fortepijono nuomą, 
akompaniatoriui, programos, 
padėkos raštų spausdinimui ir 
kt. išlaidoms padengti. Jau 
anksčiau gavome Aldonos 
Šmulkštienės auką, o dabar mus 
pasiekė 40 dolerių iš John V. ir 

Ona D. Rugelių. Nuoširdžiai 
dėkojame. Kviečiame ir kitus 
žmones, kuriems rūpi jaunimo 
įtraukimas į lietuvišką veiklą, 
lietuvybės Išlaikymas, paaukoti 
kiek kas gali, kad festivalis 
būtų surengtas. 

Čekius rašyti American-
Lithuanian Cultural Council 
ir siųsti: P.O. BOX 4102, 
Wheaton, IL 60189. L.T. 

« 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


PASKUTINIS OKUPANTO KAREIVIS 
PASITRAUKĖ PRIEŠ DEŠIMTMETĮ 

Praėjusiame šimtmetyje 
tris kartus buvo skelbiama 
Lietuvos Nepriklausomybė ir 
kiekvieną kartą vis kitos oku
pacijos sąlygomis: 1918 m. — kai
zerio, 1941 m. — nacių, 1990 
— sovietų. Todėl iš anksto at
mestini oponentų priekaištai 
dėl tariamo nepriklausomybės 
fiktyvumo. Kitaip būti ir ne
galėjo, nes visų spalvų okupan
tams rūpėjo tik Lietuvos teri
torija ir niekas daugiau. Tau
tos teisę turėti savo valstybę 
teko visada ginti ginklu, dip
lomatija ir pilietiniu pasiprie
šinimu pavergėjui. 

Kelią į Laisvės dieną lyg 
stulpai žymi Atkuriamojo Sei
mo teisės aktai. 

1990 Kovo 11-osios Aktas 
paskelbia atkurtą de jure Lie
tuvos Respublikos nepriklau
somybę. Kovo 12 — Parlamen
tas priima nutarimą — sovie
tų karinės prievolės įstaty
mas Lietuvos piliečiams nega
lioja. Kovo 13 — pasiūloma 
SSRS prezidentui M. Gorba-
čiov derėtis dėl neteisėtai dis
lokuotų Lietuvoje sovietų ar
mijos dalinių atitraukimo. 
Kovo 14 — nutraukiama sovie
tinių karo komisariatų veikla 
Lietuvos teritorijoje. 

Maskva tokio „įžūlumo" ne
sitikėjo — lietuviai už pan
čius ne tik nedėkoja, bet ir at
kakliai kratosi dalyvavimo 
„perestroikoje", žadančioje 
atnaujinto socializmo gerovę. 
To meto mūsų valstybės poli
tikų veiksmai preciziškai ba
lansuojami. Siekiama atkurti 
kadaise sugriautą valstybės 
valdymą bei piliečių bendruo
menę. Atsižvelgiama į Vakarų 
pasaulio reakciją. Politinio ir 
visuomeninio gyvenimo įvykių 
verdenė kunkuliuoja ir suka
si pašėlusiu greičiu. Efekty
viai pasinaudojama paties M. 
Gorbačiov išleistu iš butelio 
džinu, kurio vardas — „glas-

JAV Atstovų rūmams nu
tarus nepaskirti 8.9 milijonų 
dolerių tolesniam Laisvosios 
Europos Radijo (LER) laidų 
transliavimui į Rytų Europą, 
klausimą rugsėjo pradžioje 
svarstys JAV Senato lėšų 
skirstymo komitetas (Appro-
priations Committee). 

Senate tolesnį LER laidų 
transliavimą į Rytų Europą — 
įskaitant Pabaltijį — palaiko 
užsienio reikalų komitetas, 
kuris neseniai pritarė nuosta
tai, jog dar ne laikas nutrauk
ti LER laidas, kaip siūlė pre
zidento Bush vyriausybė savo 
biudžeto projekte. Komiteto 
nuomone, LER laidos Rytų 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

nostj" (viešumas, rus.). Užsie
nis girdi ir mato visa, kas de
dasi Lietuvoje. Nėra geležinės 
uždangos, o tai gerokai varžo 
okupanto veiksmus. 

Balandžio 14 — M. Gorba
čiov ir premjeras N. Ryžkov 
pateikia ultimatumą Lietuvos 
Parlamentui — per dvi dienas 
atšaukti sprendimus, kuriais 
buvo atkurta Lietuvos neprik
lausomybė. Lietuva nepaklūs
ta. Atsakas — ekonominė blo
kada, trukusi 74 dienas, bet 
taip ir nepalaužusi nei tautos 
apsisprendimo, nei Seimo po
litinės valios. Atvirkščiai, Lie
tuva ir toliau stiprina suvere
numą. Liepos 17 — priimamas 
įstatymas dėl privalomosios 
karo tarnybos. Rugpjūčio 7 — 
patvirtinami derybų su SSRS 
tikslai ir nuostatos. 

Metų pabaigoje okupanto 
„centrai" suplanuoja naują 
agresiją. Dingstis — dirbtinis 
kainų pakėlimas. Pradeda penk
toji kolona — „komitet nacio-
nalnogo spasenija", (tautos gel
bėjimo komitetas, rus.). Oku
pacinės kariuomenės dali
niams, dislokuotiems Lietuvo
je, turėjo tekti pačios svarbiau
sios galimo ginkluoto ir pilie
tinio pasipriešinimo židinių 
nuslopinimo operacijos. 1991 
sausio 10 M. Gorbačiov pa
teikė naują ultimatumą. 

Sausio 12 — Aukščiausios 
Tarybos rūmuose prisiekia 
Parlamento gynėjai, įgydami 
tarptautinėje karo teisėje ži
nomą kombatanto statusą. 

Sausio 13 — prasideda 
brutali ginkluota agresija, 
gavusi istorijoje Kruvinojo 
sausio vardą. Man, tuometi
niam Jonavos sąjūdininkų va
dovui, teko atsakingas Sąjū
džio tarybos uždavinys — or
ganizuoti jonaviečių budėjimą 
prie Parlamento, būtent, sau
sio 13! Jonavos savivaldybei 
padedant, didelis jonaviečių 

būrys atvyko į sostinę. Begink
lės piliečių minios laimėjo 
šimtmečio pergalę prieš neri
botos galios karinę jėgą. Tai 
buvo panašu į stebuklą. 

Sausio 17 — priimamas 
Savanoriškosios krašto apsau
gos įstatymas. Visu aštrumu 
iškilo santykių su Rusija nor
malizavimo klausimas. Buvo 
aišku, kad kol svetima neribo
ta karinė jėga Lietuvoje, bet 
kuri antivalstybinė provoka
cija gali baigtis katastrofa ir 
didelėmis žmonių aukomis. 

Kai sovietų tankai traiškė 
Vilniuje beginklius gynėjus, 
Baltijos šalių vadovai V. 
Landsbergis, A. Gorbunov 
(Latvija), A. Riuitel (Estija) ir 
RSFSR vyriausybės vadovas 
B. Jelcin sausio 13 paskelbė 
pareiškimą, smerkiantį kari
nės jėgos smurtą ir išreiš
kiantį Baltijos valstybių nepri
klausomybės pripažinimą. So
vietų Sąjunga pradėjo irti ir 
subyrėjo. 

1991 liepos 29 V. Lands
bergis ir B. Jelcin pasirašė su
tartį, kuria Rusija pripažino 
Lietuvos aneksijos faktą 1940 
m. ir SSRS pareigą pašalinti 
okupacijos ir aneksijos pasek
mes. Mat. Rusijos Federacija 
tapo SSRS teisių ir pareigų 
tesėja. Derybos dėl kariuo
menės išvedimo vyko ilgai, 
permainingai ir niekada ne
buvo lengvos. Lietuvos dele
gacijai vadovavo Kovo 11-osios 
Akto signataras Česlovas Stan
kevičius, Rusijos — viceprem
jeras Sergej Šachraj. Rusų pu
sė sutiko išvesti visus kari
nius dalinius pagal atskirą su
sitarimą, tačiau siekė kuriam 
laikui pasilikti kosminę ryšių 
pasiklausymo stotį Linksma-
kalnyje ir dar kai kuriuos 
objektus. Lietuvos delegacija 
nuosekliai grindė visas derybų 
nuostatas tarptautinės teisės 
principais ir normomis, o taip 
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Danutė Bindokienė 

Lenkija nesidrovi ir 
reikalauti 

Sovietų Sąjungos kariuomenė kraustosi iš Lietuvos 1993 m. rugpjūčio 31 
d. po daugiau kaip 53 metu trukusios okupacijos. 

pat Lietuvon okupavimo ir 
aneksijos faktais. Lietuva nie
kada nebuvo įstojusi į SSRS, 
bet buvo okupuota. Rusija sie
kė, kad jos kariuomenei Lie
tuvoje būtų suteiktas laikinas 
teisinis statusas. Lietuva lai
kė, kad nuo pat okupacijos pra
džios svetima iariuomenė yra 
okupacinė ir neturi jokios tei
sės pasilikti okupuotoje šalyje. 

Galiausiai buvo pasiektas 
susitarimas dėl organizuoto 
Rusijos kariuomenės pasi
traukimo iš Lietuvos iki 1993 
rugpjūčio 31. Tai ir įvyko. 
„Lietuva išsaugojo nepažeistą 
pradinę savo nuostatą, kad 
Rusijos pareiga išvesti kariuo
mene kvla ne iš sutarties, o iš 

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO FINANSAI — SENATO RANKOSE 
Europoje svarbios ne tik toms 
šalims, kurios dar neturi pati
kimos žiniasklaidos, bet ir 
Jungtinėms Valstijoms, kurių 
įvaizdis pasaulyje nukenčia 
dėl užsienio žiniasklaidos ne
objektyvumo. Komitetas siūlė 
paskirti laidų finansavimui 
reikiamas lėšas ir po metų vėl 
svarstyti, kurios LER laidos 
dar reikalingos. 

Panašiai nuostatai pritarė 
ir Atstovų rūmų tarptautinių 
santykių komitetas, ir Atstovų 
rūmai apskritai. Tačiau, ne
paisant Kongreso atstovų John 
Shimkaus (R—IL), Henri Hy-
de (R—IL), Tom Lantos (D— 
CA) ir kitų LER rėmėjų pas

tangų. Atstovų rūmai lėšų to
lesniam šių laidų finansa
vimui nepaskyrė. 

Dabar LER finansavimo 
klausimą rugsėjo pradžioje 
svarstys Senato lėšų skirsty
mo komiteto pakomitetis, at
sakingas už Prekybą, Teisin
gumą, Valstybę ir Teismus 
(Subcommittee for Commerce, 
Justice. State, Judiciary). Jam 
pirmininkauja senatorius Judd 
Gregg (R—NH). Po to, klausi
mą svarstys visas lėšų skirs
tymo komitetas, tada visas 
Senatas. Komiteto nutarimui 
įtakos galėtų turėti lietuviams 
palankus senatorius Richard 
Durbin I DIL). Komitetui pri

klauso ir Kalifornijos senatorė 
Diane Feinstein (D—CA) bei 
Pensilvanijos senatorius Art-
len Specter (R—PA). 

Nepaisant Atstovų rūmų 
nutarimo nepaskirti lėšų, pa
dėtis ne beviltiška. Kaip minė
ta, abiejų rūmų užsienio rei
kalų komitetai ir Atstovų rū
mai apskritai jau pritarė toles
niam LER laidų transliavimui 
Rytų Europoje, uždrausdami 
Amerikos užsienio transliacijų 
valdybai (Broadcast of Gover-
nors) Rytų Europos redakcijas 
uždaryti. Valdyba šiaip žadėjo 
jas uždaryti dar šių metų 
birželio mėnesį. 

