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Nuosavybės teisių atkūrimas Vidurio ir Rytų Europoje
Lietuvos dukterys Los
Angeles; Omahos
senatorius panoro
‘ susitikti su lietuvių
ir latvių atstovais.
*2 psl.

Sės. Ona Mikailaitė
vedamąjame prisimena
Šiluvos Marijos istoriją.
3 psl.

Kokie renginiai šiemet
dar vyks Čikagoje?
4 psl.

Tarp mūsų kalbant,
braška Australijos
lietuvių visuomeninio
gyvenimo pamatai.
5psl.

Prie pasaulinės
kinematografijos ištakų
stovėjusio kauniečio
V. Starevičiaus filmų
peržiūra Balzeko
muziejuje Čikagoje;
dar galima užsisakyti
stalą arba atskirą vietą
į „Draugo** pokylį!
6 psl. ,

Sportas
* Olimpinė čempionė

Daina Qudzinevičiūtė 13osiose tarptautinėse Berlyno
„Didžiojo Prizo” stendinio
gaudymo varžybose tranšėjinėje aikštelėje tarp moterų iš
kovojo pirmąją vietą. Lie
tuvos šaulė numušė 178 tai
kinius iš 200. Absoliučioje įs
kaitoje tarp 69 dalyvių D.
Gudzinevičiūtė liko penkiolik
ta.
* Sekmadienį Prancū-

zįjoje, Satlero mieste, pasi
baigusiame 15-ąjame pasau
lio karšto oro balionų čempio
nate geriausiai iš trijų lietu
vių pasirodęs Lietuvos čem
pionas vilnietis Valerijus
Machnorylovas užėmė šeštąją
vietą.
* Tarptautinė dviračių
sporto sąjunga (UCI) neturi
jokių argumentų, kad imtųsi
kokių nors sankcijų prieš
Lietuvos dviratininką Rai
mondą Rumšą, užėmusį tre
čiąją vietą „Tour de France”
lenktynėse ir įsipainiojusį į
skandalą, kai Prancūzijoje
buvo sulaikyta įtartinus me
dikamentus vežusi jo žmona.
Tačiau dėl besitęsiančio skan
dalo UCI yra nepatogioje pa
dėtyje, kaip ir visa dviračių
sporto visuomenė, kuriai
krenta šešėlis dėl šios bylos.
„Mums jis yra dviratininkas,
kuris turi problemų dėl savo
žmonos”, - pareiškė UCI ats

tovas spaudai Eųrico Carpani. „Galime Rumšui pasa
kyti labai ačiū, sarkastiškai
pareiškė Prancūzijos koman
dos „Boryour” vadovas JeanRene Bernaudeau, teigdamas,
kad Sis skandalas sudavė
stiprų smūgį dviračių sportui,
kuris ir taip yra nuolatos
persekiojamas dopingo šešė
lio.

Š. m. liepos 16 dieną „Hel
sinkio komisija” (JAV Komisi
ja dėl saugumo ir bendradar
biavimo Europoje) pravedė ap

klausą: „Nuosavybės teisių at
kūrimas Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalyse”. Apklausoje daly
vavo: senatoriai — Ben Night-

horse Campbell (komisijos pir
mininkas), Kay Bailey Hutchinson, Sam Br»wnback, Gordon Smith, George V. Voino-

vich, Christopher Dodd, Bok
Graham, Russell Feingold,
Hillary Rodham Clinton;
Kongreso nariai — Chris-

sr Smith (antrasis pir- Benjamin Cardin, Louise
ts), Frank Wolf, Joseph Mcintosh Slaughter, Alcee
Pitts, Zach Wamp, Robert Hastings, Joseph Crowley.
Aderholt, Steny Hoyer,
Nukelta į 3 psL

Vyriausybė nepirks „Mažeikių
naftos” akcijų
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS)
— Vyriausybė trečiadienį nu
tarė nepirkti JAV bendrovės
„Williams International” par
duodamų susivienįjimo „Ma
žeikių nafta” akcįjų.
Sprendimas atveria kelią
Rusijos susivienijimui „Jukos”
už 85 mln. JAV dol. nupirkti
iš „Williams” jo valdomą 26.85
proc. akcijų paketą bei „Ma
žeikių naftos” valdymo teisę.
Kartu „Jukos” perims ir 75
mln. JAV dol. paskolą, kurią
„Mažeikių naftai” už 10 proc.
metų palūkanų suteikė „Williams”.
Vyriausybė, būdama viena
didžiausių „Mažeikių naftos”
akcininkių (40.66 proc.), galėjo
Toronto policija
norėtų pasimokyti iš
„Aro” pareigūnų

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS)
— Lietuvoje viešintis Kanados
Toronto miesto policijos vado
vas Julian Fantino antradienį
lankėsi Lietuvos policijos grei
tojo reagavimo rinktinėje
„Aras” ir pareiškė, kad yra
sužavėtas pareigūnų profesio
nalumo ir norėtų, kad Kana
dos policija perimtų kai kurią
jų patirtį.
Vienas svarbiausių „Aro”
uždavinių yra įvairios antiteroristinės operacijos, taip jpat
įkaitų išvadavimas, ypač pa
vojingų nusikaltėlių sulaiky
mas.
Pasak J. Fantino, Kanados
policija turi gerą įdirbį kri
minalinės žvalgybos srityje ir
šia patirtimi, mielai pasida
lintų su Lietuvos kriminalis
tais.
Šią savaitę Lietuvoje vyksta
paskutinis — ketvirtasis —
beveik dvejus metus trukusio
bendro Lietuvos ir Kanados
pareigūnų projekto „Policįjos
darbas, orientuotas į visuome
nę” ratas.

Sausros padarinius siūloma
kompensuoti narystės NATO
kaina

pasinaudoti teise pirkti dau
giau nei pusę (60 proc.)
„Williams” parduodamo pake
to - 16.17 proc. „Mažeikių naf
tos” akcijų.
Tačiau, pasak ūkio ministro
Petro čėsnos, sprendimas pa
sinaudoti šia teise būtų ekono
miškai nepagrįstas ir nesu
kurtų papildomos valstybės
akcįjų „Mažeikių naftoje” ver
tės. Ūkio ministerįjos skaičia
vimais, vyriausybei perkant
„Williams” parduodamas akci
jas bei perimant proporcingą
dalį 75 mln. JAV dol. pasko
los, iš biudžeto tektų skirti
apie 96- mln. JAV dol., o vė
luojantis susivienįjimo moder
nizavimas pareikalautų dar
daugiau nei 100 mln. dol.,
todėl valstybės finansinė rizi
ka smarkiai padidėtų.
Be to, pasak P. Čėsnos, vy
riausybė darys įtaką „Ma
žeikių naftos” valdymui, kol
turės daugiau nei 10 proc. ak
cįjų, todėl ji negautų papil
domų galių, jei įsigytų dalį
„Williams” pardundamų akCįjų.
Patvirtinta
įvaikinimo
apskaitos Lietuvoje
tvarka

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS)
— Vyriausybė trečiadienį pa
tvirtino Įvaikinimo apskaitos
Lietuvoje tvarką.
Kaip pranešė vyriausybės
spaudos tarnyba, naujojoje
tvarkoje vadovaujantis Civili
nio kodekso nuostatomis api
brėžtos su įvaikinimo apskaita
susijusios sąvokos, numatyta,
kokie vaikai įrašomi į galimų
įvaikinti vaikų sąrašą ir kokie
duomenys apie juos pateikia
mi, kokie veiksmai atliekami,
kai teismas priima sprendimą
įvaikinti vaiką.
Nukelta į 5 psl.

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS)

— Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos
(VNDPS) atstovai ragina Sei
mą paskelbti sausros padari
nius „ekstremalia situacija”,
skirti lėšų žemdirbių nuosto
liams kompensuoti bei užsi
moja prieš krašto apsaugos
biudžetą.
„Čekįjoje nuėmė daug lėšų
nuo krašto apsaugos ir skyrė
stichinės nelaimės (potvyniui
— BNS) nuostoliams kompen
suoti. Kodėl mes negalime
padaryti to paties? Kodėl mes
esame tokie bestuburiai ir
negalime pasakyti NATO, kad
pas mus yra stichinė nelaimė
ir dėl to mes esame priversti

Lietuvą garsina rūpestis
Napoleono karių kapaviete

Sausros išsekintoje Lietuvoje gaisrai jau tapo gyvenimo kasdienybe.
Nuotr.: Trečiadienį įsiplieskusį miško ir žolės gaisrą Vilniaus Šeškinės
mikrorajone pavylr-.jreitai užgesinti.
Gedimino Žilinsko (ĘLTA) nuotr

Lietuva gali būti paskelbta
gaivalinės nelaimės zona
Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta)
— Jeigu Lietuvoje artimiausiu
metu nelis, rugsėjo 15 dieną
šalį gali tekti skelbti gaiva
linės nelaimės zona.
Pasak Lietuvos hidrometeo
rologijos tarnybos direktoriaus
dr. Petro Korkučio, sausra jau
pasiekė stichinio meteorologi
nio reiškinio lygmenį. Kelio
lika dienų santykinis oro
drėgnumas Lietuvoje buvo
kaip Sacharoje.
Žemės ūkio ministerįjoje
įvykusiame tarpžinybinės ko
misijos neigiamiems sausros
padariniams įvertinti ir šalin

ti posėdyje tartasi, kokiu būdt
žemdirbiams kompensuoti pa
tirtus nuostolius.
Tebesitęsianti sausra dau
giausia žalos padarė gyvuli
ninkystei ir augalininkystei,
susidarė sudėtinga ekologinė
ir priešgaisrinė padėtis. Saus
ros padariniai neigiamai atsi
lieps ir valstybės derybinės
pozicįjos dėl žemės ūkio gamy
bos kvotų su ES formavimui.
Kaip teigė Lietuvos ūkininkų sąjungos valdybos pirmi
ninkė Genutė Staliūnienė,
ypač tragiška' situacija

sais.

dam Hussein, Jūrų krovinių
gabenimo biuro vadovybė iš
sinuomojo su JAV vėliava
plaukiojantį krovininį laivą,
kuris su kroviniu rugsėjo pa
baigoje nuo pietrytinės JAV
pakrantės išplauks į vieną iš
Artimųjų Rytų Persįjos įlan
kos uostų, sakė šaltiniai. Tai
bus jau trečiasis prekybiniu
laivu gabenamas ginkluotės
krovinys per mėnesį. Pasak
žinovų, tai liudįja, jog JAV ka
rinės jūrų pąjėgos greičiausiai
išnaudojo savo laivyno pajėgu
mus ir priverstos naudotis
laisvosios rinkos paslaugomis.
Europos Sąjunga (ES)
kitą mėnesį nuspręs, kaip
įveikti nesutarimus su Rusija
dėl planuojamo vizų režimo
įvedimo Karaliaučiaus srities
gyventojams,
trečiadienį
Maskvoje pareiškė Vokietįjos
prezidentas Johannes Rau.
Maskva suaktyvino politinį
spaudimą, reikalaudama iš
saugoti bevizę erdvę, nors
Briuselis tokią galimybę griež
tai atmeta, nes baiminasi ne
legalų ir organizuotų nusikal
tėlių antplūdžio iš Karaliau
čiaus į ES, jeigu sienos su juo
nebus griežtai kontroliuo
jamos.

—

Kongreso vadovais.
Vašingtonas. Jungtinių
Valstįjų prezidentas George
W. Bush trečiadienį pareiškė,
jog kitą savaitę Jungtinėse
Tautose paragina pasaulio
vadovus pripažinti, kad Irako
prezidentas Saddam Hussein,
kurdamas masinio naikinimo
ginklą, „įžūliai apgaudinėja
pasaulį”. G. W. Bush sakė, jog
šeštadienį susitiks su Britanįjos ministru pirmininku
Tony Blair aptarti grėsmės,
kurią kelia Irakas. Be to, jis
telefonu susisieks su Rusįjos,
Kinijos bei Rusįjos vadovais.
Pirmadienį Detroite G. W.
Bush susitiks su Kanados mi
nistru pirmininku Jesn
Chrietien. „Pirmiausia aš pri
minsiu Jungtinėms Tautoms,
kad jau 11 metų Saddam Hus
sein apeina, pažeidžia, išsisu
ka nuo bet kokių susitarimų,
jog jis nutrauks masinio nai
kinimo ginklų kūrimą”, teigė
G. W. Bush po susitikimo su

Vašingtonas. Pastarosio
mis savaitėmis islamistų ko
votojų tinklo „ai Qaeda” ir Ta
libano iždininkai iš Pakistano
į Sudaną išvežė daug aukso,
praneša „The Washington
Post”. JAV dienraščio duome
nimis, gautais iš Europos spe
cialiųjų tarnybų, aukso trans
portavimui galėjo būti panau
doti skandalingai pagarsėju
sio Rusįjos verslininko, ginklų
prekeivio Victor Bout lėktu
vai. Auksas kartu su kitomis
prekėmis buvo plukdomas
nedideliais kateriais iš
Karachi į Jungtinius Arabų
Emyratus (JAE) ar Iraną, o iš
ten lėktuvais gabenamas į
Sudano sostinę Chartumą.
Duomenų, kiek aukso buvo
išvežta, specialiosios tarnybos
neturi, tačiau nurodo, kad jo
kiekis buvo didelis, o „ai
Qaeda”, kaip ir anksčiau,
disponuoja milžiniškais finan-

mažinti lėšas krašto apsau
gai?”, trečiadienį Seime su
rengtoje spaudos konferenci
joje pareiškė VNDPS frakcįjos
Seime narys parlamentaras
Viktoras Rinkevičius.
Visos pagrindinės politinės
partįjos yra sutarusios iki
2004 metų skirti krašto ap
saugai ne mažiau kaip 2 proc.
bendrojo vidaus produkto.
Lėšų krašto apsaugai maži
nimas būtų neigiamas signa
las prieš lapkritį Prahoje
įvyksiantį NATO viršūnių su
sitikimą, kuriame Lietuva ti
kisi būti pakviesta tapti Šiau
rės Atlanto sąjungos nare.
VNDPS atstovai antradienį
užregistravo Nukelta į 5 psl.

Berlynas. Karinė jėga
prieš Iraką gali būti panaudo
ta kaip paskutinė priemonė,
pareiškė Europos Sąjungos
(ES) užsienio politikos vado
vas Javier Solana. „Gali tekti
pagrasinti Irakui karinėmis
priemonėmis. Tačiau tokį
sprendimą gali priimti tik
Jungtinės Tautos”, dienraščiui
„Berliner Zeitung” sakė J. So
lana. Tačiau ES užsienio poli
tikos vadovas pabrėžė, kad ES
nepritaria bet kokiems viena
šaliams veiksmams nušalinti
Irako vadą Saddam Hussein.
„Mes nepritariame prevenci
niam karui prieš Iraką. Tokie
veiksmai pažeistų tarptautinę
teisę. Sprendimai dėl bet ko
kių būtinų veiksmų prieš
Iraką turi būti priimami JT”,
sakė J. Solana.
Londonas. JAV karinės
jūrų pąjėgos užsakė didelį lai
vą, kuriuo šį mėnesį į Artimų
jų Rytų Persijos įlanką bus nu
gabenti tankai ir sunkioji gin
kluotė. JAV kariuomenės, šiuo
metu rengiančios planus nu
versti Irako prezidentą Sad

Nukelta į 5 psl.

