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Rusija ignoruoja Lietuvos prašymus 

Medininkų vagonėlis, kuriame 1991 metų liepos 31-ąją įvyko tragedija. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) — 
Tirdami Lietuvos pareigūnų nužudy
mą Medininkuose prie sienos su Bal
tarusija prieš 16 metų, Lietuvos pro
kurorai teigia susidūrę su Rusijos 
vengimu ir nenoru persekioti nužu
dymo organizatorius ir vykdytojus. 

Generalinės prokuratūros Orga
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamento prokuroras Ro
landas Stankevičius, kurio žinioje yra 
šis tyrimas, sako, kad Medininkų by
la išsiskiria neįprastai ilgu ikiteismi
niu tyrimu — net ir didžiausios kon
trabandos ar prekybos narkotikais 
bylos teismą pasiekia greičiau. 

„Neįprasti ir Rusijos teisėsaugi
ninkų veiksmai — nors pats esu vyk
dęs Lietuvoje užsienio šalių piliečių 
baudžiamąjį persekiojimą, yra tekę 
bendrauti su daugelio šalių, įskaitant 
posovietines, teisėsaugininkais, ta
čiau tokio vengimo ir nenoro perse
kioti nužudymo vykdytojų ir organi
zatorių kaip Medininkų byloje neteko 
patirti", — prokuratūros pranešime 

spaudai cituojamas prokuroras. 
Vienas žiauriausių Lietuvoje 

įvykdytų nusikaltimų — Medininkų 
muitinės posto darbuotojų nužudy
mas — Generalinėje prokuratūroje 
tiriamas 16 metus. 

Viliamasi, kad įtariamiesiems 
kada nors vis dėlto teks stoti prieš 
teismą ir nepavyks išvengti senaties 
termino, nes senaties skaičiavimas, 
kai įtariamieji yra pasislėpę nuo iki
teisminio tyrimo, sustoja. 

Ikiteisminio tyrimo metu nusta
tyta, kad pirmieji 7 nepriklausomos 
Lietuvos policijos ir muitinės parei
gūnai nužudyti, dar vienas gyvas li
kęs Tomas Šernas buvo sunkiai su
žalotas dėl tarnybos pareigų vykdy
mo. 1991-ųjų liepos 31-osios rytą tar
nybą ėję vyrai žuvo nuo „Kalašni-
kov" automatų šūvių į galvas. 

Ikiteisminio tyrimo metu surink
ti duomenys prokurorams leidžia 
įtarti, kad šį nusikaltimą padarė bu
vusios Sovietų Sąjungos ypatingosios 
paskirties milicijos būrio (OMON) 

smogikai iš Rygos, kurie liepos 30-ąją 
lankėsi Vilniaus OMON bazėje. Kita 
į Vilnių atvykusių Rygos OMON mi
licininkų grupė tą pačią naktį sus
progdino sprogmenis prie buvusios 
sovietų sąjungos 42-osios divizijos 
štabo pastato L. Sapiegos gatvėje. 

Tyrimo metu surasta didesnė 
dalis iš nužudytųjų pagrobtų ginklų. 

Nusikaltimo Medininkų pasie
nio poste tyrimą apsunkina tai, kad 
įtariamieji ir didelė dalis svarbių liu
dytojų gyvena Rusijoje. 

Vadovaudamiesi Europos kon
vencija dėl tarpusavio pagalbos bau
džiamosiose bylose bei Lietuvos ir 
Rusijos sutartimi dėl teisinės pagal
bos ir teisinių santykių civilinėse, 
šeimos ir baudžiamosiose bylose Ge
neralinės prokuratūros prokurorai 
ne vieną kartą kreipėsi į Rusijos ge
neralinę prokuratūrą dėl šių asmenų 
apklausos, kitų procesinių veiksmų 
atlikimo. Tačiau tik keli teisinės pa
galbos prašymai buvo įvykdyti tinka
mai. 

„Į didesnę dalį kitų bylai itin 
svarbių teisinės pagalbos prašymų 
gavome tik formalius paaiškinimus. 
Pavyzdžiui, užduodame 10 klausi
mų, iš Rusijos gauname raštą tik į du 
ir tas atsakymas toks, kad apie tai 
nieko pranešti negalime", — sako 
prokuroras R. Stankevičius. 

Pasak prokuroro, šiuo metu ne
gauta jokių atsakymų iš Rusijos tei
sėsaugos pareigūnų į 8 teisinės pa
galbos prašymus. Tyrėjai toliau ieško 
ginklų, kuriais buvo nužudyti parei
gūnai, renka kitus tyrimui reikšmin
gus duomenis. 

Prokuroro vertinimu, jeigu buvę 
aukšti buvusios sovietų sąjungos pa
reigūnai būtų Nukelta 16 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kelias. 
Skautams — 100 metų. 
•Naują LZS vadovybę 
pasitinkant. 
• Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
• Miesto panorama. 
•Nedera iš nesusivokimo 
kildinti niekšybę. 
• Nusišypsoki m... 
•Palanga, 1940 m. — 
Dresden, 1945 m. (1) 
•Ne tik darbas, bet ir 
poilsis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.58 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Jaunimas vėl žygiuos tremties 
keliais Sibire 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) — 
Tęsdami ankstesnių metų tradiciją, 
Lietuvos jaunuoliai išvyksta į ekspe
diciją po Rusijos Sibiro platybėse 
esančias lietuvių tremtinių kapines 
ir buvusias įkalinimo vietas. 

Ekspedicija „Misija Sibiras 
2007" prasidės trečiadienį, pranešė 
Lietuvos jaunimo organizacijų tary
ba (LiJOT). Šiemet 22 jaunuolių gru
pė lietuvių tremtinių kapus lankys 
Krasnojarsko srityje, Manos upės ba
seine, išvyka truks 20 dienų. 

LiJOT teigimu, ši ekspedicija — 
tai galimybė jauniems žmonėms pa
rodyti patriotiškumą ir pilietiškumą 
bei savo pavyzdžiu skatinti bendra
amžius domėtis šalies praeitimi, pri
minti visuomenei laisvės kainą, stip
rinti tikėjimą jos ateities perspekty
va — ypatingai šiuo savanoriškos 
migracijos laikotarpiu. 

Praėjusių metų vasarą Lietuvos 

Sibiro kaime. 

jaunimo organizacijų taryba surengė 
tris sėkmingas ekspedicijas į Irkuts
ko, Komijos ir Tomsko sritis, kur jau
nimas tvarkė lietuvių kapines, susi
tiko su ten gyvenančiomis lietuvių 
bendruomenėmis, pasakojo jiems 
apie dabartinę Lietuvą. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Lietuva 
sveikina vizų 
atsisakymo 
programos 
plėtrą 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) — 
Lietuva sveikina JAV Kongreso pa
laimintą Vizų atsisakymo programos 
plėtrą, bet tikisi ir didesnio ame
rikiečių lankstumo, kad lietuviai 
greičiau galėtų pradėti naudotis be
vizių kelionių galimybėmis. 

„Sveikiname Vizų atsisakymo 
programos plėtrą, kuria siekiama re
formuoti Vizų atsisakymo programą, 
sustiprinant kelionių bei keleivių 
saugumą bei priartinant galimybę į 
JAV keliauti be vizų į trumpalaikes, 
ne ilgesnes nei 90 dienų, turistines 
keliones. Priimtas įstatymas yra 
lankstesnis, nei buvęs anksčiau, nes 
pagal jį tokie kriterijai kaip bendra
darbiavimas su JAV kovoje prie tarp
tautinį terorizmą taip pat bus verti
nami, sprendžiant ar šalis galės daly
vauti Vizų atsisakymo programoje", 
— sakė URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamento patarėja Daiva 
Rimašauskaitė. 

Tačiau, anot diplomatės, „esame 
nusivylę tuo, kad dėl dirbtinai nusta
tyto atmestų paraiškų vizai gauti 
procento (mažiau nei 10 proc. vizų 
atmetimo procentas) ne visos bevizio 
režimo siekiančios šalys, tarp jų ir 
Lietuva, ištikima JAV sąjungininkė, 
kaip ir Vengrija, Latvija, Lenkija, 
Slovakija, Rumunija, taps programos 
dalyvėmis". Nukelta į 6 psl. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

SKAUTAMS -100 METŲ 
Šventojo Tėvo sveikinimai 

Skautų organizacija sulaukė gar
bingo juiliejaus - rugpjūčio 1 dieną ji 
mini 100 metų nuo savo įsteigimo 
sukaktį. Prieš šimtą metų lordas 
Baden-Powell surengė Brownsea sa
loje skautų berniukų stovyklą. Ši sto
vykla laikoma oficialia skautų judėji
mo pradžia. 

Skautų judėjimas, jo skleidžia
mas gyvenimo būdas bei idealai tapo 
nepaprastai populiarūs ir labai grei
tai paplito po visą Europą. Lietuvą 
skautijos idėja pasiekė ir buvo įgy
vendinta 1918 metais, sąlyginai grei
tai, jhi prisiminsime, kad ketve
rius metus Europoje siautėjo viską 
paralyžiuojantis I pasaulinis karas 
ir kad iki to laiko Lietuvos žemės 
buvo pavaldžios caro režimui. 1933 
metais jau nepriklausomos Lietuvos 
skautus aplankė ir pats lordas Ba-
den-Powell. 

Su 100 metų sukaktimi skautus 
pasveikino ir popiežius Benediktas 
XVI. Jis skyrė savo sveikinimą Pran
cūzijos vyskupų konferencijos pirmi
ninkui kardinolui Jean-Pierre Ri-
card, Bourdeaux miesto arkivys-

Lordas Baden-PowelI 

kupui, primindamas jėzuito Jacąues 
Sevin figūrą. Prancūzijoje būtent 
tėvas Sevin prieš pat I pasaulinį karą 
įsteigė, susipažinęs su lordo Baden-
Powell mintimis ir sukurtu jauni
mo auklėjimo pedagoginiu metodu, 

Brovvnsea Island, kurioje lordas Baden-Powell surengė pirmąją skautų 
berniukų stovykla.. 

a.a. v.s. f i l . Vytauto Mikuno šeimai 
UŽUOJAUTA 

v.s. f i l . Vytautui M i k ū n u i į amž inybę iškeliavus iš mūsų 
tarpo, netekome nepaprasta i pasišventusio, šviesiai pro
taujančio, daug pasiekusio ir at l ikusio kolegos, draugo ir 
tikrai garbingo Akademin io Skautų Sąjūdžio nar io . 

Liūdime su Jumis, nes f i l . Vytautas buvo ir mūsų šeimos 
narys, kuris neišdi lstamai pasil iks mūsų atminty je: labai 
pasigesime jo mielai te ik iamos paga lbos , praeit ies žinyno, 
o ypatingai jo nuoširdžios draugystės k iekv ienam Sąjūdžio 
nariui. 

Laikinai ats isveikiname su f i l . Vytautu ir VISŲ Akade
minio Skautu Sąjūdžio nariŲ vardu Jums išreiškiame gilią 
užuojautą. 

Ad Mel iorem! 
v.s. fil. Zita I. Rahbar 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Centro Vadiios Pirmininkė 

Prancūzijos skautų organizaciją, tuo 
pat metu padarydamas pradžią kata
likiškam skautizmui. 

Jau visą amžių, rašo popiežius 
savo laiške, per žaidimą, veiklą, nuo
tykius, sąlytj su gamta, gyvenimą 
grupėje ir patarnavimą kitiems yra 
vykdoma visa apimanti asmens for
macija visų tų jaunuolių, kurie stoja į 
skautus. Su Evangelija sujungtas 
skautizmas yra ne tik žmogiško, bet 
taip pat ir dvasinio bei moralinio 
brendimo vieta, tikras šventumo ke
lias. Skautų pedagogikos ugdoma 
atsakomybė už savo veiksmus ir 
kitus gali susijungti su Kristaus ma
lone bei tapti Kristaus sekimu. 

Šventasis Tėvas palinkėjo skau
tams katalikams būti vieningiems ne 
tik organizaciniu požiūriu, bet ir 
bažnytiniu, atsimenant, kad visi yra 
vienos Bažnyčios nariai. Tegu skau
tų, paskirų asmenų ir atskirų organi
zacijų tarpusavio brolybė liudija ir 
viename Kristaus Kūne slypinčią 
vienybę. 

Popiežius Benediktas XVI dėkojo 
Dievui už gausius vaisius, kuriuos 
davė skautų judėjimas per 100 metų, 
vildamasis, kad jis ir toliau jaunuo
liams, mergaitėms ir berniukams, 
sugebės pasiūlyti tokią pedagogiką, 
kuri sugebės juose suformuoti aukš
tus moralinius idealus ir žmogišką 
solidarumą, sugebės suformuoti stip
rias asmenybes, kurios remsis Kris
taus asmens pavyzdžiu. Laiško gale 
priminęs, kad nuolatinė malda pade
da išlaikyti idealus, Šventasis visiems 
skautams, esamiems ir buvusiems, 
seniems ir jauniems, jų šeimoms ir jų 
kapelionams perdavė savo apaštalinį 
palaiminimą. 

Pagal Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos pranešimus 

www.oecumene.radiovaticana.org/lit 

„Aušros vartų/Kernavės" 
tunto sesės, stovyklaujančios 
Rako miškuose, siunčia vi-
šiems linkėjimus. 

Linksmai ir gražiai stovyk
laujame, uodus badome ir 
dainas dainuojame. 

Čikagos 
lietuvių skautų tuntai, 

stovyklaujantys gražiuose, 
žaliuose Rako miškuose, 

siunčia lietuvių visuomenei 
linkėjimus. 

LS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 «1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.0O »1/2 metų$120.00 
1 Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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Naujadarai — natūralus 
kalbos turtėjimas 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Po įvairių skaitytojų pasisakymų ir svarstymų dėl svetimvardžių 
rašybos, šio dienraščio redakcija nusprendė užsienietiškus var
dus bei pavardes rašyti originaliai, „t. y , taip, kaip rašoma ta 

kalba, nepridedant lietuviškų galūnių ir nelinksniuojant" („Draugas", 
2007.7.11.). Tai sveikintinas žingsnis. 

Aišku, kad su tuo mūsų lietuvių kalbos sunkumai nepasibaigia. 
Galvoje turiu svetimybes, svetimos kalbos žodžių vartojimą. Logiškiausias 
atsakas tam yra naujadarai. Žodyne šis žodis aptartas kaip naujai sudary
tas, bet kalboje neįsigalėjęs žodis. Vienas iš vėliausių bandymų naujadarą 
sukurti aptinkamas Vytauto Matulionio laiške redakcijai, jau esančiame 
dienraščio elektroninėje svetainėje. Laiške autorius pamini vienų Joninių 
aprašymą, kur minimi lietuviški šašlykai. Jo teigimu, žodis „šašlykai" 
nėra lietuviškas. Skaitytojams priminęs, kad jau sugebėjome sukurti mė-
sainį (iš „hamburger") ir greitamaisti (iš „fast food"), „šašlykui" siūlo 
keletą naujadarų: smeigtinis, smeigtainis ar virbalinis, kviesdamas 
virtuvės meno žinovus ir šašlyko smagurius atsiliepti. Puiku! 

Prie šių svarstybų prijungsiu Leonardą Dambriūną, kuris bostoniškė-
je „Lietuvių enciklopedijoje" yra rašęs apie naujadarus. Jo teigimu, nau
jadarai reiškia natūralios kalbos turtėjimą, kylant kurios nors tautos 
kultūrai bei civilizacijai. Kai atsiranda naujų dalykų (daiktų bei sąvokų), 
natūraliai turi atsirasti ir naujų žodžių jiems pavadinti. Nors dalis šių 
naujų žodžių paimama iš kitų kalbų kartu su įgytais daiktais, daugiausia 
naujadarų pasidaroma iš savo kalbinės medžiagos. Liaudies kultūros 
tarpsnyje naujadarus, kaip ir pačią kalbą, kuria visa tauta. 