„Padėtis šiuo metu yra 

neteisėtos okupacijos fakto", 
— konstatuoja ambasadorius 
Č. Stankevičius. Nei Latvijai, 
nei Estijai to nepavyko pasiek
ti. Be to, okupacinė kariuo
menė buvo išvesta iš Latvijos 
ir Estijos metais vėliau, t.y. 
1994 rugpjūčio 31. Lietuva bu
vo pirmoji Rytų Europos šalis 
be svetimos kariuomenės. Net 
iš Rytų Vokietijos sovietų ar
mija buvo atitraukta vėliau. 

Laisvės ir mokslo metų pra
džios dienos liečiasi alkū
nėmis. Tai šviesios šventės. 
Jos nustelbia juodojo rugsėjo 
— 1-ąją, kai prieš 64 metus 
Vermachtas įsiveržė į Lenkiją. 
Tai simboliška — laimi 
teisingumas. 

dviprasmiška". — aiškina LER 
lietuvių redakcijos vadovas 
Saulius Kondrotas. „Viena 
vertus, užsienio reikalų komi
tetai ir Atstovų rūmai už
draudė mus uždaryti. Kita ver
tus. Atstovų rūmai tolesniam 
mūsų laidų transliavimui ne
paskyrė pinigų". Tačiau, pa
sak Kondroto. jeigu tokį finan
savimą pasiūlys Senatas, tam 
galutiniuose pasitarimuose dėl 
2004-2005 metų biudžeto ko 
gero nesipriešintų Atstovų rūmai. 

Plačiau apie LER padėtį 
pasiskaitykite internetu sve
tainėse: www.bafl.com (žr. 
..news") ir www.jbanc.org 

Lietuvoje diskusijos apie 
Europos Sąjungos teigiamą
sias ir neigiamąsias puses jau 
tarytum nuščiuvusios, juo la
biau, kad šios vasaros rūpes
čiai buvo sutelkti kita linkme. 
Sukaktys, šventės, turistai ir 
net gamtos nenuoseklumas 
tiek euroskeptikų, tiek įsi
jungimo į ES tvirtų šalininkų 
dėmesį išblaškė į „devynis 
vėjus". Šiaip ar taip, tauta re
ferendume tvirtai pasisakė už 
įstojimą į ES, tad belieka 
laukti tos lemtingos dienos 
2004 metais. Kadangi Lietuva 
nesitiki turėti didelės įtakos 
Briuselio sprendimuose, net 
jeigu bus pagaliau priimta 
nauja Europos Sąjungos kons
titucija, todėl nėra prasmės 
per daug sukti galvą dėl 
vienokių ar kitokių pasekmių. 
Blogiau kaip dabar t ikrai 
nebus, o gali būti ir geriau... 

Tačiau kai kurios kitos 
kandidatės į artėjančią narys
tę žiūri su tam tikru rūpesčiu, 
o gal net nerimu. Pavyzdžiui, 
Lenkija. Nors ir jos 77 proc. 
gyventojų referendume balsa
vo už įsijungimą į ES, bet ši 
valstybė, galbūt daugiau negu 
kuri kita pakviestoji, turi ir 
savo reikalavimų, ir savo troš
kimų. Su 40 mln. gyventojų 
Lenkija tikisi gauti tiek pat 
balsų ES Ministrų taryboje 
(27), kaip Ispanija, tur int i 
apytikriai tiek pat gyventojų. 
Prisimenant, kad Didžioji Bri
tanija, Prancūzija, Italija ir 
Vokietija turi po 29 narius ta
ryboje, tai jau nemažas rei
kalavimas. Žinoma, jeigu bus 
laikomasi sutarties, pasirašy
tos 2001 metais Nicoje. Visgi 
naujosios ES konstitucijos 
metmenyse, pristatytuose prieš 
porą mėnesių, yra siūloma 
nemažai pakeitimų ir šioje sri
tyje: valstybių-narių daugu
ma gali nulemti tarybos balsų 
persvarą, jeigu tų valstybių 
gyventojai sudaro bent tris 
penktąsias visos Europos Są
jungos narių gyventojų. 

Pagal šią sistemą Lenkija 
prarastų nemažai įtakos. Gal 
todėl ji taip griežtai pasisako 
prieš kai kuriuos pasiūlytos 
Europos Sąjungos konstituci
jos punktus, ypač prieš Dievo 
vardo išjos išjungimą (įdomu, 
kad ir Lietuvos Seimas bei 
Vyriausybė kaip tik dėl šio 
punkto pareiškė protestą.) Kai 
kuriose ES narių sostinėse tas 
argumentas iššaukia šypseną: 
nors Lenkija save laiko kata
likiška šalimi, jos ministras 
pirmininkas yra ateistas, o 
prezidentas agnostikas... 

Bet ir Briuselis turi ne

mažai reikalavimų, net prie
kaištų dabartinei Lenkijos va
dovybei. Šiuo metu nelabai ti
kima, kad Lenkija iki 2004 
metų spės prisitaikyti visiems 
— arba bent daugumai — 
Europos Sąjungos reikalavi
mų bei taisyklių. Visų pirma, 
tai žemės ūkio sritis, įskaitant 
veterinarijos priežiūrą galvi
jams bei kitiems gyvuliams, 
maisto paruošimo saugumą. 
Nepaisant, kad liepos mėnesį 
buvo paskirtas naujas žemės 
ūkio ministras, vargiai jis su
gebės ar turės pakankamai 
laiko įgyvendinti reikiamas 
reformas. 

Silpna valstybės ekonomi
ka, besikapstanti korupcijos ir 
prasto vadovavimo kiauras-
mėlyje, taip pat daug vilčių 
neduoda. Daugiau kaip du 
trečdaliai Lenkijos gyventojų 
tiki, kad korupcija yra pati 
didžioji šalies problema. (2000 
metais taip galvojo apie pusė 
gyventojų, o 1991 m. — treč
dalis.) 

Nors Lenkijos problemos 
daugeliu atvejų panašios į 
kitų Rytų bei Vidurio Europos 
valstybių, stovinčių ant ES 
narystės slenksčio ir skuban
čių prisitaikyti prie gausių 
Briuselio reikalavimų, Varšu
va, žinodama, kad ją remia 
Didžioji Britanija, nesidrovi 
pažerti ir savus reikalavimus. 
Tiesa, Lenkija sutinka, kad 
apytikriai puse ES lėšų būtų 
skiriama žemės ūkiui, bet no
rėtų, kad jos ūkininkams būtų 
išmokama ta pat i parama, 
kaip dabartinėms ES narėms. 
Ji taip pat pageidauja daugiau 
pinigų kaimo plėtrai. Vargiai į 
šiuos reikalavimus palankiai 
pažiūrės Prancūzija, šiuo me
tu iš tokio lėšų paskirstymo 
turinti daugiausia naudos. 

Ne tik Lenkija, bet visos 
būsimosios ES narės tikisi 
gauti daug ir greitos paramos, 
kai tik jų narystė bus įteisin
ta. O kas atsitiks, jeigu tie lū
kesčiai neišsipildys? Ar nerei
kėtų joms priminti lietuvišką 
patarlę, kad „besitikint krikš
to močios marškinių, gali pli
kas palikti..." 

Varšuva jau pateikusi Briu
seliui pasiūlymą, kad Europos 
Sąjunga atsigręžtų į Rytus — į 
Moldovą, Ukrainą, galbūt net 
Baltarusiją, jeigu toji įstengtų 
atsikratyti diktatoriškojo pre
zidento Lukošenkos. Tačiau 
šios valstybės giliai šaknis 
įleidusios į Nepriklausomų 
Rusijos valstybių federaciją, o 
Maskva kol kas nerodo jokio 
noro siekti narystės Europos 
Sąjungoje. 

LIETUVIŠKUMO ŽENKLŲ 
BEIEŠKANT 

DOVILĖ PETKUNAITĖ, 
RITA KUCHARČIKAITĖ 

Nr. 4 
Iš tikrųjų, ar sunku įgy

vendinti šį norą? Atrodo, jog 
lietuviai, gyvenantys Tolmin
kiemyje, niekam nerūpi. Žmo
nės prašo ne materialių da
lykų, o dvasinių. Tam didelių 
pastangų nereikia, užtat kokį 
palengvėjimą būtų galima su
teikti. Nesunku suprasti, ko
dėl lietuviškų maldų žodžiai 
užsimiršta: jų šitiek metų 
negirdi ausys... 

Ilgai vaikštinėjome, nie
kaip negalėdamos surasti 
dviejų seserų namelio, kuris 
mums taip rūpėjo. Pagaliau 
sutikome ir savo mokytoją, 
beieškančią tos pačios šeimos. 
Norėjome jų paklausinėti apie 
džiaugsmus ir vargus, tradici
jas ir kalbą. Žinojome, kad se
serys Mikalony' s — taip pat 

Tolminkiemio lietuvės. Baž
nytkaimio pakraštyje užėjome 
į pirmą pasitaikiusią pirkią ir 
pasiteiravome apie jas. čia 
buvęs vyriškis prisipažino, 
kad jis taip pat lietuvis, su
prantąs, ką mes kalbame, ta
čiau atsakyti galįs tik ru
siškai. Mūsų kalbintasis — ieš
komų seserų brolis Valius Mika
lonis. Sužinome, kad jis čia atkly
do, dar būdamas penkerių me
tų, todėl ir bendrauja šio kraš
to kalba, taipjau yra įpratęs. 

Aiškiai jutome, jog tas 
vyriškis nenoromis lydi mūsų 
nedidelę grupelę pas Onutę ir 
Gemą-Magdeleną, kurios gy
vena visai netoliese. Atsisakė 
fotografuotis bendrai šeimos 
nuotraukai. Jis tylėjo, tačiau 
iš jo susimąsčiusių, kiek liūd

nokų akių suvokėme, jog bro
liui nesmagu, kad nutolo nuo 
savo šaknų, iškeitė gimtąją 
kalbą į svetimąją. Tačiau Va
lius Mikalonis nesitraukė, sė
dėjo ant tvoros kieme, kur mes 
visi susirinkome pasišneku
čiuoti po šilto vasaros lietaus. 
Kartais neištvėręs įsiterpdavo, 
jei atmintyje iškildavo seserų 
jau užmiršti vaizdai, ankstes
nio gyvenimo detalės. 

Žmonės, kuriuos kalbi
nome visą dieną, buvo vieno
dai nuoširdūs, atviri ir noriai 
dalijosi gyvenimo suteiktais 
džiaugsmais, patirtais smū
giais. Bet vis dėlto... Jeigu pir
moje aplankytoje šeimoje, pas 
Mikailainius, jutome tvirtą 
lietuvišką dvasią, tėvų puose
lėtų tradicijų šaknis, čia blyks
telėdavo tik menki jų likučiai, 
kuriuos bando išsaugoti se
serys Mikalonytės — Ona Juk-
nevskaja ir Gema — Magde-
lena Šikotina. Moterims prabi
lus, mūsų mintys klysta jų 
prisiminimų takeliais... 

Gausi Mikalonių šeima 

dar 1961 metais atklydo į Tol
minkiemį iš Marijampolės ra
jono. Kalvarijos miestelio. De
ja, to meto kolūkyje neuždirbo 
tiek, kad prasimaitintų visa 
šeimyna. — grėsė badas. Še
šiolikmetė Gema dirbo Stalu
pėnuose, o vėliau geri pažįsta
mi pasikvietė čia melžti kar
vių. Ji ištekėjo už ruso, dabar 
turi du sūnus ir dukrą, kurie 
motinos kalbos nežino: gal 
išmoktų, bet nėra lietuviškų 
vadovėlių, lanko rusiškas mo
kyklas, o svarbiausia — na
muose kalbama tik rusiškai. 
Lygiai toks pat vyresniosios 
Onos vaikų likimas — visi 
keturi lietuviškai nesupranta 
nė žodžio. 