Vilniuje aptikti Napoleono
kariuomenės karių palaikai
šią savaitę išgarsino Lietuvą
Didžiosios Britanijos televizi
jos BBC naujienose. Pasako
jime apie neįtikėtinai įdomų ir
vertingą radinį pripažįstami
lietuvių specialistų bei Lietu
vos nuopelnai.
BBC teigimu, Lietuvos ar
cheologai bei antropologai
nemažai mėnesių kasinėjo bei
tyrė rastus žmonių skeletus ir
įstengė nustatyti jų tapatybes.
Šie darbai sulaukė ir teigiamo
politinio įvertinimo.
Prancūzuos ambasados Lie
tuvoje laikinasis reikalų pa
tikėtinis Olivier Poupard
teigė, jog tai gera proga, ypač
kai Lietuva stovi ant Europos
Sąjungos ir NATO slenksčio,
pademonstruoti susitaikymą
tarp buvusių priešų ir dabarti
nių bendrininkų.
BBC žiniomis, archeologai
netrukus pradės naujus ka
sinėjimus netoli rastos kapa
vietės — manoma, jog neto

Johaneaburgas. Skan
duodami „Gėda Bush’ui!”:
aplinkosaugininkai nutraukė
JAV valstybės sekretoriaus
Colin Powell kalbą, kurią jis
trečiadienį sakė Johanesburge, Jungtinių Tautų (JT) Že
mės apsaugos viršūnių susiti
kime. Švilpusius ir šaukusius
aktyvistus, kurie kritikavo
JAV prezidentą George W.
Bush, apsaugininkai skubiai
išstūmė lauk. Vėliau C. Powell
nušvilpė kiti auditorįjoje buvę
žmonės, kurie taip sureagavo į
jo žodžius, kad Vašingtonas
imasi veiksmų dėl pasaulinio
klimato šiltėjimo. Į JT forumą
neatvykus} G. W. Bush, kuris
gina naftos, akmens anglies ir
miško pramonės interesus,
kritikavo daugelis neturtingų
jų valstybių.

r

Maskva. Rusįjos jėgos
struktūros nekomentuoja pra
nešimų apie galimą čečėnų se
paratistų vado Aslan Mascha
dov žūtį. „Kovotojų formuočių
vadų neutralizavimo operacija

liese gali būti palaidota dar
mažiausiai 10,000 Prancūzuos
įmperatoriui Napoleonui tar
navusių karių.
Prancūzuos ambasados Vil
niuje laikinasis reikalų pa
tikėtinis BBC informavo, jog
karių, kurie kilę iš visos buvu
sios Napoleono imperijos, pa
laikus pervežti į Prancūzįją
neketinama. Diplomato teigi
mu, jie bus perlaidoti Lietu
voje spalio mėnesį, o vėliau
Prancūzuos lėšomis bus pasta
tytas paminklas.
Laidų ciklą apie Napoleono
karių kapavietės archeologi
nius kasinėjimus rengia ir
JAV televizįjos „Discovery” ka
nalas. Vilniuje nufilmuotą
programą ketinama rodyti
Amerikos, Europos ir Azįjos
žiūrovams. Kartu tai taps pui
kiu Vilniaus pristatymu, tvir
tino „Discovery” atstovai. Pa
pildomiems kasinėjimams ši
televizįja numatė skirti 10,000
JAV dolerių.
(Eita)
Čečėnijoje vyksta nuolat. Ta
čiau mes atsisakome pateikti
kokių nors komentarų dėl
Maschadov likimo, kol gau
sime patikimų duomenų”, sa
kė trečiadienį vienos federalinių jėgos struktūrų atstovas.
Trečiadienį išleistas laikraštis
„Moskovskįj komsomolec”,
remdamasis savo šaltiniais,
pranešė, kad, galimas dalykas,
A. Maschadov žuvo.
. ..ĮBV

• •■ .•

Kįjevas. Ukrainos parla
mentaras pareiškė, kad JAV
specialiosios tarnybos turi įro
dymų, kad Irake veikia ra
diotechninės žvalgybos rada
rai „Kolčuga”. Grigorįj Omelčenka, pasakodamas apie rug
pjūtį vykusią kelionę į JAV,
pranešė, kad JAV teisingumo
ministerįja oficialiai tiria fak
tus, esą Ukraina nelegaliai
parduodanti šiuos radarus. Jis
taip pat pranešė, kad rugsėjį
JAV Valstybės departamentas
informuos Senatą apie faktų
dėl galimo Ukrainos ginklų
pardavimo Irakui patikrinimo
rezultatus.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

LOS ANGELES LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJA TĘSIA ŠALPOS VEIKLĄ
< Los Angeles skyriui šių
metų rudenį sukaks 29 veiklos
metai. Per tuos ilgus metus
buvo daug padaryta Lietuvos
žmonių labui. 2002 metų
vasario menesį vykusiame
metiniame susirinkime buvu
sioji valdyba padare savo veik
los ataskaitą. Veiklos rezul
tatai tikrai yra verti pagyri
mu. Per 2000-2001 metus
vargstančioms Lietuvos šei
moms, daugiausia su vaikais,
buvo pasiųsta 251 čekis už
34,175 dolerių sumą. Buvo
pasiųsta G4 gerų, švarių rūbų
ir vitaminų bei vaistų siun
tiniai, Nei viena mūsų mieste
labdaringa šalpos organizacija
negali prilygti, ką atliko šios
nebe pirmos jaunystės, kar
tais ir pačios pasiligojusios,
moterys, širdimi ir darbu
palaikančios draugiją. Nepa
prastai pasiaukojusiai draugi
jos labui dirbo ir tebedirba
Ona Norkienė, Martyna Žemelienė. Ingrida Jodelienė,
Irena Vilkienė, Marija Kai
riene. Danutė Baltutienė,
Janina Radvenienė, Danutė
Kaškelienė, Stefa Strikaitiene, Marija Sušinskienė,
Stefa Juškaitiene, Mikalina
Stąnčikiene, Ona Deveikienė,
Anelė Vosylienė, Emilija Mikalonienė, Alė Vilčinskienė,
Elena Matulaitienė, Angelė
Bliudžiuvienė ir Stasė Pautie
nienė. Už tokią darnią veiklą
ypatingas dėkingumo žodis
tariamas buvusiai pirminin
kei Leokadijai Vilimienei ir
visai buvusiai valdybai: vice
pirmininkei Emai Dovydai
tienei, siuntinių tvarkytojai
Genovaitei ŽaliUnienei, mais

to šeimininkei Genovaitei
Plukienei,
kavos
vedėjai
Bronei Dzenkaitienei, ligonių
lankytojoms Alei Vilčinkienei,
Angelei Vaičekauskienei, Ma
rijai Kairienei bei Danutei
Kaškelienei, sekretorei Aldo
nai Venckūnienei, iždininkei
Laimai Baltrėnaitei ir visoms
puikioms narėms, kurios pri
sidėjo darbu, kepiniais, lanky
mu, aukomis ir patarimais.
Toks darnus darbas bus tęsia
mas ir naujos valdybos. Labai
malonu, kad naujoje valdyboje
pasiliko dirbti ir didžioji dalis
buvusios. Į naują valdybą iš
rinktos: Ema Dovydaitienė —
vicepirmininkė, Aldona Venc
kūnienė — sekretorė, Laima
Baltrėnaitė — iždininkė,
Genovaitė Žaliūnienė — siun
tinių tvarkytoja, Ingrida Jode
lienė — specialiems reika
lams, Dalia Ragauskienė ir
Janina Mikalajūnienė — ka
vos sektorius. Maisto paruo
šimu sutiko rūpintis puiki šei
mininkė Antanina Uldukienė.
Revizijos komisijon išrinktos
Danutė Kaškelienė, Danutė
Baltutienė ir Genovaitė Plukienė.
Gegužės mėnesį suruošėme
pavasario
pokylį,
stipriai
papildžiusį iždą. Dėkojame vi
soms narėms, kurios savo
darbu ir aukomis prisidėjo
prie šio renginio sėkmės, ir
ypač maisto šeimininkei Anta
ninai Uldukienei, paaukoju
siai kelių dienų sunkų darbą.
Gražią meninę programą at
liko Mickų šeima: LA Dramos
sambūrio aktorius Aleksas, jo
duktė smuikininkė Ieva ir
sūnus pianistas Žilvinas.
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Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (UJS.)

Metams
$100 00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65 00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00 ...

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (UJS.)

Užsakant į Lietuvą:

Lietuvos Dukterų draugijos Los Angeles skyriaus narės po eilinio susirinkimo (iš kairės atsiklaupusios): Stasė
Pautienienė, Angelė Vaičekauskienė, Angelė Bliudžiuvienė, Regina Gasparonienė. Pirmoje eilėje: Marįja Kai
rienė, Elena Matulaitienė, Marytė Sušinskienė, a.a. poetė Dana Mitkienė, Leokadija Vilimienė (tuo metu pirmi
ninkė), Genovaitė Žaliūnienė, Ona Makroftienė, Bronė Dženkaitienė, Danutė Baltutienė. Antroje eilėje: Anelė
Vosylienė, Ema Dovydaitienė, a.a. Salomėja Šakienė, Mikalina Stančikienė, Genovaitė Plukienė, Irena Vilkienė,
Elena Dargienė, Dalia Ragauskienė, Danutė Kaškelienė. Trečioje eilėje: Janina Mikaląjūnienė, Ona Katilienė,
Aldona Venckūnienė, Erdvija Ginotienė, Stefa Juškaitienė ir Laima Baltrėnaitė.

Pastaraisiais metais mus
lankė ir nelaimės. Netekome
labai gražiai praeityje veiku
sių narių: Irenos Tamošaitienės,
Birutės Tompauskienės, poe
tės Danos Mitkienės, du kar
tus
dirbusios
valdybos
pirmininke Salomėjos Ša
kienės ir visai neseniai —
Izabelės Oksienės. Visos šios
narės buvo vienos iš pirmųjų
draugijos skyriaus steigėjų,
daug metų aktyviai reiškėsi
visuose darbuose.
Mūsų draugijos veikla
būtų daug siauresnė, jeigu
savo aukomis neremtų žmo
nės. Kreipėmės į visuomenę,
prašydamos aukoti atlieka
mus šiltus gerus rūbus, pri
imame vitaminų ir vaistų
aukas.
Darbščioji
narė
Genovaitė Žaliūnienė siunčia
mus rūbus išvalo, išplauna,
sutvarko ir tik tada pasiunčia.

Mūsų draugija yra vienintelė,
kuri palaiko tiesioginį ryšį su
vargstančiomis šeimomis. Pa
siųsti čekiai pakelia nusimi
nusius, praskaidrina užklup
tus ligos ir nelaimių asmenis.
Los Angeles mieste darniai
dirba ir kitos labdaros draugi
jos. Šį pavasarį BALFo Los
Angeles skyrius šventė 58-ių
metų sukaktį; mielos sesės
LDK Birutės draugija pažy
mėjo 45 metų veikimą; „Vaikų
vilties” skyrius su visuomenės
ir ypač Julijos ir Emilio
Sinkių fondo pagalba toliau
vykdo nudegimų palatų staty
bą Vilniuje.
Amžinos pagarbos prel.

Felikso Gurecko, mūsų sky
riaus įkūrėjo, gailestingumo
mokymo žodžiai, pasakyti
prieš 29-ius metus, skatina
mus ir toliau dirbti Lietuvos
vargstančiųjų šeimų labui.

Juk
gelbėdami Lietuvos
vargstančius, gelbstim ir
pačią tėvynę.
Regina Gasparonienė
valdybos pirmininkė

$500.00
Oro paštu
$100.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00
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EDMUNDAS VClNAS, M£„ &C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai

LAIDOTUVIŲ
CEREMONIJA —

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

INTERNETU

Tel. (708) 598-4055

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Kalifornijoje gyvenusi Isabelė Oksienė tapo pirmąja lie
tuve, kurios laidotuvių Mišios
buvo transliuojamos interne
tu jos draugams ir giminėms
visame pasaulyje.
Mišias iš Šv. Kazimiero baž
nyčios Los Angeles translia
vo bendrovė „Euloqy Cast”.
Nemažai velionės draugų ir
šeimos narių, kurie negalėjo
dalyvauti laidotuvių ceremo
nijoje, stebėjo Mišias savo na
muose visame pasaulyje.
Vytautas Šeštokas

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230
wwwxentoifcraugaąandbraa@w*joom

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

8018 W. Archer Am. Sto. S fr6
Chicago, IL 60638

EUGENE C DECKER, DDS, PjC.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
Tel. 706-422-8280

VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIFOES UGOS

7722 S. KedzieAve.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIUUGOS-CHIRURGUA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 6043b

VISUOMENĖ SU GEDULl ŽENKLU
Paskutiniųjų septynių mė
nesių laikotarpyje Clevelando
lietuviškoji visuomenė prara
do net penkis, įvairiais talen
tais ir veikla pasižymėjusius,
asmenis. Pereitų metų gruo
džio 10 dieną į amžinybės
aruodus iškeliavo poetas Ba
lys Auginąs, ilgus metus
kankintas diabeto ligos. Dar
labai jaunas būdamas, jis
plačiai rašė Lietuvos spaudoje,
buvo Kauno radiofono pra
nešėjas, Vokietijos pabėgėlių
stovykloje mokytojavo Ravensburgo lietuvių gimnazijo
je ir bendradarbiavo lietu
viškoje spaudoje. Atvykęs į
Ameriką ir apsigyvenęs Cle
velande, jis ir toliau kūrė poe
ziją ir išleido dar vieną poezi
jos rinkinį.
Š. m. vasario 2 dieną atsi
sveikinome su poete Dalia
Staniškiene, kurios poezijos
knyga'tarsi nusakė jos likimą,
pavadinta „Einu namo”. Ją

pakirto vidaus organų vėžys.
Dalia dalyvavo poezijos skai
tymo vakaruose, buvo laba
aktyvi ateitininkų veikloje
baigė Notre Dame kolegiją
bakalauro laipsniu, tačiau
visus savo talentus ir žinias
paskyrė lietuviškai veiklai.
Kovo 30 dieną atsisveiki
nome su Ignu Stankum, kuris
buvo labai aktyvus visuo
meninėje veikloje ir taip pat
kūrė poeziją, tačiau nepasiryžo jos išleisti, bet jo sūnus
dr. Viktoras Stankus planuoja
tą padaryti. Graudu dar primin
ti ir tai, kad a.a. Ignas buvo
priverstas anksčiau palaidoti
nepagydomos ligos pakirstą
savo sūnų.
Liepos 4 dieną pasimirė
aktyvi skaučių veikėja Mirga
Kižienė, ilgus metus vado
vavusi Neringos skaučių tun
tui, dėsčiusi lituanistinėje
mokykloje ir įvairiais būdais
pasireiškusi visuomenės veik

loje. Graudų atsisveikinimą
r ravedė uniformuotos skauninkės.
Rugpjūčio 1 dieną pasimiskautininkė Albina Petu. uskienė, taip pat prieš eilę
metų vadovavusi Clevelando
skaučių tuntui. Tarp kita ko, ji
pasižymėjo tautinių drabužių
siuvimu, kuo pasinaudojo eilė
„Grandinėlės” ir „Čiurlionio”
ansamblio narių.
Paskutiniuoju metu beveik
su baime pakeliame telefono
ragelį, nes per jį ateina grau
dūs pranešimai. Mirtis retina
mūsų veikėjų eiles, o likusieji
jaučia pareigą toliau tęsti
pradėtus pozityvius užsimo
jimus su tvirtu pasiryžimu
darbus ir idealus perduoti
ateinančioms kartoms. Reikia
turėti viltį, kad ^amžinybės
aruodus iškeliavusių asmenų
darbai neliks be pozityvių pėd
sakų.
Aurelįja M. Balašaitienė

Aktorė Onutė PučkoriUtė-Zalensas džiugina mažuosius „Guos" gegužinės lankytojus lėlių spektakliu.
Romo Zylės nuotrauka.)

r

š

Tel. 815-741-3220

KANADA
Prisikėlimo parapijos sa
lėje buvo surengtas policijos

seminaras. Buvo išklausyta
pranešimų iš policijos pareigū
nų Kanados-Lietuvos bendra
darbiavimo programos. Toron
to policįjos svečius pristatė
serž. Juozas Gataveckas, To
ronto policijos virš. Julian
Fantino perdavė linkėjimus
per superint. Derry. Lietuvos
policijai projekto pradininkas
Ted Price. Kanados policįjos
patirtis galėtų pagerinti tei
sėtvarkos būklę.
Po vaikų programėlės „Gijos” gegužinėje Aldona Stungienė vaišina jaunuosius atlikėjus ledais. R. Zylės nuotr.