L. Dambriūnas mini, kad naujadarus turėjo kurti jau pirmieji lietu
viškos knygos autoriai. Dalis jų sukurtų naujadarų išliko iki šių dienų 
Pvz., K. Sirvydo sudaryti gydytojas, mokytojas, iždas, nuodėmė, 
priegalvis, taisyklė, virtuvė. Daug naujadarų kūrė S. Daukantas. Iš jų 
kalboje prigijo auka, aukuras, laikrodis, daiktavardis, būdvardis. 
Naujadarus kūrė ir lietuviški laikraščiai, tokie kaip „Aušra", „Varpas" ir 
kt., pvz., kvotimas, gaivalas, nuošimtis. Vėliau naujadarus kūrė kalbi
ninkai: rašyba, sakinys, tarmė, žodynas (A. Baranauskas), priegai
dė, priesaga, veiksmažodis (K. Jaunius). Daugiausia naujadarų sukūrė 
J. Jablonskis. Daugelis jų yra tik pataisyti kitų jau anksčiau sudaryti nau
jadarai, pvz., apyskaita, apžvalga, atvirukas, bendradarbis, įspū
dis, Įtaka, mokykla, nepriklausomybė, pažanga, pieštukas, sa
varankiškas, sostinė, tautiet is , vadovėlis ir 1.1. 

Naujadarų amžius nevienodas. Vieni, paleisti apyvarton, tuojau iš
nyksta, o kiti - išsilaiko ilgesnį laiką. Naujadarai turi būti ne tik taisyk
lingai sudaryti, bet ir atitikti praktiškumo, estetiškumo bei kitus reikala
vimus. Pastebėtina, kad į kalbą gali būti priimami ir visai svetimi žodžiai, 
vadinamieji skoliniai. Kiek kurios rūšies naujadarų gali būti priimta į 
kalbą, priklauso nuo bendros krašto kultūros politikos ir nuo bendro nu
sistatymo kalbos grynumo klausimu. Nepriklausomoje Lietuvoje tuo at
žvilgiu buvo pasirinktas vidurio kelias. Sovietų gadynėje į lietuvių kalbą 
buvo brukama daug rusybių, ypač vertinių, kurie lietuvių kalbai suteikė 
rusišką atspalvį. Pagal tą rusišką modelį sudaryti naujadarai yra: ben-
drasajunginis, visapasaulinis, vi s at autini s. redkolegija, pram-
prekyba, medpunktas, politmasinis ir daug kitų. 

Lietuvai vėl tapus nepriklausoma, dalis pokyčių lietė ir kalbą. Gaila, 
bet atsisukant veidu į Vakarus, buvo per aistringai pasiskolinta daug, per 
daug, vakarietiškų žodžių, ypač iš anglų kalbos. Tai nereiškia, kad padėtis 
be išeities. Atrodo, kad tas nekritiškas persimetimas yra peržiūrimas ir 
atitinkamai į tai reaguojama. Pastebimi „apsivalymai" žiniaskaidoje. Vis 
mažiau įtikinančiai skamba pasiteisinimas, kad mūsų kalboje vieno ar 
kito žodžio neturime ir todėl esame priversti skolintis. Prisiminkime, kad 
daugeliui modernių laikų technologijos dalykų pavadinti turėjo būti su
kurti naujadarai. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie kompiuterių technologi
ją. Beveik visi su šia pramone susiję terminai išdygo naujadarų pavidalu. 
Pavartojau žodį „kompiuteris" ir tai negerai. O koks lietuviškas žodis jam? 
Teko atsikelti nuo kėdės ir eiti prie dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos 
žodyno". Mano nustebimui, tokio žodžio ten visa nėra! Pasirodo, kad to
mas, kuriame tas žodis galėtų būti, buvo spaudai atiduotas 1962 metais. 
Taigi, tais laikais kompiuteris dar buvo vystykluose ir plačioms masėms ne
žinomas arba neprieinamas. Esu tikras, kad pasiknisinėjęs elektroninėse 
svetainėse, ten viską surasčiau, gal ir lietuvišką terminą „kompiuteriui". 

Dabar grįžkime prie svarbiausio dalyko - naujadarų sudarymo ar jų 
kūrimo. Juos gali sugalvoti bet kas. Nereikia būti kokiu nors ypatingu 
žinovu, specialistu ar kalbininku. Kalbą kuria visi, visa tauta. Ne visi 
siūlomi naujadarai bus priimti, bet čia jau rinkos (kalbos) vartotojų 
reikalas. Bus priimti ir išliks tie naujadarai, kurie yra reikalingi, patrauk
lūs ir lengvai suprantami bei įsimenami. Naujadarams kurti nėra kokios 
nors oficialios jstaigos ar paraiškos formos. Reikia tik norimą naujadarą 
pradėti vartoti savo kalboje su kitais. Aišku, tas žodis dar greičiau pasklis, 
jeigu bus spaudoje vartojamas ir kitų pakartojamas. 

V Matulionis vietoj „šašlykų" siūlo smeigtinj, smeigtam} ar vir-

balinį. Aš vartočiau smėgtainį, kuris lyg ir giminiuojasi su mėsainiu ir 
būtų lengviau atsiminti. Mano žmona, per dvidešimt penkerius metus 
aprašydama mūsų keliones su palapine, sugalvojo porą naujų žodžių: 
motornamį (angliškai: „motor home") ir palapinratį („pop-up tent 
trailer"). Žodžiai aiškūs ir suprantami. Prieš kurį laiką aš sau susigal
vojau lietuvišką naujadarą „lap-top computer" pavadinti. Tai sterb-
linukas, giminingas sterblei. Panašiai kaip rankinukas, kuris yra gimi
ningas rankai. Kas tą mano naujadarą matė ar girdėjo nei akis vartė, nei 
antakius kėlė, tačiau jiems reikėjo paaiškinti. O tai jau blogai, nes nau
jadaro prasmė turėtų būti aiški be jokio aiškinimo. 

Visi kviečiami būti savo kalbos turtintojais bei kūrėjais. Tereikia sau 
duoti leidimą būti kūrybingam ir drąsiam. Nesislėpti už pasiteisinimų, 
kad savo kalboje neturime norimo žodžio ar kad laukiame kūrybingų 
sprendimų iš kokios nors kalbos peržiūros komisijos ar ministerijos. 
Drąsiai galime sakyti, kad mes visi esame savo kalbos kalviai. 

Lietuva pradėjo oficialų dialogą su ES 
dėl totalitarinių režimų įvertinimo 
Lietuva pradėjo konsultacijas su 

ES šalimis dėl XX a. totalitarinių 
režimų palikimo įvertinimo. Su Slo
vėnijos Vyriausybės atstovais Liublia-
noje buvo aptartos galimybės perkelti 
dešimties naujųjų ES valstybių tota
litarinių režimų nuostolių patyrimą 
visai ES teisinei erdvei. 

Liepos 19-20 d. Lietuvos delega
cijos pirmininkas teisingumo minis
tras Petras Baguška ir Vyriausybės 
sudarytos Lietuvos veiksmų rengti 
siekiant totalitarinių režimų įvyk
dytų nusikaltimų įvertinimo ES lygiu 
grupės pirmininkas Emanuelis Zin
geris lankėsi Liublianoje. Slovėni
jos teisingumo ministras dr. Lovro 
Sturm papasakojo, kad Slovėnijos at
veju nusikaltimus vykdė 3 režimai -
Italijos fašistų, Trečiojo Reicho, nacių 
bei Josifo Broz Tito valdoma dik
tatūra. 

Lietuvos pusė pasiūlė pradžioje 
išleisti bendrą oficialų 10 naujų ES 
šalių patirtų nuostolių apžvalgą. 
Lietuva siekia ne tik naujos tyrimų 
bangos ES viduje po 17 metų nuo tų 
šalių išsivadavimo, bet ir ES teisyno 
praplėtimo ir tarpvyriausybinio dia
logo šiais klausimais. Lietuvos valsty
bė parėmė pirmąsias Vokietijos ir 
kitų šalių pastangas nacizmo nusi
kaltimų įvertinimo srityje ir mano, 
kad šį patyrimą reikia gilinti nagrinė
jant kitų totalitarinių režimų pa
likimą. 

Senosios ES narės, pergyvenu
sios Antrąjį Pasaulinį karą, dabar su
sivienijusios su savo kitais už gele
žinės Europos sienos likusiais kaimy
nais, turėtų pradėti naują pažinimo ir 
įsigilinimo procesą. Jos turėtų suži
noti detaliau, kas atsitiko su jų kai
mynais, kai jie po Potsdamo konfe
rencijos 1945 metais buvo palikti to
talitarinių režimų valiai. Pasak E. 
Zingerio, tai akivaizdžiau paaiškintų 
senosioms Europos Sąjungos šalims, 

kodėl naujosios šalys atsidūrė tokioje 
tragiškoje būklėje, ir šiuolaikinėje 
ES padidėtų Vakarų europiečių moty-
vuotumas giliau suvokti pusšimtį 
metų komunistinių santvarkų vykdy
tas represijas: kolektyvizaciją, nacio
nalizaciją, suėmimus, partinių siste
mų sunaikinimą, informacinę izolia
ciją. Kita vertus, ir Rytų Europos ša
lys galėtų detaliau susipažinti su 
Vakaruose ilgiau užsilikusiais totali
tariniais režimais. XX a. totalitarinių 
režimų nusikaltimai turi tapti ES 
jaunajai kartai lengvai atpažįstami, 
todėl turi būti sukur ta vieninga 
duomenų bazė pagrįsta švietimo sis
tema, leisianti atpažinti bet kokių 
minėtų režimų nusikalstamų idėjų 
recidyvus. 

E. Zingerio teigimu, politinių 
partijų tarpusavio sąskaitų suvedimo 
žaidimai, naudojantis atsitiktine 
praeities informacija turi būti baigti, 
o totalitarinių režimų atpažinimo ir 
jų visuotinio pasmerkimo įdiegimas 
pradėtas ES oficialiu lygmeniu. 

Taip pat ir nacių nusikaltimų 
pažinimas turi būti naujai įtvirtintas 
ES šalyse, nes sovietinė antinacinė 
propaganda, nesukūrė nuoširdaus 
požiūrio į Trečiojo reicho nusikal
t imus. Komunistinės Rytų Europos 
diktatūros, pačios vykdydamos repre
sijas prieš žmones, sukompromitavo 
t ikresnes ir gilesnes antinacines 
nuostatas, kurias šiandien iš naujo 
būtina diegti tiek teisinėje, tiek švie
timo erdvėse. 

Slovėnijoje buvo nutarta viešuo
sius svarstymus dėl totalitarinių 
režimų nusikaltimų įvertinimo pra
dėti ES sostinėje Briuselyje. 

Liepos 24 d., Vyriausybėje susi
rinkusi darbo grupė, atstovaujanti vi
sas svarbiausias Lietuvos žinybas, 
patvirtino savo veiklos gaires. 

Balsas.lt 

Specialistams ES gali tekti pasispausti 
Lietuvą palikusiems ir į kitas ES 

valstybes darbo ieškoti išvykusiems 
specialistams netrukus gali tekti la
biau pasistengti varžantis dėl darbo. 
Tiesa, daugiau galimybių įgaus ir 
Lietuvos bendrovės, jei atsiras „Mė
lynoji kortelė" - bilietas trečiųjų šalių 
specialistams į ES darbo rinką. 

ES kiek plačiau atveria savo 
darbo rinką šalims, kurios nepriklau
so Bendrijai, pranešė Franco Fratti-
ni, teisingumo eurokomisaras. 

Rugsėjį ketinama pradėti svars
tyti, kada „Mėlynoji kortelė" turėtų 
įsigalioti. Toks pavadinimas pasirink
tas atsižvelgiant į mėlyną ES vėliavos 
spalvą, skelbia ,,EU Observer". 

Frattini tikisi, kad tai ES pada

rys patrauklesne vieta darbuotojams 
iš JAV, Kanados ir Australijos. ,,ES 
šalys pakankamai aprūpintos žemos 
kvalifikacijos ir sezonine darbo jėga, 
tačiau mums reikalingi aukštos kva
lifikacijos inžinieriai, gydytojai, moks
lininkai", - aiškina Frattini. 

Turintieji „Mėlynąją kortelę" 
galės grįžti į savo šalį ir per penke
rius metus be papildomų biurokra
tinių procedūrų vėl įsidarbinti ES. 
„Tačiau mėlynoji ES kortelė nėra 
nuolatinė kaip Amerikoje galiojanti 
žalioji kortelė", - teigia Frattini. 

Visus reikalingus sprendimus 
tikimasi priimti per artimiausius 
mėnesius. 
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NAUJĄ LŽS VADOVYBĘ 
PASITINKANT 

ALFONSAS NAKAS 

Kai mes, antrosios bangos lietu
viai, tarp 1949—1955 metų suplau
kėme į Šiaurės Ameriką, radome 
daug lietuviškos spaudos, bet rašan
tieji žurnalistai savo organizacijos 
neturėjo; juos tarpusavy ir su redak
cijom artino priklausymas religinėms 
ar politinėms srovėms: „Draugas" 
spausdino praktikuojančių katalikų 
rašinius, „Naujienos" bei „Keleivis" 
— socialistų bei religinių indiferentų, 
„Dirva" bei „Vienybė" — tautininkų, 
o „Laisvė" ir „Vilnis" — komunistų. 
Kanadoje irgi greit atsirado du stip
rūs savaitraščiai: katalikų „Tėviškės 
žiburiai" ir, bent pradžioje, liaudinin-
kiško atspalvio „Nepriklausoma Lie
tuva". 

XX šimtmečio vidury į JAV bei 
Kanadą suplaukę pokario bėgliai, 
dabar jau „antrabangiais" vadinami, 
rado lietuviškos spaudos gausybę, ne 
tik ją papildė dešimtimis tūkstančių 
prenumeratų, bet ir šimtine arMviem 
bendradarbių. Dabar jau nesvarbu 
buvo, kokiai politinei srovei priklau
sai, kokios religijos esi, ar bedievis, jei 
tik mokėjai ir norėjai rašyti, visų sro
vių laikraščiai tavo rašinius spausdi
no ir daugiau jų norėjo. Visi išskyrus 
„Laisvę" ir „Vilnį". Būtų spausdinę ir 
šie, bet jiems rašė gal tik vienas kitas 
renegatas. Ir aš, šio rašinio autorius, 
rašiau į beveik tuziną JAV bei Kana
dos ir Didžiosios Britanijos lietuviškų 
laikraščių. 

Bet gal jau užtenka tos „istori
jos", bent jau visiems antrabangiams 
gerai ar net per gerai žinomos. 

* * * 

Su džiaugsmu pasitikdamas nau
ją, jaunų žmonių LZS centro valdybą, 
turiu ir didelį rūpestį dėl archyvinės 
medžiagos išsaugojimo. Ir ne be pag
rindo. Po nesėkmingo kun. Antano 
Miluko bandymo JAV lietuvius žur

nalistus sutelkti į „Rašliavišką drau
gystę" Plymouth mieste, 1892 m. 
liepos 12 d. (žiūr. bostoniškės LE 35 
tome), „rašliaviškius" į LŽS 1954 me
tais New York pagaliau su keliais pa
dėjėjais sujungė Vincas Rastenis. Ta 
sąjunga šiaip taip vegetavo trejetą 
metų. Po to, irgi trejiems metams, 
LZS centro valdyba buvo sudaryta iš 
Detroit žurnalistų, o vėl už trejų 
metų — persikėlė j Čikagą. Kelias ka
dencijas ji veikė Čikagoje, man jau 
nėra žinoma, tik spėju, kad vieną, ar, 
daugiausia, dvi. Kai vėl LZS centro 
valdyba grįžo į NY, veiklą stabdė jos 
narių mirtys ir nebepakalbinamų 
sąjungos narių apatija. Dabar štai 
ateina E. Šulaitis su jaunais trečia-
bangiais entuziastais. Tai kodėl man 
rūpintis. 

Nei NY egzistavusios centro 
valdybos pirm. Kęstutis Miklas, nei 
veiklą pradėjęs čikagietis E. Šulaitis 
dabartinio LŽS oficiozo „Mūsų pa
saulis" vedamuosiuose neranda žo
džių anksčiau veikusių centro valdy
bų adresu. Prieš keletą metų K Mik
las prabėgom dar paminėjo Čikagos 
centro valdybą, bet nė žodžio apie 
detroitiškę. Š.m. gegužės „Mūsų 
pasaulio" vedamajame E. Šulaitis 
sumini keliolika buvusių, esamų ir 
būsimų veikėjų, tačiau nieko apie 
pavyzdingiausiai Detroit veikusią 
LZS centro valdybą ar bent jos pir
mininką, darbštųjį Vytautą Alantą. 
Nekaltinu jo, o kaltinu anksčiau vei
kusių valdybų archyvų nudanginimą. 
Kur jie nudanginti? Negi buvę valdy
bų pirmininkai juos pasiėmė į karstą? 
Kuo remsis koks doktorantas, panū-
dęs parašyti organizuotų pasaulio lie
tuvių žurnalistų istoriją? Paieškokite, 
dabartinės valdybos nariai, gal kur 
surasite. 

