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Lietuvos skaučių
susitikimo su Pasaulio
skaučių asociacijos
atstovėmis momentai.
2 psl.

Amerikos vėliava
nebuvo priversta
nusileisti daugiau kaip
200 metų, - sako
Danutė Bindokienė
vedamąjame.
3 psl.

Bernardo Brazdžionio
San Diego lituanistinės
mokyklos mokiniai,
mokytojai bei tėveliai
aktyviai dalyvauja
apylinkės lietuviškuose
renginiuose; senatorius
pas Omahos lietuvius.
4 psl.

Lietuvių organizacijų
renginių tvarkaraštis
Čikagoje iki metų galo;
„Šeimininkių kertelėje”
- vasariški, greitai
pagaminami ir sveiki
patiekalai.

Archeologiniai radimai keičia
Vilniaus istorijos datas
Gedimino prospekte aptikti
archeologiniai radiniai yra
naujas Vilniaus istorijos pus
lapis. Tai buvo pasakyta pir
madienį Lietuvos istorijos ins
titute surengtoje spaudos kon
ferencijoje.
Pradėjus Gedimino prospek
to rekonstrukcijos ir požemi
nių automobilių aikštelių sta
tybos darbus, nuo birželio vi
durio čia atliekami ir archeo
loginiai tyrimai.
Pasak šių tyrimų grupės va
dovo Gedimino Vaitkevičiaus,
pirmieji radiniai leidžia teigti,
jog ši teritorija buvo apgyven
dinta nuo 15-tojo amžiaus pra
džios. Čia stovėjo namai, buvo
lydomas metalas, gaminamas
varis. Iki šiol manyta, kad mi
nėtos miesto dalies istorija
prasideda 18 amžiuje.
Nors savivaldybės atstovai
pabrėžia esą archeologiniai ra
diniai Gedimino prospekte
jiems nėra jokia staigmena,
tiek mokslininkus istorikus,
tiek paveldosaugos specialis
tus pradėti požeminės staty-

bos darbai visai netoli Vil
niaus pilių teritorijos ir aptik
ti radiniai verčia nė akimirkai
neprarasti budrumo.
Tam tikrų garantijų, kad
viskas vyks sklandžiai, deri

Pirmadienį „Kauno energi
Vilniuje pirmadienį pasira joje” lankėsi Danijos energeti
šytas sandoris dėl Ignalinos kos bendrovės „Elsam” atsto
atominės elektrinės (IAE) an vai. Tai jau penktoji Kauno
Krikščionių demokratų
trosios nepriklausomos stab elektrinės pirkėja iš aštuonių,
rėmėjų išeivijoje
dymo sistemos įrengimo.
įsigijusių šio objekto privatiza
susirinkime buvo daug
Sutartį pasirašė Ignalinos vimo dokumentų paketus.
gražių pasiūlymų, bet
AE ir konkursą laimėjusios
Praėjusią savaitę čia tuo
Didžiosios
Britanijos ben pačiu tikslu viešėjo Rusijos
iškilo klausimas:
drovės „Data Systems & Solu dujų tiekimo bendrovės „Itera”
o kas juos vykdys?
tions” atstovai. Pagal ją britai delegacija, antradienį rašo
6 psl.
aprūpins Ignalinos AE antrojo dienraštis „Verslo žinios”.
reaktoriaus antrą nepriklau
Kiekvienam pirkėjui susi
somą stabdymo sistemą įren pažinti su privatizuojamu ob
gimais ir kontrolės elemen jektu skirta po savaitę, iki
* Barcelonoje ištraukti tais, pranešė Europos Komisi rugpjūčio 7 d. jie turi pateikti
Europos krepšinio lygu są jos delegacija Vilniuje.
savo pasiūlymus. Paskui tu
jungos Eurolygos turnyro bur
Anot pranešimo, maždaug rėtų būti paskelbtas konkurso
tai, suskirstę 24 komandas į 13.2 mln. eurų (45.6 mln. litų) nugalėtojas ir pradėtos dery
tris grupes. Lietuvos krepšinio vertės projektas yra svarbus bos dėl elektrinės pardavimo.
lygos vicečempionai Kauno siekiant pagerinti antrojo re Tikimasi, kad sutartis su
„Žalgirio” krepšininkai žais B aktoriaus veikimo saugumą būsimu pirkėju bus pasirašyta
grupėje, kartu su Eurolygos iki jo uždarymo 2009 metais. iki šildymo sezono pabaigos.
čempione Atėnų „Panathinai- Projektą finansuoja Europos
Iki „Iteros” į „Kauno ener
kos” (Graikija), Izraelio čem Sąjungos (ES) PHARE progra giją” jau buvo atvykusios ben
pione Tel Avivo „Maccabi”, Is ma, jo įgyvendinimas truks 2 drovės „Achema”, Vokietijos
panijos čempione Vitorio „Tau metus.
(BNS) susivienijimo, sudaryto iš dujų
Ceramica”, Slovėnijos čem
pione Liublijanos „Olimpija”,
Sienos „Montepaschi” (Itali
ja), Malagos „Unicaja” (Ispa
nija) ir Podgoricos „Buducnost” (Jugoslavija) komando
mis.

EVftOPA

Į

Varšuva. Vatikanas antra
vienu geriausių pasaulyje FI dienį patvirtino, kad 82 metų
BA (Tarptautinės krepšinio fe popiežius Jonas Paulius II
deracijos) teisėjų, vadovauja rugpjūčio viduryje su 4 dienų
krepšinio teisėjų seminarui, vizitu apsilankys savo tėvynė
kurį surengė Jordanijos krep je Lenkijoje. Tai bus jau de
šinio federacija. Seminaras, vintas popiežiaus vizitas į
kuriame dalyvauja dauguma gimtinę per 23 jo vadovavimo
iš 45 Jordanijos krepšinio Katalikų Bažnyčiai metus ir
teisėjų, skirtas jų teorinėms ir 98-oji jo užsienio kelionė. Kro
kuvoje palaidoti Jono Pau
praktinėms žinioms pagilinti.
liaus II tėvai, šiame mieste,
kuris laikomas intelektualine
Lenkijos sostine, jis studijavo
ir buvo arkivyskupas iki 1978ųjų, kai tapo popiežiumi.

Naujausios
žinios

* Prezidentas „netikusiu
precedentu” vadina spren

dimą atnaujinti derybas su ES
dėl Laisvo kapitalo judėjimo
skyriaus.
* Pirmojo pusmečio pri
vatizavimo „derlius” — 273

mln. litų.
* Kuršiu nerijos naciona
linį parką tvarkys neįgalieji
ir našlaičiai.

nant istorijos mokslo, paveldo
saugos ir verslo tikslus, teikia
tai, kad archeologiniams tyri
mams, pasak instituto direk
toriaus dr. Alvydo Nikžentaičio, vadovauja tarptautinį pri

Prie parduodamos Kauno
elektrinės — pirkėju eilė

Ignalinos jėgainėje
bus įrengta dar viena
stabdymo sistema

5 psl.

* Lietuvis Romualdas
Brazauskas, pripažįstamas

Nr

TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, LIEPOS- JULY 3, 2002

Vol. LXXXX

Šiame
nųmeiy/e:

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

Šveicarijos sienos, susidūrė su
krovininiu lėktuvu. Nuo lėk
tuvų nuolaužų, pasklidusių di
džiulėje teritorįjoje, užsidegė
keliolika pastatų, tarp jų ir
mokykla.

Londonas. JAV raginimas
paskirti naują palestiniečių
vadą praktiškai prilygsta ragi
Ueberlingen, Vokietįja. nimui įvykdyti valstybės per
71 žmogus žuvo, kai virš Pietų versmą, antradienį pareiškė
Vokietijos iš Maskvos į Barce- buvęs palestiniečių saugumo
loną skridęs Rusijos keleivinis tarnybos vadovas Mohammad
lėktuvas, kuriuo į Ispaniją Dahlan, kuris dažnai minimas
skrido daugiau nei 50 vaikų, kaip galimas prezidento Yas
laiku nesureagavo į oro dispe ser Arafat įpėdinis. Didžiosios
čerių perspėjimus ir 12 km Britanįjos laikraščio „The
aukštyje virš Ueberlingen Guardian” puslapiuose M.
miesto vakariniame Constan- Dahlan rašo, kad būtų klaida
ce ežero gale, prie Vokietijos ir kritikuoti arba pakeisti Y.

tiekimo firmos „Verbundnetz
Gas” ir energetikos firmos
„Stadwerke Leipeig”, delegaci
jos bei Suomijos' energetikos
bendrovės (valdančios ir Stok
holmo energetikos ūką) „Fortum Oy” atstovai.
Po danų laukiama Rusijos
dujų giganto „Gazprom” ir Lie
tuvos dujų bendrovės „Dujotekana” susivienijimo delegaci
jos, vėliau — svečių iš JAV
energetikos firmos „National
Fuel Company Ine”. Paskutinė
šiame sąraše — Turkijos ener
getikos bendrovė „AK Eneiji”.
Visos šios firmos ar susivienijiAiai sumokėjo po 5,000
eurų už privatizavimo doku
mentų paketus,, visos jos ati
tinka kandidatui keliamus
reikalavimus.
Pagrindiniai reikalavimai yra
ne mažesnė kaip 5 metų
šilumos gamybos, energetikos
ar kuri tiekimo patirtis, ne
Nukelta į 4 psl.
Arafat tokiu metu, kai Izraelio
pajėgos laiko jį apsupusios Va
karų Krante esančioje jo būs
tinėje.