DIRBAME LIETUVAI
Mums rūpi visos Lietuvos
problemos. Jei iškyla proble
ma Lietuvai, mes stengiamės
ieškoti būdų šią problemą pa
dėti spręsti. Visada sunkiau
sias darbas yra pradžioje.
Lietuvos priėmimo į NATO
klausimą aktyviai pradėjome
gvildenti 2001 metais, Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
čių metu. Į šventę buvome pa
sikvietę Lietuvos ambasados
Washington, DC, ministrą
patarėją Kęstutį Jankauską.
Jis atskiro susirinkimo metu
labai detaliai, aiškiai ir
visiems suprantamai išdėstė
problemas ir pasiekimus Lie
tuvoje, prisijungimo prie
NATO reikšmę Lietuvai. Aiš
kino kelius, kuriais mes, ak
tyviai dirbdami, galėtumėm
prisidėti prie šios problemos
sprendimo. Mūsų tikslas turi
būti padėti senatoriui Ben
Nelson apsispręsti dėl jo
paramos, sprendžiant Lietu
vos priėmimo į NATO klau
simą. Tam ministras-patarėjas Kęstutis Jankauskas buvo
susitikęs su senatoriumi ir
turėjo produktyvų pokalbį, po
„kurio senatorius žadėjo remti
Lietuvos priėmimą į NATO.

Prasidėjo aktyvus darbas.
Mūsų bendruomenės pirmi
ninkė Danguolė Antanėlytė
Hanson ir kiti bendruomenės
nariai rašė, skambino senato
riui ir ragino visus aktyviai
dalyvauti šiame darbe. Matyti,
kad senatorius rimtai susido
mėjo šia problema ir panoro
susitikti su Lietuvių Bendruo
menės nariais, apsprendžiant
ir išsiaiškinant kai kuriuos
klausimus, aktualius Lietuvai.
Jis į šią problemą žiūrėjo
palankiai ir tikėjo, nuvykęs į
Rygą, susitikęs su Pabaltijo
atstovais, kartu spręsti iškilu
sias problemas. Lietuvos am
basados darbuotojų žiniomis,
senatorius aktyviai pradėjo
domėtis Lietuva bei ženkliai
pakeitė savo poziciją dėl
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių pakvietimo į NATO. Mū
sų aktyvi parama ir darbas
valstijoje Lietuvos ambasadoje
yra vertinamas.
Grįžęs iš Rygos, senatorius
Ben Nelson panoro susitikti su
lietuvių ir latvių bendruome
nių atstovais, pasidalinti min
timis ir įspūdžiais po buvusios
kelionės.
Rugpjūčio 8 dieną šis susi

tikimas įvyko senatoriaus ka
binete Omahoje. Susitikime
dalyvavo 6 lietuvių ir 8 latvių
atstovai. Senatoriui labai pa
tiko Ryga, Baltijos pajūrys, tu
rėjo galimybę dalyvauti bend
ruose visų Baltijos valstybių
atstovų posėdžiuose ir su daug
kuo padiskutuoti individua
liai. Tas jam turėjo didelę įta
ką, ne tik apsisprendimui, bet
gavo daug pažintinės medžia
gos šiuo klausimu. Lietuvių
atstovas Algimantas Antanė
lis susitikimo metu trumpai
išdėstė Lietuvos priklausymo
NATO organizacijai reikšmę,
didesnes saugumo garantijas
Lietuvai. Reikėtų, kad Lietuva
greičiau sustiprėtų. Amerika
remia Izraelį, kad jis būtų
stiprus. Lietuva taip pat
palaiko Ameriką, tai kodėl
Amerika negali remti Lie
tuvos, kad ji greičiau sustip
rėtų? Juo stipresnė bus kiek
viena valstybė, tuo stipresnė ir
saugesnė bus Europa. Sena
torius atsakė, kad tai yra lo
giška, bet nerealu. Algiman
tas Antanėlis kvietė senatorių
artimiausiu metu tapti „Baltic
Freedom Caucus” nariu. Jis
kėlė ir Karaliaučiaus krašto

problemą, kuri ateityje gali
tapti dar aktualesnė. Senato
rius žadėjo plačiau pasidomėti
Karaliaučiaus krašto reika
lais. Latvijos atstovas pikti
nosi, kad kai kas Pabaltijį dar
traktuoja kaip Rusijos teritori
ją, nes vokiečiai žmonėms mo
kėjo pensijas per Rusįjos vals
tybę. Būtinas Baltįjos vals
tybių priėmimas į NATO, nes
Rusijos agresyvumas yra ir il
gai dar gali išlikti. Lietuvių
atstovas Gediminas Muraus
kas kėlė klausimą dėl preky
bos ryšių plėtimo į Baltįjos ša
lis. Su šia mintimi senatorius
sutiko.

Ir štai galime džiaugtis,
kad rytojaus dieną senatorius
Ben Nelson, jau tapo „Baltic
Freedom Caucus” nariu. Taip
mes turime dar vieną, tikrai
apsisprendusi Lietuvos rėmė
ją, kuris, atrodo, dalyvaus ir
Prahoje, galutinio Lietuvos
priėmimo į NATO balsavimo
metu. Jo balsas mums labai
reikalingas. Dėkingi senato
riui už jo tvirtą • apsis
prendimą ir paramą Lie
tuvai.
'
Rato Talžūnienė

/
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NUOSAVYBĖS TEISIŲ
ATKŪRIMAS VIDURIO IR RYTŲ
EUROPOS VALSTYBĖSE
Atkelta ii 1 psl.
i Apklausos metu pasisakė:
Randolph Bell (JAV Valstybės
Departamento spec. ministras
holokausto aukų reikalams),
Yehuda Evron (holokausto
aukų teisių atkūrimo komiteto
prezidentas JAV-jose), Olga
Jonas (Laisvos Čekoslovakijos
fondo sekretorė), Mark Meyer
(JAV Rumunijos prekybos ir
prąmonės romų pirmininkas
bei advokatas), Israel Singer
(Konferencųos Žydų ieškiniai
Vokietijai prezidentas ir Pa
saulio žydų teisių atkūrimo
organizacijos antrasis pirmi
ninkas).
Apklausą pradėjo atstovas
ir kartu komisijos antrasis
pirmininkas Gordon Smith,
tardamas gražų bei jaudinantį
žodį. Jis prisiminė Antrojo pa
saulinio karo ir pokario lai
kus, kuomet milijonai žmonių
turėjo palikti savo tėvynę, joje
sukurtą gerovę ir bėgti nuo
nacių bei komunistų persekio
jimo. Daugelis prarado viską,
ką turėjo, ką daugelį metų kū
rė jų tėvai bei protėviai.
Dabar, daugiau kaip dešimt
metų,
išsilaisvinusios
iš
komunizmo gniaužtų, Rytų ir
Vidurio Europos valstybės
bando sugrąžinti teisybę, kur
damos ir įgyvendindamos tin
kamas įstatymines bazes.
Nuo 1990 metų Helsinkio
komisija susitinka jau trečiąjį
kartą. Nors ir atrodo, kad
mintimis; planais bei darbais
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybės pažengė gana toli, ta
čiau Helsinkio komisiją vis
dar pasiekia nemažai laiškų ir
nusiskundimų, kuriuose apibūdinamas nuosavybės grąži
nimo vilkinimas, susiduriant
su įvairiausiomis biurokrati
nėmis kliūtimis.
Pirmas akmenėlis mestas
į nuosavybės teisių atstatymo
Vidurio ir Rytų valstybėse
procesą — diskriminacija pilie
tybės atžvilgiu. Turiu pripa
žinti, kad šis akmenėlis kliu
vo ir į Lietuvos pusė. Kaip
daugelis tikriausiai žino, Lie
tuvoje teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkuriamos tik
Lietuvos piliečiams.
Dauguma skaitytojų, atro
do, galėtų nusigąsti ir pradėti
būgštauti, kad — „štai mes jau
būsime apkaltinti žmogaus
teisių pažeidimais ir gali kilti
grėsmė mūsų siekiamai na
rystei NATO*. Skubu nura
minti ir patikinti, kad, nepai
sant mažo akmenėlio, kitavu
sio Lietuvos pusėn, kitoms
valstybėms buvo prisvaidyta
kur kas didesnių akmenų ir
išsakyta rimtesnių, su konk
rečiais pavyzdžiais, kaltinimų.
Daugiausia kritikos susilaukė
Lenkija, Čekija ir Rumunija.
Apie Baltarusiją ir Ukrainą
buvo kalbama, kaip apie ša
lis, kurios nerodo netgi mini
malių veiksmų, siekiant at

kurti nuosavybės teises į kaž
kada neteisėtai atimtą nekil
nojamąjį turtą. Tuo tarpu mū
sų kaimynė Estija buvo pri
statyta, kaip toliausiai pažen
gusi, turinti palankiausią tei
sinę sistemą ir galinti būti
daugelio valstybių sektinu
pavyzdžiu.
Apklausos metu vienas
liudytojų, Randolph Bell,
priminė, kad prezidento G. W.
Bush vyriausybė labai stipriai
remia ir skatina nuosavybės
atstatymo procesus Vidurio ir
Rytų Europos valstybėse, ypa
tingą dėmesį skirdama kandi
datuojančioms į Šiaurės At
lanto Sutarties organizaciją
(NATO). Minėtas dėmesys pa
sireiškia akylu stebėjimu, pa
sitelkiant į pagalbą JAV-jų
ambasadas, kurios parengia
kasmetinius pranešimus dėl
žmogaus teisių įgyvendinimo.
Radus netoleruotinus pažeidi
mus, imamasi atitinkamų
veiksmų juos pašalinti. Šioje
srityje JAV vyriausybė arti
mai bendradarbiauja su nevy
riausybinėmis organizacijo
mis, kaip JAV Žydų komite
tas, JAV Lenkų konferencija,
Žydų ieškinių prieš Vokietiją
konferencija ir daugeliu kitų.
Spec. ministras holokaus
to aukų reikalams R. Bell
išdėstė dvylika punktų, kurių
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybės turėtų laikytis, kur
damos ir įgyvendindamos nuo
savybės teisių atstatymo į
neteisėtai konfiskuotą turtą
įstatymus:
1. Nuosavybės teisės į
turtą turi būti vienodai atku
riamos, tiek bendruomenėms
(visuomeninėms ar religi
nėms), tiek privatiems asme
nims. Įstatymiškai turi būti
traktuojamos lygiaverčiai.
2. Jei archyvinė medžiaga
neišlikusi, pateikiant doku
mentus ieškiniams, turėtų bū
ti leidžiama remtis kitais nuo
savybės teises liudijančiais
įrodymais.
3. Visoje šalyje turėtų būti
užtikrinta vieninga teisinė
sistema.
4. Nuosavybės teisių at
kūrimo procesas negali būti
diskriminacinis. Norint atgau
ti teises į turtą, neturėtų būti
reikalaujama pilietybės ar
nuolatinio gyventojo statuso.
5. Nuosavybės teisių atkū
rimo procedūros turėtų būti
aiškios ir paprastos.
6. Privatizacijos progra
mos turėtų apsaugoti ieški
nius pateikiančius asmenis.
7. Vyriausybė privalo pasi
rūpinti asmenimis, kurie šiuo
metu užima teisėtiems savi
ninkams grąžintiną nekilno
jamąjį turtą.
8. Jei nekilnojamojo turto
grąžinti neįmanoma, turėtų
būti suteikta atitinkama kom
pensacija.
9. Turi būti atkuriamos

GIMTADIENIO DOVANA
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Nr.I
Gražus, pavasariškas ry
Paukšteliai čiulba, susi
spietę sename ąžuole, aplink
žaliuoja pievelės, o tarp jų ap
valios lysvės su pradedan
čiomis žydėti tulpėmis. Trįjų
aukštų baltas namas skęsta
alyvų krūmuose, o pro atdarus
langus sklinda romantiška
muzika. Aldona Jogailienė,
dailiai padengusi virtuvėje
pusryčių stalą, įjungė kavą ir
pradėjo raikyti duoną.
— Laimute, laikas pus
ryčių! — sušunka ji, prisiar*
tindama prie antrojo aukšto
laiptų.
— Tuoj, mamyte! Aš ką tik

tai.

nusiprausiau, baigsiu apsi
rengti ir tuoj atbėgsiu apačion,
— suskamba malonus, jau
nutis balsas.
Netrukus į virtuvę įbėga
geltonplaukė, garbanota mer
gaitė. Ji apsikabina motiną,
pabučiuoja joe veidą ir atsisė
da už stalo.
— Laimute, palauk. Tu
turbūt žinai, kad šiandieną
yra tavo gimtadienis. Ar ne?
— Taip, mamyte, žinau...
— atsako ji, plačiai nusišypso
dama.
— Tai savaime supranta
ma, kad gausi dovanų, nes esi
puiki mergaitė, sąžiningai

Sės. Ona Mikailai^

Atminkim Šilinės
atlaidus

Retas poetas savo eiles
gerai deklamuoja. Bernardas
Brazdžionis turėjo sodrų ir
skardų balsą, gražią dikciją,
labai turtingą žodyną, mokėjo
iš savo žodyno žodžius į eiles
sudėti ir deklamuoti taip, kad
dažnas artistas galėjo jam
pavydėti. Tačiau ne per sodrų
ir skardų balsą, ne per puikų
dėklamavimą, o per didelę
meilę Dievui, tėvynei ir
artimui jį girdėjo visa Lietuva,
visi lietuviai pasaulyje. Gir
dėjo, kai tėvynėje garsiai ištar
ti Brazdžionio vardą buvo pa
vojinga, kai, anot MykolaičioPutino, nuo smurto „užgriuvo
mūs akys aptemę ir ausys nuo
melo apkurto”.
Vytė Nemunėlis pats išsi
ugdė ir patraukė Brazdžionio
skaitytoją; jo poezija vaikams
buvo pradžiamokslis, įvadas į
Poeto gėrio ir grožio pasaulį.
Sovietmečiu teko pamatyti nu
pieštą ne tik patį Rudnosiuką,
bet ir visą „Meškiuko Rudnosiuko” tekstą; bičiulis biržie
tis, vaikystėje sužavėtas šia
poema ir turėdamas meninių