Keista, jog abi seserys Mi
kalonytės neminėjo savo vyrų, 
jų nebuvo ir pokalbio metu. O 
gal jų nekvietė, nes savo žmo
nų gimtoji kalba jiems nerū
pėjo... Matyt, nesidomėjo, o gal 
negalėjo. Turbūt ir nenorėjo. 
Bet keisčiausia, kad seserys, 
kuo puikiausiai bendrau
jančios lietuvių kalba, neuž

miršusios savo tradicijų, vaikų 
neišmokė nė vieno lietuviško 
žodžio. Tai kur dingo motinos 
kalba? 

Brolis Valius, prisiminęs 
kokį vaizdelį iš gimtosios Kal
varijos, aplanko savo seseris. 
Tada visi kalba lietuviškai — 
tai padeda neužmiršti tėvų 
kalbos. Šeima, atvykusi į Tol
minkiemį, pastebėjo sugriautą 
bažnyčią, net buldozeriais 
išvartytą. Tik vėliau čia lietu
vių imta gausiai lankytis — iš 
griuvėsių lėtai, tačiau tvirtai 
kėlėsi bažnyčia ir klebonija. 
Dabar, eidamos pirkinių į par
duotuvę, seserys visada užsu
ka pažiūrėti, ar kartais nėra 
autobusų iš Lietuvos, — gal 
išgirs gimtąja kalba šnekan
čius, pakalbės ar naujienų iš 
tėvynės sužinos. Tai dar viena 
menkutė proga prisiminti se
niai girdėtus žodžius, nes jie 
jau beveik užmiršti... 

Abiejų seserų vaikai pa
krikštyti rusiškose bažnyčiose, 
mirus lietuviui, jau niekas 
gražiausių lietuviškų giesmių 

nebegieda. Deja, „Marija, Ma
rija", „Pulkim ant kelių" ne
skamba prisiminimuose, nes 
jos tik pirmąsias eilutes var
giai beatsimena. 

Kai Mikalonytės išeis Ana
piliu, niekas lietuviško gra
žaus žodžio nepasakys, palai
dos pagal rusiškus papročius, 
net nepaminės kaip tikrų lie
tuvių — juk dabartinės pavar
dės rusiškos, nors vardai ir lie
tuviški: Ona, Valius, Magde-
lena. Taip jos garsiai galvojo, 
ir balsuose jautėsi liūdesio 
gaidelės: čia. svetimam krašte, 
kur tėvynainių tiek mažai, 
niekam nerūpi ir tas paskuti
nis likęs gyvas žmogelis. Kaip 
būtų gera nors senatvėje su
klupti kuklioje lietuviškoje 
bažnytėlėje ir nuoširdžiai pasi
melsti taip, kaip K. Donelaičio 
būrai meldėsi jo statytoje baž
nyčioje. Tačiau tai tik mažytė 
nedrąsi svajonė, taip ir likusi 
neįgyvendinta. 

Ką gi dar galima pridurti 
prie tų minčių, nebent kunigo 
K. Donelaičio 1776 m. kovo 25 

d. užrašytas pastabas — krei
pimąsi į Dievą: „O teisingasis 
Dieve, pažvelk į širdį šio žmo
gaus. Jeigu galima, tai patai
syk jį dar šiame gyvenime. Tu 
turi pakankamai priemonių ir 
kelių. Jei ne, tai daryk viską 
pagal savo išmintį". 

Nutarėme paėjėti keliu, 
vedančiu į Tolminkiemio gilu
mą, — mus šildė malonios su
sitikimo su J . Mikailainiene 
akimirkos. Juk tai neįprastas 
dalykas: negyvendama tėvynė
je, Janina ir jos šeima puoselė
ja gimtąją kalbą ir didžiuojasi, 
galėdami ištarti lietuvišką žodį. 

Troškome susitikti ir susi
pažinti su dar keliomis lietu
vių šeimomis, išgirsti jų likimo 
istorijas... Tačiau tai. ką išvy
dome, mus tiesiog išgąsdino. 
Gūžčiodamos pečiais susižval
gėme. Ryžtas susitikti su šių 
apleistų, neprižiūrėtų namų 
gyventojais mažėjo. Negalėjo
me patikėti, kad mažoje Tol
minkiemio parapijėlėje gali 
gyventi tokie skirtingi žmones. 

Bus daugiau 

http://www.bafl.com
http://www.jbanc.org
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IŠ UŽMARŠTIES KĖLĘ 
PAVERGTUOSIUS BALTUS 

GAUSIŲ ŠEIMŲ SAMBŪRIS 
PANEVĖŽYJE 

Rugpjūčio 23-ąją, minint 
Juodojo kaspino, gėdingo 
Molotovo ir Ribbentropo pak
to pasirašymo 1939 m. dieną, 
Seimo narys, vienas iš bu
vusių Lietuvos laisvės lygos 
narių ir pakto minėjimo prie 
A. Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje 1987 m. iniciatorių, 
Vytautas Bogušis per Lie
tuvos radiją sakė, kad apie 
tokį paktą jis sužinojęs 1976 
metais. Ar šis paktas ir jo 
slaptieji protokolai, nulėmę 
trijų Pabaltijo valstybių oku
paciją, taip pat buvo nežinomi 
užsienio valstybių vadovams, 
diplomatams, politikams? Ar 
apie juos nesužinojo Helsinkio 
Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos 
dalyviai 1973 metais? Į šiuos 
klausimus Amerikoje gyve
nantis lietuvis Algis Liepi-
naitis atsakė teigiamai. Žino
jo, nes jo pastangomis žinios 
apie pavergtuosius baltus, gė
dingą paktą ir jo slaptuosius 
protokolus ir pasklido. Žinių 
šaltinis buvo šveicaras, didis 
Lietuvos patriotas profesorius 
Juozas Eretas, ir žinių sklei
dėjas Algis Liepinaitis. Ame
rikos lietuvių tarybos pirmi
ninkas Grožvydas Lazauskas 
J. Eretą įvardijo kaip tarp
tautinį pavergtųjų Pabaltijo 
šalių laisvės šauklį, o A. 
Liepinaitį — kaip tarptautinį 
laisvės šauksmo skleidėją. 
Kas gi buvo tiedu skirtingų 
kartų taurūs Lietuvos patrio
tai, kurie, anot Amerikos 
lietuvių žurnalistų sąjungos 
pirmininko Karolio Milkovai-
čio, dirbo ta pačia j ausmo 
banga"? Minint ne tik Juodojo 
kaspino, bet ir nepriklauso
mybės atkūrimo (kovo 11 d.) 
bei Laisvės (rugsėjo 1 d.) 
sukaktis, tuos vardus turime 
prisiminti su pagarba, juos 
rodyti pavyzdžiu jaunimui, 
nes jų indėlis, primenant pa
sauliui pavergtus ir jau už
mirštamus baltus, artino pas
tarųjų laisvę. 

Taurios bičiulystės su į 
Amžinybę iškeliaujančiu Lie
tuvos patriotu Mikeliu Ašmiu 
paskatintas, šveicaras Juozas 
Eretas (1896—1984) 1918 
metais antrąja savo tėvyne 
pasirinko Lietuvą, priėmė jos 
pilietybę, įvairialype aktyvia 
veikla dirbo Lietuvos labui. 
Raudonajam tvanui užplūdus, 
J. Eretas su žmona ir penkiais 
vaikais slapčiomis pasitraukė 
iš Lietuvos ir sugrįžo į pir
mąją tėvynę Šveicariją, 
gimtąjį Bazelį. O dirbo 
Lietuvai, lietuviams. 

Išgyvendamas savo antro
sios tėvynės Lietuvos, Latvi
jos : r Estijos okupaciją, J. 
Eretas lankėsi pabaltiečių 
bendruomenėse Amerikoje ir 
Europoje, žadino veiklą ne
priklausomybei atgauti, savo 
raštai? vedė į viltingą rytojų. 
Tarp tokių raštų buvo trilogi
ja — „Tremtis — prakeikimas 
ar uždavinys" (1964), „Trem
ties lietuvis idėjų sūkuryje" 
(1965), „Mažosios tautos ir 
valstybės" (1966), studija 
„Užmirštieji baltai" (1973). 
Visi J. Ereto raštai rašyti 
lietuvių kalba, tačiau pastaro
ji studija, gal norint, kad susi
pažintų didesnis skaitytojų 
ratas ar nujaučiant, kad stu
dija gali bOti verčiama į kitas 
kalbas, J. Eretas parašė ir 
išleido vokiečių kalba. Šioje 
studijoje, remiantis dokumen
tais ir nepaneigiamais fak
tais, J. Eretas parode SSRS ir 

hitlerinės Vokietijos gėdingąjį 
suokalbį, demaskavo jo slap
tuosius protokolus, sutarčių 
tarp Lietuvos ir SSRS (bei 
tarptautinių) laužymą, oku
pacijos eigą, parode nepa
neigiamą teisę trims Pabaltijo 
šalims gyventi nepriklauso
mai ir laisvai. Jis uždavė de
mokratijos galiūnėms klausi
mus: ar susitarimų nereikia 
laikytis, ar gali neteisybė 
įsisenėti ir ar teisus buvo 
prancūzas Marąuis de Cus-
tine, 1839 metais Rusijai 
taikydamas tvirtinimą, kad 
„neteisybė užsimiršta, gėda 
praeina, o grobis lieka". 

Algis Liepinaitis gimė 
1931 m. Kaune. 1944 m. pa
sitraukė į Vakarus, mokėsi ir 
dirbo Vokietijoje amerikiečių 
kariuomenės daliniuose, 1957 
m. persikėlęs į JAV, mokėsi 
Illinois Technologijos insti
tute, kurį, baigęs 1967 m., dir
bo įvairiose inžinerijos fir
mose. 1973 m. atkreipęs dė
mesį į Bazelyje išleistą J. 
Ereto studiją „Užmirštieji bal
tai", kaip itin svarbų informa
cijos šaltinį apie tris pa
vergtas Pabaltijo tautas, jis 
nedelsiant ėmėsi organizuoti 
studijos vertimą į kitas kalbas 
(rinko lėšas, ieškojo vertėjų 
bei leidėjų, platintojų). Angių 
ir ispanų kalbomis „Užmirš
tieji baltai" pasirodė 1974 m., 
italų, prancūzų ir portugalų 
kalbomis — 1975 m. Studija 
buvo platinama per įvairias 
lietuvių organizacijas, pasie
kė JAV kongresą, Europos 
saugumo ir bendradarbavimo 
konferencijas Helsinkyje, 
Belgrade, Madride, Vienoje. 
Studijos vertimo, leidybos bei 
platinimo dokumentus ir su 
vertimais susijusius J. Ereto 
laiškus A. Liepinaitis kruopš
čiai sudėjo į specialų aplanką, 
kurio kopijas perdavė Vytauto 
Didžiojo muziejui Kaune, Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijai bei šių eilučių autoriui. 
Pridursime, kad „Užmirštųjų 
baltų" vertimas ir išleidimas 
lietuvių kalba 2001 m e t a i s 
taip pat atliktas A. Liepi-
naičio rūpesčiu ir finansine 
parama. 

Savo laiškuose A. Liepi-
naičiui J. Eretas reiškė dėkin
gumą, skatino veikti Lietuvos 
labui. Viename jų rašė: „Ste
biuosi Jūsų idealizmu! Linkiu 
ištvermės šiame kelyje, nes jis 
vienintelis, kuris žada gero 
Amerikos lietuviams ir pačiai 
Lietuvai. Pilnai pritariu, kad 
reikia mums išeiti iš savo 
kiauto — kas mums iš to 
lindėjimo savo kevale?! Reikia 
mums prisistatyti tiems, 
kurie gali mums padėti". Iš 
tikrųjų, tas vienintelis kelias 
ir tas prisistatymas tiems, 
kurie galėjo mums padėti, 
artino laisvę, atvedė į Lietu
vos nepriklausomybės pri
pažinimo „lietų" 1991 metais. 