* * * 
Štai Detroit veikusios LŽS centro 

valdybos svarbiausieji faktai. 

Nei NY egzistavusios centro valdybos pirm. 
Kęstutis Miklas, nei veiklą pradėjęs čikagietis 
E. Šulaitis dabartinio LŽS oficiozo „Mūsų pa
saulis" vedamuosiuose neranda žodžių anksčiau 
veikusių centro valdybų adresu. 
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Lietuvių žurnalistų sąjungos 
veiklą tęsiant 
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6. SiJAceiRTsî û  rastu^ nuca^-su byla 1968 m. 
T« SrttRS=»jJ^ raet^ byla 1968 i r 19<S9 a . 
8. 83.un&!iEst$Sv> raatiį /rmorasiį/ l y l a 1969-1970 i r 1971 «• 

**9. <5auiMa«j3ij raStu t»yla 1970~I971 »>• 

11. ISS narij^ kartoteka - dvi netalir.čs desaitea 
12. iistalinc sJcardi»ė d«»ln.itė tertotekai Ifi i iyti 
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Valdybos darbas prasidėjo 1967 
m. gruodžio 1 d. (tą dieną įvyko pir
masis posėdis), pasibaigė 1971 m. 
rugsėjo 9 d. (paskutinis 20-asis po
sėdis). Centro valdybos sudėtis: Vy
tautas Alantas, pirmininkas; Vladas 
Mingėla, vyk. vicepirmininkas; An
tanas Gintneris, vicepirm. (vienin
telis čikagietis, dėl įvairių nesklan
dumų po sporos posėdžių iš valdybos 
pasitraukęs); Alfonsas Nakas, sek
retorius; Vladas Selenis, iždininkas; 
Pranas Turūta ir Jonas Gaižutis, 
valdybos nariai. Visi, išskyrus sekre
torių, jau yra amžinybėje. Jų biografi
jos liko žinyne „JAV lietuviai", kai 
kurių ir LE tomuose. 

Vyk. vicepirm. V Mingėla su di
džiausiu užsidegimu ir nuo pirmųjų 
dienų griebėsi organizuoti lietuvius 
žurnalistus „globaliniu mastu", iš
skyrus, žinoma, sibiriniam speige 
drebančią Lietuvą. Jis susisiekė su 
žurnalistais Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikos kraštuose, Vokieti
joje. Nors tai vyko elektroninio pašto 
ir kompiuterių priešaušry, bet paštui 
gerai veikiant, valdybos posėdžiuose 
jis skaitydavo savo išsiųstų laiškų 
nuorašus ir iš užkalbintų kolegų gau
tus, neretai entuziastingus, laiškus. 
Ypač bendra veikla domėjosi Kana
doje gyvenantys kolegos, kai kurie 
rašinėjantys ir į JAV lietuvių spaudą. 
Mingėlos pastangos nenuėjo veltui — 
jei į „globalinę" LZ sąjungą žurnalis
tai nesijungė, vis dėlto jie ėmė orga
nizuotis savo kraštuose. Mingėla 
kuriam laikui prisiviliojo tik kana
diečius, bet vėliau jie pasirinko savąjį 
kelią. 

Leidome oficiozą, pavadintą 
„Pranešėjas". Toki prozaišką jo vardą 
parinko pirm. V Alantas. Man ir dar 
vienam kitam valdybos nariui jis 
nepatiko, bet. gerbdami pirmininko 
valią, dauguma patvirtino. Jo išėjo 
tik 6 numeriai, tokio pat formato, 
kaip dabartinis „Mūsų pasaulis", bet 
su daugiau puslapių ir rašinių. (Tai 
rašydamas jo neturiu po ranka. 
Greičiausiai numeriai tebeglūdi dė
žėse arba juos jau išsiunčiau į ar

chyvą.) 
Išleidome LZS „Įstatus". Į pusės 

„Mūsų pasaulio" formato brošiūrą, į 
8 puslapius sudėta 10 įstatų para
grafų, sužymėtų romėniškais skai
čiais; pradžioje įdėta valdybos narių 
bendra nuotrauka. Dabartinė LŽS 
centro valdyba turbūt nė nežinojo, 
kad mūsų įstatai gyvuoja jau beveik 
trisdešimt septynerius metus?! 

Kadencijai baigiantis, 1971 m. į 
LŽS garbės narius buvo pakelti šie 
penki, daug nusipelnę žurnalistai: Jo
nas Kardelis, Adolfas Klimas-Kel-
mutis, Kazys S. Karpius, Juozas 
Prunskis ir Bronys Raila. 

Tai tik keli detroitiškės LŽS cen
tro valdybos atlikti darbai, prieš pus
ketvirto dešimtmečio daugelio žinoti 
ir teigiamai vertinti. Ypač palankiai 
įvertintas Mingėlos kvietimas jungtis 
į LZS viso laisvojo pasaulio spaudon 
rašančius tautiečius. 

Detroitiškė LZS centro valdyba 
savo kadenciją užbaigusi, visą turtą 
1971 m. spalio 24 d. nuvežė į valdy
bos nario Prano Turūtos namus, 
Grand Rapids, MI ir perdavė ten at
vykusiai iš Čikagos naujajai centro 
valdybai, kuriai pirmininkavo kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Turto perdavimo 
aktą surašė ir pasirašė sekretorius 
Alfonsas Nakas. Turtą priimdami, 
aktą pasirašė šie čikagiškės LŽS 
valdybos nariai: A. Pužauskas, Vy
tautas Kasniūnas, J. Vaišnys, SJ ir J. 
Janušaitis (jie visi jau mirę, išskyrus 
prie šimto metų amžiaus artėjanti 
Vytautą Kasniūną). 

Turimą turto perdavimo-priėmi-
mo aktą per 37-rius metus gerokai 
išblukusi, atšviežinau geresne kopi
javimo mašina. Jo detalių skelbimu 
bijau užrūstinti „Draugo" redakto
rius. Todėl su šiuo straipsniu vieną 
akto kopiją redakcijai siunčiu susi
pažinti ir su ja daryt, ką nori. 

Atidžiai sekdamas LŽS centro 
valdybų dešimtmečiais besitęsian
čius klystkelius, kai ką iš turėtos me
džiagos jau išsiunčiau Lituanistikos 
ir tyrimų centrui, Čikagoje, o kai kas 
dar tebeguli dėžėse. 

http://j-.Mr.Kk
http://reikft.lt
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DĖL {STATYMO ĮSILEISTI | LIETUVĄ DIDELĮ 
SKAIČIŲ SVETIMTAUČIŲ 

Gerbiama Regina Narušiene, 

Manau, kad šis kuriamas įstaty
mas yra prieš lietuvių tautinius 
interesus ir prieš dabar Lietuvoje 
gyvenančių „neturtuolių" gerovę. 
Darbdaviai ir kapitalo valdytojai, pa
tyrę pigios darbo jėgos stygių, nori 
prisivežti iš ekonomiškai dar daugiau 
atsilikusių kraštų dar pigesnės darbo 
jėgos, kad galėtų dar daugiau pri
pildyti savo kišenes, o Lietuvoje gyve
nančiųjų ir už algas dirbančiųjų ge
rovė jiems nė motais. Jei stinga kraš
te darbininkų, tai verčia kelti darbo 
užmokestį (algas), tuo pačiu kyla dir
bančiųjų pragyvenimo lygis. Šito ir 
laukia visi gaunantys algas ir dirban
tys įvairius darbus žmonės. O dabar 
norima sulėtinti gerovės kilimą. Už
mokesčio už darbą kėlimas taip pat 
padeda sumažinti emigraciją ir padi
dina išvažiavusiųjų norą grįžti. Tai 
yra elementarūs rinkos principai. 

Antroji neigiama ruošiamo įsta
tymo pusė yra ta, kad privežus ki
tataučių, jie per laiką taps pilnatei
siais piliečiais ir dar daugiau „pras-
kies" Lietuvoje gyvenančius lietu

vius, kurių interesai nebus lietuviški 
tautine prasme. Šitokių pavyzdžių su 
neigiamomis pasekmėmis pasaulyje 
galima daug kur rasti ir suminėti. Jie 
kasdien laikraščiuose akis bado. 

Siūlau, kad PLB, būdama tauti
nė organizacija, kuriai rūpi lietuvy
bės išlaikymas ir Lietuva, visais bū
dais, kuriais tik įmanoma, pasisakytų 
prieš šį įstatymą. 

Prašyčiau Jūsų persiųsti šį laišką 
ir likusiems Seimo nariams, kad ir 
kiti galėtų pasisakyti. Apgailestauju, 
kad pats to negaliu padaryti, atosto
gaudamas Lietuvoje neturiu to eg-
zempliorinio laiško kopijos, kuria 
pasinaudojęs galėčiau visiems iš 
karto persiųsti. 

v 

Sis ruošiamas įstatymas, turintis 
neigiamą potencialą, paryškina, kad 
visi PLB ir Seimo nariai turėtų 
budėti ir stebėti, kokius įstatymus 
Lietuvos Seimas ruošia. Visa tai tur
būt galėtume rasti Lietuvos Seimo 
tinklalapyje. Būtume dėkingi, jei 
PLB raštinė pateiktų tikslų to tink-
lalapio adresą. 

Algis Kazlauskas 
Orland Park, IL 

ACIU! KUN. ARVYDUI ŽYGUI 
Gerasis kun. Arvydai, nepapras

tai greit prabėgo dveji metai, kai Jūs 
buvote su mumis Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje. Tai buvo didelė Die
vo dovana visai parapijai ir kiekvie
nam mūsų. 

Beveik kas rytą Jūs atrakindavo
te bažnyčios duris, pakeisdavote gė
lėms vandenį, uždegdavote žvakes, 
nes mūsų parapija neturi savanorio 
lietuvio pensininko kunigui pagelbėti 
bažnyčioje. 

Jūsų gerai paruošti sekmadienio 
(šiokiadieniams trumpi) pamokslai 
daugeliui sustiprino tikėjimą, padėjo 
atleisti, rasti Kristaus ramybę ir 
džiaugsmą. Jūsų nuoširdžia malda 
gavome daug malonių. 

Nežiūrėdamas savo perkrautos 
dienotvarkės, jūs rasdavote laiko iš
klausyti, paguosti, patarti kiekvie
nam, kurie kreipėsi. 

Su Jumis kartu buvo gera ir leng
va melstis, garbinti ir dėkoti Dievui 
šv. Mišių aukoje. Dievas Jus apdova

nojo gražiu balsu. Buvo malonu gegu
žės ir birželio mėn. kas dieną melstis, 
Jums gražiai giedant litanijas ir gies
mes. Kryžiaus kelių apmąstymai ir 
kitų švenčių maldos visada buvo pa
ruoštos, atspausdintos atskiruose la
peliuose, kad kiekvienas ne tik bažny
čioje, bet ir namie galėtume naudoti. 

Liūdna ir graudu, kad kažkas nu
tarė, jog kun. Arvydas Žygas šiai pa
rapijai nebereikalingasd) ir staigiai 
atleidžiamas... Ir Jūs, gerb. kun. Ar
vydai, juk ne savo noru paliekate 
mus? Tas tai ir yra mums visiems 
skaudžiausia. 

Sunku surasti tinkamus žodžius 
išreikšti Jums padėką, kad buvote su 
mumis ir skatinote mylėti Dievą, 
Lietuvą ir šį kraštą, melstis už para
piją. Priimkite mūsų nuoširdų lietu
višką ačiū! 

Gerojo Dievo palaima telydi Jus 
kiekvieną dieną! 

£. Daugirdienė 
Čikaga, IL 

PADĖKIME ATSTATYTI ALVITO BAŽNYČIĄ 
Noriu padėkoti visiems, kurie 

mano saulėlydžiui baigiantis, Poezi
jos dienų metu Lietuvoje mane 
prisiminė, sveikino, vertino... Tikrai 
nebuvau to užsitarnavusi. 

Alvitas — tai mano gimtinė, ta
čiau ne iš ten, kaip buvo spaudoje 
rašyta, o iš Didžiųjų Šelvių kaimo, A. 
Vaičiulaičio kaimynystės, su vyru 
Jurgiu 1944 metų vasarą pėsčiomis 
išėjome, palikę tėvus ir Lietuvą... 

Šių metų gegužės 20 dieną, po šv. 
Mišių Alvito nedidelėje koplytėlėje, 
kuri įruošta lyg maža graži bažnytė
lė, klebonas kun. V Kajokas užsiminė 
man, kad gal, grįžusi Čikagon, pa
prašyčiau Alvito apylinkėse gimusių, 
gyvenusių, taip pat giminaičių ir kitų 
tėvynainių pagalbos atstatant Alvito 
Šv. Onos bažnyčią, kuri buvo sugriau
ta 1944 metais karo metu. Jau pra

dedami darbai, tačiau labai labai 
trūksta lėšų. ,Amerikos lietuvio" sa
vaitraštyje (birželio 2 d. nr. 22) žur
nalistas Algis Vaškevičius aprašo, 
kaip vyksta griuvėsių valymas, kur 
pamatuose randama dar sietynų, žva
kidžių liekanų, net kaulų... Tai sudė
tingas procesas, — rašo jis, — o baž
nyčios labai reiktų, nes joje nuo seno 
vykdavo garsūs šv. Onos atlaidai, į 
kuriuos susirinkdavo daug žmonių, 
net iš tolimų apylinkių. 

Prisidėdama savo kuklia auka, 
kviečiu visus galinčius padėti atsta
tyti šią istorinę Šv. Onos bažnyčią. 
Aukas siųskite adresu: Alvitas, Vilka
viškio apskritis, klebonas Vytautas 
Kajokas. 

Julija Svabaitė-Gylienė 
Lemont. IL 

CICERO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ PRADĖJO 
RUOŠTIS ŠILUVOS JUBILIEJUI 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, kurio arkivyskupijoje yra Šilu
va, išleido atsišaukimą kviečiantį per 
visus metus ruoštis tinkamai pami
nėti Švč. Marijos Apsireiškimų Šilu
voje 400 metų jubiliejų. Tame atsi
šaukime ir išeivijos lietuviai yra kvie
čiami prisidėti prie šio jubiliejaus, 
kuris įvyks 2008 metais. Kas gali, yra 
kviečiami atvykti į iškilmes-atlaidus 
2008 m. rugsėjo mėn. pradžioje Šilu
voje. Tačiau iki tol tikintieji yra kvie
čiami savo parapijose ruošti įvairius 
minėjimus bei pamaldas. Į tą kvieti
mą atsiliepė Cicero lietuviai. Liepos 
29 d., sekmadienį, po šv. Mišių, susi
rinkusiems į parapijos auditoriją lie
tuviams, kun. dr. Kęstutis Trimakas 
pasakojo apie Šiluvos įvykių istoriją. 

Naudodamasis kun. Stasio Ylos 
parašyta istorine studija „Šiluva 
Žemaičių istorijoje" (I dalis, 1970), jis 
nurodė dvi istorijos kryptis, kurios 
vyko prieš Švč. Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje. Pirma kryptis buvo lietuvių 
krikštas ir krikščionėjimo pastangos. 
Antra - reformacija. 

Lietuviai buvo krikštijami Lietu

vos valdovų Jogailos ir Vytauto pas
tangomis 1387 metais. Žemaičiai pri
ėmė krikštą vėliau - 1410 metais. Ži
noma, tikras krikščionėjimas buvo 
daug lėtesnis, jis ypač priklausė nuo 
didikų ir kunigų. Šiluvoje pirmąją 
katalikų bažnyčią didžiajam kuni
gaikščiui Vytautui -pastatė ištikimas 
didikas Petras Gedgaudas. 