gabumų, pasiskolinęs knygutę vyrų kvartetu. Poetą ir
ne paprastai ją persirašė, o kvartetą į Lietuvą atvykti
kiekvieną raidę nupiešė. Kar pakvietė Kazys Saja. Į tą
tu su paties pieštais paveiks nuostabų renginį jis pakvietė
lėliais, knygutė tapo meno kū ir mane su žmona, už ką
dėkingumą širdyje nešiojame.
rinėliu.
Su Brazdžioniu, kaip ir Kai vyrai traukė Arą”. salėje
Vyte Nemunėliu, susipažinau, daugelis ašarojo, o kai scenoje
skaitydamas jo poeziją vai pasirodė pats poetas, kai
kams iš pradinės mokyklos žiūrovai išvydo ir išgirdo
bibliotekos ir iš periodinių lei vaidilą, sugriaudėjo aplodis
dinėlių vaikams. Brazdžionį mentai. Kaip relikviją laikau
skaičiau, ganydamas gyvulių išsaugotą per sovietinę oku
bandą tėvų ūkyje, gavęs eiles paciją knygą „Per pasaulį ke
iš brolių gimnazistų. Anuomet liauja žmogus”, nes susitiki
jį išgirdau ir dainoje, kai bal me gavau autoriaus autografą.
Pasiekęs gyvenimo ir
singos pusseserės dainuodavo
jo „Neregio elegiją”. „Neregio kūrybos pilnatvę, savo poezijai
elegiją” dainuojant, tą pačią Poetas pats padėjo tašką. Pa
pusseserę, buvusią politinę dėjęs tašką, netrukus baigė
kalinę su savo vyru buvusiu žemišką kelionę, užgeso. Užpartizanu ir politiniu kaliniu, gęso ne žiburys, o švyturys.
išgirdau ir į magnetofono juos Tačiau užgožti palikimo švie
tą įrašiau po keturiasdešim są, tikėjimo vilties ir meilės
gausą užmaršties tamsa —
ties metų.
Pirmą kartą gyvą Braz bejėgė; vėlė nemarūnė keliau
džionį išvydau ir išgirdau ja ir keliaus į lietuvių širdis, į
Meno darbuotojų rūmuose protus. Priimkime Ją.
(dabartinėje Prezidentūroje)
1989 metais, atsilankiusį Lie
tuvoje su Los Angeles lietuvių
Algimantas Zolubas

visos teisės į nekilnojamąjį
turtą.
10. Nuosavybės teisių at
statymas į komunalinę nuosavy
bę turėtų būti traktuojamas
vienodai, tiek norint susigrą
žinti nuosavybę, tiek gauti kom
pensaciją už ją, nepaisant, ar
nuosavybė priklauso religinei, ar
visuomeninei bendruomenei.
11. Bendruomenių ir tarp
tautinių grupių fondams tu
rėtų būti leidžiama prisidėti
prie ieškinių ruošimo ir atsta
tytos nuosavybės valdymo.
12. Kapinės ir kitos reli
ginės vietos turi būti išsaugo
mos ir prieš teisių atkūrimą, ir
jo metu.
Atrodo, kad išvardintų taisyk
lių laikymąsis ir atitinkamas jų
pritaikymas kiekvienos vals
tybės
teisinėje
sistemoje
padėtų šalims kandidatėms
išvengti pirštu į jas badymo ir

galėtų užtikrinti ramų ėjimą žai pakeitimų ir papildymų.
pasaulinių organizacijų narys Šiuo metu prašymų atkurti
tės link.
nuosavybės teises į nekilno
Baigdama šiam praneši jamąjį turtą ir nuosavybės
mui norėčiau suteikti šiek tiek teises įrodančių dokumentų
lietuvišką atspalvį ir sugrįžti pateikimo terminai yra pa
prie daugeliui JAV-jose gyve sibaigę. Prašymai buvo pri
nančių lietuvių rūpimo nuo imami iki 2001 m. gruodžio 31
savybės atstatymo klausimo. d., o nuosavybę įrodantys do
Nuosavybės teisių atstatymą kumentai — iki 2002 m. liepos
Lietuvoje reglamentuoja šie 1 d. Egzistuoja nemaža gali
aktai:
mybė, kad nuosavybės teises
„Piliečių nuosavybės teisių įrodančių dokumentų pateiki
į išlikusį nekilnojamąjį turtą mo terminas bus pratęstas iki
įstatymas” (1997 m. liepos 1 d.);
2003 m. sausio 1 d.
Lietuvos
Respublikos
Dedant tašką norėčiau pa
nutarimas Nr. 1057 „Dėl linkėti, kad nespėjusiems lai
piliečių nuosavybės teisių į ku surinkti visų reikiamų do
išlikusį nekilnojamąjį turtą kumentų ši galimybė kuo grei
atkūrimo įstatymo įgyvendini čiau taptų realybe, o tuo tarpu
mo tvarkos ir sąlygų” (1997 m. Lietuvos žengimas į pasauli
rugsėjo 29 d.).
nių organizacijų narystės gre
Nuo pirminių redakcijų iš tas būtų glotnus ir vaisingas.
Paruošė
leidimo išvardintuose teisi
Jūratė Mikšėnienė
niuose aktuose yra priimta nema

Garsi Lietuvoje Šilinė,
Marijos Gimimo šventė Šilu
voje, taipogi švenčiama visa
me krašte — bažnytinė ir vals
tybinė šventė. Marijos gimi
mas Rytų ir Vakarų Bažny
čioje švenčiamas nuo XI am
žiaus. Lietuviams taip pat
rugsėjo 8-toji labai brangi ir
atmintina. 1430 m. ši data
buvo numatyta Vytauto Di
džiojo karūnavimui. Deja,
karūna jo nepasiekė; įžeistas
ir susikrimtęs Vytautas tų
pačių metų spalio 27 d. mirė
Trakuose. Pirmąją bažnyčią
Šiluvoje pastatė Vytauto Di
džiojo didikas Petras Gedgaudas,
daug darbavęsis, kad savo val
dovui parūpintų karališką
vainiką.
Šiluvos atlaidai, vadinami
šilinėmis, galbūt nuo šilų,
supančių šią šventą vietą, ži
nomi net prieš protestantizmo
įsigalėjimą Lietuvoje. Mar
tyno Mažvydo laiškas, rašytas
1551 m., liudija, jog jau tada
maldininkai keliaudavo Šiluvon švęsti Marijos gimimo at
laidus.
Kražiuose nuo 1616 m.
veikusi jėzuitų kolegija Šilu
vos Dievo Motiną buvo pa
sirinkusi savo globėja. Mokslo
metų pabaigoje mokiniai rengda
vo maldingą kelionę į Šiluvą,
kaip pasakoja tėvų jėzuitų
pranešimas Romai 1677 m.
Po stebuklingo paveikslo
vainikavimo 1786 m. organi
zuotos maldininkų šventkelionės Šiluvon apimdavo visą
oktavą, t.y., 8 dienas. Rusai
1866 m. uždraudė procesijas į
Šiluvą, ir jos nutrūko iki 1905
m. Tačiau 1906 m. spontaniš
kai susikūrusioje procesijoje
dalyvavo apie 50,000 mal
dininkų. Šis įvykis aprašytas
specialiu 1907 m. išleistu lei
diniu.
Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, rugsėjo 8 d. pa
skelbta bažnytine ir valsty
bine švente, o procesijos, ku
riose dalyvaudavo daug jauni
mo, tapo labai populiarios.
Nuo 1933 m. Šilinių atlaidų
metu ruošiami religiniai kon
gresai.
Net sovietų priespaudos
metais procesijos į Šiluvą
nenutrūko. Nuo 1960 m. so
vietų valdžia ėmė jas varžyti
griežtomis policinėmis prie
monėmis.
Procesijos sustiprėjo ir
pagausėjo nuo 1974 m., kai
Eucharistijos bičiulių iniciaty
va įvyko žygis iš Tytuvėnų į
Šiluvą, kuriame dalyvavo 300
žmonių. Kasmet dalyvių skai
čius gausėjo, kol 1981 m. tūks
tantinę minią, kurią sudarė
daugiausia jaunimas, sovietai
su savo milicija, saugumo
agentais ir kariuomene per
sekiojo visu įnirtimu. Pa
skelbtas karantinas dėl taria

lankai lituanistinę mokyklą,
vietinėje mokykloje pasižymi
gerais pažymiais, esi aktyvi
skautė... Žodžiu, užsitarnauji
dovanų. Tačiau aš turiu tau ir
labai nepaprastą dovaną, ku
rią duosiu tik po ilgoko pasa
kojimo. Tau šiandieną sukan
ka keturiolika metų, taigi jau
esi bręstanti paauglė, todėl
jaučiu galinti su tavim rimtai
ir atvirai pasikalbėti.
— Suprantu, mamyte, bet
tu manęs nekankink ilgu
laukimu. Man labai įdomu, ką
tu man nepaprasto pasakysi.
— Taip, tai iš tikro nepa
prasta...
Jogailienė pirštų galais
nusišluosto akyse pasirodan
čias ašaras.
— Kodėl tu verki, mamy
te? Juk tai mano gimtadienis,
tikrai linksma diena. Ar ne?

— Vėliau pamatysi, kaip
tas gimtadienis pasibaigs...
— Negąsdink manęs, ma
myte...
— Visų pirma turiu tau,
deja, pasakyti, kad manęs ne
begali vadinti mamyte.
— Kaip tai? Nesuprantu!
— sušuko Laimutė.
— Visai paprastai — aš
nesu tavo tikra motina ir
nežinau, kur ji yra. Net ir ma
no miręs vyras, kurį tu tėveliu
vadinai, žinojo teisybę.
— Kas toji teisybė? Tu esi
mano mamytė...
— Ne... Tai dabar išklau
syk, ką aš tau papasakosiu,
nes jaučiu pareigą tau išpa
sakoti mudviejų gyvenimo
painiavą, nors tu mane darei
labai laimingą, tačiau, tau
pradedant bręsti, yra būtina,
kad žinotumei teisybę.

tėvu vadinai, buvo vokiečių
įtrauktas į vadinamuosius
savisaugos dalinius, o aš su
juo vėl susitikau tik po eilės
metų, kai atsidūrėme Vokie
tijoje. Tai buvo nepaprastai
laimingas supuolimas. Tačiau
Vokietįjon turėjau keliauti
viena. Susikrovusi būtinus
reikmenis, atsidūriau preki
nio traukinio vagone, kuria
me jau buvo didokas būrys pa
bėgėlių. Šiaip taip įsitaisiau
viename kampe, atsisėdusi
ant savo ryšulių. Neradau jo
kių pažįstamų, bet netrukus
pradėjome susipažinti, kai
pąjudėjo traukinys Vokietįjos
link. Tai buvo berods vienas
paskutiniųjų traukinių, lai
mingai pasiekusių Vokietįjos
sieną. Mano dideliam malo
numui, šalia manęs ant
pagalvėlės gulėjo mažytė mer

Lietuvos Respublikos ambasados JAV-se ministras patarėjas JAV Kongreso reikalams Renatas Norkus, lanky
damasis St. Petersburg, Floridoje, kalbasi su vietos Lietuvių klubo bibliotekos vedėja Sofija Saliene. Bibliotekoje
sutelkta daugiau negu 5,000 lietuviškų knygų.
.
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— Kas tai per baisi teisybė?
— Būk kantri. Turiu tau
pasakoti labai ilgą istoriją, o į
pabaigą duoti tavo dovaną, kurią
išsaugojau daugelį metų
— Nieko nesuprantu, ma
myte... Atsiprašau... Kaip tu
riu tave vadinti?
— Vėliau dėl to susitar
sim, o dabar klausyk ir manęs
nepertrauk.
— Gerai, mamyte... Atsi
prašau, atsiprašau... — Lai
mutės veideliais pradėjo rie
dėti ašaros.
— Tai buvo seniai, prieš
šešiolika metų, kai prie Lie
tuvos sienų pradėjo artėti so
vietų daliniai ir gyventojų
dalis nutarė pasitraukti į
Vakarus, kad išvengtų sovie
tinio jungo. Tai buvo 1944
metų vidurvasaris. Aš buvau
viena, nes mano vyras, kurį tu

mo kiaulių maro. Visa tai ir
net bausmėmis bei areštais
nepavyko atbaidyti žmonių
nuo Šiluvos.
Į laisvąjį pasaulį patekę
lietuviai taip pat neužmiršo
Šiluvos atlaidų: pirmoji Šilu
vos šventė svetur įvyko 1947
m. Bavarijoje. Čikagos Švč. Merge
lės Marijos Gimimo Marųuette
Parke parapija nuo 1958 m.
pradėjo organizuoti kasmetinę
procesiją Šiluvos garbei. J
Tėvų marijonų sodyboje Marianapoly Thompson, Connecticut, suplaukdavo Naujosios
Anglijos lietuviai dalyvauti Ši
luvos šventėje. Neatsiliko ir
Putnamo vienuolyno seserys,
kurių kapelionas kun. Stasys
Yla garsino Šiluvos vardą sa
vo raštais ir pamokslais. Da
bar seserys kasmet rengia
Šiluvos maldos dieną.
1966 m. rugsėjo 3-4 d.
Vašingtono Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo šventovėje dedi
kuota Šiluvos Marijos statula
bei koplyčia ir ta proga
surengtas didelis lietuvių
religinis koncertas.
Lietuvai atgavus laisvę
1991 m., arkiv. Sigitas Tamkevičius savo pamoksle Šilu
vos atlaidų metu Marijai
priskyrė laisvės atgavimo ste
buklą bei ragina maldininkus
lankyti Šiluvą dėkingomis
širdimis. 1993 m. popiežius
Jonas Paulius II savo istorinės
kelionės po Lietuvą proga
rugsėjo 7 d. Šiluvos bazilikoje
aukojo Šv. Mišias ir susirinku
sioms
minioms
kalbėjo:
„Evangelija, kurią girdėjome
per šias pamaldas, aiškiausiai
sako: ‘Kas klauso šių mano
žodžių ir juos vykdo, panašus į
išmintingą žmogų, pasista
čiusi namą ant uolos’ (Mt
7,24). Taip: Kristus tebūna jū
sų gyvenimo, jūsų demokrati
jos ir ateities uola”. Šiluva ir
visa Lietuva — Kristaus ir
Marijos rankose.

gytė, gal kokių pusantrų metų
amžiaus. Jos labai maloni jau
nutė motina ramino dukrelę,
nepaprastai gražiu balsu dai
nuodama ir lopšines, ir net
operų arįjas. Mudvi susipaži
nome ir ji man parodė labai
gražų auksinį medalioną, ku
rio abiejose pusėse buvo įrė
mintos jos ir jos vyro nuotrau
kos. Tą medalioną jaunoji
motina uždėjo ant dukrelės
krūtinėlės, atsargiai po marš
kinėliais užkišusi auksinę
grandinėlę. Ilgokai keliavo
me, kol pagaliau traukinys
sustojo vienoje vietoje, kurią
iš abiejų pusių buvo apsupę
stambūs ūkiai. Traukiniui su
stojus, aplink bėgiojantys vo
kiečių kareiviai pranešinėjo,
kad artėja oro pavojus, todėl
traukinys ilgokai stovės.

Šiluvos koplyčia.

Bua daugiau
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DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis

SKELBIMAI

KENGINLAI ČIKAGOJE
2002 METU
RUGSĖJO MĖN.

6 • 8 d., savaitgalį — San
taros-Šviesos 49-asis suvažia
vimas Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte.
8 d., sekmadienį — Tautos
šventė Šaulių namuose.
— PLC sezono atidarymasteatras „Žaltvykslė” 12 vai.

p.p.
v 10 d., antradienį — ALTo
ruošiamas Lietuvos Respubli
kos prezidento Valdo Adam
kaus pagerbimas Chicago Athletic Association, 12 S. Michi
gan Avenue, Čikagoje 11:30
vai. r.
14 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau

čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
15 d., sekmadienį — Šilu
vos atlaidų pabaiga ir procesi
ja 1:30 vai. p.p. Maria aikštė
je, Marųuette Parke.
— PLC gegužinė 12 vai. p.p.
PLC sodelyje, Lemonte.
17d., antradienį — ALTo
ruošiamas liaudies muzikos
koncertas Čikagos miesto cen
tre, Daley Plazoje 12 vai. p.p.
20 d., penktadienį — Dail.
Lauros Žaveckaitės meno dar
bų parodos Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, atidary
mas 7:30 v.v.
22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak
Country Club laukuose.
— Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus moterų gildijos ru
dens programa — „Treasured
Keepsakes” — senienų įkaina
vimas ir priešpiečiai muzie
jaus „Gintaro” kambaryje.