Juozas Eretas 1984 me
tais atgulė greta motinos, 
žmonos ir dukros Bazelio ka
pinėse, Algis Liepinaitis imasi 
naujų rūpesčių, nerimsta, vei
kia Amerikoje, o prasmingą 
pėdsaką palieka Lietuvoje. Tą 
pėdsaką raštiška padėka 
įvertino Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas. anuometinis 
valstybes vadovas Vytautas 
Landsbergis ir valstybiniu 
apdovanojimu 2002 metais — 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Algimantas Zolubas 

Panevėžio vyskupijos Šei
mos centro globojama gausių 
šeimų bendrija „Panevėžio 
šeimyna" šiemet mini įkūrimo 
dešimtmetį. Pirmininkė Lina 
Atkočiūnienė ir jos vyras Gin
taras bei kiti tarybos nariai 
daug dirbo, kadangi pernai 
Šiauliuose įvykusiame sąskry
dyje burtai lėmė, kad šiemet 
po keturis ir daugiau vaikų 
auginančios šeimos ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Latvijos bei 
Estijos susirinks į tradicinį 
sąskrydį Panevėžyje. Simbo
liška ir tai, kad šis miestas 
rengiasi minėti 500-ųjų metų 
sukaktį. Tad ir didelių šeimų 
atstovai mielai domėjosi, kuo 
gyvena šis miestas prie Ne
vėžio. 

Sąskrydis vyko gražioje 
vietoje — Panevėžio rajone 
esančiame Gasparėlių pušyne. 
Visiems dalyviams, kurių čia 
susirinko per 500, patiko ir ša
lia tekanti Lėvens upė, su
teikusi galimybių atsigaivinti 
karštą rugpjūčio pradžios 
savaitgalį po ilgų kelionių. 
Juk sulaukta net 56 dalyvių, 

vadovaujamų Kalmero Hutto, 
iš Estijos. Iš kaimyninės Lat
vijos respublikos (iš Kuldigos 
ir Rygos miestų) atvyko 57 
atstovai. Jų vadovai Argita 
Zundovska ir Leonidas Mu-
cenieks juokavo, kad galbūt 
pats Dievulis šiam renginiui 
užsakė tokį šiltą ir gražų orą. 

Lietuvių gausioms šeimy
noms atstovavo komandos iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Šiaulių rajono Gruz
džių gyvenvietės. Panevėžio 
bei Telšių. Į sąskrydžio pra
džią atvyko ir sveikinimo žodį 
tarė J E Panevėžio vyskupas 
emeritas Juozas Preikšas, Pa
nevėžio miesto savivaldybės 
tarybos sekretorius Petras 
Leikauskas. Panevėžio rajono 
Bernatonių bendruomenės 
pirmininkė Reda Manikienė 
atėjo ne tik su gražiais 
sveikinimo žodžiais, bet ir su 
didžiuliu krepšiu kaimiškų 
lauktuvių. 

Per tris sąskrydžio dienas 
auginantys gausias šeimas, 
puoselėjantys katal ikiškas 

Panevėžio vyskupijos ir dekanato Šeimos centrų darbuotojai bei savanoriai su šeimomis. 

vertybes dalyviai rungtyniavo 
įvairiose estafetėse, surengė 
dainų ir šokių vakarą, malo
niai bendravo ir prasmingai 
pailsėjo. 

Šarūne Lapinskaitė 

KAIP IŠSIVYSTĖ LIETUVIU KALBOS DALYS 

Kalbininkai negali įrodyti, 
o tik spėja, kad gal pirmiausia 
atsiradęs daiktavardis — ku
rio nors daikto pavadinimas, 
vardas. Tik vėliau išsivystęs 
veiksmo pavadinimas .— 
veiksmažodis. Kitaip sakant, 
daugelis kalbininkų sampro
tauja, kad gal labai anksti 
buvo pavadintos žmogaus 
kūno dalys. Tarkim, pirmiau 
atsiradę tokie žodžiai, kaip 
pėda, koja, o tik vėliau pa
sirodęs veiksmažodis eiti. 

Bet kai kurie kalbininkai 
galvoja, kad visos kalbos dalys 
pasirodę gal ir kartu. Saky
sime, kartu su pirmaisiais 
daiktavardžiais jau buvęs ir 
vienas kitas skaitvardis: vie
nas, du, trys. Kaip mama, 
tėvas, sūnus, duktė ir pan. 

Bet visi kalbininkai suta
ria, kad viena kalbos dalis yra 
atsiradusi vėliau, negu visos 
kitos kalbos dalys — būtent 
prieveiksmis. 

Ši prielaida remiama tuo, 
kad beveik visi prieveiksmiai 
yra išvesti (padaryti, sudaryti) 
iš kitų kalbos dalių: daik
tavardžių, būdvardžių, veiks
mažodžių, skaitvardžių ir net 

ANTANAS KLIMAS 
iš dalyvių. 

Pvz., prieveiksmis naniie 
yra senas žodžio namas vie
tininkas. O visi, iš būdvardžSų 
padaryti prieveiksmiai rodo Jtą 
pačią galūnę fo rman tą" ) ~ 
a i : 9il J 

geras > gerai ', 
mažas > mažai 
labas > labai, ir t.t. • 
Prieveiksmis kartu yra 

daiktavardžio kartas įnagi
ninko linksnis. 

Kad daiktavardis vra gal 
seniausia kalbcfe dalis, rodo ir 
tai, kad lietuvių kalboje daik
tavardžiai turi apie 600 
priesagų, kurių dėka galima 
išvesti — pasidaryti — daug 
antrinių daiktavardžiu ' su 
visokiais reikšmės niuansais. 
Tas lietuvių kanx>s darybingu-
mas yra vienasis lietuvių, kal
bos skiriamųjų'; požymių, nes 
nė viena ide. (indoeuropiečių) 
kalba tiek daug. daiktavardžių 
priesagų neturi. Štai pavyz
dėlis: 

ūkis > ūkeiis, ūkininkas, 
ūkininkavimas, ūkinis, ūkiš
kas ir t.t. Dar ir veiksma
žodžių: ūkininkauti ir pan. 

Tuo tarpu lietuvių kalbos 

Remki te ir p la t ink i te katalikiška spauda 

TH€ LtTHUANlAN WORtD-WIOE DAUV 

veiksmažodis turi labai mažai 
priesagų: kalbininkai „pri
skaičiuoja" tik septynias:-ėti, 
-oti. -inti , —inėti, -uoti ir pan. 

Antra vertus lietuvių kal
ba turi dvylika veiksmažodžio 
priešdėlių, kurie su daugeliu 
veiksmažodžių gali sudaryti 
24 naujus žodžius: 

versti: apversti, atversti, 
išversti, įversti, nuversti, pa
versti, parversti , perversti, 
praversti, priversti, suversti, 
užversti; 

verstis: apsiversti, abivers-
ti, išsiversti, įsiversti, nu-
siversti, pasiversti, parsiver-
sti. persiversti, prasiversti, 
prisiversti, susiversti, užsi
versti. 

Pastabos 

1. Kai kurių kalbų gra
matikos skiria dar vieną ne
didelę kalbos dalį. Tai yra 
vadinamosios dalelytės: gi, be, 
te ir pan. Bet lietuvių kalbos 
gramatikos paprastai dale
lytes priskiria arba prieveiks-
niams. arba prielinksniams, 
arba jungtukams. 

2. Kai kurios senovės gra
matikos skirdavo kaip atskirą 
kalbos dalį — dalyvius. Nors 
visi, tarkim, lietuvių kalbos 
dalyviai yra išvesti iš veiks
mažodžių formų, tačiau patys 
dalyviai turi ir daiktavardžio, 
ir būdvardžio, ir veiks
mažodžio požymių. Ir dauge
lis dalyvių yra linksniuojami. 

O dalyvių lietuvių kalboje 
yra labai daug: net trylika! 
Jokia kita ide. niekados ne
turėjo ir neturi tiek daug bei 
tokių įvairių dalyvių. Tai irgi 
yra lietuvių kalbos skiriama
sis požymis. 

Kadangi daug „Draugo" 
skaitytojų yra primiršę daly
vius, čia duosime visus veiks
mažodžio skaityti dalyvius. 4 
veikiamieji dalyviai: skaitąs, 
skaitęs, skaitydavęs, skaity
siąs: 3 neveikiamieji dalyviai: 
skaitomas, skaitytas, skaity
simas; vienas pusdalyvis: 
skaitydamas; vienas reikia
mybės dalyvis: skaitytinas ir 
4 padalyviai: skaitant, skai
čius, skaitydavus, skaity
siant. 

Šią vasara. Tarptautine- vaiku gynimo dienos proga, Vilniuje, Katedros 
aikštėje vyko pirmasis vaiku bei jaunimo muzikos festivalis ir aitvaru 
švente ..Mes - pasaulis" 

Sauliaus Venckaus (Elta) nuotrauka 

DĖMESIO! I M M I H M 

atvykote, ieškote darbo ar buto, 
tačiau skelbtis laikraštyje brangiai 
kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jotu 
skolbima ti«pau«fins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
t d . 7 7 } - 5 8 ^ 9 5 0 0 ar užsukti j 

ORAUCO ariminutr j o j a adresu 
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Kol suaugusieji dirbdavo seminaruose ar klausėsi paskaitų, mažieji 
stovyklos dalyviai nenuobodžiavo: su jais bendravo ir žaidimų mokė 
Panevėžio vyskupijos Šeimos centro socialinė darbuotoja Sigita 
Povilioniene (sėdi su vaikučiu ant kelių). 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISE iŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 

JigiaEMaBJagMBIBIBrBlBIBMatBIBfBlBlBiaBIEI 
IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

Išnuomojamas 2 mieg. butas su 
šiluma Oak l.awn rajone. 

Kaina S775/men. 
First Rate Real F.state, Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

Palikti žinute 

Woodridj>e išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg — $607. 
2 m ieg . — $682. 

Tel . 6 3 0 - ° 10-0644. Janą. 

Ieškau vidutinio amžiaus mo
ters, galinčios prižiūrėti senuką 
ir gyventi kartu.Reikia vairuoti 
automobilį. Aušra Padalino, tel. 

773-767-2400. palikti žinutę. 

M a j o r tavicab co. looking for 
qualified cab drivers 

to service south suburbs. 
To apply please 

eall 847-414-5623. 

Parduoda 
Apartment for Rent. 

Darien — 2 br. Close to 1-55 and 
Cass Ave. $850. 

Gas and water meluded. 
T e l . 630-789-6559. 

Parduodu automobili 
Pontiac Sun Fire. 

1997 m.: var. 2.2; 2 durų. 
Kaina S3J59. 

Tel. 219-923-5733. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSI RAM F 
Al ITJVK Wi *X \V\1F.SNHKA'KK 

IR (; \V\ WS I>R\1 IIUVS. 
Agentas Frank Zapolis u ott Mgi 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK /.APOI.IS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

Š AI.DYTI'VIS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKI.AS. ORO 

VĖSINTUVUS 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 
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Šiluvoje atidengtas Didysis altorius ir restauruotas paveikslas 
Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos dailės muziejaus Pra
no Gudyno muziejinių vertybių 
restauravimo centre užbaigta šį 
pavasarį. 