Antroji istorinė kryptis buvo pro
testantų reformacija, pradėta Marty
no Liuterio 1517 m. ir jaunų didikų 
studijavusių Vakarų Europoje, atvež
ta į Lietuvą šešioliktame šimtmetyje. 

Nauji savininkai uždarė katalikų 
bažnyčią, o vėliau ir nugriovė. Neto
liese pastatė savo šventovę. Apylin
kėje atsirado kelios konfesijos. Dėl jų 
kivirčų žmonių tikėjimas susilpnėjo. 
Panaši padėtis XVI šimtmečio pabai
goje ir XVII pradžioje buvo visoje Lie
tuvoje. 

Klausytojai domėjosi, klausinėjo 
ir diskutavo. Kun. K. Trimakas paža
dėjo netolimoje ateityje tęsti istorinį 
pranešimą apie Šiluvą. 

Marija Remienė 
Westchester, IL 

MINĖSIME ŽALGIRIO KAUTYNES! 
2010 metais sueis 600 metų su

kaktis nuo tų laimėtų kautynių! 
Šios Žalgirio—Tanenbergo istori

nės kautynės įvyko 1410 m. liepos 15 
dieną. 

Sukakties proga toje vietoje nu
matoma pastatyti didingą paminklą. 

Ten po Lietuvos vėliava kovojo 
11,000 narių, o už Lenkijos — 18,000. 
Vokiečių ordino kariuomenę sudarė 
20,000 šarvuotų riterių. 

Švenčiant 600 metų sukaktį, 

būtų puiku, jei ruoštume minėjimus. 
Organizuokime ekskursijas į to 

paminklo atidarymo iškilmes. 
Tų kautynių vieta dabar priklau

so Lenkijai ir vadinasi Olštynek. 
Dėl išsamesnės informacijos 

kreipkitės į Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus direktorių, arba jo 
pavaduotoją Arvydą Pociūną. 

Eugenius Gerulis 
Naperville, IL 

„DRAUGO" RAŠYBA 
Sutinku 100 proc. su Jūsų nuo

sprendžiu rašyti svetimus tikrinius 
vardus originalo rašyba. 

Gerai, kad Chicago rašysite Či
kaga. Čia galima pridėti dar kelis 
JAV — gerai Lietuvoje žinomus — 
miestus: Niujorkas, Bostonas, Va

šingtonas, Detroitas, Baltimorė... 
Labai gerai, kad spausdinote 

daugelį nuomonių šiuo klausimu. 
Vis vien sutikime: Vilnius Pocer-

tus, causa finita. 
prof. dr. Antanas Klimas 

Rochester, NY 

KLAIDINGAI SUPRATO 
„Ar tikrai reisas — visada skry

dis?" — klausia Aurelija Tamošiū
naitė „Drauge" liepos 20 d. Savaime 
aišku — ne! Įvyko koks tai nesusipra
timas, A. T. visiškai nesupratus mano 
laiške iškelto klausimo dėl reiso ir 
skrydžio. Rašiau tiktai apie Vilniaus 
oro uoste skelbiamus reisus pakeisti 
skrydžiais (jau prez. Valdui Adamkui 
pirmoje prezidentavimo kadencijoje 
1999 m. asmeniškai minėjau, kad gė
da mums visiems viešai matyti skel
biamus reisus!). Ačiū Dievui, kažkam 
Viešpats suteikė proto ir šiemet, vie
šint Lietuvoje nuo birželio 26 d. iki 
liepos 13 d., net akys nušvito, regint 
Vilniuje oro uosto skelbimų lentose 
ne svetimos kalbos baubus reisus, bet 
„grynakraujus" lietuviškus skry
džius. Na, argi pats gražus daik
tavardis — skrydis — nenusako tiks
liai veiksmo ar tikslo? Valio lietu
viams, žengusiems šį žingsnį! 

Toliau A. T. klausia: „O autobuso 
reisas, traukinio reisas, laivo reisas, 
kelio reisas? (...) Šis žodis vartotinas 
ir su kitomis susisiekimo priemo
nėmis". Koks Lietuvos „išminčius" 
nustatė tai? 

Pirmiausia teišsiverčia šį žodį, 
reiškiantį kelionė. Jis nėra lietuvių 

(Lietuvoje) vadinamas „tarptautiniu" 
žodžiu: jokios kitos tautos jo nevarto
ja, išskyrus lietuvius ir originalioje 
tėvynėje Vokietijoje („Reise" — kelio
nė). Mūsų kalboje jis nei vartotinas, 
nei naudotinas... Todėl ir A. T. mini
mos kelionės-reisai — autobusu, trau
kiniu, keliu yra kelionės (važiavimai), 
o laivu — irgi kelionė, plaukimas. 

Nesu viena tiesiog alergiška „rei
sui", daugelis „Draugo" skaitytojų 
juo graudžiai stebisi ir kratosi — 
dirbtinu, svetimu, kvailai skamban
čiu ir nieko sąmoningai nenusakan
čiu žodžiu. Liūdniausia, kai matai jį 
„Drauge" V Krivicko vartojamą, o 
šiomis dienomis jis net skrydį pavadi
no „reisai" (jau po išmetimo Vilniu
je). Taigi, susimildami, nebrukite 
mums dabartinių dirbtinių, vadi
namų „tarptautinių", žodžių, mes ir 
taip kasdien vartojame aibes „lega
lių" tarptautinių žodžių. 

Ačiū mielai Aurelijai, už dėmesį 
„tarptautiniam" žodžiui, o mano pa
tarimas pabaigai: „Pasirinkdami 
tarptautinių žodžių lietuviškus ati
tikmenis, būkime dėmesingi". Linkiu 
laikytis to ir jums patiems. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 
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MIESTO PANORAMA 

Mobilieji telefonai ir elektroninis paštas — neatskiriami šiuolaikinio žmogaus 
gyvenimo palydovai. 

Su elektroniniais laiškais 
žmonės kelia ir gula 

Tyrimas, kurio metu apklausta 
4,000 amerikiečių, įskaitant 200 iš 
Čikagos apylinkių, atskleidė,, kad 
elektroniniam paštui ir mobiliesiems 
telefonams atsiranda vietos ir pačio
se privačiausiose žmogaus gyvenimo 
sferose. 

Minėto tyrimo duomenimis, 12 
proc. JAV gyventojų nuolat tikrina 

elektroninį paštą savo mobiliuosiuose 
telefonuose būdami bažnyčioje. Tiek 
pat amerikiečių negali išsiskirti su 
elektroniniu paštu net ir tualete. 

Konkrečiai Čikagoje 9 proc. gy
ventojų bažnyčioje skaito elektroni
nius laiškus, tuo tarpu vonios kamba
ryje atsiplėšti nuo elektronikos negali 
47 proc. čikagiškių. 49 proc. miesto ir 
apylinkių gyventojų nuolat laiko 
elektroninio pašto įrenginius naktį 
greta pagalvės. 

Miesto biudžete — skylė 

Čikagos meras Richard Daley 
pranešė, kad 5,6 milijardų dydžio 
2008 m. miesto biudžete susidarys 
217,7 mln. deficitas. Deficito galima 
išvengti imantis radikalių priemonių: 
atleidžiant darbuotojus, mažinant iš
laidas, keliant mokesčius. Rekordinis 
biudžeto deficitas — didžiausias per 
pastaruosius 10 metų. Mero teigimu, 
deficito neišvengta dėl augančių 
kainų ir mažėjančių pajamų, ypač dėl 
sulėtėjusios nekilnojamojo turto rin
kos. 

L i ne oi Park užpuldinėjamos 
moterys 

Naktį iš pirmadienio į antradienį 
Lincoln Park apylinkėje vyras sugrie-

v 

bė moterį. Šiai pradėjus šauktis pa
galbos, ispanakalbis vyras išsigando 
ir pabėgo. Moteris, išskyrus patirtą 
išgąstį, nenukentėjo. Tuo tarpu sek
madienį 3700-ajam North Lakewood 
kvartale dvidešimtąją dešimtį įpusė
jusi moteris buvo išžaginta po to, kai 
iki šiol nesurastas vyras, prisėlinęs iš 
nugaros, jai trenkė per galvą. 

50-metė apvogė banką 

Vidutinio amžiaus moteris, kaip 
įtariama, ankstyvą pirmadienio rytą 
mėgino apvogti „Chase" banko filia-

v 

lą, įsikūrusį 4200 Dempster St. Či

kagoje. 
Padedant įvykio liudininkams, 

moterį netrukus po incidento sulaikė 
policininkai. Ji iš įvykio vietos pabė
go nuosavu 2004 m. Jeep Cherokee 
automobiliu. Mašinoje pareigūnai ra
do megztą kaukę, .32 kalibro pusiau 
automatinį šautuvą ir neatskleistą 
sumą grynųjų pinigų. 

Apvogtos NBA žvaigždės 

Dviejų atskirų incidentų metu 
Čikagos apylinkėse apvogti du garsūs 
NBA lygos žaidėjai. ,,New York 
Knicks" puolėjas Eddy Curry, kurio 
ūgis — 6 pėdos 11 colių, kartu su 
žmona ginkluotų užpuolikų buvo su
rištas ir apvogtas savo viloje Burr 
Ridge. Jis neteko neatskleistos su
mos pinigų ir brangenybių. 

„Miami Heat" komandos puolė
jas Antoine Walker, 6 pėdų 9 colių 
aukštaūgis, buvo apvogtas prestiži
nėje River North apylinkėje. Jo užuo-
likai taip pat buvo ginkluoti. 

NBA vadovybė stengiasi susi
siekti su visais Čikagoje gyvenančiai 
ar namus turinčiais lygos žaidėjais ir 
įspėti juos, kad labiau rūpintųsi savo 
saugumu. 

Baiminamasi, kad E. Curry ir A. 
Walker užpuolikai gerai žinojo, kas 
yra jų aukos ir iš anksto planavo 
apvogti NBA žvaigždes. Abiejų už
puolimų metu žmonės nenukentėjo. 

Airijos LB turės interneto svetainę 
Vilnius, liepos 31 d. (BNS) — 

Rugpjūčio mėnesį oficialiai startuoja 
Airijos Lietuvių Bendruomenės 
(ALB) internetinė svetainė www. 
alb.lt 

Joje bus pristatoma bendruo
menė ir jos veikla, Airijoje vykstantys 
lietuviams ir jų draugams skirti ren
giniai, pateikiamos nuorodos į įvairių 
emigrantams reikalingų organizacijų 
puslapius bei nuorodos į Airijos lietu
viams aktualius žiniasklaidoje pa
sirodžiusius straipsnius. 

Internetinės svetainės lankytojai 

taip pat galės užsiregistruoti ir tapti 
ALB nariais. Jais gali tapti visi Lie
tuvai, Lietuvos kultūrai ir kalbai nea
bejingi asmenys, gyvenantys arba gy
venę Airijoje ir besilaikantys ben
druomenės įstatų. 

Airijos Lietuvių Bendruomenė 
atstovauja visiems Airijoje gyvenan
tiems lietuviams, tačiau siekia, kad 
kuo daugiau registruotų narių akty
viai dalyvautų jos veikloje. 

Internetinės svetainės sukūrimą 
iš dalies finansavo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija. 

Rusija ignoruoja Lietuvos prašymus 
Atkelta iš 1 psl. 
atiduoti Lietuvai, pačiai Rusijai vei
kiausiai tai reikštų pralaimėjimą pa
sauliniame įtakų žaidime. 

,,Be to, vyraujant atitinkamoms 
ideologinėms nuostatoms, kuriomis 
gyvena šiandieninė Rusija, tokia vals
tybė savo piliečiams atrodytų silpna, 
ji, manau, būtų traktuojama kaip jų 
išdavikė. Šios mano mintys nereiškia, 
kad mes nuleidžiame rankas, tiesiog 
realiai vertiname savo galimybes. 
Man atrodo, kad tai, kas šioje byloje 
pasiekta šiandien, yra tiek proku
rorų, tiek mūsų šalies sėkmė", — sa
ko R. Stankevičius. 

Manoma, kad Medininkuose sep
tyni pareigūnai buvo nužudyti sie
kiant sukelti sumaištį neseniai nepri
klausomybę paskelbusios valstybės 
muitinėje. Tuo metu OMON milici
ninkai dažnai užpuldinėjo postus ir 
mušdavo jose dirbusius pareigūnus. 

Tuo metu Lietuva neveikė ag
resyviai, neprovokavo konfliktų, ne
davė analogiško atsako, politinės ap
linkybės reikalavo elgtis taikiai. 

Taip pat turima duomenų, kad 
Medininkų postas kraupiam nusikal

timui pasirinktas turint asmeninio 
keršto motyvų. 

Pasak prokuroro R. Stankevi
čiaus, kita versija, kurios patikrinti 
veikiausiai Lietuvai nepavyks, yra 
politinė. Tų metų rugpjūtį Rusijoje 
turėjo lankytis tuometinis JAV prezi
dentas George Bush. 

Rugpjūčio 22-ąją Maskvoje buvo 
organizuojamas karinis pučas. 

„Kas nuginčys, kad tokiu būdu 
reakcinės jėgos nebandė imituoti ne
ramumus buvusios SSRS teritorijoje 
ir kaltinti 'perestroikos' vadovus ne
gebėjimu kontroliuoti situaciją?", — 
sako R. Stankevičius. 

Prezidentas Valdas Adamkus, 
antradienį minint tragedijos metines, 
sakė tikintis, kad prieš 16 metų su
rengtų Medininkų žudynių kaltinin
kai ir vykdytojai sulauks atpildo. 

1991 metų liepos 31-osios rytą iki 
šiol nestoję prieš teismą žudikai šū
viais į pakaušį nužudė muitininkus 
Antaną Musteikį ir Stanislovą 
Orlavičių, ,,Aro" pareigūnus Algi
mantą Juozaką ir Mindaugą Bala-
vaką, kelių policijos darbuotojus Juo
zą Janonį ir Algirdą Kazlauską. 

Lietuvos ugniagesiai skundžiasi žemais atlyginimais. 

Ugniagesiai palieka tarnybą 
Vilnius, liepos 31 d. (BNS) — 

Praradę viltį, kad bus prilyginti sta
tutiniams pareigūnams, ugniagesiai 
eina iš darbo. 

Pasak dienraščio „Kauno diena", 
kai kuriuose mažesniuose miestuose 
budi tik po du ugniagesius. Jau pasi
taiko ir tokių atvejų, kai į degantį pa
statą gelbėti žmonių eina tik vienas 
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
(PGT) darbuotojas. 

Vidaus reikalų sistemos profe

sinės sąjungos pirmininkas Saulius 
Džiautas teigia, kad valdžia, neatsi
žvelgdama į ugniagesių nurodytas 
problemas, žaidžia su visuomenės 
saugumu. 

„Tai tampa didele problema. 
Žmonių išeina nemažai, o tie, kurie 
ateina, — ne specialistai. Iš tarnybos 
pasitraukia po dešimt ar dvidešimt 
metų dirbusieji, nesulaukę Seimo 
sprendimo, nes gyventi reikia šian
dien, o ne vėliau", — sakė jis. 

Lietuva sveikina programos plėtrą 
Atkelta iš 1 psl. 

Vadinamąjį Kovos prieš teroriz
mą įstatymą, kuris be kita ko numa
to ir Vizų atsisakymo programos plėt
rą, priėmus abiejuose JAV Kongreso 
rūmuose praeitą savaitę, JAV prezi
dentas turi pasirašyti arba vetuoti 
per 10 dienų. 

Pasak D. Rimašauskaitės, URM 
yra nusivylusi, nes dėl dirbtinai nus
tatyto atmestų paraiškų vizai gauti 
procento, nors jis ir didinamas nuo 3 
iki 10 proc, ne visos bevizio režimo 

siekiančios šalys iš karto taps progra
mos dalyvėmis. 2006 metais šis Lie
tuvos rodiklis buvo 27,7 proc. 

D. Rimašauskaitė pažymi, kad vi
zų išdavimas ir atmetimas yra už Lie
tuvos kontrolės ribų — vizas išduoda 
JAV ambasada. 

„Lietuva jau įgyvendina sustip
rinto saugumo reikalavimus ir toliau 
sieks daryti viską, kad artimiausiu 
metu Lietuva taptų programos daly
ve. To paties Lietuva tikisi ir iš JAV", 
— sakė URM atstovė. 

http://alb.lt
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Pasaulionaujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Bush ir Brovvn žada palaikyti 
glaudesnius ryšius 

Gordon Brovvn (k) ir George W. Bush. 