19 d., šeštadienį — Lietu
vos Dukterų draugijos Rudens
pokylis Jaunimo centre.
— „Sietuvos” skautininkių
ir vyr. skaučių dr-vės sueiga
Ateitininkų namuose nuo 1-4
vai. p.p.
20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose.
— Lietuvių prekybos rūmų
žymenų įteikimo šyentė Willowbrook pokylių salėje, Willow Springs, IL. Pradžia 4 vai.
p.p.
— Operos solistės Giedrės
Zeilytės ir pianistės dr. Ra
mintos Lampsatytės koncer
tas 3 vai. p.p. Jaunimo centre.
24 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo metinis narių
susirinkimas 1 vai. p.p. Šau
lių namuose.
25 d., penktadienį — Kas
metinės dr. Budrio archyvo
fotoparodos Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre atidary
mas 7:30 v.v.

26 d., šeštadienį — LFK
„Lituanica” 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia
6:30 v.v.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p.p. „Concdrde
Banąuets”, 20922 N. Rand
Rd., Kildeer, IL.
— Ateitininkų Šalpos fondo
narių susirinkimas 4 vai. p.p.
Ateitininkų namuose, Lemon
te.
— Ateitininkų Šalpos fondo
vakarienė 6:30 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
— Lietuvių fondo 40 metų
jubiliejaus proga Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC Lemonte
atidaroma dail. Prano Domšaičio dar nematytų paveikslų
29 d., sekmadienį — Iš paroda.
26 ir 27 d. savaitgalį —
kilmingas metinis „Draugo”
pokylis „Sabre Room” pokylių Ateities akademinis savaitga
salėje, 8900 West 95 Street, lis Ateitininkų namuose, Le
Hickory Hills, IL.
monte.
— Šakiečių klubo gegužinė
26 ir 27 d. — BALFo sei
12 vai. p.p. Šaulių namuose.
mas. Šeštadienį 9 vai. r. Švč.
M.M. Gimimo parapijos salė
SPALIO MĖN.
je Marųuette Parke, Čikagoje.
Iškilminga vakarienė 7 v.v.
I d., antradienį — ALTo „Paradise Banųuet” salėje,
ruošiamas Vytauto Landsber Bridgeview, IL. Sekmadienį
gio pagerbimas Chicago Ath- 10:30 vai. r. iškilmingos Mi
letic Association, 12 S. Michi šios Švč. M.M. Gimimo parapi
gan Avenue, Čikagoje 11:30 jos bažnyčioje. Po Mišių —
vai. r.
uždaromasis posėdis parapijos
5 d., šeštadienį — Draugo salėje.
fondo suvažiavimas Jaunimo
27 d., sekmadienį — Už
centre. Pradžia 9 vai. r.
Lietuvių Agronomų s-gos mi
6 d., sekmadienį — Suval rusius narius šv. Mišios 9 vai.
kiečių draugijos gegužinė Šau ryto Tėvų Marijonų koplyčioje,
lių namuose. Pradžia 12 vai. Čikagoje. Po Mišių — dalyvių
p.p.
pabendravimas vienuolyno sa
— Šv. Kazimiero seserų vie lėje.
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis
— „Vaiko vartai į mokslą”
pokylis Oak Lawn Hilton po būrelio ruošiami „Rudens der
kylių salėje, 9400 S. Cicero liaus pietūs” 12 vai p.p. PLC.
Avė., Oak Lawn, IL. Pradžia 1 Lemonte.
vai. p.p.
— Palaimintojo Jurgio Ma
LAPKRIČIO MĖN.
tulaičio misijos Pabendravimo
pietūs 12 vai. p.p. PLC, Le
3 d., sekmadienį —Vėlinių
monte.
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
II d., penktadienį — Ka vių kapinėse prie Steigėjų pa
nados lietuvių dailininkų pa minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
rodos Čiurlionio galerijoje, mą rengia Bendruomenės pa
Jaunimo centre, atidarymas sauliečių komitetas ir Kapų
7:30 v.v. Parodą rengia Kana sklypų savininkų draugija,
dos Lietuvių Bendruomenė.
garbės sargyboje dalyvaujant
13 d., sekmadienį — Zara- šauliams ir ramovėnams.
siškių klubo gegužinė 1 vai.
— Koncertas 12 vai. p.p.
p.p. Šaulių namuose.
PLC Lietuvių fondo salėje, Le
— Tradicinis Balzeko lietu monte.
vių kultūros muziejaus „Metų
7 d., ketvirtadienį — Su
žmogaus” pokylis Balzeko mu valkiečių draugijos narių susi
ziejuje.
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
— Šv. Pranciškaus seserų muose.
vienuolyno rėmėjų metinis sei
8 d., penktadienį — ALTo
mas Tėvų marįjonų vienuoly suvažiavimo svečių sutiki
ne (6336 S. Kilboum Avė., Či mas Balzeko lietuvių kultū
kagoje) prie „Draugo”. 11 vai. ros muziejuje, 6500 S. Pulaski
šv. Mišios už gyvus ir miru Road, Čikagoje
sius vienuolyno rėmėjus. 12
9 d„ šeštadienį — Lietu
▼ai. pietas. 1:30 ▼. p.p. regist vių fondo 40 metų sukaktuvi
racija ir posėdis.
nis pokylis Pasaulio Lietuvių
17 d., ketvirtadienį — An centre, Lemonte.
glijos klubo narių susirinki
— ALTo suvažiavimas Bal
mas 1 vai. p.p. šaulių namuo zeko lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Road, Či
se.
i

t
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PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

AUVŪMOHUDNAMGSVEKATOSK
GYVYBES HtdnVMS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr
Auksė S. Kane kalba lietuviikai

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, aa
dažyi
.

Aukšta darbų kokybė,
loayl
žemos kainos.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO

Kun. Vaclovą Gutauską sveikina bičiuliai: (iš kairės stovi) kun. Antanas Saulaitis, Viktoras Paulauskas, Alfon
sas Butkus, Tadas Kulbis, Romas Bumeikis; sėdi Grasilda Reinytė-Petkuvienė, kun. Vaclovas Gutauskas.

ŽILVINAS

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

VENCIUS
contractor

ZIL

iuctIon

COMSTRUCT

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

SIŪLO DARBĄ

KUN. VACLOVUI GUTAUSKUI, SJ — 89 METAI
Rugpjūčio 15 diena — Švč.
M. Marįjos Ėmimo į Dangų
(Žolinės) šventė — tai pasku
tinė ir bene gražiausia vasa
ros bažnytinė šventė. Tą dieną
prieš 89 metus Trakiškių kai
me, Marįjampolės apskrityje,
gimė busimasis kunigas Vac
lovas Gutauskas. Ūkininkų
šeimoje jie augo dviese su se
serimi Stasele. Iki 1946 metų,
kol buvo įšventintas kunigu,
baigė Kauno jėzuitų gimna
ziją, vėliau kunigystės studi
jas Romoje. Kunigo tarnystę
pradėjo Vokietijoje, lietuvių
pabėgėlių stovyklose. 1949
metais atvyko į JAV ir iki šiol
gyvena Tėvų jėzuitų namuose
Čikagoje. Per 50 metų padary
ta daug darbų — visų neįma
noma ir išvardinti. Ir dabar
kunigas, būdamas silpnesnės
sveikatos, kiekvieną dieną
lanko šv. Mišias. Savo kamba
ryje turi pasikabinęs gerada
rių,. kurie savo aukomis pri
sidėjo prie Jaunimo centro
statybos, nuotraukas. Mel
džiasi už juos, lankė jų kapus.
Kunigas sako: „Liko ir nepa
darytų darbų — tai gimnazijų
statybų užbaigimas Vilniuje ir
Kaune”...

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in Enelish.
L.A. McMahon Window VVashing.
Chicago
cago iand Milwaukee area.

langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky
Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Downers Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355
greitkelio, Maple ir VValnut gatvių

kampe. Tel. 630-515-8706.

800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Tel. 615-554-3161.

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.

šv. Mišių, kunigą sveikino kai
mynai ir pažįstami, linkėjo il
gų gyvenimo metų, sveikatos.
Kun. Vaclovas Gutauskas
dėkoja visiems už jam paro
dytą dėmesį, sveikinimus ir
gėles.

Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.

Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353;
847-507-4074 (mob.)

prep. person needeed
Nikos, 7600 S. Harlem,

Dės Plaines salonui
reikalinga kirpėja-stiiistė,

ĮVAIRUS

Pagerbti kunigą gimimo die
nos proga susirinko visi na
miškiai, Jėzuitų provincijos
provincijolas kun. Antanas
Saulaitis, kun. Jaunius Kelp
šas, svečias iš Lietuvos kun.
Linas Dūkštą ir kiti... Rytą po

Experienced cooks and salad

Bridgeview, 708-496-0300.

Tel. 773-278-0660.

Kun. Vaclovas Gutauskas švenčia 89-ąjį gimtadienį.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

turinti licenciją. Tu privalai už
dirbti tiek, kiek esi verta. Geras
atlyginimas, premija, klientūra,
apmokamos atostogos, apmokymas,
vadovavimo galimybės —:

Tel. 847-317-1382.
'

-

Anglų kalba privaloma.

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine.
Lithuanian American TV, Ine.
14011 1271h Street, Lemont, IL 60439

kagoje.
— Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje suvažiavimas Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Road.,
Čikagoje.
— Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje suvažiavimų bend
ras pokylis Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S.
Pulaski Road, Čikagoje.
10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis
narių susirinkimas Šaulių na
muose.
— JAV LB Lemonto apylin
kės iškilmingi pietūs 12 vai.,
p.p. PLC, Lemonte.
16 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
17 d., sekmadienį — PLC
Madų paroda 12 vai. p.p.
23 d., šeštadienį — Lietu
vių Operos metinis pokyliskoncertas. Pradžia 7 vai. vak.
— Lithuanian Mercy Lift
metinis pokylis .Ateities šyp
senos” Westin Michigan Ave
nue viešbutyje, 900 N. Michi
gan Avė.
24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė
Šaulių namuose.
— Kanklių koncertas PLC,
Lemonte. Rengia LB Kultūros
taryba.
GRUODŽIO MĖN.
1 d., sekmadienį — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto
paskelbimo 84-sios sukakties
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių
namuese, Čikagoje.
— Jaunimo centro 45-sis su
kaktuvinis pokylis 3 vai. p.p.
J.C. didžiojoje salėje.
6 d„ penktadienį — „Lie
tuvos Vaikų vilties” Šampano

vakaras. Rengia Gražina ir
Jim Liautaud.
7 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje”. Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų
taryba.
7 ir 8 d., savaitgalį —
Kalėdinė mugė PLC didžiojoje
salėje
14 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių
namuose.
31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naųjųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.
— Naujųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.
— Naujųjų metų sutikimas
PLC didžiojoje salėje, Lemon
te.
2003 METAI
Sausio 19 d., sekmadienį
— „Dainavos” ansamblio re
liginis koncertas Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marųuette Parke.

Gegužės 4 d., sekmadienį
— Pooperinis koncertas 3 vai.
p.p. Jaunimo centre. Rengia
Lietuvių opera Čikagoje.
— Pal. J. Matulaičio misijos
Motinos dienos pietūs PLC,

ketvirta-dieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rertgininių
kalendorius.
ALTV paslaugos:

Rugsėjo 21 d., sekmadie
nį — Didysis koncertas. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba.
Spalio 5 d., sekmadienį
— Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos Pabendravimo pietūs 12
vai. p.p. PLC, Lemonte.

SVARBŪS 2003 METŲ

RENGINIAI KITUR
Kovo 25 d., antradienį
ŠALFAS s-gos kalnų (alpinis
tinio) slidinėjimo pirmenybės
Park City, Utah. Jai reiktų
dviejų dienų — prasidėtų kovo
24 d. Varžybos vyktų Ameri
kos Lietuvių gydytojų metinės
iškylos apimtyje.

Liepos 11-13 d. — Ateiti
ninkų federacijos XIV kongre
sas Kaune.
Rugpjūčio mėn. — Lietu
vos Vyčių 90-sis suvažiavimas/seimas Brockton, MA.
Tiksli data dar nenustatyta.

Kovo 2 d., sekmadienį —
Čikagos skautų ir skaučių
tradicinė Kaziuko mugė.

Rugpjūčio 4*16 d. — LSS
Jubiliejinė stovykla .Auksi
niai kalnai” St. Bernardino
Big Bear, CA kalnuose. BSA
stovyklavietėje.

. Balandžio 27 d., sekma
dienį — „Kaukių balius”, tri
jų veiksmų operą 3 vai. p.p.
Morton auditorijoje, Cicero,
IL, stato Lietuvių opera Čika
goje.
'

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą

Lemonte.

Vasario 15 d., šeštadienį
— Vasario 16-tos pokylis 6:30
vai. vak. PLC didž. salėje, Le
monte.

Balandžio 6 d., šeštadienį
— „Draugo” koncertas Maria
mokyklos auditorijoje.

Phone: 706-830-9022 Fax: 706-839-9070 E-maH: altv«attbl.com

CLEVELANDO LIETUVIU
RENGINIAI
Rugpjūčio
p.p. Lietuvių
italų pokylių
Euclid Avė.

11d. — 12 vai.
klubo gegužinė,
vietoje, 29717
Wicklife, OH.

• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai
žodžiu
• Anglų kalbos pamokos
ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų

ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.
Rugpjūčio mėnesio ketvirtadieniais ir sekmadieniais ALTV

kviečia žiūrovus susipažinti su keliomis Lietuvos televizijos
programomis. Rodysime humoristines laidas „Dviračio
žynios” ir „Klausimėlis”, laidelę vaikams „Tele-Bim-Bam”,
televizijos spektaklį pagal J. Marcinkevičiaus romaną
„Benjaminas Kordušas”, kuris pasakoja apie Lietuvos bajoro

atostogų, rugsėjo pradžoje.
: Dėl ALTV teikiamų paslaugų skambinkite po
rugsėjo 6 d
ALTV

programų turinį ir siužetų rodymo laiką.

{ėjimo auka 5 dol. be nario
kortelės, nemokamai su nario
kortele.
Rugsėjo 7 d. — 4:30 v. p.p.
Lietuvių kultūrinių darželių
dr-jos „Vasaros vakaronė”,
Henn Mansion (ant Erie ežero
kranto)
22021
Lakeshore
Blvd. Euclid, Oh.
Rugaėjo 8 d.— 11:30 v.r.
Šv. Jurgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
Rugsėjo 22 d. — 5 v.p.p.
Clevelando ateitininkų susi
rinkimas ir vaišės Dievo Moti
nos parapijos svetainėje.
Rugaėjo 29 d. — Teatras
„Žaltvykslė”: Žemaitės kome
dija „Trys mylimos”, Dievo
Motinos parapijos auditorijoje.
Rengia JAV LB Clevelando
ap. valdyba.

Spalio 19-20 d. — Dail. Ri
mo Laniausko ir stiklo meni
ninko Jono Degučio meno pa
roda Dievo Motinos parapijos
auditorįjoje. Šešt. 6-9 v.v. Ati
darymas 7 v.v. Sekm. 11 v.r. 2:30 v.p.p. Rengia Korp! Gied
ra.
Lapkričio 9 d. — „Exultate” choro 20-mečio jubiliejinis
koncertas ir pokylis Dievo Mo
tinos parapijoje.
t
Lapkričio 17 d. — 11:30
v.r. - 3:30 v. p.p. Šv. Jurgio pa
rapijos „Rudens šventė” para
pijos salėje.
Lapkričio 23 d. — Lietu
vos Dailės muziejaus ansamb
lio „Kanklės” koncertas Dievo
Motinos parapijos auditorijoje.
Rengia JAV LB Clevelando
ap. valdyba.