Dėl nuosavybės teisių
konservatoriai ragina kreiptis į
teismą

Vilnius, liepos 2 d. (Elta) — kompensuoti juos išperkant
Opozicinės Tėvynės sąjungos valstybei. Minėtose pataisose
(Lietuvos konservatorių) par nuomininkams suteikta teisė
tijos prezidiumas dar kartą privatizuoti nuomojamus bu
pakvietė valdančiąją Seimo tus.
koaliciją ir kitas frakcijas viso
Viso Seimo kreipimasis į
Seimo nutarimu kreiptis į Konstitucinį teismą sustabdo
Konstitucinį teismą dėl Nuo ginčijamo įstatymo veikimą
savybės teisių į išlikusį nekil iki teismo sprendimo, o grupės
nojamąjį turtą atkūrimo įsta parlamentarų kreipimasis to
tymo pataisų.
kios galios neturi.
Šiuo metu vyriausybės pa
Konservatorių partijos pre
rengtos pataisos yra skubos tvar zidiumo nuomone, jei šiuo
ka svarstomos Seime. Kon metu svarstomos pataisos bus
servatorių prezidiumo nuo priimtos ir įsigalios, atsiras
mone, įvertinus dabar tei galimybė greitai, nesulaukus
kiamų ir Seimo daugumos dar Konstitucinio teismo sprendi
sausio mėnesį priimtų- įsta mo, iš savininkų atimti jau
tymo pataisų atitikimą Kons grąžintus, teisėtai turimus na
titucijai, būtų paskubintas tei mus.
singas
nuosavybės
teisių
Prezidiumas atkreipia dė
atkūrimo problemos sprendi mesį, kad po sausį priimtų pa
mas.
taisų „vyriausybė ir premjeras
52 Seimo nariai iš mažumos Algirdas Brazauskas buvo dėl
jau po sausio mėnesį priimtų akių griežtai pasisakę prieš
pataisų, kuriose įtvirtinta jas, todėl ypač nemalonūs val
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.
pažinimą pelnęs specialistas nuostata gyvenamųjų namų, dančiosios LSDP veidmai
G. Vaitkevičius, kviečiamas kuriuose gyvena nuomininkai, nystė ir skubėjimas dar labiau
Nukelta į 4 psl.
tyrimams į Prancūziją ir ki savininkams negrąžinti, o
tas Vakarų Europos valstybes,
originalaus metodo autorius.
Nukelta į 4 psl.

Tautininkai ragina atšaukti
sienos sutartį su Rusija

„Los Angeles Lakers”
svarsto A. Sabonio
kandidatūrą

Los Angeles, liepos 2 d.
(Elta) — Tris iš eilės NBA
čempionų titulus iškovojęs
„Los Angeles Lakers” klubas,
rinkdamasis atsarginį vidurio
puolėją naujajam sezonui,
tarp galimų kandidatų svarsto
ir galimybę pasikviesti legen
dinį Lietuvos krepšininką Ar
vydą Sabonį, praneša „Los
Angeles Times” .
Nuo pirmadienio NBA klu
bai gavo galimybę derėtis dėl
naujų sutarčių su laisvaisiais
agentais, todėl lygoje prasidė
jo visuotinis šurmulys.
Laikraščio teigimu, A. Sabo
nio pavardė buvo minima vidi
nėse klubo vadovų diskusijose,
aptariant atsarginius puolėjus
ir vidurio puolėjus. Daugelis
būsimų atsarginių buvo at
mesti
kaip
nepakankamo
meistriškumo arba netinka
mos jų kainos.
Bush atstovas spaudai Ari
Fleischer, prezidentui atvykus
trumpo vizito į Cleveland’ą.

Londonas. Euro kursui JAV
dolerio atžvilgiu taip ir nepa
vykus peržengti 1 dolerio už
eurą ribos, kursas koregavosi
ir antradienį smuko iki beveik
0.98 dolerio. Prekybos dalyviai
teigia, kad vėl pirkti dolerius
paskatino pirmadienį paskelb
ti palankūs JAV pramonės ro
dikliai, artėjanti Nepriklauso
mybės diena bei žodinė para
ma, kuria siekiama pažaboti
Japonijos jenos stiprėjimą.

Cleveland, Ohio. JAV Bal
tieji rūmai pirmadienį paragi
no amerikiečius liepos 4-ąją
gerai paminėti pirmąją Nepri
klausomybės dieną po teroro
išpuolių, kurie sukrėtė JAV
pernai rugsėjo 11 dieną, ta
čiau sykiu paragino būti bud
rius ir saugotis galimų naujų
teroro aktų. „Kai amerikiečiai
susirinks paminėti liepos 4osios, tai bus tiek šventimo,
tiek ir budrumo metas”, sakė
JAV prezidento George W.

128

Kaina 50 c

St. Louis, Missouri. JAV
milijonierius Steve Fossett pa
galiau tapo pirmuoju žmogu
mi, kuriam vienam pavyko ap
skrieti pasaulį oro balionu.
Tai atkaklusis 58 metų ameri
kietis padarė per jau šeštąjį
mėginimą. Buvęs Čikagos bir
žos makleris apskristi pasaulį
mėgino nuo 1997 metų. Savo
sidabrinės spalvos oro balionu
„Spirit of Freedom” į kelionę
iš Vakarų Australijos jis paki
lo birželio 19 d.

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) pagrindu, rytinė Karaliau
— Dešinioji Lietuvių tauti čiaus krašto dalis iki Alnos
ninkų sąjunga (LTS) prašo upės buvo Lietuvos valstybės
Seimą bei prezidentą Valdą teritorija dar karaliaus Min
Adamkų atšaukti dar neįsi daugo laikais”, aiškina istoriją
galiojusią Lietuvos ir Rusijos tautininkai.
valstybinės sienos sutarti, kol
Jų įsitikinimu, po vokiečių
jos nepatvirtins Rusijos Vals kryžiuočių okupacijos čia gy
tybės Dūma.
venę lietuviai ir sulietuvėję
Pirmadienį išplatintą pa prūsų bei kuršių palikuonys
reiškimą, kuriame prašoma sudarė krašto gyventojų dau
atšaukti „Lietuvai nenaudingą gumą.
sutartį”, tautininkai grindžia
Kaip teigiama pareiškime,
geopolitiniais, ekonominiais sienos sutartis su Rusija yra
bei kultūriniais lietuvių tau „teisinis absurdas”, nes „Ka
tos interesais, „istoriniu teisė raliaučiaus kraštas nėra Rusi
tumu ir veikiančiomis tarp ja” ir Lietuva jokių kitų sienų
tautinės teisės normomis”.
su Rusija neturi. „Lietuva ri
Pasak pareiškimo, Rusijos bojasi tik su jos ’de fakto’, bet
Karaliaučiaus sritis kelia pa ne ’de jure’ administruojamu
vojų visoms taikioms žemyno Karaliaučiaus kraštu”, rašo
valstybėms, be to šią teritoriją ma LTS pareiškime.
Sovietų Sąjunga gavo 1945
Organizacijos nuomone, Ru
metais pasirašytu Potsdamo sija tik „faktiškai adminis
susitarimu tik laikinam 50 truoja” jokio statuso neturintį
metų administravimui.
Karaliaučiaus kraštą, todėl
„Etniniu ir istoriniu pagrin yra įmanomas tik „laikino
du, Karaliaučiaus kraštas yra pobūdžio susitarimo dėl sielietuvių ir jų giminaičių prūsų nos-ribos tarp Karaliaučiaus
žemė, valstybiniu bei istoriniu
Nukelta į 4 psl.
ŠIAURĖS KORĖJA

RUSIJA

Seulas. Šiaurės Korėja ap
kaltino JAV surežisavus pra
ėjusį savaitgalį įvykusį jūros
mūšį tarp Šiaurės ir Pietų Ko
rėjos karo laivų, siekiant padi
dinti įtampą tarp abiejų kai
myninių valstybių. Tačiau Va
šingtonas netrukus atmetė šį
kaltinimą, teigdamas jį esant
„melagingą”. Birželio 29 d.
įvykusio jūros mūšio metu žu
vo 4 ir buvo sužeista 19 Pietų
Korėjos jūreivių. Anksčiau
JAV apibūdino šį mūšį kaip
šiaurės
Korėjos
surengtą
„ginkluotą provokaciją”.