Iš septynioliktojo amžiaus 
mus pasiekusio stebuklais pa
garsėjusio paveikslo „Dievo Mo
tina su kūdikiu" tyrimas ir res
tauracija truko dvejus metus. 
Po cheminių, fizikinių, biologi
nių tyrimų ir specialistų konsi
liumų išryškėjo deformacijų 
slėpta didžiulė paveikslo meni-

Atidengti autentiški datų 
sluoksniai, ištaisyti brangaus 
metalo apkaustų reljefai, auk
suotos karūnos, sutvarkyti įtrū
kimai. 

Šių metų gegužės 7 dieną 
paveikslas buvo parvežtas į Ši
luvos baziliką ir įmontuotas Di
džiajame altoriuje. 

Šiluva, dar vadinama Lie
tuvos Lurdu, yra viena iš pen
kių vietų Europoje, kur Marijos 
apsireiškimas yra oficialiai pri
pažįstamas Bažnyčios. 

Šiluvos atlaidai turi kelių 

šimtmečių istoriją. Šį Lietuvos 
miestelį plačiai išgarsino pieme
nėliams pasirodžiusi Marija, ir 
tai yra laikoma pirmuoju žino
mu Europoje Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos apsireiškimu. 
Toje vietoje, kur apsireiškė 
Marija, pastatyta koplyčia. Nuo 
1775 metų, popiežiui leidus, Ši
luvos atlaidai švenčiami aštuo
nias dienas. 

1991 m. rugsėjo 8 d. Šiluvo
je kardinolas Vincentas Slad
kevičius Lietuvą pavedė Švč. 
Mergelės Marijos globai. nė vertė ir pirmapradis grožis 

„Konsulų skandalą" gaubiantis paslapties šydas gali būti praskleistas 
Atkelta iš 1 psl. 
konsulų skundą dėl teisės nau
dotis slapta informacija atėmi
mo. Netekę šios teisės, jie nega
lėjo toliau dirbti diplomatinėje 
tarnyboje. 

A. Valionis antradienį Sei
me teigė, jog atleisti diplomatai 

buvo „susitepė netamybiniais 
ryšiais ir tapo pažeidžiami", jų 
veiksmus įvardijo kaip „siste
minius ir tęstinius". 

Anksčiau URM vadovybė 
pranešė, jog atleisti konsulai 
ėmė neteisėtą atlygį iš turizmo 
bendrovių už tarpininkavimą 

gaunant Lietuvos vizas. 
M. Laurinkus trečiadienį 

pažymėjo, jog teisės dirbti su 
valstybės paslaptimis atėmimas 
nereiškia, jog šie asmenys gali 
būti patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, tačiau to neat
metė. 

Atkelta iš 1 psl. 
Iš valstybių, su kuriomis 

Lietuva yra sudariusi laisvosios 
prekybos sutartis, ES narėmis 
nuo kitų metų gegužės netaps 

Lietuva atsisako laisvos prekybos sutarčių 
Bulgarija, Kroatija, Rumunija, Lietuvą įvežamos prekės 
Turkija bei Ukraina, todėl taps 
sudėtingesnis lietuviškų prekių 
eksportas į šias valstybes bei 
gali pabrangti iš šių valstybių į 

Lietuvos linų perdirbėjai traukiasi į Kiniją 

Pasirašydama stojimo į ES 
sutartį, Lietuva įsipareigojo nu
traukti visas laisvosios preky
bos sutartis. 

Atkelta iš 1 psl. 
Pirmąją 200 tonų produkcijos 
partiją per Klaipėdos jūrų uostą 
jau išvežėme pavasarį- Jei kinai 
pirks visą pluoštą, tuomet turė
tume išgyventi", sakė įmonės 
direktorius Antanas Trumpulis. 

Pasak jo, Kinijoje tekstili
ninkai trokšta lino ir yra 

pasiryžę supirkti tiek trumpo, 
tik ilgo pluošto žaliavą ir mokėti 
už ją gerokai daugiau nei Lie
tuvoje. 

Jis taip pat pripažino, kad 
šis verslas — labai rizikingas. 
„Mane jau įspėjo, kad kinai daž
nai pamiršta atsiskaityti už 
produkciją", sakė A. Trumpulis. 

Šiemet gegužę bankrutavus 
bendrovei „Lino pluoštas", Lie
tuvoje liko 8 lino pirminio ap
dorojimo įmonės. 

Tačiau jų ateitis neaiški: 
visi perdirbėjai stokoja kokybiš
kos žaliavos, naujų įrengimų ir 
bent menkiausios paramos iš 
valdžios. 

Daugėja iš užsienio valstybių grąžinamų lietuvių 
Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos piliečių, iš užsienio 
valstybių grąžintų už ten pada
rytus nusikaltimus ar pažeidi
mus, skaičius. 

Šiemet per 8 mėnesius dėl 
minėtos priežasties grąžinti 207 
lietuviai, pernai per tą patį 
laikotarpį — 255. 

Valstybės, iš kurių daugiau
siai išsiunčiama ar neįsileidžia-

ma lietuvių, yra tos pačios kaip 
ir ankstesniais metais — Di
džioji Britanija, Vokietija bei 
Švedija. 

Daugiau kaip du kartus 
padaugėjo grąžintųjų iš Ispa
nijos — šiemet šios valstybės 
pareigūnai išsiuntė 144, pernai 
— tik 60 lietuvių. 

Lietuvos kaimynės — 
Latvija, Lenkija, Baltarusija ir 

Rusija — šiemet išsiuntė ati
tinkamai 68, 55, 51 ir 19 Lie
tuvos piliečių. 

Ši statistika neatspindi 
skaičiaus tų lietuvių, kurie iš 
užsienio valstybių, išskyrus 
kaimynines Lenkiją, Rusiją, 
Baltarusiją ir Latviją, buvo iš
siųsti ar neįleisti ir grįžo į Lie
tuvą sausumos keliais. 

Turizmo organizatoriai džiaugiasi sėkminga vasara 
Atkelta iš lpsl. 

Lietuvos turizmo asociacijos 
prezidentas bei atvykstamojo 
turizmo bendrovės Lietuvos tu
rizmo biržos vadovas Kęstutis 
Ambrozaitis sakė, kad šią va
sarą Lietuvą aplankė maždaug 
10-15 proc. daugiau turistų nei 
pernai per tą patį laikotarpį. 

„Labiausiai padaugėjo tu
ristų iš Vakarų Europos — Vo
kietijos, Didžiosios Britanijos. 
Tačiau labai sumažėjo ameri
kiečių, nes jie dėl įvairių politi

nių motyvų su europiečiais ne
draugauja, tačiau mūsų partne
riai JAV labai optimistiškai nu
siteikė dėl kitų metų", sakė K 
Ambrozaitis. 

Asociacijos duomenimis, 
pernai Lietuvą aplankė apie 1.4 
mln. turistų (užsieniečių, Lietu
voje nakvojusių nors vieną nak
tį). 

K. Ambrazaičio teigimu, 
šiemet šis skaičius turėtų siekti 
1.6-1.7 mln., o kitąmet gal pa
sieks 2 milijonus. 

,Šustauskininkai" į partijos vadovybę išsirinko 
Kaunas, rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Narkotikų kontrabanda ir 
padirbtų pinigų platinimu įta
riamas Kauno miesto tarybos 
narys Enrikas Daktaras prieš 
pat suėmimą buvo išrinktas 
skandalais pagarsėjusio parla
mentaro Vytauto Šustausko va
dovaujamos Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) valdybos nariu. 

V. Šustauskas patvirtino, 
jog E. Daktaras į valdybą iš
rinktas praėjusį penktadienį 
partijos suvažiavime. 

„Aš galiu ir žmogžudį į savo 
partiją priimti, nes gal tada į 
doros kelią jį atvesčiau", kalbėjo 
parlamentaras. V. Šustauskas 
aiškino, kad E. Daktaro išrinki
mas į vadovaujantį partijos or-

,,Didžiausias mūsų šalies 
privalumas tas, kad Lietuva 
kitąmet taps ES nare, ir visiems 
europiečiams labai smalsu pa
žiūrėti, kaip atrodo tie naujieji 
nariai", sakė K. Ambrozaitis. Be 
to, užsieniečius vilioja ir geras 
užsienio spaudoje kuriamas 
Lietuvos įvaizdis. „Vakarų ži-
niasklaidoje Lietuva minima 
palankiai, o tarp būsimųjų nau
jų ES narių dėl ekonomikos au
gimo dar turi ir privalumą", sa
kė K. Ambrozaitis. 

įtariamąjį nusikaltimu 
ganą yra LLS vidaus reikalas ir 
patarė korespondentui domėtis 
„svarbesniais Lietuvai reika
lais". 

Rytojaus dieną po suvažia
vimo Vilniaus miesto pirmasis 
apylinkės teismas dviem mėne
siams leido 21 metų kaunietį E. 
Daktarą suimti. 

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas nusiuntė 
laišką prezidentui Rolandui 
Paksui, kuriame išdėstė abejo
nes dėl prezidento vadovau
jamos Užsienio politikos koordi
nacinės tarybos. Pagal Prezi
dentūros parengtą modelį, pa
naikinus Europos reikalų komi
tetą ir Lietuvai kitais metais 
įstojus į Europos Sąjungą, šioje 
taryboje turėtų būti derinami 
visi pagrindiniai su ES politika 
susiję reikalai. A. Paulauskas 
abejoja, ar toks vaidmuo gali 
būti suteiktas prezidento dekre
tu sukurtai tarybai. Seimo va
dovas siūlo panaikinti tarybą 
arba įstatymais sureguliuoti jos 
statusą. (LR-Elta) 

* Lietuvos Sąjūdžio tary
ba prašo Vilniaus miesto ta
rybos pakeisti „Petro Cvirkos" 
autobusų ir troleibusų stotelės 
pavadinimą į „Islandijos", nes, 
pasak tarybos pirmininko Petro 
Šakalinio, „gėda stotelę vadinti 

kolaboranto Cvirkos vardu". 
Tuo tarpu monografijos apie 
Petrą Cvirką autorius, literatū
rologas docentas daktaras Pet
ras Bražėnas tvirtina, kad Cvir
ka Lietuvai svarbus pirmiausia 
kaip literatūros klasikas, o ne 
politinis veikėjas. (LŽ-Elta) 

* Katalikų Bažnyčia stro
piai saugo savo lobių paslap
tis. Sužinoti bent apytikslius 
duomenis, kokia galėtų būti 
dvasininkams priklausančio 
turto vertė, yra gana sunku. Vil
niaus savivaldybės Nuosavybės 
teisių atkūrimo poskyrio vedė
jas Sigitas Bargaila paaiškino, 
kad iš viso Vilniaus mieste reli
ginės bendruomenės pateikė 
prašymus atkurti nuosavybės 
teises į 146 pastatus. Visiškai 
arba iš dalies nuosavybės teisės 
atkurtos grąžinus 50 pastatų. 
Šiuo metu išperkamojo Baž
nyčios turto vertė vien sostinėje 
yra daugiau kaip 31 mln. litų. 
Buvęs finansų ministras Jonas 

Lionginas spėjo, kad išsamių 
duomenų, kiek kilnojamojo ir 
nekilnojamojo turto turi Bažny
čia, ir šiandien nežino nė viena 
valstybės institucija. (KD-Elta) 

* Lietuvos valstybės sie
nos a p s a u g o s t a r n y b o s 
(VSAT) pa re igūnams pavyko 
išsiaiškinti, kaip nelegalūs mig
rantai per Lietuvą jūra bando 
patekti į Vakarų Europos vals
tybes. VSAT Pakrančių apsau
gos rinktinės pareigūnai nusi
kaltimą atskleidė pradėję ste
bėti Klaipėdos uoste rugpjūčio 
21 dieną prisišvartavusį krovi
ninį laivą „Uniąue", plaukiojan
tį su Mongolijos vėliava. Lietu
vos pareigūnams įtarimą sukėlė 
tai, kad šiemet mažiausiai pen
kis kartus pasikeitė „Uniąue" 
savininkas, o į laivą paskuti
nius penkis mėnesius nebuvo 
pakrautas joks krovinys. Buvo 
sulaikyti 9 Bangladešo piliečiai, 
atvykę neva pakeisti laivo įgu
los. (K-Elta) 

A t A 
ADELĖ SILVIA UZNYS 

MOSGERYTĖ 
Mirė 2003 m. rugsėjo 1 d., sulaukusi 74 metų. 
Gimė Čikagoje. Gyveno Chicago, IL, Marąuette Par

ko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: vyras Vyto Uznys, dukros Linda Uz-

nys ir Alvina Petkus, anūkė Hayley Petkus, sesuo Jani
na Ridgevvay su vyru Edward; Helen Mozgeris, daug ar
timųjų, draugų ir pažįstamų Amerikoje bei Lietuvoje. 