* Kauno Technologijos,
Medicinos, Vytauto Didžio
jo, Žemės ūkio universitetų,

Lietuva gali būti paskelbta gaivalinės
nelaimės zona

susi
darė pieno ūkyje. Žemės ūkio
konsultavimo tarybos duo
menimis, pieno tikis vien dėl
sunykusios pašarų bazės pa
tirs apie 37 mln. Lt nuostolį.
Sausra išdegino ganyklas ir
pirininkai priversti šerti gyvu
lius žiemai paruoštais paša
rais.
Po šios vasaros pieno gamin
tojų neabejotinai sumažės, nes
žmonės masiškai parduoda
melžialnas karves. Dėl per
džiūvusių dirvų nėra galimy
bių arti ir ruoštis rudens sėjai.
G. Staliūnienė abejojo ir dėl
to, kaip teks nukasti cukri
nius runkelius, nes jie dabar
kaip ^betonuoti” į žemę.

Atkelta iš 1

psl.

Lietuvos žem
dirbystės instituto duomeni
mis, vasarinių javų derlius
šiemet sumažėjo apie 40 proc.,
manoma, kad grikių bus 50
proc., daugiamečių žolių iki 70
proc., cukrinių runkelių — iki
25 proc., linų — 60 proc. ma
žiau.
_
Pirminiais

Ilgalaikė sausra pakenkė ir
melioracįjos įrenginiams, di
deliame pavojuje versliniai so
dai ir uogynai, dėl masinio
vandens žydėjimo dūsta žu
vys, labai sumažėjo sodų ir
miškų atsparumas ligoms,
visiškai išnyko dideli plotai
pievų ir ganyklų, tapo neįma
noma žiemkenčių sėja.

Sausros padarinius siūloma kompensuoti
narystės NATO kaina
Atkelta iš 1 psl.

nutarimo pro
jektą „Dėl ekstremalios situa
cijos Lietuvoje pripažinimo ir
veiksmų”, kuriame siūlo pri
pažinti sausros padarinius
„ekstremalia situacija” ir nu
matyti lėšų nuostoliams kom
pensuoti. Jų dydį, pagal nuta
rimą, turėtų nustatyti vyriau
sybės sudaryta komisįja.
„Nuostoliai dėl stichinės ne
laimės bus skaičiuojami mili
jardais litų. ‘Mažeikių naftos’
problema yra juokas, palygin
ti su šia problema”, teigė
VNDPS pirmininko pavaduo
tojas parlamentaras Ramūnas
Karbauskis. VNDPS atstovų
teigimu, sausra suduos smūgį
pieno pramonei, nes dėl paša
rų trūkumo reikės mažinti
karvių bandas. R. Karbauskis

taip pat teigė, jog dėl sausros
jau žuvo „didelė dalis” rapsų
pasėlių.
VNDPS frakcijos nario Ed
vardo Karečkos teigimu, „visi
Lietuvos žmonės ir valdininki
ja turi pripažinti, kad šian
dien žemdirbiams reikalinga
konkreti parama”, kuri turi
būti skirta pinigais.
Pinigų, pasak VNDPS atsto
vo, turėtų būti skirta ne tik
smulkiems ir stambiems ūki
ninkams, bet ir „mokytojams,
kurie prisiduria iš žemės
ūkio”.
Rugpjūčio pabaigoje Aplin
kos apsaugos ministerija
įspėjo, jog kai kuriuose rajo
nuose apie 40 dienų užsitęsusi
sausra gali tapti stichine net
laimė.

TARP MUSŲ KALBANT
BRAŠKA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
VISUOMENINIO GYVENIMO PAMATAI

Sakoma, kad iš tolo viskas
geriau atrodo. Taip galima pa
sakyti ir kalbant apie Austra
lijoje gyvenančius mūsų tau
tiečius. Žvelgiant iš tolo atro
do, kad tenykščiuose lietuvių
telkiniuose viskas rieda kuo
puikiausiai. Deja, tenajos jau
braška lietuvybės pamatai.
Štai, Gintautas Kaminskas,
vaikystėje su tėvais atvykęs į

Australįją, Sydnėjaus „Mūsų
Pastogėje” rašo: „Kiek yra
Australijoje lietuvių, gimusių,
čia, reiškia jaunesnių nei 50
metų, kurie susikalba ‘kaip
reikiant' lietuviškai? Gal ant
vienos rankos pirštų suskai
čiuočiau. O gal reikėtų abiejų
rankų pirštų, bet labai abejo
ju, kad reikėtų pradėti skai
čiuoti ir kojų pirštus”.

From Chicago we offer dally Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out Just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Rus* or SAS’
EuroBonus™ freąuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

llfs Scandinavian

Kūno kultūros ir Veterinarijos
akademijų rektoriai nuo šių
mokslo metų pasiryžę glau
džiau bendradarbiauti ir to
kiai misijai nukreipti savų
mokyklų akademines ben
druomenes. Siekdami stiprinti
universitetų įtaką valstybės
raidai ir puoselėti akademines
tradicijas, jie pasirašė bendrą
susitarimą, kuris skatins
rengti šalies ūkio, švietimo,
mokslo, kultūros, sporto, svei
katos priežiūros ir kitoms sfe
roms kompetentingus, Euro
pos Sąjungos reikalavimus at
itinkančius specialistus. (KD,
EIU)

Didžiausias

valdančio

sios Socialdemokratu par
tijos Vilniaus skyrius kandi
datu į prezidentus norėtų ma
tyti arba partįjos vadovą Al
girdą Brazauską, arba vieną
jo pavaduotojų. Tokį siūlymą
ateinantį savaitgalį vyksian
čiam partįjos suvažiavimui pa
teikė sostinės socialdemokra
tai. Vilniaus politikų teigimu,
kandidato neiškėlusiai parti

jai oponentai klijuotų ne
vykėlių etiketę, tai būtų silp
numo požymis. Partįjos vado
vas A. Brazauskas pareiškė
nepritariantis sprendimui bū
tinai kelti savo partįjos kandi
datą, jis ragino daugiau dė
mesio skirti savivaldybių rinki
mams.
(LR. R. EIU)
* Gruodžio 22 d. vyksian
tys prezidento ir savivaldy
bių rinkimai politikus verčia

ieškoti rėmėjų. Vyriausiosios
rinkimų komisijos vadovas Ze
nonas Vaigauskas mano, jog
per šią rinkimų kampaniją kai
kurie kandidatai stengsis su
rinkti daugiau pinigų vien
tam, kad pasirodytų esą finan
siškai galingesni už konkuren
tus. Spėjama, jog vienu metu
vyksiančios dvi rinkimų kam
panijos gali būti brangiausios
Lietuvos istorijoje. Manoma,
kad partijos rinkimams išleis
per 10 mln. litų — dvigubai
daugiau negu išleido per 2000
m. Seimo rinkimus. (LR, Elta)
* Lietuvos eksportas pir
mąjį siu metą pusmetį, pa
lyginti su tuo pačiu 2001-ųjų
laikotarpiu, padidėjo 3.3 proc.,
o importas — 11.5 proc. <bns>

Patvirtinta įvaikinimo apskaitos
Lietuvoje tvarka
Atkelta iš 1 psl.

jų 81— su vaiko tėvu ar moti
na susituokęs asmuo. Šiais
metais užsienio valstybių pi
liečiai įvaikino 41 vaiką, 2001
metais — 43 vaikus.
Šių metų rugpjūčio 15 die
nos duomenimis, Įvaikinimo
tarnybos tvarkomoje galimų
įvaikinti vaikų apskaitoje bu
vo įrašyti 484 vaikai (iš jų —
183 iki 5 metų).
Lietuvos piliečių, norinčių
įvaikinti vaiką, apskaitoje įra
šyta 71 šeima ar asmenys.
Užsienio valstybių piliečių,
norinčių įvaikinti vaiką, aps
kaitoje įrašyta 208 šeimos ar
asmenys, iš jų 26 šeimos pra
dėjusios ikiteisminę įvaikini
mo procedūrą.

Toliau jis klausia, kas bus
Australijoje po 10 metų? Jo
nuomone: „nevyniojant į vatą,
artėja pabaiga lietuvių kalbai,
lietuvių veiklai. Jokie: kon
gresai ir vizijos nepadės, kai
nėra atžalos...”
Vienas mūsų tautietis, gyve
nąs Australuos žemyne ir ne
seniai viešėjęs Čikagoje, skun
dėsi, jog jiems kaskart vis
sunkiau sudaryti valdybą. Ki
ta bėda, tai sunkiai pakeliama
Lietuvių namų išlaikymo naš
ta. Žinia, Australijoje visuose
didesniuose lietuvių telki
niuose veikia vyresniosios lie-

tuvių kartos pastangomis įsi
gyti Lietuvių namai.
Jaunimėlis, priauganti lie
tuvių karta, nelabai domisi,
nedaug kreipia dėmesio na
mų išlaikymui ir valdančiųjų
organų sudarymui. Pavyz
džiui, Čanberros lietuviai, su
sidūrę su sunkiai sprendžia
momis problemomis buvo pri
versti parduoti Lietuvių klubą
ir tolimesnį veikimą finansuo
ti iš gautų pąjamų ir palūka
nų.
Sydnėjuje leidžiamoje „Mū
sų Pastogėje” graudžiu, tačiau
gana praktiškai skambančiu
tonu rašoma: „Atėjo laikas,
kai būtinai reikia pradėti pla
nuoti Adelaidės Lietuvių na
mų rolę dabartiniame ir arti
mos ateities Adelaidės lietu
vių gyvenime. Adelaidės Lie
tuvių namai (ALN) iki dabar
tarnavo ir dar tarnauja lietu
viams ir jų organizacįjų veiki
mui. Tačiau mažėjant Sąjun
gos narių skaičiui ir senstant
Adelaidės lietuviams, ir
trūkstant įsijungiančio į veik
lą jaunimo, keičiasi ir Adelai
dės Lietuvių namų išlaikymo
problemos ir ateities reikala
vimai...”

Nutarime įtvirtinta nuosta
ta, kad Įvaikinimo tarnyba in
formuoja užsieniečius apie ga
limą įvaikinti vaiką atsižvelg
dama į vaiko tautybę, religiją,
kultūrinę priklausomybę ir
gimtąją kalbą, taip pat ar
valstybės, į kurią išvežamas
įvaikintas vaikas, atitinka
1993 metų Hagos konvencijos
dėl vaikų apsaugos ir bendra
darbiavimo tarptautinio įvai
kinimo srityje, reikalavimus.
Iki šių metų rugpjūčio 15
dienos Lietuvos piliečiai įvai
kino 72 vaikus, iš jų 32 vaikus
— SU Vaiko tėvu ar motina su
situokęs asmuo. 2001 metais
iš viso įvaikinti 137 vaikai, iš

* Seimo opoziciją papikti
no parlamento vadovo Ar

tūro Paulausko Vilniaus mo
kykloms išsiuntinėtas sveiki
nimas, kuriame garbstoma jo
vadovaujama partija — social
liberalai. Naujosios sąjungos
simbolika papuoštą doku
mentą A. Paulauskas pasirašė
ir kaip Seimo, ir kaip partįjos
pirmininkas. „Seimo pirminin
kas nėra išsivadavęs iš parti
nių gniaužtų ir naudodamasis
įgaliojimais proteguoja savo
atstovaujamą partįją”, pikti
nosi Seimo Liberalų frakcijos
seniūnas Eligįjus Masiulis.
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A. A. JONAS RAŠKYS

Birželio 24-tą, švęsdamas
savo vardadienį (Šv. Jono
Krikštytojo šventė) netikėtai
iš savo namų amžinam poil
siui išėjo Jonas Baškys, 90
metų amžiaus. Jis dar birželio
23 d., sekmadienio popietę, su
bendros idėjos draugu buvo
susitarę išvažiuoti pasigėrėti
Atlanto pąjūriu.
Velionis gimė Latvijoje. Vė
liau Baškių šeima persikėlė į
Lietuvą. Jonas įsigijo mokyto
jo
profesiją *r mokytojavo. Tar
(LR, LŽ, Elta)
navo Nepriklausomos Lietu
* Paskutiniuosius mėne
vos kariuomenėje. Mylėjo savo
sius gyvuojančioje savival
Lietuvą ir gailiai liū
dybei priklausančioje įmonėje tėvynę
dėjo, kai 1944 m. vasarą buvo
„Varsa” Kauno miesto tarybos išblokštas iš jos. Gyveno vilti
Laisvės sąjungos frakcijos na mi greitai sugrįšti... '
rys Raimondas Valdas Nekro
1949 m. atvyko į JAV. Apsi
šius, matyt, buvo nusprendęs gyveno Worcester, MA. Čia
praleisti su polėkiu. Bendro sukūrė šeimą su Marija Ka
vės valdyba, kuriai vadovavo valiauskaite. Netrukus jų
R. V. Nekrošius, įsteigė kon džiaugsmui gimė dukrelė Lo
sultanto etatą, kurį užėmė jis reta, kurią auklėjo religinėje
pats. Už 30,000 litų buvo nu ir tautinėje dvasioje. Išmoks
pirktas automobilis, kuriuo lino ir išleido į gyvenimą. J.
važinėjo vėlgi tas pats R. V. Baškys daug metų dirbo „U.S.
Nekrošius. 170,000 litų buvo Envelope Co”. Būdamas gilios
skirta privatizuojamo pastato patriotinės dvasios lietuvis ne
stogo remontui. Ties bankroto sitenkino vien darbu. Įsijungė
slenksčiu atsidūrusioje „Var į vietos lietuvių kultūrinį gy
soje” reprezentacijos „reik venimą. Daugelį metų moky
mėms” bendrovės valdyba tojavo „Aušros Vartų” šešta
skyrė 7,000 litų.
(KD, Elta)
dieninėje lituanistinėje mo
* „Mažeikių naftos” Ko kykloje. Ilgametis Worcesterio
munikacijos skyriaus vir apylinkės LB valdybos sekre
šininkui Tadui Augustauskui torius ir LB veiklos „Draugo”
Mažeikių rajono apylinkės korespondentas. Visa kita ap
prokuratūros pareigūnai pa rašydavo ir pastaruoju laiku
teikė kaltinimus dėl naftos aprašo Janina Miliauskienė.
bendrovei priklausančio turto Tuo laiku darbo buvo apsčiai
pasisavinimo ar iššvaistymo. abiems. (Tais gražiais tolimos
Pernai iškeltą baudžiamąją praeities darbų prisiminimais
bylą dėl „Mažeikių naftoje” dalinomės iki mirties su a.a.
1997-2001 m. iššvaistytų be Jonu Baškiu. Dažnai prašyda
veik 120 mln. litų jau sudaro vau jį grįžti prie koresponden
120 tomų. Per pastarąsias ke to pareigų, o man leisti pajusti
lias savaites nauji kaltinimai atostogų džiaugsmą, bet nesu
pateikti dar keliems asme tikdavo). Lektorius Aušros.
nims, tarp jų yra ir lietuvių, ir Vartų parapijos bažnyčioje
amerikiečių.
i r. Eita i
sekmadieniais per lietuviškas
šv. Mišias. 1975 m. J. Baškys
tų ateities nuomavimo išlai pasitraukė pensijon. Darnus
das. Iki šiol jokių ateities pla sutarimas ir meilė lydėjo Baš
nų nebuvo daroma, bet dabar kių šeimos gyvenimo dienas.

jau pasidarė svarbu ruošti
planus ateičiai...”
Beje, Sydnėjuje gyvenąs Ra
mutis Zakarauskas „Mūsų
Pastogėje” taip porina: „Ne
paslaptis, kad klubo padėtis
yra nepavydėtina. Klubas ne
išsilaiko iš tų pąjamų, kurios
gaunamos iš lietuvių bendruo
menės.... Galima sakyti, kad
kasmet ši problema darysis
opesnė, nes mūsų bendruome
nė sparčiai sensta, o jaunimas
jų gretas neužpildo...”
Verta pastebėti, kad pasta
ruoju metu Sydnėjuje lyg ir
„blaivosi orai aptemę”. Klubo
valdybos teigimu: „Klubo du
rų dar nereikia uždaryti”.
Nors ir sakoma, kad viltis yra
kvailių paguoda, vienok norė
tųsi tikėti, kad pagerės ir kitų
Australuos lietuvių namų ir
klubų padėtis.
Šiaip Australijos lietuviai
dar vis juda kruta. Pavyz
džiui, XXII Australijos lietu
vių dienos rengiamos Adelai
dėje šių metų pabaigoje.
i

Petras Petrutis

UŽGESO TAURAUS LIETUVIO
GYVYBĖ
Los Angeles, CA, Kaiser
Permanente ligoninėje, po
sunkios ligos gegužės 31 dieną
mirė Antanas Bulota. Jis gimė
1913 m. birželio 10 dieną Voješių km., Anykščių valsč.,
Utenos apskr. Pradžios ir vi
durinę mokyklą baigė Anykš
čiuose, o iš Komercinės gimna
zijos Ukmergėje gavo baigimo
atestatą 1934 m. ir tais pa
čiais metais buvo priimtas į
Karo mokyklą Kaune, į XVIII
laidą. Ją baigė 1936 m. jaun.
leitenanto laipsniu ir buvo
paskirtas į 4 p.p. 1 sunk. kul
kosvaidžių kuopą Kupiškyje
būrio vadu. 1939 m. buvo pa
keltas į leitenanto laipsnį. Po
to, dirbo Ukmergėje prieštan
kinių ginklų dalinio vadu ir
bataliono švietimo vadovu.
Karo pradžios sulaukė Pa
bradės poligone, vėliau dirbo
Panevėžio apygardos admi
nistracinės kontrolės kontro-

„Jau dabar namai stovi už
daryti ir tik retkarčiais sa
vaitės bėgyje yra panaudoja
mi minėjimams ar koncertams
ir pietums, kai susirenka 50100 narių. Toks ribotas nau
dojimas vargiai pateisina na
mų išlaikymo išlaidas. Net ir
artimoje ateityje ALN esan
čioje formoje nebus reikalingi,
o po 5 ar 6 metų iš viso nebe
bus reikalo turėti savo nuosa
vybės namus net ir lietuviš
kai veiklai: reikalui esant ga
lima nuomoti sales ir raštinę”.