Chankala. Įsteigus visose
Čečėnijos gyvenvietėse terito
rinius milicijos punktus, taip
pat įgyvendinus kai kurias ki
tas priemones, iki metų pabai
gos bus galima išvesti dalį Ru
sijos Jungtinės kariuomenės
grupuotės iš Čečėnijos, mano
šios grupuotės vadas gener. las pulkininkas Vladimir Moltenskoj. Pasak jo, išvedus ka
riuomenės grupuotę, Čečėnijo
je liks 22,000 Gynybos minis
terijos pajėgų karių.

AFGANISTANAS
Bagramo oro bazė. JAV
kariuomenė antradienį atmetė
bet kokius kaltinimus, kad jos
pąjėgos švenčiančių vestuvi
ninkų šaudymą į orą per klai
dą palaikė priešiška ugnimi ir
subombardavo kaimą, nusi
nešdamos apie 40 žmonių gy
vybes. JAV pulkininkas Roger
King teigė, kad „šiuo atvąju
lėktuvo įgula jautė, kad šū
viais siekiama priversti ją pa
leisti ugnį”.

IRANAS
Teheranas. Antradienį Ira
ne nusileido JAV užsakomuo
ju skrydžiu atskridęs lėktu
vas, kuris atgabeno 300,000
dol. vertės humanitarinę pa
galbą praėjusią savaitę Iraną
sukrėtusio žemės drebėjimo
aukoms. Iranas, kuris nuo
1979 m. islamo revoliucijos
nepalaiko su Vašingtonu dip
lomatinių santykių, praėjusią
savaitę sutiko priimti humani
tarinę pagalbą iš visų valsty
bių, įskaitant JAV, jeigu tik
tai nebus susįję su jokiais poli
tiniais tikslais.
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LIETUVOS SKAUČIŲ SUSITIKIMAS SU
PASAULIO SKAUČIŲ ASOCIACIJOS
ATSTOVĖMIS
Susitikimas — seminaras su
WAGGGS (Pasaulio skaučių
asociacija) atstovėmis š.m. ba
landžio 8 d. vyko Vilniuje, jau
kioje ev. reformatų bažnytė
lėje.
Atidaryme dalyvavo: Lietu
vos Moterų lygos pirmininkė
— prof. Ona Voverienė, Vil
niaus universiteto lituanistė
— prof. Evalda Jakaitienė,
Lietuvos Resp. generolo Kron
kaičio žmona — skautė Rūta
Kronkaitienė, ir iš įvairių Lie
tuvos miestų, miestelių, vieto
vių sesės — vyresnio amžiaus
ir jaunutės.
Atidarymo ir įžangos žo
dį tarė koordinatorė vyr.
skautininke sesė Stefa Ged
gaudienė:
„Didžiai
maloni
šventė susitikti ir pabendrauti
su
atvykusiomis
Pasaulio
skaučių asociacijos atstovėmis
ir vėl tapti šios asociacijos na
rėmis. Stojame į pasaulio
sesių eiles! Atvykimo ženklas
'Kregždė*. Linkime entuziaz
mo, džiaugsmo kartu bendrau
jant ir padėka atvykusioms
sesėms!”
(Plojimai.
Ačiū!
Ačiū!)
Atstovė WAGGGS sesė Dor
te: „Pasaulio skaučių asociaci
ja — WAGGGS — pristato
jums 'Kas yra skautybė’. Pri
statymas prasidėjo 2001 m.
rugpjūčio mėn. Europos biure,
iš čia — pratęsimas į Lietuvą,
Vilniuje. Kokie bus rezultatai
priklausys nuo jūsų., Mes pa
dėsim. Atvykome
pamatyti
jus, stebėti, mokytis, pažinti”.
Atstovė WAGGGS sesė Stella: „Norime jus pažinti, kas
esate, iš kur atvykote. Prašau
prisistatyti”.
Prisistato atstovės iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Uk
mergės, Zarasų, Mažeikių,
Pasvalio, Šalčininkų rajono.
Sesė Vilija Mačiulytė to
Krašto vadė: „1988 metais vėl
ėmė kurtis Skautija Lietuvoje.
Rašau kūrimosi istoriją 'N.
Romuvos’ žurnale. Sesė Stefa
buvo tikra krikštamotė. Ji sa
vo laiku buvo ten, kur reikėjo
būti skautams. 1988-1989 me
tų skautų stovykla. Pirmieji
žygiai. Tėvai patikėjo mums
vaikus. Sesė Stefa padėjo ker
tinį akmenį į mūsų Skautiją.
Stefa — mūsų Skautijos Kerti
nis akmuo”.
Sesė
Ada
—
Vilnius:
„Skautauti pradėjom iš pat
pradžių. Stovykla prie Ignali
nos ežero. Sesė Stefa — ji pir
moji vaikams parodė kaip už
megzti mazgelį, pasirišti kak
laryšį. Ji pritraukė ne tik jau
nimą, bet ir seses, kurios prieš
karą buvo skautėmis. Pastaro
sios sesės stovyklose buvo di
džiausioj pagarboj. Ji išaugino
ne tik vidutinę kartą. Buvu
sios paukštytės ir vilkiukai —
dabar jau vadovai”.
Sesė Stefa G.: „Reikia mūsų
visų. Turime būti visos kartu,
kad būtų graži mozaika. Bai
giau Zarasų gimnaziją”.
Atstovė iš Zarasų krašto:
„Džiaugiamės, kai mūsų gražų
kraštą aplanko skautų orga
nizacijos. Sesė Stefa buvo pati
pirmoji kregždė iš skautų or
ganizacijos. Mūsų jaunimas
mylintis Dievą, Tėvynę, Ar
timą”.
Atstovė iš Kauno — sesė
Laima: „Atvykome, kelios ats
tovės iš Kauno 'Aušros' drau
govės. Mūsų draugihinkė Bro
nelė pilna energijos ir geros

«

nuotaikos. Atvykti negalėjo,
bet atvežėm nuo jos linkėji
mus, 'nes mumyse dega ne
blėstanti skautiška ugnelė,
nors mūsų draugovės sesės vi
sos vyresnio amžiaus.
Esu Sibiro tremtinė. Turiu
pasidžiaugti, kad tremtyje bu
vo įkurta skautų draugovė. Ją
įkūrė skautė Spudienė. Tai
buvo vienintelė skautų drau
govė Sibiro tremtyje. Tai pa
dėjo išlikti. Mūsų tarpe vyravo
tolerancija, gyvybingumas”.
Skautė iš Norvegijos —
Oslo dalinasi prisiminimais
apie skautų stovyklą Lietu
voje.
Sesė Vilija iš Vilniaus: „Pri
simenu skautų stovyklą To
ronte. Ten gyvenau metus lai
ko. Stovyklą išlaikė sesės ir
broliai. Tai buvo užuomazga.
Patirtį ir ištvermę gavau Da
nijoje”.
Sesė Stefa G.: „Lietuvoje
turi būti viena skaučių šeima,
viena idėja. Turime bendrauti
su visais broliais ir sesėmis.
Tikslas — viena organizacija”.
Sesė
Stella,
WAGGGS:
„Svarbu bendradarbiavimas.
Kiekvienam pas mus atsiras
vietos, bet vystymui reikia
jaunų žmonių. Užteks vietos ir
Skautijai, ir Seserijai”.
Jaunesniųjų pristatymas
Sesė Jolanta, Šalčininkų
raj.: „Atvažiavom susipažinti
su sesėmis, pasisemti patir
ties, žinių. Atvyko su manim
dar dvi atstovės”.
Atstovės iš Ukmergės: „Mes
esame patys jauniausi ir gra
žiausi, tai atsakas sesei Stellai, kuri kviečia jaunimą. Uk
mergėje jau 10 metų mes
skautaujame. Bendradarbiau
jame su sese Stefa nuo pat
pradžių. Pas mus yra tuntas.
Yra Siesikų vadovė ir Veprių
vadovė. Skautybė tai mūsų gy
venimas”.
Zarasų raj., Degučių km. at
stovė: „Mes lenkiam galvą
prieš sesę Stefą, prieš šią pui
kią vadovę, kurios galvą jau
puošia sidabrinės gijos. Gi
miau sovietmečiu. Norėjom
įkurti skautų organizaciją.
Sesė Stefa mokėsi mūsų mo
kykloje. Ji mums padėjo. Mes
įstojom į Skautiją, bet dabar
mes norim sužinoti ir apie
Seseriją”.
Sesė iš Mažeikių: „Žemaiti
jos organizacija turi arti 300
narių. Mes dar jauni. Malonu,
kad sesė Stefa pakvietė mus į
šį renginį”.
Pasvalys — sesė Jurgita:
„Mūsų atvažiavo nedaug, bet
mes — jėga!” (Sesė Jurgita
šypsodamasi išėjo į priekį su
gitara, ir mes visos kartu sma
giai sudainavom skautiškas
dainas).
Sesė Stefa G.: „Gražu, kad
gerbiame vieni kitus. Žmogus
širdyje nesensta. Visuomet
reikia galvoti apie kitus ir pa
dėti, pagelbėti, jei to reikia.
AčiO jaunimui, kad taip links
mai nusiteikę ir gausiai atvy
kote į šį renginį”.
Sesė Zenona iš Vilniaus:
„Musų sesių Vilniuje nedaug.
Bet mūsų Seserijos sesės savo
gyvenimą kreipia pagal skau
tų įstatus ir 10 Dievo įsaky
mų. Kiek mūsų jėgos leis, pa
dėsime jaunimui”.