A. a. Adelė buvo sesuo a.a. Ernesto Mosgerio. 
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsjėo 5 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namų ko
plyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby 
Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 6 d. 10 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. 
Adelė bus palydėta į Lietuvių tautines kapines. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Plungės našlaičių na
mams. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ONA GALE JUTE 

PETERIENĖ 
Mirė 2003 m. rugpjūčio 22 d. 
Gimė Lietuvoje 1922 m. gruodžio 22 d., priklausė 

Tauragės klubui. 
Nuliūdę liko: duktė Liuda ir vyras Regis Konauka, 

sūnus Romas su žmona Aldona Peteris, sūnus Algis 
Peteris, aštuoni anūkai ir vienas proanūkas. 

A.a. Ona palaidota 2003 m. rugpjūčio 25 d., Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems, 
prisiminusiems velionę. 

Nuliūdusi Peterių šeima 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS 
FONDUI AUKOJO: 

$450 Kazys Trečiokas, Union, NJ (viso 1775). 

$400 Dr. Renata ir dr. Vincas Staniškiai, Burr Ridge, IL. 

$200 Frank A Baldauskas, Cuyahoca Falls, OH (viso 800); 
Gediminas ir Birutė Biskiai, Clarendon Hills, IL 
(viso 1600); Ignas Budrys, Lockport, IL (viso 700); 
Ingrid T. Juodelė, Hermosa Beach, CA (viso 845); Jo
nas Jurkūnas, Saint Petersburg Beach, FL (viso 1600); 
Dr. Birutė Kasakaitis, Oak Lawn, IL (viso 825); Dr. 
Andrius ir Vilija Kirsonis, Malibu, CA (viso 400); Vy
tautas Lapatinskas, Seattle, WA (viso 1000); Vitalis ir 
Monika Lembertai, Santa Monica, CA (viso 1800); Lie
tuvių Kredito unija, Los Angeles, CA (viso 500); Euge
nija Pakulis, Rehoboth Beach, DE (viso 1900); Arvydas 
Paulikas, Downers Grove, IL (1200); Bronius 
Stančikas, Los Angeles, CA (viso 450). 

$100 Laima Baltrėnas, Glendale, CA (viso 500); Dr. Geor 
ge Z. Brinkis, Los Angeles, CA (viso 700); Algirdas ir 
Danutė Basiuliai, Redondo Beach, CA (viso 500); Algir
das ir Ramutė Česnavičiai, Richmond Hill,NY (viso 
550); Gražina Kenter, Danbury, CT (viso 600); Walter 
Klosis, Glendale, NY (viso 360); Balys Klovas, Beverly 
Shores, IN; Juozas Mačiulaitis, Sunny Hills, FL (viso 
500); kun. Vytas Memenąs, Riverside, IL (viso 400); 
Antanas Marma, Oak Lawn, IL (viso 115); Veronika 
Šerkšnienė, Oak Lawn, IL (viso 250); Dr. Jonas Valai
tis, Western Springs, IL (viso 613); Antanas ir Vikto
rija Valavičiai, Chicago, IL (viso 550). 

$50 Aleksandras Atutis, Pleasant Hill, CA (viso 150); 
Walter ir Anelė Barkauskai, Point Pleasant, NJ (viso 
150); Dr. A.L. Čepulis ir Roma Čepulis, Willoughby 
Hills, OH (viso 300); Karolis A. Druseikis, Rochester, 
NY (viso 200); Kostas Eidukonis, Tuscon, AZ (viso 200); 
Jeronimas Gaižutis, Clarendon Hills, IL (viso 175); Vy
tautas Graužinis, Elgin, IL (viso 570); Dalia Jakienė, 
Norristown, PA (viso 250); Vytautas Jankus, Delran, 
NJ; Aldona Juozevičienė, Oak Lawn, IL (viso 425); 
Bronė Karaska, Delran, NJ (viso 200); Povilas Karosas, 
New Britain, CT (viso 100); Feliksas Kontautas, Bos
ton, MA (viso 60); Petras ir Aldona Meilus, Orland 
Park, IL (viso 250); Halina Milaknis, Santa Monica, CA 
(viso 250); Antanas Osteika, Warren, MI (viso 200); G. 
J . Pauliukonis, St. Petersburg, FL (viso 200); Valdema
rą Rašytinis, Chicago, IL (viso 340); Adelė Rysavy, 
Jackson Heights, NY (viso 100); Jadvyga Savickas, 
Nashua, NH; Dr. Linas ir Rima Sidriai, Palos Hills, IL 
(viso 140); Kostas ir Vida Stankus, Homer Glen, IL 
(viso 363); Apol Varnelis, Dowagiac, MI (viso 200); Aldo
na Venckūnas, Santa Monica, CA (viso 280). 

$40 Jonas ir Angelija Jonynai, Berlin, CT (viso 65); Balys 
ir Aldona Slonskis, Oak Lawn, IL(viso 140). 

A t A 
dr. VINCUI MACIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną GENOVAITĘ, buvusią LT instituto Phi-
ladelphijos skyriaus pirmininkę ir artimuosius. 

Lietuvių tautodailės institutas 

At A 
agr. STASEI MARTINKIENEI 

mirus, jos dukrelę KRISTINĄ MARTINKUTĘ, 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Aleksandras Atutis 

$30 Algis ir Stasė Damijonaičiai, Elmhurst, IL (viso 240); 
T.C. Mikulskis, Pinehurst, NC; Bronė Šimkus, Santa 
Monica, CA (viso 155); Vladas ir Raminta Sinkus, Le
mont, IL (viso 335); Edmundas ir Emilija Vengians-
kai, Lakeside, MI. 

$25 Genovaitė Ankus, Oak Lawn, IL (viso 75); Rimantas ir 
Dalia Bitėnai, Bronxville, NY (viso 100); Daumantas ir 
Jadvyga Dikiniai, Sonoma, CA (viso 100); Algis Garolis, 
Portland, OR (viso 50); Elena Jasaitienė, St.Petersburg, 
FL (viso 90); Danutė Kaškelis, Los Angeles, CA (viso 
50); Vai ir Nijolė Kent, Valencia, CA; Henrikas Lau
cius, Paterson, NJ (viso 415); Jonas ir Janina Mikulio-
niai, Sterling Hts, MI (viso 150); Karolis ir Elena Mil-
kovaičiai, Yorba Linda, CA (viso 80); Irena Paliulis, 
Darien, IL; Petras Peleckas, Chicago, IL (viso 125); Al
girdas Pivaronas, Downers Grove, IL (viso 290); Vladas 
ir Gražina Plečkaičiai, Richmond Heights, OH (viso 
50); Vytas Šarka, Cashiers, NC (viso 50); Bronius 
Siliūnas, Clarendon Hills, IL (viso 45); Julius 
Špakevičius, Westwood, MA; Petras ir Apolonija Stepo
navičiai; Brookfield, IL; Dr. Vida Tumasonis, St. Pete 
Beach, FL (viso 145); Victor ir Regina Vai, Oak Brook, 
IL (viso 300); Dr. Daina Variakojis, Chicago, IL (viso 
95); Stasys Žilevičius, Palos Hills, IL (viso 75); Algis 
Žolynas, Escondido, CA 

$ 20 Izabelė Adomaitis, Canoga Park, CA; Dalia Armonas, 
Mentor, OH; Ona Barauskienė, Woodhaven, NY (viso 
40); Stanley Bernatavičius, Benvyn, IL (viso 40); 
Ramūnas Bigelis, Congers, NY (viso 45); Albert GustafF, 
Frederick, MD; Jurgis ir Marytė Janickai, Carlsbad, CA 
(viso 65); Kun. Bronius Kaunas, Santa Monica, CA (viso 
30); Danutė Koltko, Ansonia, CT; Kun. Rapolas Kra
sauskas, Putnam, CT; John Kvietys, Taylors, SC (viso 
40); Birutė Navickienė, Lemont, IL (viso 60); Julia Smil
ga, Chicago, IL (viso 80); John Svagzdys, Brockton, MA 
(viso 30); Algimantas Urbutis, Palos Heights, IL (viso 
428); Viktorija Zakarienė, Santa Monica, CA. 

$15 Genie Juodikis, Chicago Ridge, IL (viso 35); Jonas Pra-
kapas, Bakersfield CA (viso 25); Reda Simonaitis, Cen-
terville, MA; Sofija Skobeikienė, Richmond Hill, NY 
(viso 35); Danutė Uogintas, Waterbury, CT (viso 30); 
Vladas ir Stefanija Vasikauskai, Seminole, FL. 

$10 Uršulė Astrienė, Grand Rapids, MI (viso 15); Marija 
Arstikys, North Riverside, IL; Agnės Bigelis, Three 
Oaks, MI; Vytautas Bindokas, Chicago, IL (viso 40); 
Ona Deveikis, Los Angeles, CA; Zenonas Ducmanas, 
Wickliffe, OH (viso 20); Aldona Goldrajch, Littleton, 
CO; Sabina Henson, Oak Brook, IL (viso 30); Valenti
na Jonušas, Rochester, NY; George Juskaitis., Mission 
Viejo, CA; J.V. Lopatauskas, Santa Monica, CA (viso 
230); Kazys Norbutaitis, Maifield Hts, OH (viso 20); 
Elžbieta Navikas, East Hartford, CT (viso 30); Thomas 
J. Pankus, Chicago, IL; Česlovas Ramanauskas, Kirk-
land, WA (viso 20); Kazys Skaisgirys, Chicago, IL (viso 
50); George ir Dana Sved, St. Petersburg, FL; Lungen 
L. Švelnis, Needham, MA (viso 25); Vincent Tuskenis, 
San Diego, CA; Stella Vaitkus, Berwyn, IL (viso 20); 
Walter Zidžiūnas, Centerville, MA (viso 25). 

$5 Richard Urnežis, Mokena, IL (viso 10). 
$1 Jonas Antanavičius (viso 2). 

Page rbdami mirusiųjų atminimą, Lietuvos Par t i 
zanų Globos fondui aukojo: 
a.a. Liongino ir Kosto Baliukevičių atm. Irena 
Kairys, Oak Lawn, IL aukoja $100 (viso 1050). 
a.a Nijolės Maskaliūnienės viener ių metų mir t ies 
p r i s imin ime per šv. Mišias gražiai giedojusiai Laimu
tei Stepaitienei, atsisakius honoraro, L. Maskaliūnas 
jos vardu skiria $200 partizanų šalpai. 
Ada ir Domas Misiuliai, Lockport. IL , aukoja $100 (vi
so 200); 
Lie tuvos Par t izanų Globos fondas širdingai dėko
ja visiems aukotojams už gausias aukas. 