„Iš finansinės pusės ALN
patys savęs neišlaiko, bet par
davus nekilnojamą turtą ir in
vestavus pajamas, gaunamos
palūkanos daugumoje padeng

Tačiau 1988 m. skaudi nelai
mė ištiko šią gražią šeimą.
Mirė mylima žmona ir motina
Marija Baškienė, kurios ne
tektis suteikė daug gilaus
skausmo ir liūdesio Jonui
Baškiui ir dukrelei Loretai.
Dabar savo tėvišką širdį ir
meilę iki sielos gelmių aukojo
dukrelei Loretai. Laikėsi tvir
tai, nes gilus tikėjimas teikė
jėgų. Tęsė savo visuomeninius
darbus. Dalyvaudavo visose
šventėse, minėjimuose iki pas
kutinės gyvenimo akimirkos.
Tačiau vienas rūpestis slėgė
jam širdį. Birželio mėnesį bai
gėsi automobilio vairuotojo lei
dimas. Būdamas brandaus
amžiaus nebuvo tikras ar pa
jėgs atlikti visus valdžios rei
kalavimus.
Pavyko!
Su
džiaugsmu ir nauju automobi
lio vairuotojo leidimu, pratęs
tu dar penkeriems metams
rankose, grįžo į namus. Leidi
mas rankose, bet neteko juo
naudotis. Po kelių dienų iš
keliavo, kur jokie leidimai ne
reikalingi.
Ą.a. Jono Baškio kūnas buvo
pašarvotas Henry-Dirsa laido
tuvių namuose. Birželio 28 d.
atvežtas į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią. Gedulinėse šv.
Mišiose dalyvavo Nek. Marijos
Prasidėjimo vienuolyno Šiau
rės Amerikos provincijole se
selė Paulė su sesele Judita iš
Putnam, CT, ir būrelis vietos
lietuvių iš abiejų Worcesterio
lietuviškų parapijų. Po Mišių
nulydėtas amžinam poilsiui į
Notre Dame kapines, kuriose
ilsisi a.a. Jono Baškio žmona
Marija Baškienė. Religinį pas
kutinį patarnavimą atliko šv.
Mišias aukojęs kunigas. Gie
dojome „Marija, Marija” gies
mę. Nuliūdę: duktė Loreta M.
Baškytė, gyvenanti Marstons
Mills, MA, brolis Petras Baš
kys — Australijoje, sesuo Ona
Miliūnaitienė — Lietuvoje, ki
ti giminės ir visi Worce„„erio
lietuviai. Jo šviesų atminimą
ilgai minėsime.
J. M.

lieriumi.
1944 m. balandžio mėn. ga
le, Panevėžio apskrities ko
mendanto įsakymu, nuvyko į
Marijampolę, į steigiamą Vie
tinės rinktinės karo mokyklą
ir buvo paskirtas 4 kuopos
vadu.
1944 m. vasarą pasitraukė į
Vokietiją. Gyveno Dillingen
A/D pabėgėlių stovykloje ir
buvo UNRA rajono direkto
riaus šoferis. 1949 m. vasario
28 dieną „Marine Tiger” laivu
atvyko į New York. Nuo 1960
metų rudens gyveno Los An
geles. Dirbo California De
partment of Transportation
„Caltrans”. Išėjo į pensiją
1978 m., turėdamas „Traffic
Engineer” laipsnį. Jis priklau
sė „Engineers and Architects
Institute”, Los Angeles sky
riui.
čia, Los Angeles, priklausė
Lietuvių Bendruomenei, buvo
Amerikos Lietuvių tarybos
Los Angeles skyriaus valdybos
narys. Priklausė Juozo Dau
manto šaulių kuopai, buvo lie
tuvių karių veteranų „Ramo
vė” Los Angeles skyriaus il
gametis valdybos narys. 1995
m. Lietuvių karių veteranų
sąjungos „Ramovė” XV atsto
vų suvažiavime pakeltas į
sąjungos Garbės narius.
Po gedulingų šv. Mišių Los
Angeles Šv. Kazimiero bažny
čioje 2002 m. birželio 5 dieną
a.a. Antanas buvo palaidotas
Forest Lawn kapinėse Glen
dale, šalia anksčiau mirusių:
žmonos Katrynos, dukters Jū
ratės Avižienis ir anūko Algio

Lietuvių namuose Vilniuje gimnazijos mokiniai kompiuterių klasėje

Nuliūdę artimieji
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai (iš kairės) Tomas Mačiulis, Adomas Steigvila, Justina Kadišaitė, Živilė Badaraitė ir Gediminas Bielskus
rinksis į naujųjų mokslo metų atidarymo šventę, kUri vyks rugsėjo 7 d., šį
šeštadienį, Jaunimo centre. Atidarymo pradžia - 8:30 val.r., po to - regis
K. Badaraitės nuotr.
tracija. Informacija tel. 708-361-5545.

z Į „Draugo” pokylį dar yra
galimybė užsisakyti ne tik
atskiras vietas, bet ir viso sta
lo bilietus!' Puošnioje „Sabre
Room” salėje galėtų sutilpti
iki 1,000 svečių, kuriuos kvie
čiame susitikti su Lietuvos
Seimo nariu, Lietuvos konser
vatorių partijos pirmininku
prof. Vytautu Landsbergiu,
išklausyti nuotaikingos meni
nės programėlės, kurią atliks
„Tėviškės” kapela, birbyninin
kas Vytautas Zelenis. dainuos
Laima Žukienė ir Praurimė
Ragienė, savo skambiu barito
nu prie dainavimo prisidės ir
Vaclovas Momkus. Bus proga
smagiai pasišokti, nes šo
kiams gros muz. Algimantas
Barniškis! Kviečiame visus,
kurie dar tik ruošiasi užsisa
kyti bilietus, ir tuos, kurie
norėtų per „Draugo” šventę
sėdėti kartu su savo pažįsta
mais ir draugais, nieko nelau
kiant užsisakyti stalą ar ats
kirą vietą. Skambinkite
į
„Draugo”
administraciją.
„Draugo” pokylis vyks rugsė
jo 29 d., sekmadienį, „Sabre
Room” (8900 West 95th Str.,
Hickory Hills).
„Nendrių valtis”, naujas
jūros skautų ir skaučių vie
netas, steigiamas Michigane.
Kviečiami lietuvių kilmės ber
niukai ir mergaitės nuo 6 me
tų amžiaus. Pirmoji sueiga
vyks sekmadienį, rugsėjo 29
d., 1 vai. p.p. (Michigan laiku)
Union Pier, „Gintaro” vasar
vietėje. Daugiau informacijos
suteiks Dalia Vitkienė tel.
269-465-7557, arba Milda Rudaitytė tel. 269-469-9880.
Lietuvių
dailininkių
draugijos paroda „Minčių
deriniai”, sulaukusi didelio
žiūrovų dėmesio, tebevyksta
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre (14911
127th Str., Lemont, IL 60439)
ir tęsis iki rugsėjo 29 d. Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lie
tuvius atvykti ir susipažinti
su 38 dailininkių kūryba!

Sekmadienį, rugsėjo 8 d.,
Brighton Parko apylinkės LB
valdyba ruošia pietus lituanis
tinio švietimo reikalams pa
remti. Tuoj po 10:30 val.r. šv.
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje visi
yra kviečiami užeiti į salę pa
sivaišinti balandėliais, kuge
liu, pabendrauti su draugais,
kaimynais.
Paremkime
šį
svarbų lietuvybės išlaikymo
darbą!
Aldona Šmulkštienė, pe
dagogė, žinoma spaudos dar
buotoja, įvairiomis progomis
remia lietuviškus reikalus sa
vo rašytu žodžiu ir aukomis.
JAV LB Kultūros tarybos dar
bams paremti A. Šmulkštienė
atsiuntė 50 dol., kurie bus pa
naudoti knygų mugei Frank
furte. Už šią kilnią auką Kul
tūros taryba jai nuoširdžiai
dėkoja.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje su Šiluvos atlaidų
pradžia pradedame „kavutės”
sezoną. Galėsite pabendrauti,
pasivaišinti kava su pyragė
liais, pažiūrėti filmų apie Lie
tuvą, susitikti su įdomiais pa
šnekovais. Šį sekmadienį, rug
sėjo 8 d., po 10:30 val.r. šv.
Mišių kviečiame apsilankyti
mūsų parapijos salėje. Pa
bendrausite su kun. Gintaru
Lengvinu, ką tik atvykusiu iš
Lietuvos, susitiksite su kun.
Rimvydu, jis pasidalins atos
togų įspūdžiais. Taip pat at
sisveikinsite su kun. Algirdu
Lukšu.

„Lituanicos” skautų tun
to narių registracįja bus
vykdoma šį šeštadienį, rugsėjo
7 dieną. Registracija Lemonte,
Pasaulio lietuvių centro val
gykloje (žemutinėje salėje) ir
Čikagoje Jaunimo centro pir
mame aukšte vyks nuo 9 vai.
ryte (tuo pat metu kaip ir litu
anistinių mokyklų registraci
ja). Pernai skautavę registra
cijos lapus gaus prieš rugsėjo
7-tą d. Nauji registrantai ir
registracijos lapų paštu nega
vę skautai reikalingus lapus
gaus prie registracijos stalo.
Reikalingi informacijos prašo
mi kreiptis į tuntininką Gin
tarą Aukštuolį tel. 708-3522664.
Prezidento Valdo Adam
kaus
pagerbimo
pietūs
vyks rugsėjo 10 d., antradienį,
Čikagos miesto centre. Ta pro
ga bus pažymėta 10-ties metų
sukaktis nuo JAV Gamtos ap
saugos agentūros bendravimo
projektų su Pabaltijo regionu.
Ši programa buvo įsteigta tuo
met, kai Vidurio Amerikos re
giono Gamtos apsaugos agen
tūros direktoriumi buvo Val
das Adamkus. Pietūs vyks
Chicago Athletic Association
rūmuose, 12 S. Michigan Ave
nue, Čikagoje (Michigan ir
Madison gatvių kampas, įėji
mas - iš Madison gatvės). Pra
džia - 11:30 val.r. Bilietus už
sisakykite ALTo būstinėje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 606239; tel. 773-735-6677;
faksas 773-735-3946; ei. paš
tas
ALTcenter@aol.com.
Užsakymai bus priimami iki
rugsėjo 6 d., penktadienio, 12
vai. Visuomenė kviečiama iš
anksto užsisakyti vietas, nes
vietų skaičius yra ribotas. Vi
sus kviečia Amerikos Lietuvių
Taryba ir Lietuvos Respubli
kos generalinis konsulatas.

„Nerijos” jūrų skaučių
tunto narių registracija Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte, bus vykdoma šį šešta
dienį, rugsėjo 7 d., 9 vai. r.
Kviečiamos ir visos dar neskautaujančios jūriniu skautavimu susidomėjusios lietuvių
kilmės mergaitės.
Pirmas ateitininkų jaunučių/jaunių susirinkimas
sekmadienį, rugsėjo 8 d., vyks
Ateitininkų namuose 10:10
vai. r. (tuoj po šv. Mišių vai
kams Pal. J. Matulaičio misi
Lietuvos prezidento pa joje). Uniforma neprivaloma.
tarėjas Julius Šmulkštys Bus proga susiskirstyti į būre
kalbės apie ateinančius rinki lius ir tarpusavyje susipažin
mus Lietuvoje Santaros-Švie ti. Tėveliai labai kviečiami
pasilikti kavutei — norėtume
sos 49-tame suvažiavime.
Čikagos ir apylinkių jau pasikalbėti apie kuopos veiklą
bei planus. Daugiau informa
nučių ir jaunių registracija
cijos gali suteikti kuopos
šeštadienį,rugsėjo 7 d., nuo 9
globėjos — Rasa Kasniūnie
iki 11 vai. ryto vyks PLC, Le
nė, tel. 708-403-4988, ir Lai
monte. Tą rytą negalintieji at
ma Aleksienė, 708-442-5869.
vykti, galės registruotis sek
madienį, rugsėjo 8 d., pirma
me kuopos susirinkime.

^.eklamuokit

Lietuvių dailininkių draugijos parodą „Minčių deriniai”, dabar vykstančią Lietuvių dailės muziejuje, aplankė
meno žiūrovai (iš kairės) Marija Eivaitė-Hauser iš Bostono ir Plačo šeima - duktė Kristina kartu su tėvais Al
dona ir Gintaru Jie stovi prie Aleksandros Viluos Eivaitės instaliacijos „Vidurnakčio orakulas". Ši instaliacįja

apima 12x12 pėdų ir yra sukurta iš druskos, žemės, argonitų kristalų, acto ir šviesos. Parodos eigoje vyksta įvai
riausi keitimaisi kristalai auga, actas išgaruoja ir druska pamažu tirpsta. „Vidurnakčio orakulas", nors yra
matomas dienos šviesoje, tačiau chemiškai šviečia tamsoje ir turėtų būti apžiūrėtas užtemdytoje salėje Šią ins
taliaciją ir kitų lietuvių dailininkių kūrybą galite pamatyti iki rugsėjo 29 d.