Camp David, liepos 31 d. 
(AFP/BNS) — JAV prezidentas Geor
ge W. Bush ir britų ministras pirmi
ninkas Gordon Brovvn pirmadienį 
per pirmąjį savo susitikimą, kurį 
temdė terorizmo ir Irako klausimai, 
žadėjo stiprinti JAV ir Didžiosios Bri
tanijos, taip pat — savo asmeninius 
ryšius. 

Po dvi dienas trukusių derybų 
prezidento rezidencijoje Camp David, 
esančioje maždaug 112 km į šiaurę 
nuo Washington, DC, G. W. Bush ir G. 
Brovvn stengėsi užmegzti familiarius 
bičiuliškus santykius, tokius, kokius 
JAV vadovas palaikė su ankstesniu 
britų ministru pirmininku Tony 
Blair. 

„Taigi visi domisi, ar ministras 
pirmininkas ir aš galėjome rasti ben
drą pagrindą, sutarti, surengti pras
mingą diskusiją. Atsakymas yra: 
neabejotinai", — per bendrą spaudos 
konferenciją sakė G. W. Bush. 

Pirmą kartą nuo 2001 metų sau
sio, kai pradėjo eiti prezidento parei
gas, G. W. Bush sakė, kad „Didžio
sios Britanijos ir Amerikos santykiai 
mums yra svarbiausi dvišaliai santy-

AP nuotr. 

k i a i \ 
„Šių santykių stiprumas, kaip 

sakiau, pagrįstas ne vien bendromis 
problemomis, kurias kartu turime 
spręsti, ar bendra istorija, bet ir, kaip 
ką tik sakė prezidentas Bush, ben
dromis vertybėmis", — pareiškė G. 
Brovvn. 

Nors G. Brovvn, regis stengiasi 
atsiriboti nuo G. W. Bush, abu va
dovai demonstravo vienybę Artimųjų 
Rytų taikos ir derybų dėl pasaulinės 
prekybos atgaivinimo klausimais ir, 
pasak G. Brovvn, sutiko padidinti 
spaudimą, kad baigtųsi smurtas Su
dano Darfūro regione. 

G. W. Bush sakė, kad neabejoja 
dėl G. Brovvn įsipareigojimo kovoti su 
terorizmu, nors Londonas nusprendė 
atsisakyti „karo su terorizmu" termi
no. Pats prezidentas šios žodžių sam
plaikos atsakinėdamas į klausimus 
nė karto nepavartojo. 

JAV vadovas papriekaištavo vie
nam žurnalistui, kuris paklausė mi
nistro pirmininko, ar jis pritaria Wa-
shington požiūriui, paklausdamas: 
„Kokio tikitės atsakymo ?.. Nagi, 
žmogau". 

Mirė italų kino kūrėjas Antonioni 
Roma, liepos 31 d. (,,Reu-

ters7AFP/BNS) — Michelangelo An
tonioni, vienas garsiausių visų laikų 
italų kino kūrėjų, pirmadienį vakare 
mirė, antradienį pranešė Romos pa
reigūnai ir jo šeima. Jam buvo 94 me
tai. 

Vienas paskutinių didžiųjų 20-
ojo amžiaus kino kūrėjų, kuris pas
tatė tik apie 20 filmų, mirė savo na
muose tą pačią dieną kaip švedų kino 
klasikas Ingmar Bergman. 

Tarp garsiausių M. Antonioni fil
mų yra 1966-ųjų „Fotopadidinimas", 
1960-ųjų „Nuotykis" ir 1975-ųjų 
„Profesija. Reporteris", kuriame vai
dina Jack Nicholson. 

M. Antonioni už „Fotopadidini-
mą" gavo dvi nominacijas „Oska
rams", o 1995-aisiais gavo garbės 
„Oskarą" už viso gyvenimo darbą. 

Nors priklausė garsiai Italijos 
mokyklai, kuriai atstovavo tokie 
meistrai kaip Federico Fellini ir Ro
berto Rossellini, M. Antonioni savo 
filmuose, kurie tapo kultiniais, at
spindėjo britų ir amerikiečių popkul-

tūros madas. 
„Fotopadidinimas", kuriame ma

dos fotografą, manantį, kad netyčia 
nufotografavo žudiko auką, vaidina 
David Hemmings, o vieną jo modelių 
— Vanessa Redgrave, 1967 metais ga
vo Kanų kino festivalio „Auksinę pal
mės šakelę". 

1969-aisiais M. Antonioni atkrei
pė dėmesį į Jungtines Valstijas — pa
statė dramą „Zabriskie Point" apie 
jauną vyrą, kuris pavagia lėktuvą ir 
su savo mergina skrenda į Mirties 
slėnio dykumą California. Muziką 
šiam filmui sukūrė „Pink Floyd", 
„Rolling Stones" ir kitos roko grupės. 

Nors kritikai šį filmą supeikė, 
tačiau jis buvo laikomas kontrkul-
tūros reiškiniu. 

Didžiausios komercinės sėkmės 
ir didžiausių kritikų liaupsnių jis su
laukė pastatęs „Fotopadidinimą". 

Nuo 1985 metų, kai patyrė in
sultą, M. Antonioni buvo iš dalies pa
ralyžiuotas. 

Jis gyveno Romoje su antrąja 
žmona Enrica Fico. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Komisija pasveikino Vo

kietijos vyriausybės planus atsisakyti 
apribojimų darbo jėgos importui iš 
Europos Sąjungos naujųjų narių. 
Ryžtis tokiam žingsniui didžiausią 
ES valstybę verčia situacija ekonomi
koje bei darbo rinkoje. Vokietija — iš 
viena iš šešių ES senbuvių, vis dar 
nepanaikinusių apribojimų darbo jė
gai iš sąjungos naujokių — 2004 m. 
prie ES prisijungusių valstybių, 
įskaitant ir Baltijos šalių. Tokie su
varžymai vis dar taikomi Austrijoje, 
Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Liuksemburge. 

MADRIDAS 
Ispanijos Kanarų salose greitai 

plintantys gaisrai privertė valdžią 
evakuoti apie 11,000 žmonių, antra
dienį pranešė regioninės vyriausybės 
vadovas. Gaisrai, kurie kilo penkta
dienį, Gran Kanarijos ir Tenerifės sa
lose apėmė 24,000 hektarų plotą, 
teigė Paulino Rivero. Gran Kanari-
joje į saugesnes vietas buvo perkelta 
apie 5,200 gyventojų. Kalnuotame ir 
miškingame šios salos centre gaisrai 
nuniokojo 10,000 hektarų, sakė jis. 

RYGA 
Vienas latvių laikraštis tvirtina, 

I kad Austrijos kraštutinis dešinysis 
: politikas Joerg Haider praėjusią sa-
i vaite lankėsi Latvijoje ir Estijoje. 
į Laikraštis „Latvijas Aviže" rašo, kad 
į J. Haider praėjusį trečiadienį ap-
I lankęs Latviją drauge su Antrojo pa

saulinio karo veteranais, kurie pri-
; žiūri žuvusių bendražygių kapus. Iš 

Latvijos šis Austrijos ultranacionalis-
: tas neva išvykęs į Estiją, teigiama 

laikraštyje. Karintijos žemės vy
riausybės vadovo J. Haider atstovas 
spaudai paneigė šią žinią ir pavadino 
ją „klasikiniu neteisingos informaci
jos skleidimo pavyzdžiu". 

LONDONAS 
Rusijos generalinė prokuratūra 

pareikalavo areštuoti Boris Bere-
zovskij nekilnojamąjį turtą Prancūzi
joje, pranešė prokuratūros oficialusis 

TMR 

atstovas. Tai susiję su prieštaringai 
vertinamam verslininkui, kuris gyve
na emigracijoje Londone, pateiktu 
nauju kaltinimu pagrobus 13 mlrd. 
dolerių. Prašymas areštuoti B. Be-
rezovskij turtą Prancūzijoje nusiųs
tas pirmadienį į Maskvos Basmano 
teismą. Nagrinėti šią bylą numatyta 
rugpjūčio 7 dieną, pranešė Maskvos 
miesto teismo sekretorė spaudai Ana 
Usačiova. 

JAV 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Buvęs raudonųjų khmerų kalėji

mo viršininkas antradienį buvo per
duotas Jungtinių Tautų (JT) remia
mam Kambodžos tribunolui, kuris jį 
turi apklausti. Tačiau kol kas konk
rečiausias žingsnis siekiant teisti už 
genocidą šioje šalyje atsakingus as
menis. Duch, kurio tikrasis vardas 
yra Kang Kek Leu, yra vienintelis 
raudonųjų khmerų veikėjas, sulaiky
tas prieš seniai įstrigusius Kam
bodžos procesus dėl genocido. Jis ka
riškių kalėjime buvo laikomas nuo 
1999 metų. 1975-1979 metais, val
dant komunistiniam raudonųjų 
khmerų režimui, buvo nužudyta ar 
nuo bado ir persidirbimo mirė iki 2 
mln. žmonių. 

AZIJA 

Ocea, - v - • v * -

KABULAS 
Afganistano Talibanas nustatė 

vyriausybei naują terminą iki trečia
dienio vidurdienio įvykdyti jo rei
kalavimus, kad būtų išgelbėtas 21 
įkaitu laikomas Pietų Korėjos pilie
tis. Sį terminą talibai nustatė kitą 
dieną po to, kai nužudė antrą įkaitą. 
„Mūsų paskutinis terminas dėl 21 li
kusio korėjiečio yra rytojaus 12 va
landa", — sakė Talibano atstovas 
Yousuf Ahmadi. Atstovas kaltino Af
ganistano ir Pietų Korėjos vyriau
sybes, kad jos buvo nesąžiningos per 
derybas dėl šios įkaitų grupės, kuri 
buvo pagrobta liepos 19 dieną, palei
dimo. Islamistai reikalauja, kad Ka
bulo vyriausybė paleistų mažiausiai 
aštuonis talibus, laikomus Afganista
no kalėjimuose. Praėjusią naktį poli
cija Gaznio provincijoje, 140 km į pie
tus nuo Kabulo, netoli tos vietos, kur 
buvo pagrobti 23 Pietų Korėjos pilie
čiai, surado kulkų suvarpytą vieno 
įkaito kūną. 

1-800-77S-SEND 
www.at!a n ti c expfesscorp.com 

££r 
Kroviniu gabenimas 
tarv J j visas oasaulio šalis. 
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Auto Ak Frolght J 
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visoje Amerikoje 
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NEDERA IŠ NESUSIVOKIMO 
KILDINTI NIEKŠYBĘ 

•• . • • 

L _ 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

„1945 metais Lietuvoje buvo 
daugiau kaip 20 čekistinių pulkų ir 
būrių, kuriuos sudarė per 20 tūkst. 
karių" rašoma brošiūroje. „NKVD 
kariuomenės karių būrys apsupo 
sodybą, į kurią buvo užėję du parti
zanai", — rašo Sibiro tremtinys savo 
atsiminimuose. 

Daroma principinė politinė ir 
prasminė klaida. Lietuvių kalba tur
tinga ir pasižymi žodžio gramatinės 
reikšmės skirtumų gausa. Karinę 
uniformą vilkintys žmonės vadinami 
įvairiais vardais. 

Kareivis - tai eilinis, atliekantis 
karo prievolę Lietuvių kalbos žody
nas (LKZ). Krašto apsaugos sistemos 
organizavimo ir tarnybos įstatyme (-
Įstatymas.) žodis kareivis neaptar
tas iš viso. 

Kareiva - tai nevykėlis kareivis. 
LKŽ teikia ironišką skambesį - ne
vykėlis karys. Gūdžiam sovietmety 
1959 m. išleistas LKŽ V tomas (K-
Klausinys) paprotina skaitytoją, prie 
šio žodžio pridurdamas paaiškinimą-
imperialistiniai kareivos, kad šiukštu 
nebūtų apsirikta - sovietinių kareivų 
nebuvo! 

Kariškis - bendras kariuome
nėje tarnaujančio žmogaus pavadini
mas (LKŽ). 

Karys - karo, kariuomenės žmo
gus, kovotojas; karžygis (LKŽ). Įsta
tymas šią sąvoką išplečia sukonkre
tindamas: Karys - Lietuvos Respub
likos pilietis, atliekantis privalomąją 
(pradinę ar aktyviajame rezerve) 
profesinę ar savanorių karo tarnybą. 
Ten pat minimas ir Karys savano
ris, Atsargos karys. 

Visuotinėje lietuvių enciklope
dijoje kario sąvoka išplečiama: ka
reiviui, seržantui, puskarininkiui, 
karininkui, generolui, admirolui, t.y. 
visiems dėvintiems kariškio unifor
mą. Beje, ši išplėstoji sąvoka, gyva ir 
Įstatyme. 

Kariūnas - karo mokyklos auk
lėtinis, būsimasis karininkas (LKŽ). 
Įstatyme paaiškinta šitaip: kariū
nas - karys, besimokantis Lietuvos 
arba užsienio mokymo institucijoje, 
kurią baigusiems suteikiamas kari
ninko laipsnis. Šis žodis dažnokai 
pavartojamas ne vietoje. 

Karužas - (lenk. chorąžy) - vė
liavininkas: trumpą laiką vartotas 
Antrosios Respublikos metais atsi
kuriančioje kariuomenėje, pakeistas 
karininku. 

Kariuomenė - valstybės gink
luotosios pajėgos, o kariauna -
menk. kariautojai, karo klika (LKZ). 

Pontifiko Jono Pauliaus II pa
skelbtas Katalikų Bažnyčios Katekiz
mas (2239) byloja: „Kas yra pasiryžęs 
tarnauti tėvynei, būdamas karys, yra 
tautų saugumo ir laisvės gynėjas. 
Deramai atlikdamas savo pareigas, 
jis tikrai prisideda prie tautos bend
rosios gerovės ir taikos išsaugojimo". 
Šis kario apibūdinimas stebėtinai 
taikliai atitinka lietuvių kalbos var
tosenos praktiką. Lietuviai niekada 
nevadindavo kariais uniformuotų įsi
veržėlių, pavergėjų, plėšiančių turtą, 
deginančių sodybas, tremiančių gy
ventojų šeimas, žudančių kitamanius 
ir visus tuos, kurie priešinasi smurtui. 

Karys iš tikrųjų yra valstybės ne
priklausomybės gynėjas, piliečių lais
vių saugotojas, kilnus ir pareigingas 
kovotojas, prisiekęs atsakomybę savo 
Valstybei ir Konstitucijai. 

Todėl netinka okupanto repre
sinių tarnybų KGB, NKVD, NKGB, 
MVD, MGB ir panašių struktūrų 
uniformuotus baudėjus, plėšikau-
tojus, trėmėjus, smurtautojus, prie
vartautojus, kankintojus vadinti kil
niu kario vardu. 

Kita vertus, minėtos okupanto 
struktūros tiesiogiai į frontą nebuvo 
siunčiamos. Jų paskirtis - vykdyti 
baudžiamąsias operacijas užfrontėje 
ir šalies gilumoje. Tiesą pasakius, 
atskiri NKVD daliniai, apginkluoti 
automatiniais ginklais ir kulkos
vaidžiais, priartėdavo prie fronto li
nijos pakankamai arti. Jų „kovinė" 
paskirtis buvo šaudyti savus, kurie, 
neatlaikę priešo ugnies ar puolimo, 
traukdavosi. Todėl vadinti kariuo
mene tokius vienetus liežuvis neapsi
verčia. Geriausiu atveju - tai tik ka
riauna, o gal tik organizuotų baudėjų 
gaujos statusas? Neprošal priminti, 
kad enkavedistai nebuvo skriaudžia
mi nei kariniais laipsniais, nei kovi
niais ordinais. 

Kartais atsiranda balsų teigian
čių, kad Vokiečių Reicho esesininkai 
ir Sovietų Sąjungos enkavedistai bei 
jiems prilygstantys yra tos pačios 
paskirties totalitarinio režimo įran
kiai represijoms ir egzekucijoms vyk
dyti. Atrodo, kad iš principo neapsi
rinkama, tačiau yra vienas esminis 
skirtumas. SS daliniai, vis dėlto, buvo 
siunčiami į fronto ugnį, o enkave
distai - niekada. 