Lietuvos partizanų šalpai aukotojų skelbime 2003.08.-
05 #150 padaryta klaida. 
Turėjo būti: $25 aukoja Zigmas ir Virginija Grybinas, 
O'Fallon, IL (viso 235). 
Mielus aukotojus atsiprašome už padarytą klaidą. 

Lietuvos Par t izanų Globos Fondas, 
2711 W. St.71st Chicago, IL 60629 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J a u n i m o cen t ro didžio
joje salėje rugsėjo 6 d. vyks 
Čikagos lituanistinės mokyk
los 2003-2004 mokslo metų 
atidarymas. Pradžia - 8 vai. 
30 min. Maloniai kviečiame 
visus mokinius ir tėvelius at
vykti į mokyklos šventę. Kai 
kuriose klasėse dar turime 
laisvų vietų, todėl po mokslo 
metų atidarymo pratęsime 
mokinių registravimą 2003-
2004 mokslo metams. Nuo 10 
v. ryto bus galima susimokėti 
už mokslą. Laukiame visų at
vykstant. 

„Spindul io" tautinių šokių 
grupe laukia naujų ir buvusių 
šokėjų! Jaunių (8-11 skyriaus 
jaunimo) ratelio registravimas 
vyks rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
nuo 5 iki 6 v.v., PLC žemu
tinėje salėje. Studentų ratelio 
registravimas vyks rugsėjo 7 
d.. 6:30 v.v., PLC. „Spindu
liukų" (vaikų ratelių) regist
ravimas ir pirmoji repeticija 
vyks rugsėjo 15 d., pirma
dienį, 6:30-7:30 v.v., Lietuvių 
fondo salėje, PLC. Priimami 4-
7 skyriaus vaikai. „Spindulio" 
šokėjai dalyvaus Šokių šven
tėje, įvyksiančioje 2004 m. lie
pos 3 d. Negalintys dalyvauti 
registravime arba turintys 
klausimų skambinkite Rasai 
Poskočimienei 708-301-4439. 

Rugsėjo 6-ąją, pirmąjį 
mėnesio šeštadienį, Tėvu jė 
zuitų koplyčioje (2345 W. 
56th Str., Chicago, IL, 60636-
8400. tel. 773-737-8400) šv. 
Mišios ne vien tik 8:45 vai., 
bet taip pat bus kalbamas 
Rožinys ir aukojamos antro
sios šv. Mišios 4 vai. p.p. Bus 
meldžiamasi už visus tikin
čiuosius, ypač už naujuosius 
mokslo metus pradėjusius 
vaikus, moksleivius ir visus 
mokytojus, profesorius, auklė
tojus, tėvus, Ameriką, Kana
dą. Lietuvą ir visą pasaulį. Ti
kimės, kad ateisite pasimelsti. 

Švč. Mergelės Mari jos 
Nekaltojo Prasidėj imo pa
rapi jos lietuvės šeimininkės 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, kvie
čia jus pusryčiams mokyklos 
Mozerio salėje, 4420 S. Fair-
field Ave., nuo 8 vai. r. iki 12 
vai. p.p. Bus įvairių bulvinių 
ir miltinių blynų, keptų pagal 
receptus iš Lietuvos. 

Vytau to Didžiojo šau l ių 
r i nk t inė rugsėjo 7 d., sekma
dienį, rengia Tautos šventės 
minėjimą, kuris prasidės šv. 
Mišiomis Brighton Parko Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčioje 10 v. r. 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 gatvė, vyks šventinis 
minėjimas, trumpa programa 
ir kavutė. Visi kviečiami. 

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapija rugsėjo 7 d., 
sekmadienį, kartu su Šiluvos 
atlaidų pradžia pradeda ir 
„kavutes" sezoną. Turėsime 
galimybę pabendrauti su sve
čiu kun. Arvydu Liepa. 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 

LT institutas rūpinasi lietu
vių tautinės dailės kūryba, jos 
puoselėjimu ir išsaugojimu 
ateinančioms kartoms. Šiais 
metais, šalia einamųjų rei
kalų, bus aptariama ir ateities 
veikla. Nariai kviečiami at
sivežti savo naujai sukurtus 
tautodailės darbus dienos pa
rodai. Po susirinkimo vyks pa
sisvečiavimas ir dailės darbų 
apžiūra. 

Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimas įvyks šių 
metų rugsėjo 27 d., šeštadienį, 
12 v., Lino ir Rasos Veselkų 
sodyboje, „Rambyne", 198 
Simpson Road, prie 11 kelio, 
Leeds-Grenville County, Onta-
rio (Rideau C anai ir Jonės 
Falls apylinkėje). Dėl pla
tesnės informacijos kreiptis į 
LTI valdybos pirm. Aldoną Ve-
selkienę 613-382-8448 arba 
Rasą Veselkienę 613-359-
1160. Į suvažiavimą kviečiami 
nariai ir svečiai. 

LTI va ldyba 

KNYGOS LIETUVAI 
Šiomis dienomis per „At

lantic Express" siuntinių ben
drovę Bridgeview, IL, buvo 
pasiųsta didele siunta lietu
viškų knygų Raseinių viešajai 
bibliotekai, kurioje veikia Sta
sio Džiugo knygų fondas. Iš 
viso pasiųsta 40 dėžių, kurios 
svėrė apie 2,000 svarų. Taip 
pat buvo pasiųsta tam tikras 
skaičius dėžių Martyno Maž
vydo bibliotekai ir Mokslo bei 
enciklopedijų leidybos institu
tui Vilniuje. Knygos pasiųstos 
Džiugo dėka be fondų para
mos. 

TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE 
PASIRODYS IR LIETUVIAI 

International Friendship somos Lietuvos Respublikos 
prezidentas Antanas Smetona 
ir iškilmėse pasodino eglę, 
kuri dabar puikiai auga ir bu
joja. Buvo pasodintos dar dvi 
eglės ir pastatyti trys granito 

KUN. DR. ARVYDO ZYGO 
VIEŠNAGĖ CICERO 

Gardens, Michigan City, In
diana, rengia metinį tarptau
tinį festivalį š.m. rugsėjo 13 d. 
(šeštadienį) nuo 10 vai. r. iki 6 
vai. p.p. Beverly Shores Lietu
vių klubas yra šios organizaci
jos rėmėjas ir ruošiasi prie fes
tivalio aktyviai prisidėti, 
įrengdamas lietuvišką „kam
pelį". 

I.F.G. sodai įsisteigė 1934 
metais ir apima apie 100 akrų 
Trail Creek upelio slėnio 
natūralios gamtos. Šio parko 
įsteigimo tikslas buvo išlaikyti 
bendradarbiavimą, taiką ir 
draugystę tarp įvairių pasau
lio tautų ir skirtas viso pasau
lio žmonių susiartinimui. 
Parke vyksta įvairūs pasirody
mai, muzikos festivaliai, meno 
parodos, vestuvės ir t.t. Čia 
buvo apsilankę įvairių valsty
bių prezidentai, karaliai, ka
ralienės, gubernatoriai, meni
ninkai, mokslininkai bei kiti 
žymūs asmenys. Jų tarpe 
buvo apsilankęs ir nepriklau-

paminklai trijų Lietuvos pre
zidentų garbei: Aleksandrui 
Stulginskiui, dr. Kaziui Gri
niui ir Antanui Smetonai. Šie 
paminklai gerai išsilaikė ir 
žymi lietuviams skirtą parko 
vietą. 

Praėjusiais metais tarptau
tinio festivalio metu gražiai 
pasirodė norvegai ir Patovva-
tami bei kitų genčių indėnai. 
Šiais metais Beverly Shores 
Lietuvių klubo nariai tinka
mai paruoš ir papuoš mūsų 
pasirodymo vietą prie trijų pa
minklų ir suorganizuos grupę 
žmonių, kurie pasikeisdami 
budės ir atsakys į apsilankiu
siųjų klausimus. 

Kviečiame visuomenę apsi
lankyti — yra tik truputį dau
giau kaip valanda kelio nuo 
Čikagos. Pridedame planelį. 

Lake 
Michigan 

. \ ^ 

^ 

Friendshi 
Gardens 

Springiarxlt 

Michigan 

Indiana E-W Toli Road 

Planelis, kaip atvykti į International Friendship Gardens. 

,J)RAUGO" KNYGYNĖLYJE 

LIETUVIU 
ENCIKLOPEDIJA 

„Draugo" knygynėlis siūlo 
įsigyti „Lietuvių enciklope
diją". Lietuvių enciklopedijos 
leidyklos išleisti iš viso 36 to
mai kainuoja 500 dol. Redak
toriai: Antanas Bendorius, 
Pranas Čepėnas. Juozas Gir
nius, Vincas Maciūnas, Jonas 
Puzinas. Kalbos taisytojas 
Vladas Kulbokas. 

Šis enciklopedijos komplek
tas nepersiunėiamas, jį galite 
atsiimti „Draugo" knygynė
lyje, adresu 4545 West 63rd. 
Street. Chicago, IL 60629. Tei
rautis telefonu 773-585-9500. 

The Field Museum 
(Gamtos muziejus) 

Lake Shore Dr. ir Roosevelt 
Rd. Tel. 312-922-9410. 

Tai vienas turtingiausių ir 
įdomiausių muziejų ne tik 
Čikagoje, bet visame krašte. 
Jame galima pamatyti viso 
pasaulio florą ir fauną, mine
ralus, brangakmenius, dino
zaurus. Egipto mumijas. Pietų 
ir Šiaurės Amerikos indėnus 
ir gausybę kitų įdomybių. Be 
to. nuolat suruošiamos specia
lios parodos (už jas reikia papil
domai mokėti). Atidarytas 
kasdien nuo 9 vai. r. iki 5 vai. 
p.p. Įėjimas suaugusiems 10 
dol. Vaikams, vyresniesiems ir 
apskritai Čikagos miesto gy
ventojams teikiama nuolaida. 
Tarp rugsėjo ir vasario kiek
vieną pirmadienį ir antradienį 
įėjimas visiems nemokamas. 

Lektoriai, svečiai ir absolventai 1998 m. Pedagoginio lituanistikos instituto mokslo metu baigimo šventėje. Prie
kyje sėdi: ii* kaires- Jonas Damauskas . Zuzana Juškevičiene, kun. Juozas Vaišnys. S.J. dr. Jonas Račkauskas, 
Juozas Masilionis. Stase Petersoniene, Alfonsas Šešplaukis. 
Pedagoginiame Lituanistikos institute Jaunimo centre (5600 S. Claremont Av Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 6 d (šeštadienį) nuo 10 v.r. iki 1 v. p p. vyks naujų s tudentų registravimas Čikagos apylinkėse gyvenan
tys jaunuoliai registruosis Į akivaizdinį skyrių (t. y. lankys paskaitas šeštadieniais), o i neakivaizdinį skyrių 
paštu registruosis gyvenantys kitose valstijose JAV Kviečiame lituanistinių mokyklų abiturientą* ir neseniai 
atvykusius iš Lietuvos jaunuolius gilinti lituanistines žinias Trejų mokslo metų kreditus užskaito kai kurie uni
versitetai ir kolegijos Daugiau informacijos suteiks Milda Šatienė tel: 708-409-0216 

AR PAŽĮSTATE ČIKAGOS 
APYLINKES? 

Pats Čikagos miestas, prisi
glaudęs Michigan ežero pa
krantėje, palyginti nėra toks 
milžiniškas, bet,- pridėjus dau
giau kaip pusšimtį aplinkinių 
miestelių (vadinamųjų Čika
gos priemiesčių/^ jau aprėpia 
didžiulius žemės plotus, ku
riuose dar ne taip seniai augo 
kukurūzai, soja ir kiti pasė
liai, žydėjo prerijos ir vėjas 
bangavo jų aukštas smilgas. 