Svečių pasisakymai
Prof. Ona Voverienė, Vii-

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto
Metams

JAV

$100.00

1/2 metų
$60.00

3 mėn.
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$115.00.

$65.00

$45.OC

$60.00

$45.00

$33.00

$65.00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500 00

$250 00

Reguliariu paštu

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00

$85.00

Tik šeštadienio laida:
JAV

'

Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant i Lietuvą:

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

Lietuvos skaučių susitikimą-seminarą su WAGGGS /Pasaulio Skaučių asociacijos/ atstovėmis š.m. balandžio 8
d. Vilniuje atidarant. Iš k.: WAGGGS atstovės Dorte ir Stella, vertėja skautė studentė Danguolė Čistovaitė ir
skautininke koordinatorė Stefa Gedgaudienė.

nius: „Šis pristatymas tai di
delė ir svarbi Lietuvai šventė.
Tai šventė — ateities. Vado
vauju Lietuvos Moterų lygai.
Mūsų veikla apima polit. švie
timą, lygias teises vyrams ir
moterims, Lietuvos istoriją,
kultūros gaivinimą. Skautų
organizacija — tai Lietuvos
ateitis. Tol, kol bus skautai, jų
ideologija — Dievui, Tėvynei,
Artimui — tol bus Lietuva.
Moterų lyga viena pirmųjų
organizacijų Lietuvoje. Euro
pos narė. Sužinojom, kad mū
sų veikla atitinka Europos ir
Atlantinės struktūros šalims.
Prieš kelis metus mus priėmė
į Europos nares ir mes ski
riame visas jėgas kultūros,
meno savitumams. Sveikinu,
užtikrinu, kad jūsų pasirinki
mas pats geriausias, kuris ves
į europietiškų kultūrą.
Dėkoju' Stefai, kuri visuo
met atsiliepia į visus tarptau
tinius renginius ir džiaugiuos,
kad jos pasėta sėkla sklinda
po visą Lietuvą”.
Sesė Zenona, Vilnius: „Mo
terų lyga, reikalui esant, pa
deda Skautijai. Buvo atvejų,
kai sesę Stefą 'laužė'. Atėjo
Voverienė, kaip advokatė, ir
laimėjo!
Sesė Stefa G: „Vilniui atsto
vavo nedidelis skaučių būrys,
kuriam vadovavo sesė Zenona.
Kauno vyr. sesių draugovės
'Aušra' skautės ir vilnietės
skautės, atlaikė visą nukreip
tą 'ugnį'. Žmonės liko savo vie
tose ir atlieka savo skautiškas
pareigas”.
Prof. Evalda Jakaitienė, Vil
nius: „Džiaugiuos, kad skau
čių Seserija — Lietuvos atei
tis. Atstovauju moterų klubui
„ZONTA International”. Cent
ras Čikagoje. Klubo uždavi
nys jungti veiklias, aktyvias
visuomenės nares. Veikiam
nuo 1994 metų. Mūsų klubo
moterys gali būti naudingos
jaunoms mergaitėms. Gali bū
ti jūsų pagalbininkės. Mes vi
suomet pasiruošusios jums
padėti. Mūsų tarpe yra ekono
misčių, verslininkių. Galima
padėti perduoti patirtį”.
Sesė Rūta Kronkaitienė, Vil
nius: „Džiaugiuosi, kad esu su
jumis. Buvau paukštytė, bet
visą gyvenimą esu skautė.
Vaikai — skautai. Vyras buvo
kariuomenėje, negalėjau daly
vauti išeivijos liętuviškoje
veikloje. Vyras buvo jūrų
skautas, toks liko visam gyve
nimui. Mūsų entuziazmas nei
kiek nesumažėjęs per tuos me
tus, ir kiek pajėgiam padedam
ir padėsime skautams”.
Skamba skautiška daina:
„Sesę reikia turėti”...'
E. Stella, WAGGGS: „Pir
miausia noriu, kad pasveikintumėt patys save, kas vyksta
dabar. Šalia savęs turite kai
mynų. Susipažinkite, trumpai
papasakokite apie save, pa
klauskit kaip šiandien jaučia
si, ko tikitės iš šio susitikimo.
Po to apsikabinkit, kad sušiltumėt! Susimaišykit jaunes
nės ir vyresnės sesės!”
Patalpose, kur vyko susitiki

mas, tikrai buvo šalta. Tai bu
Ada: „Kad finansai ir riete
vo nedidelė, jauki ev. reforma nos nenupūstų”.
tų bažnytėlė, kuri taupumo
Rasa: „Lietuvos skaučių Se
sumetimais, buvo šildoma tik serijai linkiu kuo daugiau pri
šeštadieniais ir sekmadieniais imti jaunų žmonių”.
Po pertraukos ir apšilimo
— religinių apeigų metu. Teko
pakentėti šaltį. Tačiau, nepai karšta arbata su skaniais lie
sant to, vyko miela tarpusavio tiniais, vėl grįžome į vietas
pažintis. Pabendravom, pasi stebėti WAGGGS — „Traininkeitėm adresais. Užmezgėm go” — pristatymą. Lakštas
skautišką ryšį. Ir amžiaus keitė lakštą, kur buvo veikimo
nuorodos:
skirtumo kaip nebūta!
Žinios: svarbu įgyti žinias,
Pristatymas ir susitikimas
pažiūras,
kad
sustiprinti
vyko toliau.
Sesė Zinaida, Ukmergės raj.: skautavimą valstybėje. Svar
Atvykom iš Siesikų vid. mo bu įgūdžiai, išvaizda — visas
kyklos 'Saulėtekio' draugovė. žmogus.
Atsakomybė: reikia stiprin
Mes buvome pirmoji kaimo
ti
žmogų. Bendravimas turi
mokykla Lietuvoje, kur buvo
būti
emociškas, fiziškas, pro
atkurta skautų organizacija.
tingai
lygiai atsakingi turi
Šventėm 10-ties metų • jubi
išpildyti
savo darbus.
liejų (1991-2001).
Narystė:
joje pasidalinama
Atvyko sesė Stefa. Stefutė
atsakomybe.
Svarbu įtraukti
— širdis! Ji buvo mūsų Sau
naujus
narius
ir išlaikyti se
lėtekis! Vyresniosios sesės
skautės padėjo atkurti mūsų nus narius: moteris, merginas,
organizaciją. Kai sesė Stefa savanorius, profsąjungų dar
atvažiuoja į Ukmergę, vaikai buotojus ir kt.
Vadovavimas: struktūrai,
laukia, kad užrištų kaklary
šius. Pas mus 36 skautai ir 41 asociacijoms.
Struktūra: turi atitikti
kandidatas. Kas trečias mo
kinys — skautas. Mūsų direk šiuolaikines sąlygas. Aktyviai
konstitucija.
torius — brolis skautas Vaido atnaujinama
tas Kalinas. Jis išleido mus į Svarbu, kad butų aiškus vado
vavimas ir noras prisiimti ko
šį susitikimą”.
Sesė Stella, WAGGS — pri lektyvinę atsakomybę. Kiek
stato Pasaulio skautų asociaci vienas gali tapti atsakingu
jos (WAGGGS) organizaciją: nariu.
Santykis su visuomene:
„Turime 10 mln. narių. Sava
noriška organizacija. Kiekvie atstovavimas savo šaliai. Jei
no teisė pasirinkti. Mūsų or senamadiška — organizaciją
ganizacijos ženklas simboli reikia keisti, bet tai priklauso
zuoja daug (išaiškina ženklo nuo narių.
Nario mokesčiai: svarbu,
esmę). Yra ir oficialus kak
kad
organizacija rinktų mo
laryšis. WAGGGS yra 5 pa
kesčius.
Šių dienų visuomenėj
saulio regionuose. Jų tarpe ir
—
jei
negerbiam,
tai ir nemo
Europoje — 1.5 mln. narių.
Mūsų organizacija paremia kam.
Vyriausybinė pagalba, įvai
besikuriančias organizacijas.
rios
akcijos pinigams gauti
Rengiamos vadovės. Turime
(loterijos,
aukojimas). Iš anks
biudžetą, galime ir finansuoti.
to
turi
būti
planuojama ir ge
Bet tam turi būti pateikta
rai
tvarkoma.
aukšta darbo kokybė”.
Taip baigėsi pirmos dienos
Sesė Stella kalbėjo, vertėja
renginio
atidarymas
ir
vertė iš anglų kalbos. Ant
WAGGGS
programos
pristaty
stendo buvo keičiami dideli
popieriaus lakštai, kuriuose mas. Vyresnės sesės susirinko
buvo rodomi WAGGGS ženk į nedidelę patalpėlę pasikal
las, WAGGGS struktūra ir pa bėti, o jaunimas buvo pakvies
mokos (TRAINING) atvyku tas į kiemą žaidimams, kurie,
sioms susipažinti su skauty kaip ir darbas ugdo asmenybę.
bės struktūromis, esme. Skel Girdėjosi smagūs, triukšmingi
biama pertrauka.
Pertraukos metu ant stendo
buvo pakabintas nupieštas di
delis medis su nuogomis ša
komis, bet tvirtomis šaknimis.
Dalyvėms buvo išdalinti žali
lapeliai — lipdukai, ant kurių
reikėjo užrašyti savo norą ir
prilipdyti prie medžio šakelės.
Medis greit „sulapojo”, suža
liavo. Štai ką bylojo lapeliai:
Margarita: Aš
norėčiau
bendrauti su kitais žmonėmis
ir pažinti kitų šalių skautus”.
Viktorįja: „Kad būtų kuo
daugiau aktyvių narių”.
Saulius: „Kad botume priim
ti į WAGGGS”.
Vilma: „Kad ši organizacija
gerai įsitvirtintų Lietuvoje”.
Rota Kronkaitienė: „Ugdyti
pareigingumą”.
Kristina: „Linkiu ilgiau iš
laikyti ir skleisti lietuvišką
dvasią”.