PARDUOTA TAUTINIŲ
KAPINIŲ ŽEMĖS DALIS
Pranešame, kad Lietuvių
tautinių kapinių sklypų savi
ninkams davus leidimą, 2002
m. balandžio 29 d. kapinių di
rektoriai pardavė kapinių ry
tinės dalies 34.74 akrų žemės
Justice, IL, miesteliui už 4
mln. dol. Ateičiai laidojimui
žemės yra pakankamai, net
turime daugiau kaip 10,000
tuščių vietų.
Julius R. Kuzas,
prezidentas
Lietuvių tautinės kapinės
PASKIRTOS
DR. K. MARTINKAUS
FONDO STIPENDIJOS
A. a. biochemijos dr. Kazio
Martinkaus (1953-1984) prisi
minimui 1985 m. jo tėvai, se
suo ir artimi draugai įsteigė
stipendijos fondą, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuvių kil
mės studentai, bebaigiu baka
lauro studijas arba siekiantys
magistro ar daktarato laipsnio
tiksliųjų mokslų srityje (bio
chemijos, chemijos, biologuos),
ypač vėžio tyrimų srityje.
2002 metais stipendijos bu
vo paskirtos:
1) Antanui Sharkiui (1,000
dol.) iš Sydney miesto, Austra
lijos, studijuojančiam odos vė
žį;
2) Dainiui Didžbaliui (1,000
dol.) iš Philadelphia miesto,
Pennsylvania valstijos, farma
cijos studentui.
Norėdami daugiau informa
cijos ar stipendįjų prašymo
formų, rašykite: Kristina Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus
Memorial Scholarship Fund,
7120 S. Richmond, Chicago,
IL 60629-3011, USA.

Filmai
BALZEKO MUZIEJUJE V. STAREVIČIAUS FILMAI
Ar žinote, kad prie pasauli
nės kinematografijos ištakų
stovėjo ir kaunietis Vladislo
vas Starevičius? Jo vardas ki
no istorijoje pirmąkart mini
mas 1908 metais, 1909 m. jis
jau savarankiškai susuka tris
etnografinius filmus - „Prie
Nemuno”, „Laumžirgių gyve
nimas” ir „Skarabėjai”.
Iš pradžių jis filmuoja Mask
voje ir Varšuvoje, vėliau - Pa
ryžiuje. Čia V. Starevičius su
suko daugiau kaip 50 filmų.
Gamtos mylėtojas, kaunietis
kino operatorius V. Starevi
čius pasauliniu mastu pasižy
mėjo ir kaip lėlių (šiuolaiki
niais terminais - animacinių)
filmų pradininkas. „Jūs tikrai
nematėte nieko panašaus į tą
animaciją, kurią jums siūlo
Vladislovas Starevičius”, - tei
gė Jayne Pilling iš Britų Kino
instituto. „Pripažintas lėlių
filmų meistras, - jai antrino
animacinio kino istorikas Do
nald Crafton, - ‘Operatoriaus
kerštas’ - mažytis šedevras,
‘Lakštingalos giesmė’ - nuos
tabi!” Beje, Paryžiuje, Kino
muziejuje, V. Starevičiui skir
ta visa salė.
Unikali, daugeliui turbūt
pirmoji galimybė pamatyti jo
filmus įvyks rugsėjo 13 d.,
penktadienį, Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje. Išvysime:
„Operatoriaus kerštą” (1912),
pasakojantį apie vabzdžių
meilę ir neištikimybę; „Vabz
džių Kalėdas” (1913) - istoriją
apie tai, kaip kalėdiniai žais
liukai su draugais šventė Ka
lėdas; jau Paryžiuje susuktą
politinę alegoriją „Varlių že
mė” (1922); puikią, ranka nu
spalvintą „Lakštingalos gies
mę"
(1923);
„Talismaną”
(1933), kuris negali nepatikti,
ir sniego fantazįją „Žiemos
karuselė”.
Filmų pradžia - 7:30 val.v.,
kino seanso trukmė - 80 mi
nučių. Muziejaus adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago.
Jėjimas - nemokamas. Plates
nė informacija tel. 773-5826500.

CICERO LIETUVIAI PASITINKA NAUJĄ VEIKLOS SEZONĄ

Cicero bei aplinkinių vieto
vių lietuviai, po lietuviškų pa
maldų Šv. Antano parapįjos
bažnyčioje susirinkę į buvu
sios pradžios mokyklos pasta
tą, aptarė naujojo sezono
veiklą. Rugsėjo 1 d. prieš pie
tus, „tradicinės kavutės” me
tu, vadovaujant neseniai savo
85-ąjį gimtadienį atšventu
siam Cicero lietuvių telkinio
veteranui dr. Petrui Kisieliui,
buvo kalbėta apie nemažai lie
tuviškos veiklos apraiškų.
Į susirinkimą trumpam bu
vo užsukęs kun. Jaunius Kelp
šas, kuris, laikinai į Lietuvą
išvykus nuolatiniam Cicero
lietuvių sielovada besirūpi
nančiam kųn. dr. Kęstučiui
Trimakui, sekmadieniais lai
kys šv. Mišias. Atsiprašęs, ne
galįs ilgėliau pabendrauti su
tautiečiais, nes jo laukia pa
maldos Švč. Mergelės Marįjos
Nekalto Prasidėjimo parapi
joje Brighton Parke, kun. J.
Kelpšas pažadėjo ateityje
bent vieną sekmadienį dau
giau laiko praleisti su Cicero
lietuviais.
Sekmadienio susirinkimo
pradžioje pranešimą skaitė se
nosios ateivių kartos atstovas
Robert (Bob) Lukštą, kurio tė
vai prisidėjo prie Šv. Antano
parapįjos steigimo bei bažny
čios statymo. Šiam vyrui teberūpi Šv. Antano parapįjos lie
tuviškumo išlaikymas.
R. Lukštą teigė, kad keturis
spalio sekmadienius visose Či
AMERI

kagos arkivyskupijos bažny
čiose bus registruojamas ti
kinčiųjų skaičius įvairiose pa
maldose. Todėl jis kvietė mū
sų tautiečius kuo gausiau atei
ti į lietuvių kalba laikomas pa- •
maldas, tuo reikalu kreipian
tis į tikinčiuosius laiškais, per
spaudą, radįjo.
Tuo klausimu kalbėjo ir Al
dona Zailskaitė, kuri teigė,
kad parapįjos 'salėje reikėtų
suruošti renginius, kurie ga
lėtų pritraukti žmones prieš
tai atėjusius į pamaldas.
Dr. Petras Kisielius pažy
mėjo, jog į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią reikėtų pakviesti
Kauno arkivyskupą Sigitą
Tamkevičių. Neseniai lanky
damasis Lietuvoje, dr. P. Ki
sielius turėjo progą kalbėtis
su šiuo žymiu dvasininku ir
sužinoti, kad jis nuo gruodžio
4-tos iki 16-tos viešės Čikago-'
je. Šio vizito reikalais rūpinasi
Tėvai jėzuitai (arkivyskupas
S. Tamkevičius yra šios vie
nuolijos narys), todėl siūlė da
bar aiškintis, kada svečias iš
Kauno galėtų laikyti šv. Mi
šias Cicero lietuviams. Susi
rinkusieji nutarė, jog šiuo rei
kalu turėtų rūpintis pats dr.
P. Kisielius.
Buvo kalbėta ir apie Šv. An
tano parapįjos kleboną kun.
Jim Kastigar. A. Zailskaitė
pažymėjo, kad klebonas nuta
rė suremontuoti labai prastai
išsilaikiusį pianiną, kuriuo
daugiausia naudojasi tik lietu

vių bažnytinis choras. Ji taip
pat sakė, jog klebonas šios
parapįjos buvusios mokyklos
pastate vienoje spintoje paro
dęs lietuviškas knygas (apie
200), kurios priklausė Cicero
Aukštesniąjai lituanistinei
mokyklai. Buvo diskutuojama,
ką su šiomis knygomis daryti.
Kai kurie kalbėjusieji siūlė jas
pasiųsti Lietuvon. Kiti buvo
už atidavimą vietiniam archy
vui. Buvo nutarta, kad tuo rei
kalu pasirūpins LB Cicero
apylinkės valdyba.
Kalbėjo ir LB Cicero apylin
kės valdybos pirmininltna
Mindaugas Baukus, Aleksas
Šatas bei daug kitų asmenų.
Jų pastabų temos sukosi nuo
vietinių reikalų iki sporto
klausimų, pasiekė net „Ma
žeikių naftą” ir „Williams”
Kiek ilgėliau buvo sustota ties
Sibiro kankine Adele Dirsyte,
kuri yra pagarsėjusi savo Sibi
ro maldaknyge „Marįja, gel
bėk mus”.
Buvo neužmiršta visus tau
tiečius pakviesti į artimiausią
Cicero lietuvių renginį — Tau
tos šventę, kuri vyks šį sekma
dienį, rugsėjo 8 d. Ji prasidės
pamaldomis 9 vai. r. Šv. Anta
no parapįjos bažnyčioje ir bus
tęsiama parapįjos salėje. Aka
deminėje dalyje kalbės Lietu
vos generalinio konsulato Či
kagoje atašė Ramūnas Ast
rauskas. Bus vaišės.
E. Šulaitis

CČIV SPAUDOJE —APIE UNION PIER LIETUVIUS

Daug kas iš čikagiečių bei
kitų vietovių lietuvių gerai
prisimena Union Pier kuror
tinį miestelį, kuris ankstes
niais metais buvo labai popu
liarus lietuvių tarpe. Nemaža
mūsiškių ten turėjo savo nuo
savybes arba bent vasaros sa
vaitgaliais ten vykdavo pra
leisti laiką.
Dabar lietuvių skaičius šioje
jau Michigan valstijoje esan
čioje vietovėje sumažėjo, ta
čiau mūsų tautiečiai čia vis
dar vienaip ar kitaip pasireiš
kia.
Apie Union Pier ir jo lietu
vius neseniai ilgoką straipsnį
su nuotraukomis išspausdino
Three Oaks, MI, leidžiamas
laikraštis „The Other Side of
the Lake” (2002 m. liepos nu
meris). Straipsnyje (straipsnio
ir nuotraukų autorius — Mi
chael Hojnacki) pateikiama is
torinių žinių apie pirmuosius
Union Pier gyventojus. Rašo
ma, kad 19-ojo šimtmečio
pradžioje ši vietovė traukė
įvairių tautų turistus, tačiau
laikui bėgant po II pasaulinio
karo apmirė.
Teigiama, kad 1960-ojo de
šimtmečio pradžioje Union
Pier iš naujo „atrado” lietu
viai, kurie ne vien tik padėjo
miesteliui ekonomiškai „atsi-

A.S.K. „Lituanicos” krep
šinio klubas kviečia visus tė
vus registruoti savo vaikus
ateinančiam 2002-2003 m. se
zonui. Visi vaikai, gimę tarp
1984 ir 1997 metų yra kvie
čiami dalyvauti. Registracįja
vyks rugsėjo 7 d., šeštadienį,
nuo 9 val.r. iki 11 val.r. Pa
saulio lietuvių centre Lemon
te. Treniruotės vyks šeštadie
niais ir sekmadieniais. Treni
ruotės prasidės sausio pra
džioje ir tęsis iki pavasario
sporto šventės. Galutinė treni
ruočių informacįja bus siun
čiama visiems, kurie yra užsi
registravę iš anksto. Sporto
šventės vieta bus nustatyta
lapkričio pabaigoje. Jei mo
kestį už treniruotes sumokėsite
iki spalio 1 d., bus pigiau. Pa
pildomą informacįją rasite
mūsų
interneto
adresu
www.lituanica.org arba skam
bindami Donatui Siliūnui tel.
630-852-3204.

gauti”, bet ir sukūrė pamatą
kultūrinėms tradicįjoms augti.
Lietuvos vėliavos spalvos —
geltona, žalia, raudona —
ženklina Union Pier renesan
są.
Rašoma, jog ne vien tik lie
tuviai šią vietovę iš naujo „at
rado”. Savo interesus čia plė
toja čekai, lenkai, žydai ir Af
rikos amerikiečiai iš Čikagos.
Plačiau kalbama apie 1960
m. įsteigtą Union Pier Lietu
vių draugįją, kurios vadovybė
dabar perėjo į jaunesniųjų
rankas. Minima, kad jos va
dovė dabar yra Vicky Juodgudis, kuri su savo vyru — Gint
seka savo ,tėvų pėdomis. Suži
nome, jog Vicky dirba St. Joseph mieste, o jos vyras yra
„laisvas” (fireelance) žurnalis
tas.
Daugiau vietos yra skiriama
Mildai Rudaitis, gimusiai Či
kagos Marųuette Parke ir į
Union Pier persikrausčiusiai
prieš 11 metų. Ji dabar —
„Milda’s Comer Market” par
duotuvės savininkė. Šioje
krautuvėje galima gauti įvai
rių maisto produktų ir paga
mintų valgių — kugelio, kol
dūnų, bandelių su lašinukais,
šaltibarščių. Čia galima gauti
ir lietuviškos muzikos kom
paktinių plokštelių, marškinė,Aušros Vartų”/„Kernavės” skaučių tunto narių
registracįja naujiems veik
los metams bus vykdoma
š.m. rugsėjo 7 d., šeštadienį,
nuo 9 val.r. Pasaulio lietuvių
centro žemutinėje salėje, Le
monte, o taip pat ir Čikagos
Jaunimo
centro
pirmame
aukšte. Kviečiamos į tuntą
jungtis ir dar neskautavusios
lietuvių kilmės mergaitės.

Skelbimai
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai.
Jokių
mėnesinių
mokesčių. Tikslus apskai
čiavimas.
Kokybiškiausias
ryšys. Paslauga be apgaulės.
Kreipkitės vakarais lietu
viškai
į
TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556.
TRANS
POINT — patikimiausias
ryšys su Lietuva bei visu
pasauliu!

i

lių, magnetinių vėliavėlių.
Straipsnyje taip pat minimi
ir kiti lietuviai — Donna Dutton (ji yra „G & K Party” krau
tuvės savininkė). Kaip ir Mil
da Rudaitis, D. Dutton pre
kyba verčiasi ne vien tik vasa
ros sezonu, bet apskritus me
tus.
•
Be to, kalbama ir apie grafi
kos dizainerę Vidą Mac (Ma
čiukevičius), kuri su savo vyru
Milan Kluko augina dvejų me
tukų dukrytę Mary. V. Mack
anksčiau vasaras praleisdavo
„Gintaro” vasarvietėje prie
Michigan ežero kranto. Vidos
tėvai Aldona ir Bronius, buvę
čikagiečiai, dabar išėję į Pen
siją, įsikūrė netoliese — Micbiana Shores, Indianos valsti
joje.
Straipsnio pabaigoje teigia
ma, kad tiek Milda, tiek Vida,
tiek kiti lietuviai rūpinasi sa
vo kilmės, tautinės kultūros
išlaikymu ir savo vaikus veža
į šeštadieninę lituanistikos
mokyklą Lemonte, tikėdamie
si, jog ateityje bus galima su
ruošti panašius kursus arčiau
prie namų. Rašoma, kad jau
šią vasarą bus suruošta 4 die
nų „Lithuanian Herritage
Day” stovykla su baigminiu
laužu „Gintaro” vasarvietėje.
Ed. Šulaitis
Sk^lbim *ai
• Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais.
Kreipkitės
į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. TeL
(773)847-7747.
• Dr. Vytautas A. Pakal
nis, SC, atsiuntė $1,000 au
ką, padėti Lithuanian Mercy
Lift vykdyti medicininius pro
jektus sergantiems ligoniams
Lietuvoje. Dėkojame už auką.
Lithuanian Meny lift, P.O. Bok
88, Palos Heights, IL60463. TeL
708-852-0781. Taz ID#363810883.
• Aa. Vytauto Ripskio
atminimą pagerbdami, Irene
Kazėnas ir Zofįja Ripskienė aukojo
$70. Ši auka padės Lithuanian
Mercy Lift įgyvendinti medi
cininius prųjektus sergantiems
ligoniams Lietuvoje. Dėkojame

už aukas.LMfauankm Mercy Lift,
P.O. Bok 88, Palos Heights, IL
60463. TeL 7088626781. Taz
106363810803.