Taigi, šio rašinio pirmuosius porą 
sakinių reikėtų pataisyti, pabrėžiant 
neutralų - realistinį (kariuomenė/ 
kariškis/ kareivis/) ar realų - pilietinį 
(kariauna/baudėjas/kareiva) požiūrį. 

Nedera pamiršti, kokiais vardais 
sovietų propaganda vadino paverg
tųjų valstybių pilietiškai nusiteiku
sius, dorus, darbščius gyventojus, kai 
buvo vykdomos masinės genocido 
akcijos. Dar labiau nedera dirbtinai 
ar iš nesusivokimo kilninti niekšybę 
ir nusikaltimus. 

Nusišypsotam, pasišaipykim •„ 
susimąstykim ^ 

Apie blaivybę ir girtuoklystę 
* Blaivystės plėtrai labiausiai 

kenkia saikingai geriantieji; patrauk
liai atrodo gražios taurės ir jų grakš
tus kilojimas, spalvingas ar skaidrus 
skystis jose, tostų palinkėjimai. Pat
voryje gulintis ar „bambalį" žindan
tis girtuoklis veikia atstumiančiai. 

* Net beviltiškas alkoholikas sun
kiai prisipažįsta toks esąs. Jis save įvar
dija mėgėju - „alkoholistu", tarsi spor
tininku (plg. štangistu, futbolistu). 

* Girtuoklis paklaustas, kodėl jis 
geria, atsakė: „Geriu, nes alkoholis 
skystas, jei būtų kietas, graužčiau". 

* Rūkantis paauglys paklaustas, 
ar dažnai rūko, atsakė: „Rūkau, kai 
išgeriu". 

* Skęsta ir pagalbos šaukiasi gir
tuoklėlis. Praeivis klausia: „Ar 'krū-
min' varyti moki?" „Moku, moku" -
atsako skęstantysis. Praeivis palinki 
sėkmingai nuskęsti, kad jis ne plauk
ti, o krūminę varyti mokėsi. 

* Kompanijoj atsisakyti gerti 
nesunku pasakius: „Nuo vienos tau

relės būnu linksmas, nuo dviejų -
kvailas, nuo trijų - ligonis". Kas gi 
belinkės būti kvailiu ar ligoniu? 

* Tarp girtuoklių ilgaamžišku
mas - išimtis. Išimčių pasitaiko: visą 
gyvenimą gėręs Anglijos žvejys, su
laukęs virš šimto metų, ant būsimo 
savo antkapio paprašė užrašyti: „Jis 
taip baisiai gėrė, kad net mirtis jo 
šalinosi". 

* Sovietmečiu negėrė tik ligoniai 
ir pelėdos. Ligoniai negėrė iš nega
lios, pelėdos - nes naktį alkoholio par
duotuvės būdavo uždarytos. Pasta
ruoju metu Lietuvoje pelėdos išnyko... 

* Jei pajutai priklausomybę nuo 
alkoholio, gerk dažniau ir daugiau; 
proto prašviesėjimo valandėlę, jei dar 
yra jo ir valios likučių, gal susi-
mąstysi ir liausies. 

* Jei tave šunimi pavadins 99 
kartus, šimtąjį kartą taip pavadinus 
pradėsi loti. Analogiškai veikia alko
holio reklama. 

Negerkit, broleliai ir seselės, ne tik antros ir trečios, venkite ir 
pirmos; nesusipyksite su proteliu, būsite sveiki, todėl ir linksmi! 

Sovietiškai arba europietiškai, 
kad tik ne lietuviškai 

Maisto prekės 

„Tarybinis batonas", „Tarybinė 
balta duona" (UAB „Gudobelė"), 
„Bandelė trys kapeikos" („Vilniaus 
duona"), „Tarybinės ekstra dešre
lės", Tarybinės medžiotojų dešrelės", 
„Tarybinės dešrelės su garstyčiomis", 
„Tarybinės virtos dešrelės" (UAB 
„Samsono" mėsos perdirbimo įmo
nė), „Euro dešra", „Saitai rūkyta Eu-
rodešra", „Eurodešrelės" (Mėsos per
dirbimo įmonė „Biovela" Dūkštose, 
Vilniaus raj.), „Memel Blue pelėsinis 
sūris" (AB „Vilkyškių pieninė"). 

Jei nepirksite ir nevalgysite 
paminėtų produktų, apsaugosite vi
durius nuo tarybinių ir europietiškų 
virusų bei paprotinsite tų produktų 

gamintojus. 

Lietuvių dainos 

Lietuvos nacionalinės atrankos 
Eurovizijai finalo atlikėjai ir dainos 
(pirmoji finalo dalis): 

Rūta Ščiogoliovaitė - „If I Ever 
Make You Cry", Aistė Pilvelytė -
„Emocion Crisis", „4 Fun" - „Love or 
Leave", Augustė - „Fate", „Saulės 
kliošas" - „Tell me Why", „Ashtrey" 
- „The Green Sun", „Slajack" -
„Lust And Sexy Shadows", Natas -
„The Fall", „Sweetness Theory" -
„Save Me", „Mini-me" - „Likę You". 

Gražūs veidai ir balsai tik ne Lie
tuvai, dainų šalelei tokie atlikėjai ir 
jų dainos atstovauja. 

Aidas Marčėnas 

www.draugas.org 

APIE EMIGRANTUS 
Nepraeis gal net tūkstantis metų 
Bus Mėnulyje pilna lietuvių. 
Po Mėnulį jie laipios be batų 
Ir maldaus jie Mėnulio Dievulį: 
„Norim grįžti namo į Tėvynę -
Kur Šventoji, kur žemė šventa, 
kur mes esame pėdą įmynę, 
kai dar buvom viens kito greta". 

Po nakties pailsėt atsigulęs 
Atsakys jiems Mėnulio Dievulis: 
>yAk, lietuviai, jūs mano lietuviai, -
tik Mėnulyje jums ir vieta. 
Kas Tėvynę nuo jūsų apgynė? 
Kur ta j ūsų Tėvynė? Dykynė, 
Dykuma... Lietuva -pavogta". 

Kol Lietuva ne dykuma, nepavogta, susimąstykite, 
jūs mano lietuviai! 

Nugirdo, parinko ir trumpai komentavo 
Algimantas Zolubas 

http://www.draugas.org
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PfiLANGfi, 1940 N. -

VYTASVAfrKUS 

• i 
2007 m. vasario 14 d. suėjo 62 

metai nuo vieno didžiausių Antrojo 
pasaulinio karo įvykių. Tuo metu per 
dvi dienas buvo sugriautas ir su
degintas vienas gražiausių Vokietijos 
miestų — Dresden. Niekas tikrai 
nežino, kiek aukų buvo per tas dvi 
dienas, bet spėjama, kad žuvo nuo 
25,000 iki 60,000 žmonių. Tarp jų ir 
daug lietuvių. Manoma, kad tuo laiku 
Dresden buvo apie 300,000 pabė
gėlių, daugiausia iš Lietuvos. 

Norėčiau trumpai aprašyti, kaip 
aš mačiau tą ypatingą 1940-1945 m. 
laikotarpį vaiko akimis ir kokius 
išgyvenimus patyriau. 

Mūsų šeima gyveno vienoje iš gra
žiausių Lietuvos vietų — Palangoje. 

Tėtis, Juozas Vaitkus, buvo Pa
langos pradžios mokyklos vedėjas. 

Mama Juzė, namų šeimininkė, 
augino du sūnus — Vytautą ir Rim
vydą. 

Tėtis, būdamas labai iškalbus, 
per įvairius minėjimus, pavyzdžiui, 
Vasario 16-ąją ir kitus, visada skaity
davo paskaitą, o Mamytė (mes ją taip 
vadinome iki jos mirties), turėdama 
gerą balsą, buvo viena iš pagrindinių 
programos atlikėjų. 

Gyvenome mokyklos pastate. La
bai dažnai kartu su mumis pietauda
vo vienas ar du svečiai — mokinu
kai, kuriems reikėjo pagalbos, na
muose trūko maisto. 

Buvome laimingi, turėdami gerą 
šeimą, gerą gyvenimą. Mudviejų su 
broliu Rimvydu vaikystė buvo graži. 

Viskas pasikeitė 1940 m. birželio 
mėnesį, kai rusai okupavo Lietuvą. 

Tų metų liepos 27 d. naktį pas 
mus atsirado septyni svetimi žmonės, 
kurie iškratė visą butą ir, areštavę 
mūsų Tėtį, išsivežė su savimi. Kaip 
kažkokios jo kaltės įrodymą, jie pa
ėmė gintarinę rašalinę ir smuiką, 
kuriuo Tėtis smuikuodavo, o vaikai 
mokykloje šokdavo ratelius per ilgąją 
pertrauką. 

Brolis tuo laiku buvo trejų metų, 
o aš — aštuonerių. Tada visai nenu
jaučiau, kad mano vaikystė pasibaigė 
ir reikės greitai tapti „vyru"... 

Kai areštavo mūsų Tėtį, žmonės 
kažkaip pradėjo mūsų vengti. Nors 
buvo ir keletas gerų žmonių. Vienas 
jų įspėjo mano Mamą, kad geriau 
mums būtų dingti iš Palangos, nes 
kitu atveju galime greit atsidurti 
Sibire. Mama, nors ir būdama gilioje 
depresijoje, to patarimo paklausė ir 
mes labai greitai išvažiavome į Sa-
mališkės kaimą, prie Vėžaičių. Tenai 
buvo Lietuvos Žemės ūkio ministeri
jos bandomasis ūkis, kuris turėjo oro 
stebėjimo punktą. Mūsų Mama tapo 
oro stebėtoja. 

Man tie metai Samališkėje buvo 
įdomūs tuo, kad reikėjo eiti į Vėžaičių 
mokyklą 3 kilometrus. Tai buvo nau
jas kaimo gyvenimo būdas, nauji 
draugai ir t.t. 

Mūsų Tėtis buvo nuvežtas į Kre
tingos kalėjimą, vėliau į Telšius ir po 
to į Lukiškių kalėjimą Vilniuje. Mes 
tuo laiku nežinojome, kur jis yra. Ma
ma po visokių pastangų pagaliau 
sužinojo, kad jis yra Lukiškių ka
lėjime ir bus išvežtas į Sibirą. 

Ji, tuojau sudėjusi maisto ir dra

bužių ryšulį, išskubėjo į Vilnių pa
matyti, jeigu galės, Tėtį, prieš jį iš
vežant į Sibirą. Tas buvo 1941 m. 
birželio mėnesį, apie 18 dieną. Mane 
su broliu paliko kaime su 14 metų 
mergaite, kuri turėjo mudu prižiū
rėti, iki Mama sugrįš iš Vilniaus. Ka
lėjime sužinojo, kad mūsų Tėtis buvo 
į Sibirą išvežtas birželio 15 dieną. 

Didžiausias skausmas... 
Praėjus maždaug dviem ar trims 

mėnesiams po Tėčio arešto, kažkas 
Palangoje suorganizavo prašymą, 
kurį pasirašė daugiau kaip 400 
žmonių, kad paleistų mūsų Tėtį iš 
kalėjimo, nes jis buvo geras žmogus ir 
tikras mokytojas. Prašymą nuvežė ir 
įteikė drg. Gedvilai (buvusiam mano 
Mamos mokytojui ir tuolaikiniam 
ministrui). Jis prižadėjo prašymą 
įteikti drg. Paleckiui. 

Palangos atstovė naujame „sei
me" buvo S. Vaineikienė, nuo seno 
komunistinių pažiūrų moteris ir gera 
mūsų tėvų pažįstama. J i to prašymo 
organizatoriams sakė, kad ir pasira
šys paskutinė, prieš įteikiant jį drg. 
Paleckiui. Tačiau ji raudonu rašalu 
ant to prašymo parašė — „Buvęs ak
tyvus tautininkas" — ir pasirašė. 

Tai turbūt buvo paskutinė vinis į 
mūsų Tėčio karstą... 

S. Vaineikienė gavo savo atpildą. 
Kiek girdėjau, ji mirė (norėčiau var
toti „kitą" žodį) 1941 ar 1942 metais 
Vilniuje badu. 

Aš tą palangiečių prašymą ma
čiau 1943 metais. 

Mes darėme viską, kad sužinotu
me, kas nutiko su mūsų Tėčiu po iš
vežimo. Sužinojome tik antrą sykį nu
vykę į Lietuvą 2004 metais ir atradę 
knygą „Lietuvos gyventojų genoci
das". Ten apie mūsų Tėtį parašyta, 
kad jis buvo suimtas 1940.07.27, nu
teistas 1941.03.08 aštuoneriems me
tams, išvežtas 1941.06.15 į Pečiorla-
gą, Komiją. 1948.02.04 mirė Kotloso-
Vorkutos geležinkelio statybos lage
ryje. Tėtis mirė 45 metų amžiaus. 

Mama, kaip ji mums vėliau pa
sakojo, sužinojusi, kad Tėčio nebėra, 
nepaprastai nuliūdo ir pradėjo kelio
nę atgal į namus, pas vaikus. Atva
žiavo į Kauną birželio 21 dieną. 

Komunistai, sužinoję, kur mes gy
vename, nutarė ir likusią šeimą iš
vežti į Sibirą. Buvome įrašyti išve
žamųjų sąraše ir mūsų kelionė į trem
tį turėjo prasidėti birželio 22 dieną. 
Kaip žinome, tą dieną, t. y. birželio 22 
d., prasidėjo karas ir mes buvome 
išgelbėti nuo kelionės į Sibirą. 

Karas prasidėjo ir viskas sustojo. 
Mama nusprendė pėsčiomis iš Kauno 
eiti į Samališkę. Nuėjo iki Babtų ir ją 
ten suėmė kažkoks policijos pada
linys. Jie surengė teismą Babtuose ir 
nusprendė, kad mūsų Mama yra vo
kiečių šnipė. Sprendimas: sušaudyti 
6 vai. ryto. Iki sušaudymo dar buvo 
apie 6 valandos laiko, tad ją uždarė 
kažkokiame kambaryje. Tuo laiku 
jau buvo suirutė. Mamai atrodė, kad 
visi laksto panikoje, tad ji pasiryžo 
pabėgti pro langą. Jai tai pasisekė ir, 
suradusi kažkokią daržinę, pasislėpė 
šiauduose, kur praleido visą parą, kol 
pamatė vokiečių kareivius, žygiuo
jančius plentu. Bus daug iau . 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VTŽNAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H ickory Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
7IRRI DALIAS PRUNSK1S MD 

VIKDUGAHMD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prianamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviška. 
4647 W. 103 St,, Oak Lawn, IL 
55 L VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Cfenter for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Margumynai 

Stipriausias pasaulyje pirštas? 
Vienas Kinijos gyventojas tikisi 

patekti į rekordų knygas po to, kai su 
vienu pirštu sugebėjo patempti ke
turis automobilius, praneša Anano-
va.com. 

56-erių Ji Fengshan iš Harbin 
miesto pademonstravo savo talentą 
netoli Jiuzhan parko esančioje aikš
tėje. 

Savo viduriniuoju rankos pirštu 
jis paėmė už metalinio žiedo, prie 
kurio virve buvo pririštos keturios 
taksi mašinos, ir jas nutempė vieną 
metrą. Jis tvirtina, kad šį savo pirštą 

jis treniruoja jau 44 metus. 
„Kai man buvo 12, išgirdau, jog 

vienas medkirtys gali vienu pirštu 
pakelti apie 120 kilogramų sverian
čius pagalius. Tada užsimaniau ir 
pats sugebėti taip padaryti", - pa
sakojo kinas. 

„Kasdien savo viduriniuoju pirš
tu nešiojau vandens kibirą, o palaips
niui prie jo pridėdavau vis daugiau 
svorio. Savo darbo autobusų gamyk
loje metu jį ir toliau treniravau", -
pridūrė vyriškis. 

Pagal Alfa.lt 

Parašiutininkė šuolį atliko būdama 84 metų 
84 metų Krystyna Zbyszynska 

tapo seniausia Lenkijos parašiuti
ninke, kai primą kartą kartu su savo 
marčia atliko šuolį parašiutu, sekma
dienį pranešė televizija TVN24. 