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:

administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@d raugas.org
skelbimai@draugas.org

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Tel. (708) 598-8101
. Valandos pagal susitarimą

4647 W. 103 St.. Oak. Lavvn, IL
Tel. 708-422-8260

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kardiologas-Širdies ugos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (irmigrenos), sportinių
traumų specialistas

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

balsai už lango. Kiekvienam
savo — pagal amžių.
Prisistatėme WAGGGS ats
tovėms, dalyvavome atidaryme,
susipažinome su seminaro
esme. Pritarėme grįžimui į Pa
saulio sesių eiles. Kiek galė
sime, jei reikės mūsų pagal
bos, visad padėsime. Jaunimą
palikome toliau tęsti visą sa
vaitgalį užsiėmimus, semtis
naujų žinių, kurios pravers
skautiškam gyvenime. Jauni
mas buvo atkeliavęs su mieg
maišiais, kuprinėmis taip,
kaip į žygį, į trupalaikę sto
vyklą.
Sėkmės jaunime, likite lai
mingi savo jaunystės sie
kiuose, kaip ir mes buvom lai
mingos skautaudamos savo
jaunystėje!

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.<Mnterforsųrg8ryandbrBasthea«h.corn

Kvietė mus likti ir ragauti
karštų bulvinių blynų! Bet,
namai namučiai! Vykome at
gal į Kauną, dvasiškai sustiprėjusios ir gera nuotaika.
Gera būti skaute! Budėk!
Olga Žilinskienė,
Kauno ,Aušros” vyr. skaučių
draugovės metraštininkė

„SIETUVOS” DRAUGOVĖS
GEGUŽINĖ
Skautininkių ir vyr. skaučių
„Sietuvos” draugovės metinė
gegužinė šeštadienį, liepos 13
d. vyks Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. Pradžia 12 vai. p.
p. Visos sesės, jų šeimos ir
draugai kviečiami maloniam
skautiškam pabendravimui.

LSS JAV Ramiojo vandenyno rajono Sv. Jurgio iškyloje dalis vadovų Iš k v s fil. Eugenijus Vilkas, LSS Seseri
jos atstovė v.s. fil Daina Kasputienė, tuntininkės pavaduotoja s fil Regina Polikaitienė, „Palangos" tunto
vėliavnešė prit. skaute Alyte Mažeikaitė, tuntininkė s Danutė Mažeikienė, rajono vadė v.s. Birutė Prasauskienė ir sueigos komendantė prit skautė Daina Mattytė
Nuotr v.s. fil. Irenos Vilkienės

h

DRAUGAS, 2002 m liepos 3 d., trečiadienis

DAR KARTĄ APIE KAUNO GETO

Danutė Hinrlohiciu

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ
Papildant I. Medžiuko rašinį
„Kauno
geto
tragedija”
(„Draugas” 5.29.2002), norė
tųsi pastebėti, kad „Hidden
History of the Kovno Ghetto”
yra tik viena iš keletos pas
taruoju metu pasirodžiusių
knygų apie Kauno žydų tra
gediją nacių okupacijos lai
kotarpiu Lietuvoje. Be mums
jau kiek daugiau žinomų
William Mishell (Volf Mishelski) prisiminimų „Kaddish for
Kovno” (1988), JAV biblioteko
se surasime ii* daugiau knygų
apie Kauno žydų geto trage
diją. Daug svarbių istorinių
faktų apie Kauno žydų likimą
pateikiama knygoje „The Ho
locaust”, kurią 1985 m. parašė
žinomas anglų istorikas Mar
tin Gibert. 1986 m. ši knyga
pasirodė ir Amerikoje. 1990siais išleista dar viena labai
įdomi ir vertinga knyga, pa
sakojanti apie Kauno žydų
geto tragediją ir jo gyventojų
likimą. Ji vadinasi „Surviving
the holocaust — The Kovno
Ghetto diary”. Ją parašė bu
vęs Kauno žydų geto admi
nistracijos sekretorius Avra
ham Tory, ( Lietuvoje žinomas
kaip Avraham Golub), teisės
žinovas nepriklausomoje Lie
tuvoje, vėliau jau žinomas tei
sininkas Izraelyje. I. Medžiu
kas savo rašinyje A. Tory mi
ni net keletą kartų — jau
nuo pat Kauno geto pradžios
A. Tory išrenkamas geto se
niūnų tarybos sekretoriumi;
tai jį, pabėgusį iš likviduoja
mo Kauno geto, 1944 m. pasle
pia ir išgelbsti kunigas Bro
nius Paukštys — tuo laiku bu
vęs klebonu Kauno Švenčiau
siosios Trejybės parapijoje.
A. Tory prisiminimų knyga
— dienoraštis apie Kauno geto
yra įdomi dėl to, kad joje ap
rašyta Kauno žydų geto tra
gedija nacių okupacijos metu,
gyvenimas geto viduje, tar
pusavio santykiai, ryšiai su
vietiniais lietuviais bei jų in
teligentija. Čia pateikiama
daug įdomios medžiagos ne tik
apie Kauno, bet ir kitų Lie
tuvos miestų bei miestelių žy
dų geto administracijos laiky
seną bei veiklą nacių okupaci
jos metu Lietuvoje. Daugely
je vietų aprašoma žydų polici
ja ir geto apsauga, į kurią na
ciai pirmiausia sukvietė nuo
sovietų valdžios nukentėjusius
žydus. Pasirodo, per pirmąją
sovietų okupaciją (1940-1941)
Lietuvos žydai, kaip ir lietu
viai, taip pat stipriai nuken
tėjo nuo siautusio raudonojo
teroro ir komunistinio režimo.
Tuo laiku daugelį įžymių ir
turtingų žydų kartu su lietu
viais sovietai gyvuliniais vago
nais „pavežėjo” į Sibiro gula
gus, nemažai jų žuvo jau pa
kelyje į tremties vietas, didelė