Tų aplinkinių Čikagos mies
telių yra labai daug, tačiau 
daugelis jų turi vardą, suda
rytą iš dviejų daiktavardžių, 
bendrų ir kitiems mieste
liams. Pvz.: 

-su žodžiu „Chicago" suda
ryti pavadinimai: Chicago 
Heights, Chicago Ridge. North 
Chicago. West Chicago, South 
Chicago Heights ir East Chi
cago (pastarasis yra jau India
na valstijoje); 

-su žodžiu „forest" (miš
kas): Forest Park, Forest 
Vievv, Lake Forest. Oak Forest 
ir River Forest: 

-su „glen" (slėnis, dauba, 
prižėlusi medžių): Glenn El-
lyn, Glendale Heights, Glen-
vvood: 

-su „grove" (sodelis, goje
lis): Buffalo Grove. Dovvners 
Grove, Eik Grove Village, Fox 
River Grove, Long Grove, Mor
ton Grove, Pingree Grove, 
Prairie Grove, River Grove, 
Spring Grove, Sugar Grove; 

-su „heights" (aukštuma): 
Arlington Heights, Chicago 
Heights, Ford Heights, Glen
dale Heights, Hardvvood 
Heights, Palos Heights, Pros-
pect Heights, Roling Lake 
Heights, South Chicago 
Heights; 

-su ..hills" (kalvos): Bar-
nngton Hills, Clarendon Hills, 
Country Club Hills, Crest 
Hill. Hickory Hills. Hillside, 

Kun. Arvydas Žygas susitikime su Cicero lietuviais sveikinasi su buvusia 
kaimyne Stefa Kisieliene. Šalia sėdi kitas kaimynas - Kostas Dočkus. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

Cicero, IL, gimęs ir augęs 
kun. dr. A. Žygas, po dvejų su 
puse metų vėl sugrįžęs į savo 
gimtąjį miestą aukojo šv. Mi
šias, padarė pranešimą apie 
savo veiklą Kauno kunigų se
minarijoje bei gyvenimą Lietu
voje, o taip pat susitiko su jau
nystės draugais ir kitais tau
tiečiais. 

Rugpjūčio mėn. 24 d. rytą 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje, kurioje turėjo primicijas 
2001 m. sausio 13—ją, jis at
našavo šv. Mišias ir pasakė 
prasmingą pamokslą. „Nėra 
tokių žodžių, kuriais galėčiau 
išreikšti tą džiaugsmą, kurį 
jaučiu grįžęs į namus, savo 
gimtąją parapiją", — taip da
bartinis Kauno kunigų semi
narijos dvasios tėvas pradėjo 
savo pamokslą. Jis čia prisi
minė ir savo dienas Šv. Anta
no parapijos mokykloje, Dai
navos ir Rako stovyklas, kas 
daug prisidėjo prie lietuviško 
nusiteikimo suformavimo. 

Pamokslininkas tai pat dė
kojo Dievui, jog Lietuvoje iš
vengta aštrių susidūrimų, ku
rie dėjosi buvusioje Jugosla
vijoje, kur žmonės žudė vieni 
kitus. „Atleiskite net ir tiems, 
kurie yra jūsų priešai", — ra
gino tikinčiuosius kunigas. 

P r o g r a m a parapi jos 
mokyklos salėje 

Po pamaldų gana gausus 
būrys tautiečių (jų buvo dau
giau negu šimtinė) susirinko 
į Šv. Antano parapijos salę 
(joje anksčiau vykdavo litua
nistikos pamokos, kurias lan
kė kun. Arvydas Žygas). 

Čia, pasivaišinus sumuš

tiniais, pyragais ir kava, Cice
ro ir visos Amerikos lietuvių 
veiklos veteranas dr. Petras 
Kisielius trumpai pristatė sve
čią iš Kauno. Jis kaimynystėje 
gyvenusiam ir čia lietuviškoje 
ir religinėje dvasioje brendu
siam kun. Arvydui Žygui ne
gailėjo gražių žodžių. Prista
tytojas išskirtinai paminėjo, 
jog dabartinis kaunietis dir
ba su jaunimu, Lietuvą iš arti 
pažįsta nuo 1988 metų, kuo
met ją dar valdė komunistai. 

Pranešimas apie 
gyvenimą Lietuvoje 

Savo daugiau negu pusva
landį trukusiame pranešime 
kun. dr. A. Žygas palietė daug 
dalykų. Jis pradžioje prisipa
žino, jog dabar nėra lengva 
dirbti su jaunais klierikais, 
nes komunizmas ilgus metus 
bandė išbraukti tuos istorijos 
puslapius, kurie kalbėjo apie 
tautiškumą, religinę filosofją. 
Todėl dabar iš naujo reikia 
pristatyti S. Šalkauskį, A. 
Maceiną, kitus filosofus, rei
kia aiškinti apie Sibiro mal
daknygę, daugelį kitų svarbių 
dalykų. 

Kunigas dėkojo Dievui, 
kad Lietuva išliko tautiškiau-
sia iš visų trijų Pabaltijo vals
tybių, kadangi tai buvo kata
likiškas kraštas. Tai žmonėms 
padėjo atsispirti prieš okupan
tų nelemtas užmačias. 

Kalbėtojas pasidžiaugė, 
kad Lietuvoje nėra tokios tar
pusavio neapykantos, kaip 
Kosove ir kitur, nors žmonių 
susiskaldymas pasireiškia, tik 
jis nedidelis. „Negalime žiūrė
ti, kas mus skiria, bet kas 

mus vienija", — aiškino pra
nešėjas. 

Kalbėtojas nelabai džiau
gėsi kai kuriomis Europos Są
jungos atnešamomis idėjomis; 
ES nori išbraukti Dievo vardą, 
ten daug kosmopolitizmo. 

Kun. dr. A. Žygas iškėlė ir 
daug jam svarbių minčių. Jis 
paminėjo, jog Marija Šiluvoje 
pasirodė anksčiau negu kito
se Europos vietose, bet Šiluvos 
vardas pasaulyje nėra plačiai 
žinomas. Pabrėžė, kad šiame 
miestelyje Kauno arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius kaip 
tik steigia Dvasinį centrą, ku
ris priims kandidatus į kuni
gus, o vasaros metu kvies tau
tiečius ne vien iš Lietuvos, bet 
ir iš kitų pasaulio kraštų. Ku
nigas akcentavo didelius ar
kivyskupo S. Tamkevičiaus 
sugebėjimus, jo išprusimą ir 
mokėjimą įsigilinti į savo pa
reigas. 

Kalbėtoją nudžiugino fak
tas, kad net 90 proc. iš tarp
tautinių fondų ateinančių lė
šų lieka Vilniuje, nors ir kiti 
Lietuvos miestai, o ypatingai 
kaimas, reikalingi paramos, 
pažymėjo, jog nereikia skubė
ti su Valdovų rūmų atstaty
mu, nes laukia daug kitų svar
bių darbų, pvz., Kauno Prisi
kėlimo šventovės atstatymo 
užbaigimas. 

Jis palietė ir daug kitų 
svarbių temų, tačiau visa tai 
sunku šiame rašinyje pažy
mėti. Svarbiausia jo kalboje 
buvo padėka visiems tiems 
Cicero lietuviams, kurie jam 
padėjo suformuoti lietuvišką 
ir religinį nusiteikimą. 

Trumpas vizitas 
Dėl įvairių įsipareigojimų 

Lietuvoje kun. dr. A. Žygas į 
kelionę per Atlantą tegalėjo 
pajudėti tik vasaros pabaigoje 
— rugpjūčio 20 d. Atvykęs į 
Čikagą jis aplankė savo arti
muosius jaunystės draugus. 

Be susitikimo su Cicero 
lietuviais, jis padarė praneši
mą ir „Seklyčios" lankytojams 
trečiadienių susitikimų prog
ramoje, palaimino savo jau
nystės draugės dr. Dainos 
Markelytės jungtuves, aplan
kė Dainavos stovyklavietę, ku
rioje anksčiau praleido nema
ža vasarų. Rugsėjo 2 d. jis pa
kėlė sparnus atgal į Kauną, 
kur jo laukia kasdieninės, bet 
svarbios pareigos. 

Norisi palinkėti šiam bu
vusiam Cicero lietuvių telki
nio gyventojui geros kloties, 
Dievo palaimos auklėjant jau
nimą lietuviškoje ir katalikiš
koje dvasioje mūsų tėvynėje! 

Edvardas Šulaitis 

Lake in the Hills, Vernon 
Hills; 

-su „lake: (ežeras): Crystal 
Lake. Fox Lake, Grayslake, Is-
land Lake, Lake Barrington, 
Lake Bluff, Lake Forest, Lake 
in the Hills, Lakemoor, Lake 
Villa, Lakewood, Lake Zurich, 
Lily Lake, McCullom Lake, 
Round Lake. Round Lake 
Beach, Round Lake Heights, 
Round Lake Park, Third Lake, 
Tovver Lakęs, Wonder Lake; 

-su „oaks" (ąžuolai): Green 
Oaks. Oak Brook, Oakbrook 
Terrace, Oak Forest. Oak 
Lawn, Oak Park, Oakvvood 
Hills; 

-ypač daug vietovių sudė
tinio vardo dalyje turi žodį 
„parks" (parkai): Beach Park. 
Bedford Park, Calumet Park. 
Deer Park, Elmvvood Park. 
Evergreen Park, Forest Park, 
Hanover Park, Highland 
Park, Indian Head Park, La-
Grange Park, Maple Park, 
Melrose Park, Merrionette 
Park, Oak Park, Orland Park, 
Palos Park, Park City, Park 
Forest, Park Ridge. Richton 
Park, Round Lake Park, Schil-
ler Park, Stone Park, Tinley 
Park, Villa Park; 

-su žodžiu „vievv" (vaizdas): 
Bridgevievv, Broadvievv, Fo
rest Vievv, Glenvievv; 

-su „vvoods" (miškas, giria): 
Bellvvood. Crestwood, Green-
wood. Hovvthorn VVoods, High-
wood, Homewood, Lakewood, 
Lincolnvvood. Lynvvood, May-
wood, Oakvvood Hills, Ring-
vvood. Rivenvoods, Shorevvood, 
Streamvvood, Wood Dale, 
Woodridge, Woodstock. 

Jeigu šiuose sąrašuose nera
dote savo gyvenamojo mieste
lio (pvz., Cicero, Lemont, Lom-
bard, Naperville, Winnetka, 
Evanston, Skokie ir kt.), pri
mename, kad čia toli gražu ne 
visos vietovės, plačiu ratu ap
juosusios Čikagą. 
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KOVA SU ZUIKIAIS 
Ne vienas priemiesčių ir net 

miesto gyventojas, įsitaisęs 
savo kieme gražų darželį ar 
pasisodinęs medelių, nusi
skundžia, kad zuikiai augalus 
nugraužia ir jokios „kovos 
priemonės" nepadeda jų atsi
kratyti. Čikagos parkų vado
vybe jau kelinti metai taip pat 
kovoja su zuikiais, kurie pada
ro iki 50,000 dol. nuostolio, su
naikindami želdinius ir ypač 
jaunus medelius. Vienintelė 
veiksminga priemonė: rudenį 
ir žiemos pradžioje zuikius su
gaudyti ir išvežti iš miesto 
(sunaikinti zuikius ir kitus 
žvėrelius yra draudžiama). 

JAV LB apy l inkės ir 
ALTo Cicero s k y r i a u s val
dybos rugsėjo 7 d., sekma
dienį, rengia Tautos šventę Ci
cero, IL. 9 v. r. - šv. Mišios Šv. 
Antano bažnyčioje; tuojau po 
Mišių parapijos salėje - LR 
generalinio konsulo Čikagoje 
Arvydo Daunoravičiaus pa
skaita, vaišės, pabendravi
mas. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

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

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