„Aš pergyvenau Antrąjį pasaulinį 
karą ir nebijojau, tai bijoti dabar?" -
pasakė ji, išsinėrusi iš savo parašiu
tininko kostiumo. 

„Krysia nėra paprasta močiutė, -

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

paaiškino viena jos vaikaičių. - Ji 
man sako, kad aš per tyliai leidžiu sa
vo muziką, ateina į mano kambarį ir 
nori pašokti". 

Paklausta, ar planuoja ryžtis 
naujam šuoliui, K. Zbyszynska iš Len
kijos šiaurėje esančio Olštyno miesto 
minėtai televizijai sakė: „Taip, tą 
dieną, kai man sukaks 100 metų". 

Pagal B N S 

IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
r ig,—-—, First Landmark Real ty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

I Š N U O M O J A M I 2 BUTAI: 
2 mieg i r 1 mieg. bu tas 

basemen t " - Marąue t t e Pa rk . 
Tel. 7 0 8 - 2 6 9 - 3 2 0 7 , Rimas 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane 
Vilma Jaruliene 
Virginija Smuikauiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Fvergreen Park. IL 64*805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

http://www.illinoispain.com
http://va.com
http://Alfa.lt
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NE TIK DARBAS, BET IR POILSIS 
Mokytojų tobulinimosi kursai Dainavoje birželio 24 — liepos 1 dienomis 

VIDA RUPŠIENE 

Vasara. Nuostabus metų laikas, 
leidžiantis pasidžiaugti visais 
teikiamais vasaros malonu

mais. Gamta suteikia galimybę tiek 
mažiems, tiek dideliems mėgautis 
jais. 

Tačiau, gyvenantys JAV, ne visi 
galime džiaugtis tuo - lakstyti .po ža
lią pievą basomis, maudytis ežere, 
traukti lietuvišką dainą prie laužo ir 
girdėti tik lietuvišką šneką. 

Bet yra tokia vieta! Tai Michigan 
valstijoje įsikūrusi Dainavos stovyk
la. Ten rodos ir paukščiai čiulba, ir 
pušys ošia, ir ežeras banguoja kaip 
Lietuvoje. 

Miglė Rupšytė pasiruošusi plukdyti 
vainikėli. 

Dainavoje stovyklavau ir daly
vavau mokytojų tobulinimosi kursuo
se su vaikais ir anyta Genovaite Rup
šiene. Gaila, kad negalėjo kartu vykti 
vyras Mindaugas. Sūnus Mantvydas 
pasikvietė draugus Edviną ir Do
minyką (jie - Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokiniai), dukrelė Miglė -
pusseserę Gretą. Anyta atvyko iš 
Lietuvos praleisti vasaros atostogas 
kartu su anūkais. Ji jau daugelį metų 
mokytojauja Kauno pirmojoje muzi
kos mokykloje ir J. Naujalio muzikos 
gimnazijoje. Stovykloje, prikėlus tri
mito garsams, ji vedė thai-chi ir qi 
gong atsipalaidavimo ir kvėpavimo 
pratimus, akompanavo šokėjamas ir 
dainininkams, skambino susikaupi
mo vakare. Buvo įdomūs ir jos paste
bėjimai. Pri tarė man, kad tai gera ga
limybė ir būtinybė pagilinti ir pasida
linti savomis žiniomis su kolegomis. 
Tik abipusis keitimasis patyrimu, 
bendravimas gali duoti gerų rezul
tatų. Didelį įspūdį jai paliko stovyk
lautojai, kurie jau kelinti metai mo
kosi lietuvių kalbos, dainų ir šokių. 
Neliko taip pat nepastebėta ir Dai
navos gamta. Įvažiuojant į stovyklą 
mus pasitiko užrašas „Dainava", žen
klas „Stok", rūpintojėlis, kryžių kal
nelis...„Taip, tai tikrai lietuviškas 
kampelis"- apsidžiaugė ji. 

Sūnus ir dukra lanko Čikagos li
tuanistinę mokyklą nuo pat mūsų at
vykimo į JAV Todėl, stovykloje buvo 
labai smagu sutikti mokyklos drau
gus, mokytojus. Mano sūnui - ketu
riolika, dukrai devyneri, ir jie abu 

šauniai leido laiką stovykloje. Mant
vydas dalyvavo talentų vakare, jam 
teko svarbus vaidmuo mini spektak
lyje, kurį organizavo jo pirmoji moky
toja lituanistinėje mokykloje Audro
nė Sidaugienė ir mokytoja Daiva Ja
kubauskienė. 

Mokytojų tobulinimosi kursai -
nuostabi vieta mokytojams sužinoti 
mokslo naujienas, pasidalinti savo 
patyrimu ir žiniomis, susipažinti su 
kolegomis iš kitų mokyklų, o tuo pa
čiu metu su šeima pabūti lietuviškoje 
aplinkoje ir nuostabaus grožio kam
pelyje. 

Vaikams rytais vykdavo užsiėmi
mai, kurių metu visi - nuo mažiausio 
iki didžiausio - turėjo ką veikti: mo
kėsi naujų lietuviškų dainų, šokių, 
žaidimų, ruošė kūčių stalą (gamino 
mišrainę, kuria vėliau vaišinosi), da
žė velykinius kiaušinius, pynė vai
nikus Jonų ir Janinų šventei. 

Dėkui vaikų vadovei Karinai 
Končienei - Lemonto Maironio litu
anistinės mokyklos mokytojai, kuri 
jau ne pirmus metus savo sumanumu 
ir energija stebina vaikus ir jų tėve
lius. Nuobodžiauti niekas neturėjo 
laiko. Vakarus leidome įvairiai. Vi
siems labai patiko talentų vakaras, 
kuris vyko degant laužui. Kiekvienas 
norintis vakaro metu galėjo parodyti 
savo gabumus. Dukra Miglė su pus
sesere atliko dainelę „Aš esu muzi
kantė". Vakaru visi likome sužavėti. 

Stovyklautojai linksminosi ir Jo
ninių šventėje, kurią rengė Kristina 
Petraitienė ir aš. Visi su nekantrumu 
laukė sutemos, norėjo kuo greičiau 
pradėti ieškoti paparčio žiedo. Sto
vykloje buvo net keturi Jonai ir viena 
Janina - Naperville „Rasos" litua
nistinės mokyklos tikybos mokytoja, 
kuri ir surado paparčio žiedą. Jonų 
įkurtas laužas leido visiems norin
tiems išbandyti laimę ir magiją Joni
nių žaidimuose. Metėm puokšteles 
per degantį laužą, kabinom vainikus 
ant medžio šakų ir galiausiai visi, ne
šini vainikėliais su degančiomis 
žvakelėmis, ėjome prie ežero ir pluk
dėm juos vandenin. Ežeras sužibo 
švieselėmis. Aplink sklido dainos, vi
siems buvo linksma ir smagu. 

Ypatingą aktyvumą visi rodė 
sporto šventėje kuria mums paruošė 

Joninių vartai. 

ČLM mokytoja Daiva Jakubauskienė 
ir Dovilė Ruscitti, talkino ir kitos 
mokytojos. Si šventė labai patiko 
vaikams. Visi išbandė savo jėgas 
estafetėse, kvadrato žaidime, krep
šinio aikštelėje. Laimėtojų nebuvo -
laimėjo draugystė. Šventės finale 
daug džiugesio suteikė vandens ba
lionų karas. Abejingų šiam žaidimui 
nebuvo! Linksminosi visi - net ir tie, 
kurie kituose žaidimuose tebuvo ste
bėtojai! 

Visi stovyklautojai buvo užimti 
tiek rytais, tiek vakarais. Tačiau ras
davome laiko pasimėgauti maudy
nėmis, pasivaikščioti po mišką, pas
kanauti prisirpusių miško uogų, susi
kaupus pasėdėt miško koplytėlėje ar 
kryžių kalnelyje. Savaitė buvo nuos
tabi - šiltas oras, gamta, būrys drau
gų ir skanus lietuviškas maistas. 

Kai vaikų vadovė Karina rytais 
pakviesdavo vaikus į užsiėmimus, 
mamos eidavo į paskaitas. Jos buvo 
naudingos ir įdomios, išklausėme ke
turių pranešėjų - dr. Rimos Binder, 
dr. Ramutės Skripkienės iš Vilniaus 
(esame dėkingi Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui prie Lietuvos 
Vyriausybės už paskaitininkės iš 
Lietuvos kelionės išlaidų apmokė-

Išmokus lietuvišku šokiu, smagu ir pašokti . 

jimą), Daivos Navickienės ir Laimos 
Apanavičienės paskaitų. 

Paskaitų metu dr. Ramutė Skrip-
kienė supažindino su vadovėliais ir 
kitomis papildomomis priemonėmis, 
palengvinančiomis mokytojoms pasi
ruošimą pamokoms, Daiva Navickie
nė išsamiai ir labai aiškiai pademons
travo, kaip kompiuterio ir interneto 
pagalba paįvairinti pamokas ir dau
giau sudominti mokinius. 

Savaitė prabėgo nepastebimai 
greitai. Vaikai susidraugavo, mokyto
jai įgijo žinių ir pailsėjo. Skirtis su 
draugais ir gamta teko su liūdesiu. 

Mokytojai geriau pažino vieni 
kitus, o tai tikrai padės darbui mo
kykloje, jos veikloje ir pačių mokytojų 
bendravime. Užsimezgė daug naujų 
pažinčių. 

Norėčiau su šeima padėkoti JAV 
LB švietimo tarybos pirmininkei Dai
vai Navickienei, Čikagos lituanis
tines mokyklos direktorei Jūratei Do-
vilienei, Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos direktorei Audro
nei Elvikienei, mokytojų tobulini
mosi kursų organizaciniam komitetui 
ir visiems dalyvavusiems stovykloje 
už nuostabiai praleistas septynias 
dienas prie Spyglio ežero. Be šių žmo
nių nuostabaus ir pasiaukojančio 
darbo viso to nebūtų buvę! 

Mieli lituanistinių mokyklų mo
kytojai, atvykite kitais metais ir jūs į 
Dainavą, į mokytojų tobulinimosi 
kursus ir tikrai nenusivilsite - įgysit 
žinių, susirasit bendraminčių ir drau
gu Be to, visą savaitę galėsite pra
leisti su šeima nuostabioje lietuviško
je aplinkoje ir gamtoje, linksmų ir iš
radingų draugų, kolegų apsuptyje. 
Neteks nuobodžiauti niekam - moky
tojai mokosi, vaikai žaidžia, maudosi 
ir šoka, atvažiavę mokytojų vyrai -
žvejoja, sportuoja. O vakarais visi su
siburia į vieną būrį! Ir pasijunti lyg 
vienoje didelėje šeimoje. 

Stovykloje dalyvauju jau antri 
metai, tiek laiko gyvename Ameriko
je. Ir kaip sakoma - kartą paragavęs 
negali sustoti - tai atsitiko ir su ma
nimi. Stovykla užbūrė ir vėl laukiu 
kitos vasaros, kad su visa šeima 
galėčiau vykti į stovyklą. 

Vidos Rupšienės nuotraukos Tad iki susitikimo Dainavoje »M 
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LITHUANIAN MERCY LIFT 
Dėkoja už aukas, kurios buvo paskirtos Lietuvos moterų krūties 

vėžio ankstyvai diagnostikai. Prašome padėti Lietuvos moterims. 
Gegužės mėnesj paaukojo: 
$2,000 

$300 
$200 

$180 
$155 
$150 
$120 
$110 
$100 

$90 

$75 
$70 
$50 

$45 
$40 
$35 

$30 

$25 

$23 
$22 
$20 

$15 

$12 
$10 

A ir M. Guss Foundation, NY. 
Dr. B. Pumputis, IL. 
W Petkus , FL; kun. Vytas Memenąs, IL; B. R. I. Sealey, CA, 
American Lithuanian Club, Whiting, NJ; V Aukštikalnis , MA; E. V 
Zunaris, MA. 
V Lendraitis, IL; V Rimeika, IL. 
A. Karaitis, IL. 
Dr. M. ir L. Griauzdė, IL; L. R. Kazlas, CA. 
K. Lenz, IL; B. Trezinski, IL. 
D. Dumbrys, IL. 
V Bartašius, IL; H. Welsh, IL; kun. M. Cyvas, FL; Z. Griganavičius, 
CA; J. ir J. Vilutis, IL; P N. Paulauskas, IL; W ir S. Gregory, IL; dr. J. 
Prunskis, IL; N. Sumskis, IL; A. ir J. Budrys, IL; M. Radis, IL; L. ir 
A. Kazlauskas, IN; V Lembertas, CA; O. Žolynas, CO; G. Gogas, FL; 
Security Mortgage Inc/A. Naris, IL; dr. R. J. Dysas, OH; F. A. Bal
dauskas, OH, E. ir V Radvenis, CA; dr. A. V Plioplys, IL; A. Ugenas, 
FL; R. Raymut, CT; V Kasuba, PA; K. B. Moritis, WA, J. ir A. Peckus, 
IL; R ir I. Čade, MA; J. A. Levonas, NY; S. ir D. Strasius, MI; V ir A. 
Saulis, IL; K. Rudaitis, CA, A. ir I. Draugelis, IL; J. ir J. Daugėla, MA; 
H. ir R Kologe, TX; A. ir M. Šaulys, CA. 
W. Jensen, IL; R. Jacobs, IL; R. Vilimaitė, IL; D. Tamošauskas, IL; R. 
Rudis-Jurjonas, IL; G. Kasparat, IL; L. Buczko, IL; V Dirvonis, IL; R 
Mervvin, IL; M. Naris, IL; D. Rudaitis,IL. 
V Petroliūnas, IL; E. W. Kwedar, IL. 
K. Tatro, IL; E. Jensen, IL; Z. Juškevičienė, IL; V Musielak, IL. 
A. Šmulkštys, IL; L. Klawitter, IL; L. Balkus, MI; F. ir L. Kontautas, 
MA; J. Bernotas, PA; V Domanskis, FL; L. ir A. Volodka, IL; T. 
Bogusas, MA; drs. J. ir O. Daugirdas, IL; dr. L. Poskus/Family Dental 
Care, IL; A. Sutkus, IN; A. Strimaitis, IL; D. Lapkus, IL; I. Lee, IL; 
R M. Vilutis, IL; R. Bendoraitis, IL; dr. R. Sidrys, IL; J. ir I. Šmulkš
tys, MI; N. Zdanys, IL; L. ir R. Gerulaitis, MI; M. A. Klickna, IL; V 
Lukas, IL; K. Stasiulis, IL; J. ir G. Variakojis, IL; L. B. Durbin, MD; 
I. A. Raulinaitis, CA; R. ir A. Cesnavičius, NY, W. Klosis, NY; G. ir I. 
Suboczewski, MD; A. Jagiella, GA, R. Zidelis, FL; A. Apeikis, CA; A. 
ir A. Muliolis, OH; A. Kazickas, CT; T. ir M. Ashmanskas, MA; V H. 
Barkauskas, MI; R. ir R. Thomann, VA; J. ir A. Gumbelevičius, WA; 
S. ir R. Gaffney, NY; A. Deveikis, CA; A. ir R. Čepulis, OH; T. ir M. 
Rače, IL; M. D. O'Neill, PA; C. Childs, J. ir M. Kent, NJ; E.ir S. 
Žemaitis, NY; E. T. Depenbrock, Washington, D.C. 
A. Karalius, IL. 
R. Gayauskas, CA. 
Sir Speedy Sign — A — Rama/Jokubauskas, IL; K Vaicikonis, IL; R. 
Abramikas, IL; M. Allison, IL; E. Bockniak, NY; N. C. Paulauskas, NJ; 
V ir A., Andriulis, FL; R ir R Dauzickas, FL; G. Treinys, IL; dr. E ir 
V Kaunas, IL; P Stilp, IL; J. Gruodiene, IL; G. ir M. Erčius, NY; W. ir 
B. Opelka, IL. 
O. Rusenąs, IL; V ir O. Petravičius, WI, J. Cukuras, IL; M. Noreika, 
CT; R. ir M. Narky; I. R. Wood, NY. 
R. Kemeza-Kazlauskas, IL; G. ir A.Reskevičius, NE; F. Barran, CA; 
dr. K. G. Ambrozaitis, IN; G. ir G. Sirusas, NJ: A. P Krukonis, MA; V 
Laucius, NJ; A. Lukoševičius, NJ; W. ir G. Plečkaitis, OH; I. Laisvė-
nas, IL; F Kelscheimer, IL; B. Prasauskas, CA; E. Sakas-Sluder, CO; 
A. Grinis, FL; H. ir I. Laucius, MI; S. ir I. Petravičius, CA; A. Smilga, 
IL; J. ir M. Molis, IL; B. ir R. Latoža, IL; dr. D. Melkus, NE; I. ir J. 
Matz, NE; L. ir C. Judickas, AR; K. ir D. Razma, IL; S. Simonaitis, IL; 
L. ir A. Ramanauskas, IL; A. ir B. Rudinski, IL; R. Siske, IL; J. ir A. 
Druetzler, IL; A. ir I. Regis, IL; D. Elsbergas, IL; R. Vizgirda, IL; A. 
ir R. Dapkus, MA; B. S. Petrulis, FL; J. ir D. Černius, CA; K. ir A. 
Bileris, NY; J. ir G. Leskauskas, IL; M. ir G. Čeponis, FL; I. ir A. Ged-
ris, OH; P ir J. Matelis, FL; G. Kenter, CT; D. Butėnas, IL; G. Aukš
tuolis, OH; D. Žemaitytė, OH; R. Bigelis, NY; I. A. Jansonas, MA, C. 
Kasinskas, CT; M. J. Bartkus, NJ; R. Bitėnas, NJ, C. ir I. Savickas, 
MA; A. ir V Marchertas, IL; K. P Devenis, MA; J. ir S. Brazys, FL; F. 
ir G. Scutch, VA; dr. L., ir R. Jagminas, RI; M. Indreika-Biskis, IL; dr. 
W. ir M. A. VVeader, PA; W. G. Burimauskas, NY; A. W. Rusilas, NY; 
E. M. Bates, FL; A. ir E. Verikas, WI; W. J. Morris, Jr., MD; M. Keeh-
ner, CA; J. J. Giriūnas, MA; G. Y. Yuknavage, TN; R. MacDonald, CA; 
J. ir F. Jakabauski, CT; A. Willeke, CA; A. ir D. Zenkus, MA; H. M. Daw-
ley, IL; A. A. Bartkus, NV; W. ir M. Dixon, MA; A. Kazickas, CT; W. M. 
Markūnas, FL; R. K. ir A. R. Gruodis, MD; S. ir M. Narbutaitis, OH. 
J. ir M. Mikelionis, CA. 
A. Matulis, IL. 
T. ir R. Rudaitis, IL; V Kraujalis, FL; B. Bulota, IL; S. J. Rymas, IL; 
dr. J. P Kalvaitis, IL: A. ir A. Kveselis, CT; V ir J. Pleirys, IL; E. A. 
Stancik, NY; M. O. Kusak, IL; Z. ir V Grybinas, IL; J. ir F. Entas, VA. 
S. Veikalas, CA; N. ir P Gurinąs, IL; R. Janikas, IL; V ir L. Kelmins-
kis, PA; S. Vashkys, FL; G. Narbutas, CA; I. ir V Kilius, NY; N. Ka-
veckas, IL; A. Knizelytė, IL; A. Butkus, IL; J. J. Blažys, MA; J. ir E. 
Vodopalas, FL; H. E. Rutter, NJ; B. ir P Strazdas, MA; H. V Stasas, 
OH; R. V Taunys, CT; V Kligys, NJ; A. Radyn, PA; E. A. Williams, 
CA; D. N. Armonas, OH; J. ir L. Patrick, NJ; R C. Gendreau, MA; K. 
J. Lambert, PA; G. D. Derrico, WA; R. V Saib, IL; K ir J. Lapinas, NY; 
A. Snyder, PA; M. Palmer, CT; M. R. ir A. Aidas, MD; R. G. Kazlas, 
NY; J. A. Anta-nite, NJ; E. ir S. MitcheU, HI; V T. Trimakas, OH; F. 
Schneider. NY; V M. Augustine, MA; G. I. Juodikis, IL; A. Balbata, 
FL; A. Masiulionis, NY; M. T. Ratto, MA; M. ir V Mackelis, NJ; P E. 
Palub, OH; E. Goss, ME; O. Bugenis, NJ; G. ir J. Judickas, IL. 
R Visvydas, CA. 
J. ir S. Stanievich, MI; M. ir D. Kattchee, IA; S. ir J. Sula, CA; V 
Pleskus, FL; A. ir A. Vosylius, CA; A. V Kamantas, IL; D. R. Šaulys, 