policija, kartu su gestapu ir
lietuvių policininkais talkinin
kauja išmetant lietuvius iš jų
namų, į kuriuos atvyks ir ap
sigyvens naujakuriai vokie
čiai. Šioje akcijoje žydų poli
cininkai talkininkauja gesta
pui kaip vertėjai, nes jie gerai
moka lietuvių ir vokiečių kal
bas, lengvai susikalba su vie
tiniais gyventojais, tiksliai
perduoda gestapo nurodymus.
Gestapo pavedimu, jie dar pri
žiūri lietuvius policininkus,
kad šie nevogtų išvietinamų
žmonių daiktų. Po tos akcijos
lietuvių tarpe pasklinda kal
bos apie žydų SS ir žydų ges
tapą (p.332).
Šioje knygoje rasime daug
medžiagos apie Vilniaus ge
to ir jo administracijos veiklą.
Plačiai rašoma apie Vilniaus
žydų policiją, kuri pasižymėjo
dideliu žiaurumu ir brutalu
mu prieš savo tautos žmones.
1942 m. rudenį Vilniaus žydų
policija savo jėgomis, gesta
pui nurodžius, sušaudo apie
800 tavo tautos brolių Ašme
noje (p. 373). Jie taip pat da
lyvauja naikinant žydus Žiež
mariuose bei Paneriuose. At
vykusieji į Kauną, Vilniaus
geto žydai skundėsi Kauno
geto administracijai Vilniaus
geto policininkų elgesiu, vadi
no Vilniaus žydų geto vir
šininką Jokūbą Gensą tironu
ir prašėsi juos gelbėti nuo Vil
niaus žydų geto policininkų
bei jų žiaurumo.
Nors naciai visaip bandė vie
tinius gyventojus nuteikti
prieš žydus, tačiau daugelis
lietuvių neliko abejingi kan
kinamų žydų likimui. Vieti
niai gyventojai, sužinoję iš lie
tuvių kriminalinės policijos
apie ruošiamus susidorojimus,
perspėdavo žydus. Jausdamas
žinių nutekėjimą, gestapas
per daug nepasitikėjo lietuvių
policija ir masinėms žudy
nėms atsikviesdavo ukrainie
čių policininkus (p.356). Apla
mai vokiečiai buvo labai pikti
ant lietuvių, jog šie vengė stoti
į nacių kariuomenę ir nesu
kūrė lietuviškų SS dalinių (p.
362). Prof. Mažylis ragino žy
dus bėgti iš geto. Jis pats
išgelbėjo ne vieną naujagimį,
išduodamas gimimo liudijimą
lietuviška pavarde. Sužinojęs,
kad pirmiausia bus likviduo
tas Vilniaus, o tik paskiau
Kauno getas, prof. Mažylis
perspėjo žydų geto adminis
traciją. Ona Šimaitė sugebė
davo slapta prasigauti į getą
ir atnešti maisto, drabužių,
padėjo ne vienam pasmerkta
jam pasprukti iš geto terito
rijos su lenkišku ar lietuvišku
pasu. Ji daug nuveikė gelbė
dama žydų biblioteką, išnešPuslapyje 330 aprašomas dama vertingas knygas ir
įvykis, kai Kauno žydų geto slėpdama jas saugioje vietoje.

dalis pakliuvo į kalėjimus už
religinius ar politinius įsitiki
nimus. Turtą pasisavino ir
užgrobė tarybų valdžia bei
jos atstovai. Jau per pirmąjį
bolševikmetį Lietuvoje buvo
nacionalizuoti žydų turėti fa
brikai ir įmonės, gyvenamieji
pastatai, panaikintas žydų
bankas ir pasisavintos jame
laikytos santaupos (p. 16-17),
uždarytos žydų organizacįjos,
uždrausta spauda. Todėl nuo
sovietų nukentėjusieji žydai
atsiliepė į gestapo kvietimą
ir sutiko bendradarbiauti ko
vojant su komunizmu. Vieni
pirmųjų į gestapo organizuo
jamą žydų policiją įstojo Jo
seph Caspi (Serebrovich), Be
no Lipzer. Į sudarytą žydų
policiją buvo mobilizuoti buvę
kariai, sportininkai ir kiti jau
ni vyrai. Taip Kauno žydų
geto policininkų gretose atsi
rado nemažai žydų, tarnavu
sių Lietuvos kariuomenėje
kariais ir karininkais: tarp jų
J. Goldbergas - Lietuvos žydų
savanorių nepriklausomybės
kovų veteranų organizacijos
pirmininkas; Adolfas Bliumentalis — lakūnas, vienas
Lietuvos oro pąjėgų organi
zatorių ir įkūrėjų; Yohoshua
(Ika) Grinbergas, Yehuda Zupovitz, Michail Bramson, Pereztz Padoison, kiti karinin
kai ir kariai. Policininkų gre
tose buvo teisininkų ir kitų
profesijų atstovų.
Policininkai turėjo rangus,
atpažinimo raiščius ir kitus
ženklus, kuriuos pasigamino
vietinėse geto dirbtuvėse. Yra
žinių, kad žydų geto policinin
kai nešiojo Lietuvos kariuo
menės kepuraites su šone pri
segtomis Dovydo žvaigždėmis.
Knygoje spausdinamos kelios
geto policininkų fotografuos,
kuriose jie aiškiai dėvi kariš
kas kepuraites. Matyt norėta
istorijai palikti įrodymą, kad
žydus naikino vietiniai lietu
vių kariai, o ne naciai. A. To
ry savo prisiminimuose nuro
do, kad tuo laiku Kauno geto
žydų policijos gretose tarna
vo apie 200 vyrų (p. 76). Žy
dų policija ne tik palaikė ir
prižiūrėjo tvarką geto vidu
je, saugojo geto vartus, bet
taip pat darydavo kratas, ati
minėdavo maistą ir asmeni
nius daiktus, žiauriai mušda
vo „prasikaltusius”, vykdyda
vo egzekucijas, ieškodavo slėp
tuvėse pasislėpusių pasmerk
tųjų išvežimui į IX fortą ar ki
tas masinių žudynių vietas,
dalyvaudavo kitokiose akcijo
se. Todėl žydų policija geto
gyventojų nebuvo gerbiama.
Vėliau į policininkų gretas
gestapas priėmė žydų krimi
nalinius nusikaltėlius.

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ
ISTORIJA

Nr.7
Vilniuj užėjau pas brolį Joną. Pąjutau, kad jis ven
gia kalbėti apie mano vaikus, ypač Vytuką. Panevėžyj
pasitiko mane dukra Nįjolė, dėdės, pusseserės, svai
niai, o Vytuko nėra. Tuoj man pasidarė neramu, tuščia.
Niekas nesako, kur jis, tik šneka, painioja, neleisdami
man nė išsižioti. Pagaliau išdrįso pasakyti, kad visi 25
gimnazistai jau nuteisti, kas gavo po dešimt metų, kas
po aštuonerius. Vytautas nuteistas šešeriems metams
ir jau atsėdėjo aštuonis mėnesius.
Apsikabinau tvoros stulpą, ir toliau — nė žingsnio.
Nei šaukt, nei rėkt negalėjau. Parvedė mane namo.
Nuo tada prasidėjo mano kryžiaus keliai ir šiurpu
lingas zuikiškas gyvenimas, kuris tęsėsi iki 1952 metų
rugsėjo pirmos, kol vėl nepatekau į jų spąstus. Iki
arešto beveik penkerius metus turėjau slapstytis, bet
kur? Miškan eiti nesiryžau, nes bijojau. Sėdėt slėp
tuvėje nežinia kiek — pavojinga. Glaustis prie savųjų,
giminių — jiems nemalonumai. Juk aš — pabėgusi iš
tremties!
TARP MIRTIES IR GYVENIMO

ZOFIJA BALČIŪNIENĖ
1950 metų birželio 12-ą ketvirtą valandą ryto paža

„...Būt our flag wus štili
there...”

BALTIJOS VALSTYBIŲ VAKARAS KANADOS
SOSTINĖJE
Kanados lietuvių, latvių ir
estų bendruomenių kartu su
Baltijos valstybių ambasado
mis Kanadoje sumanymu Ottawa, Parlamento rūmuose,
trečiadienį buvo surengtas 25asis tradicinis Baltijos valsty
bių vakaras, kuriuo buvo no
rima parodyti nepriklausomų
Baltuos valstybių pasiekimus,
kuriant demokratines valsty
bes bei visuomenes, nušviesti
vidaus ir užsienio politikos
siekius, skatinti Baltuos vals
tybių ir Kanados bendradar
biavimą.
Renginyje dalyvavo Kanados
parlamento vadovas Peter
Milliken, senatoriai, Užsienio
reikalų ir tarptautinės preky
bos departamento pareigūnai,
Ottawa reziduojančio diplo
matinio korpuso nariai.
Tą pačią dieną Lietuvos am
basadorius Rimantas Šidlaus
kas interviu , CFMT Interna
tional” televizijos kanalui pri
statė Lietuvos užsienio politi
kos pagrindinius tikslus —
narystę NATO bei Europos
Sąjungoje, įvardijo ir komen
tavo šiandieninius Lietuvoje
vykstančius reiškinius.

tradicija buvo siekiama at
kreipti Kanados visuomenės
dėmesį į Baltijos valstybių
okupacijos klausimą, o taip
pat pareikšti solidarumą jų
nepriklausomybės
siekiui.
Kasmet rengiamas vakaras
sulaukdavo plataus atgarsio ir
paramos Kanados politiniuose
sluoksniuose.

VALSTIJA SUDARINĖJA
VAISTŲ ATSARGAS

1973 metais prasidėjusia

Illinois valstija jau sukau
pusi 350,000 „potassium iodide” tablečių, kurios gali ap
saugoti žmones, gyvenančius
maždaug 10 mylių atstumu
nuo branduolinės elektros
energijos jėgainės, jeigu įvyk
tų nelaimė dėl teroristų iš
puolių ar kitų priežasčių. Tab
letės kainuoja 70,000 dol., bet
sąskaitą
padengia
Exelon
Corp., kuri yra atsakinga už 6
branduolinių jėgainių darbą.
Illinois valstija atsisakė priim
ti JAV valdžios nemokamai
dalijamas tabletes, nes šiuo
būdu valstijai lieka laisvesnės
rankos koordinuoti pagalbą
avarijos atveju.

Be to, ji ragino žydus rašyti
dienoraštį, fiksuoti įvykius ir
nacių nusikaltimus, tam rei
kalui parūpindavo rašymo
priemonių ir popieriaus. Kny
goje „Surviving the holocaust
- The Kovno Ghetto diary ”
minimi ir kiti žydų gelbėtojai
— ne tik lietuviai, lenkai, bet
ir kitų tautų žmonės. Pasire
miant šioje knygoje pateiktais
faktais ir medžiaga, JAV ir
Kanadoje iškeltose bylose bu
vo įrodyta, kad buvęs Kauno
miesto meras Kazys Palčiauskas talkininkavo naciams, o
vokietis
Helmutas
Rauka
(Rauca) tarnavo gestape ir da
lyvavo žudant Lietuvos žydus.
Šių prisiminimų originalas
buvo parašytas Jidiš kalba

paties A. Tory ranka Kauno
gete. Vėliau jau Izraelyje pri
siminimai išversti į Hebru ir
1988 m. išspausdinti atskira
knyga. Netrukus prisiminimai
pasirodė ir anglų kalba. Lei
dinyje spausdinamos fotogra
fijos darytos taip pat Kauno
gete. Jas fotografavo Hirsh
Kadushin. Ši knyga mums
turėtų būti įdomi dėl apra
šomų įdomių mažai dar gir
dėtų istorinių faktų ir dėl to,
kad ji parašyta ne kokių žino
mų istorikų, praėjus daugeliui
metų po tos baisios tragedijos,
o žmogaus, kuris, gyvendamas
gete diena po dienos fiksavo ir
užrašinėjo to baisaus laikme
čio įvykius.

dino kareiviai — keturi stribai — įsakė apsirengti ir,
bjauriausiai keikdami, iš tėvų namelių Puželių kaime
nusivarė į Skaudvilės saugumą. Toks gražus buvo ry
tas. Pasodino mane kambario viduryje. Vienas sargy
binis stovėjo už lango, kitas — už durų. Lietuvis leite
nantas, bjauriai plūsdamas, klausinėjo apie kaimy
nus, pažįstamus. Kai nieko negalėjau pasakyti, spar
dė, keikė. Čia laikė iki 16 vai., paskui atvažiavo juoda
mašina ir nuvežė į Tauragės Šiūbartynę (vokiečio
Siūbarto name apačioje, rūsyje, buvo įrengtos kame
ros, o viršuje — kabinetai, kuriuose tardydavo). Iškrė
tė. Atėmė segtukus, sagas ir kt. Įgrūdo į kamerą, ku
rioje buvo Ona Tvarįjonaitė-Ivanauskienė, buvusi par
davėja (vyras — kooperatyvo pirmininkas), serganti
tuberkulioze. Vėliau sužinojau iš kitų kalinių, kad ji
buvo saugumo užverbuota. Jos vyrą betardydami už
mušė. Kameroje dar buvo Bronė Bandzinaitė nuo Ba
takių ir daugiau suimtų.
Valgyti duodavo pusryčiams duonos gabaliuką ir ar
batos. Pietums — lėkštę skystos sriubos ir silkės
galvą. Vakarienei — apie 200 g kruopų košės. Van
dens atsigerti ir nusiprausti duodavo per dieną pusę
litro. O po silkės tai norėjosi gerti. Norėjosi ir valgyti.
Tardė daugiausia naktimis. Po kelių dienų nuvedė
prie sunkvežimio ir uždengė brezentu. Ant sunk
vežimio grindų buvo pamesta šlapios žolės. Netrukus
atvedė vyriškį, kurį taip pat uždengė brezentu, o jo
vieną ranką prirakino prie mano. Brezentas skyrė

Taip su pasididžiavimu apie
Amerikos vėliavą giedama
himne, primenant, kad ir
priešų (šiuo atveju britų, kai
Amerika kovojo dėl savo ne
priklausomybės) puolimo me
tu, pro gaisrų dūmus ir sprog
menų sukeltas dulkes išdi
džiai ji plevėsavo, o tas vaiz
das įkvėpė jėgų kovoti ir lai
mėti.
Seniai tai buvo, nors dauge
lis, ypač europiečiai, sakytų,
kad Amerikoje „viskas nese
niai”, kaip ir pati valstybė,
šiemet liepos 4-ąją švenčianti
tik 226 m. nepriklausomybes
sukaktį. Antra vertus, Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tys dar kuklesnės, o mes jomis
taip džiaugiamės. Čia, ži
noma, nekalbame apie Lietu
vos valstybingumo pradžią,
kurios pirmąsias sėklas pa
bėrė karalius Mindaugas prieš
750 metų, bet apie 1918 m.
vasario 16, 1941 m. birželio
23, 1990 m. kovo 11...
Nepriklausomybės paskelbi
mas — tarsi valstybės gimimo
diena, tad nenuostabu, kad ta
data amžinai įsirėžia visų jos
piliečių atmintyje, kad jos pra
radimas lieka tarytum atvira
žaizda.
Amerikos žvaigždėtosios vė
liavos visgi svetimieji niekad
neprivertė nusileisti. Ameri
kos žemės niekuomet nepa
lietė okupanto koja. O tuo la
bai mažai pasaulio valstybių
pasigirti tegali. Bet mus, į šį
kraštą emigravusius, dažnai
stebina, kad eiliniai ameri
kiečiai nepasižymi patriotiš
kumu. Valstybinių švenčių
metu prie vieno kito pastato
suplevėsuoja vėliava, retai kas
pritaria, giedant JAV himną,
o viešos patriotizmo apraiškos
daugeliui sukelia kažkokį dro
vumą.
Visgi taip manantys labai
klysta. Jeigu pažvelgsime gi
liau, pamatysime, kad tai vie
na patriotiškiausių valstybių,
ypač, kai jai gresia pavojus ar
susiduriama su užsienio vals
tybių priešiškumu. Kaskart,
kai šio krašto kariai pasiun
čiami kovoti už demokratiją,
žmogaus teises bei laisves bet
kurioje
svetimoje
žemėje,
amerikiečiai tarytum pasi
keičia: įvairiais būdais rodo
savo pritarimą, rašo kariams
laiškus, siunčia siuntinėlius,
kiekviena vietovė prisimena,
pagerbia savuosius, kai sau
giai grįžta namo, aprauda, kai
iš tolimų šalių parsiunčiami
tik jų palaikai. Kol Amerikos
niekas neužkabina, jos gyven
tojų patriotiškumas tarytum
saugiai snūduriuoja, bet tegul
tik sąlygos pasikeičia — tas

mus, kad nematytume vienas kito. O gal pažįstami? Į
sunkvežimį sulipo ginkluoti sargybiniai, ir mašina pa
judėjo. Atvežė į Vilniaus saugumą. Pirma išvedė vy
riškį, o paskui atidengė ir mane. Dviejų mus lydėjusių
sargybinių lydima (vienas iš jų buvo stribas Vacys Or
lovas iš Adakavo, tada stribavo Skaudvilėje), išlipau iš
mašinos. Nuvarė mane į pastatą. Dar paprašiau V. Or
lovą (jį pažinojau iš anksčiau), kad pasakytų mamai,
kur aš esu, bet tas nusidavė nepažįstąs manęs ir, kaip
vėliau paaiškėjo, mamai nepasakė.
Saugume uždarė į boksą, kuriame tebuvo galima tik
stovėti. Buvo vėlus vakaras, kai išvedė iš bokso ir
■mulkiai iškratė, iščiupinėjo plaukus ir nuvedė į
požemiuose buvusią kamerą. Joje buvo trys moterys:
universiteto paskutinio kurso studentė — istorikė Ma
rytė Budriūtė, Jadzė Rudienė, trečios pavardės nepri
simenu.
Prasidėjo tardymas. Ateis, būdavo, prižiūrėtojas, ati
darys karmušką, pasakys: .Na V.” Reikia prieiti prie
durų ir pasakyti pavardę — Venskutė Zofįja. Tardyda
vo naktimis. Paleidžia prieš rytą. Vos spėjo atsigulti,
vėl kviečia. Tardė rusas, rodos, Bisiukovas. Jis labai
mušdavo: duos į pabarzdę su kumščiu, arba į veidą, —
net kraujas išsilieja. Vieną kartą taip smarkiai mušė,
kad visa apsipyliau kraujais. Buvo kruvina suknutė,
kraujo klanai ant grindų, visas veidas kruvinas. Tar
dytojas padavė laikraštį, liepė apsišluostyti Ir tardė to
liau, bjauriai keikdamas.