A t A 
GABRIELĖ 

MILVYDAITĖ 
DZIRVONIENĖ 

Mirė 2007 m. liepos 30 d., sulaukusi 87 metų. 
Amerikoje išgyveno 55 metus. Gyveno Eik Grove VillageJL, 

anksč iau Čikagoje Marąue t te Park apylinkėje. Gimė 1920 m. 
birželio 16 d., Baržiškių dvare, Žemaityje, Lietuvoje. 

Nul iūdę liko: duktė Dalia Bartkienė su vyru An tanu , jų vai
kai Lisa ir Larą Barber su vyru Robert, proanūkiai Tessa ir Vija; 
d u k t ė Rasa Dilger su vyru Timothy ir jų vaikai Andrevv, Karolina 
ir Peter ; svainė Gražutė Slapelytė Sirutienė. 

A. a. Gabrielė buvo žmona a.a. Adolfo Eidinto, a.a.Skaistučio 
Šlapelio ir a.a. Albino Dzirvono. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 1 d. nuo 4 vai. 
p.p. iki 9 vai. vak. Pe tkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d. 10 vai. ryto iš 
P e t k u s Lemont laidojimo namų a.a. Gabrielė bus palydėta į Pal. 
Ju rg io Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vaut i atsisveikinime ir šv. Mišiose. 
Liūd in t i š e i m a 

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

A t A 
DANUTEI LIEPIENEI 

mirus, vyrą STASĮ, sūnų ALGĮ ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

Jūratė ir Romas Gintautai 
Aldona ir Bronius Maciukevičiai 

Irena Miecevičienė 
Jadvyga ir Jonas Mockaičiai 

Irena Rimavičienė 
Birutė Sekmakienė 

Isolda ir Vytas Simkai 
Regina Vaitkienė ir sūnus Vytautas 

Janina Vienuzienė 
Laima Vitkauskienė 

Michiana Shores 

Biržų gimnazijos suolo draugui 
A t A 

dipl. inž. NARIMANTUI KARAŠAI 

mirus, jo dukroms AUDRAI ir ONUTEI bei sūnui 
NARIMANTUI ir jų šeimoms, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą. 

Alfa Mykolėnas 

IL; J. A. Marcoux, CT; V ir O. Šalčiūnas, FL; K. ir L. Bacanskas, MA; 
A. P Gregesky, CT; Truchin Family Trust, CA; A. Grushnys, KC; D. 
M. Uogintas, CT; K. Biliūnas, OH; E. ir C. Shaltes, CA; V ir P Ma
tulionis, OH; J. ir M. Popnik, PA; W. ir A. Kolicius, PA; P Thow ridge, 
OH; J. Zelinskas, NJ; B. ir J. Krokys, PA; G. Karsokas, OH; R. M. 
Kozak, NY; G. R. Petkus, FL; M. Dana, NY; Y ir C. Romano, NJ; M. 
Arštikys, IL; B. Stashinsky, PA 

$5 E. Kiaupa, IL; A. ir A. Tuskenis, IL: Y V Užkuraitis, ID; E. ir G. 
Gauvin, MD; S. Idzelis, OH; J. Troiano, NY; A. ir M. Spindler, LA; K. 
ir N. Vonkiparski, OH. 

$1 Anonimas. 
Lithuanian Mercy Llft, P. 0. Box 88, Palos Heights, IL 60463. 

Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 
lithuanianmercy1ift@yahoo.com 

www.lithuanianmercylift.org 

http://petkusfuneralhomes.com
mailto:lithuanianmercy1ift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
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Č I K A G O J E IR APYUNKĖSC 

• U ž a. a. Vytautą Rėklaiti šv. Mi
šios bus aukojamos rugpjūčio 4 d. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, 14911 127th Street, Lemont. 
Liūdinti šeima kviečia gimines, drau
gus, pažįstamus dalyvauti šiose Mišiose. 

• L i e t u v o s Vyčių kasmetinis , 94-
asis suvažiavimas jvyks 2007 m. rug
pjūčio 2-5 dienomis Brockton, MA. 
Rugpjūčio 3 d., penktadienį, 6 vai. v. 
St. Casimir Parish. Hali, Brockton 
susipažinimas. Auka - 30 dol. Šešta
dienį, rugpjūčio 4 d. - iškilminga va
karienė: 5 vai. p. p. kokteiliai, 6 vai. v. 
vakarienė, 8:30 - 11 vai. v. šokiai 
Holiday Inn Grand Ballroom, 195 
Westgate Dr., Brockton. Auka - 60 
dol. Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, 10:30 
vai. r. šv. Mišios St. Casimir Church, 
21 Sawtell Ave., Brockton, MA 02302 
ir pusryčiai. Auka - 10 dol. Suvažia
vimo šeimininkai - Lietuvos Vyčių 1-
oji kuopa. Tel. pasiteiravimui: 617-
365-6699 (Marytė Bizinkauskas). 

• M a l o n i a i k v i e č i a m e i Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos metinę 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 12 d. 
nuo 12 vai. Ateitininkų namų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer Ave., Lemont. 
Šokiai, šašlykai ir putojantis alus 
pralinksmins jus ir jūsų draugus. 

• A m e r i k o s lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugsėjo 2 d., sek
madienį, Ateitininkų namų ąžuolyne 
(Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 12 
vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

• R u g s ė j o 7 d. 7:30 vai . v. Čiur l io
nio galerijoje Jaunimo centre vyks 
tautodailininkų iš Lietuvos Dalios 
Kerpauskienės (tekstilė) ir Vytauto 
Pastarnoko (tapyba) parodos „Gim
tinės spalvos" atidarymas. Atidaryme 
dalyvaus abu autoriai. Maloniai kvie
čiame į šio sezono pirmąją parodą. 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavime sekmadienį, rugsėjo 9 d. vyks 
susitikimai ir pokalbiai su svečiais iš 
Lietuvos - vyriausiu „Lietuvos ryto" re
daktoriumi Rimvydu Valatka ir politi
kos mokslų profesoriumi Juliumi 
Šmulkščiu. 

• G r a n d i e č i a i kviečia jaunimą 
įsijungti į jų gretas. Šokime kartu 
Amerikos lietuvių Šokių šventėje Los 
Angeles 2008 m. Norinčius įsijungti į 
mūsų ansamblio gretas kviečiame re
gistruotis sekmadienį, rugsėjo 9 d., 6 
vai. v. Registracija vyks Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. 

•Atveskite savo vaikučius i Pipiru 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir 
pietaus. Rudens semestras prasideda 
2007 m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mė
nesių - 4 metų amžiaus vaikus. Lan
kymo dienos (dienas galite pasirinkti) -
pirmadieniais, antradieniais, trečiadie
niais arba penktadieniais nuo 9:30 v. r. 
iki 11:30 v. r. Kartą per savaitę (trečia
dieniais) užsiėmimai vyks ir po pietų -
nuo 11:30 v. r. iki 1:30 v. p. p. Pipirų 
ratelis įsikūręs Lemont, Pasaulio lietu
vių centre. Norintys užsiregistruoti, 
kreipkitės į Ingridą Naudziūtę-Sher-
pitis tel. 312-621-4824. Registracija -
iki rugsėjo mėn. pabaigos. 

•Spa l io 7 d., 12:30 vai. po šv. Mišių 
Lemont, Lietuvių dailės muziejuje įvyks 
rašytojo, humoristo Antano Gustaičio 
minėjimas. Paskaitą apie A. Gustaitį 
skaitys Kauno Maironio muziejaus dar
buotoja Virginija Paplauskienė, o eiles 
skaitys aktorius ir režisierius iš Los An
geles Algimantas Žemaitaitis. Rengia 
„Margutis II". 

Neringos stovykloje, Vermont, Aurėja Budrytė, gyvenanti Groton, MA 
buvo išrinkta draugiškiausia stovyklautoja. Aurėja yra Jūros ir Algio 
Bakaičių B Lemont dukraitė. 
Nuotraukoje: Aurėja stovyklos uždarymo programoje. 

Nuotrauka iŠ ieimos archyvo. 
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Rengia: JAV Lietuvių Bendruomenes 
Waukcgan—Lake County Apylinkė 

Kada: Šeštadienį, rugpjūčio 11 d., pradžia 3 vai. 

Kun Vokiečių Centre 
259 W. Gtand Avenue, Lake Villa, Illinois 

Mus linksmins 
muzikos ansamblis 

AITVARAS 
iš Lietuvos 

y 
a u 
t 

J. 

N u o pradžios iki galo 
kiekvieną staia, ir visus kartu, 
su muzika ir daina pradži ugin» 

ALGIRDAS b GENĖ 
RAZIJMAI 

Aplinkui— 
tinklinio dvi aikštės; 

vaikams šokinėjimo ir 
nardymo atrakcionai— 

(prizai vaikams) 

KUNIGAIKŠČIŲ UŽEIGA lepins mus 
paruoštu skaniu maistu—veiks baras 

Virš mūsų skraidys, o paskui 
su mumis pabendraus, pasaulio 

akrobatinio skraidymo čempionas 
JURGIS KAIRYS 

Mietai priimsime verstininkof, kurie ii 
*akrto regtstru-jajs tel; 847.494,9046, 

Šokiu muziką ir populiarias dainas m i i i u u u i 
gros ir dainuos festivalio programos vedėjas— 

ARŪNAS AUGUSTAITIS 
Rengimo spomonus—Bal l ic Lntertainment 

Lietuvių Fronto bičiuliai rinksis Dainavoje 
Tikiu, prisimenate praeitais metais Lietuvių Fronto bičiulių Dainavos 

jaunimo stovykloje surengtą jubiliejinę - 50-ąją LFB studijų ir poilsio sa
vaitę, kurioje vyko svarstybos, ar LF bičiuliai dar susirinks Dainavoje 2007 
metais. Klausimas liko atviras. Daug kas pasisakė už poros dienų susi
būrimus Dainavoje, Čikagoje ar kur kitur. Dar vėliau, kituose LFB vadovy
bės susitikimuose buvo minimas Los Angeles ruošiamas politinis savaitga
lis. Buvo svarstyta, gal prisijungti prie jų, o dar kai kurie siūlė Kennebunk-
port, kur kažkada vykdavo pirmosios LFB studijų savaitės. 

Bet nostalgija, Dainavoje vykusių LFB studijų savaičių gražūs prisimi
nimai, Spyglys ir Dainavos kalneliai, atrodo, pakeitė ir abejojančių nuo
monę. 

Taigi. Lietuvių Fronto bičiuliai š. m. rugpjūčio 21-24 dienomis 
Dainavoje rengia Studijų ir poilsio dienas. 

Planuojama rinktis rugpjūčio 21 d., antradienį po pietų, o stovyklą 
baigti pusryčiais rugpjūčio 24 d., penktadienį. Programų temos skirtos 
gyvenimo aktualijoms. Programos prelegentais pakviesti prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas, dr. Žibutė Brinkienė, dr. Augustinas Idzelis, Liuda Rugienienė, 
rašytojas Vytautas Volertas ir, aišku, tikimės, kad diskusijose dalyvaus visi 
dalyviai. LF bičiuliai šia proga aptars ir savo organizacinius reikalus. 
Rengėjai kviečia visus bendraminčius ir svečius pasinaudoti proga dar 
kartą pabendrauti su LF bičiuliais Dainavoje. 

Dėl informacijos ir registracijos prašome kreiptis ei. paštu: 
jonasurbonas@comcast.net arba mobiliuoju tel. 248 250-1317. 

Jonas Urbonas 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitls0aol.com 

A d v o k a t a s 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Ciicagoje ir Woodridge. 
Tel . 877 -Gynejas a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

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

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:jonasurbonas@comcast.net
http://www.johngibaitis.com
http://gibaitls0aol.com