patriotiškumas suz>ili.,i : i
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pažeidžiama, staiga jos !r\\i ntojai — visi iki virto
patriotiškumą, kaip ir
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niai nebuvome matę. Amen
kiečiai dar kartą parode, kad
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šio krašto kasdienybę ir sventadienius. Iš tų visų dalelvcių.
tarsi įvairiaspalvių gijų. per
daugiau kaip du šimtmečius
nepriklausomo gyvenimo Ame
rika nuaudė savas- t r; ahcijas
ir valstybinių švenčiu šven
timo būdą. Gal kai kam. ypač
pirmą kartąjį patiriant, atro
do kiek keista, gal kai kas net
pasipiktina ugnies salvėmis,
sprogmenų poškėjimais, lauke
ruošiamomis vaišėmis ar iš
vykomis iš miesto. Rodos, ką
tas turi bendra su Nepriklau
somybės švente, kodėl ne pa
radai, vėliavos, patriotiškos
kalbos ir meninės programos,
pritaikytos progai.
Bet tai ir yra Amerika — ta
laisvoji šaįjs, į kurią iš viso
pasaulio veržiasi imigrantai,
ieškodami to, ką tik čia gali
rasti. Laisva šalis, laisvos ir
jos šventės, nepaisant, kiek
brangios, kiek svarbios. Juk
kur kas vertingesnis gilus, as
meniškas ir tvirtas patrio-'
tiškumas, kuris pasireiškia
nuoširdžiais darbais, negu patosiškas mojavimas vėliava ir
tušti žodžiai iš kalbėtojų tri
būnos.
Amerikos vėliava nenusilei
do ir nebuvo priversta nusi
leisti per daugiau kaip 200
metų, nenusileis ji ir dabar,
nepaisant, kiek užuominų
apie naujus teroristinius iš
puolius bei kitokius pavojus
skraido žiniasklaidoje. Gyven
dami šiame krašte, gerbkime
jo tradicijas, džiaugsmingai su
visa margąja Amerika švęs
kime jos Laisvės šventę'

Vieną dieną 11 vai. (ne naktį, kaip įprasta) pasi
šaukė mane nepažįstamas tardytojas ir bandė užver
buoti. Atnešė tris bandeles su varške, arbatos — net
seilė tįso. Ir pradėjo prašyti, kad „padėtume” jiems,
papasakočiau, ką šneka kalinės, jas paklausinėčiau
Už tai žadėjo „padėti” maistu ir kt. Griežtai atsisa
kiau. Bandė įkalbinėti. Kai nepavyko įkalbėti, kad
jiems dirbčiau, apstumdė mane ir žiauriai išstūmi iš
kabineto. Parvesta į kamerą, papasakojau apie tai sa
vo likimo draugėms. Pasirodo, ir kitoms panašiai buvo
siūlyta dirbti. Po to daugiau niekur, nei kalėjime, nei
lageryje, nebandė manęs verbuoti. Per tardymų sėdėti
leidžia ant kėdės kampučio. Kai kada pasikviesdavo
du žaliūkus vyrus, kurie nusivesdavo į kitą kamerą,
liepdavo atsigulti kniūpščiai ant ąžuolinio .suolo,
užmesdavo drėgną antklodę ir mušdavo bizūnais Iš
karto pajusdavau stiprų skausmą. Kai pradėdavau de
juoti, mušdavo per burną. Paskui smūgių nejausda
vau, pasidarydavo kažkaip saldu širdyje. Stipriu ran
kų smūgiai tik krinta, tik krinta ant bejėgės mer
gaitės. Smūgių kiekis priklausydavo nuo tardytojo
nuotaikos. Bizūnais kapojo keturias naktis Kai pirmą
kartą vedė į egzekucijos kambarį, buvo ramiau, nes
nežinojau, ko ten veda. O paskiau širdis sudrebėdavo,
kai privesdavo prie to kambario durų
Dieną miegoti neleidžia, o naktimis egzekucija, tar
dymai. Išmokome miegoti stovėdamos, net vaikščio
damos.
Bus daugiau
i
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SENATORIUS PAS OMAHOS LIETUVIUS
Birželio 23 d., po Mišių,
Omahos šv. Antano parapi
jos svetainėje įvyko Lietuvių
Bendruomenės narių susirin
kimas, kuriame dalyvavo Ne
braskos valstijos senatorius
Benjamin Nelson. Jis atvyko
savo iniciatyva, norėdamas
susitikti ir susipažinti su Lie
tuvai Bendruomenės nariais,
už kerių siekius jis balsavo
JAV Sei ate.
Senatorių gražiai pristatė
Omahos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Danguolė
Antanėlytė-Hanson. Šiuo me
tu senatorius ruošiasi kelio
nei po Europą. Žada aplan
kyti Rusiją, Estiją ir Latviją.
Gaila, kad neteks būti Lietu
voje. Jam rūpi Baltijos šalių
stojimo į NATO klausimas,
kovos su terorizmu problemos
Baltijos valstybėse ir Rusijoje,
Labai didelį dėmesį žada skir
ti prekybinių ryšių plėtimui.
Kiek žinoma, liepos 4-6 d.
vyks visų, į NATO norinčių
stoti Baltijos grupės valsty
bių ministrų pirmininkų su
sitikimas. Iš JAV vyksta pen
ki senatoriai. Pirmą dieną jie
susitiks su Baltijos valstybių
prezidentais, kurių tarpe bus
ir Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. Vėliau susitiks

su ministrais pirmininkais,
kurių tarpe bus ir Lietuvos
ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas Matyt ši
kelionė senatoriui suteiks ži
nių apie Lietuvą, sužinos jos
siekius ir susipažins su vals
tybės vadovais.
Senatoriui buvo pateikta
daug klausimų apie politinę
padėtį, NATO
problemas,
Karaliaučiaus kraštą, primin
ta ir dalelė Lietuvos istorijos;
į klausimus jis stengėsi atsa
kyti.
Buvo padėkota už jo inicia
tyvą, pateiktą informaciją ir
norą pabendrauti. Ypač dė
kingi, kad balsavo už „Lais
vės sutvirtinimo aktą”, kuria
me išreiškė paramą NATO
plėtrai artimiausiu metu. Ti
kimės, kad Lietuva greitu lai
ku taps NATO nare.
Malonu, kad senatorius po
kelionės žada vėl atvykti pas
mus ir pasidalinti mintimis
bei patirtais įspūdžiais.

Kartu buvo atvykę televizi
jos laidų korespondentai, fil
mavo susitikimą, kurį buvo
galima matyti vakarinių žinių
laidoje.
Po susitikimo senatorius
buvo pavaišintas.
R. Talžūnienė

Bernardo Brazdžionio vardo lit. mokyklos, San Diego, Calif., pirmųjų mokslo metų užbaigtuvėse, gegužės 25 d.
vykusiose Gražinos ir Virgio Grinių sodyboje. Mokyklos vedėja Dalytė Lovett (B. Brazdžionio anūkė) sėdi prie
kyje su mokiniais; stovi (iš kairės): kopirm. Simona Valančiūtė-Kaušas, Jūra Liutkutė Nukuto ir Gražina Gri
nienė.

VALIO! VALIO! SAN DIEGO!
San Diego Bernardo Braz
džionio lituanistinė mokyklė
lė iškilmingai ir sėkmingai už
baigė pirmus mokslo metus.
Užbaigtuves suruošė Gražina
ir Vygis Griniai savo nuosta
bioje sodyboje „Quinta Encantada”, šeštadienį, gegužės 25
d. Oficialioje programos dalyje
sveikinimo žodį tarė tėvų ko
miteto pirmininkė Gražina
Grinienė, įteikdama visom
mokytojom po dovanėlę. Šiuo
laiku mokytojauja: Rasa Asnauskaitė — suaugusių klasė,
Audra Avižonienė — tautinių

šokių klasė, Nida Brinkytė- go LB apylinkės pirmininkas
Rice — darželis; Austė Kuolai- Saulius Lišauskas. Ta proga
tė — kiškiukų, Laura Lišaus- ir pažymėta Dalytės Brazkienė — tautodailė, Dalytė džionytės-Lovett 12 metų mo
Lovett — kiškiukų, Rita Mi kytojavimo Los Angeles litua
sevičienė 5-ta ir 6-ta klasė, nistinėje mokykloje. JAV LB
Jūra Liutkutė-Nukuto — 2-ra Švietimo
tarybos
žymenį,
klasė ir Simona Valančiūtė- Švietimo pirmininkės Dalilės
Kaušas — dainavimas. Mo Polikaitienės vardu įteikė
kyklos direktorės Dalytė Braz- San Diego LB pirmininkas
džionytė-Lovett ir Simona Va Saulius Lišauskas. Su padė
lančiūtė-Kaušas sveikino vi kos žodžiu ir dovanėle buvo
sus mokinius bei tėvelius, pasveikinta San Diego Lietu
(teikdamos kievienam moki vių klubo pirmininkė Julie
niui diplomą. Visų vardu pa Benedict, kuri yra pastovi
dėkos žodį tiek mokytojoms, mokyklėlės globėju. Julie pas
tiek mokiniams tarė San Die tangų dėka, mokyklėlė gavo

Allied Gardens centro patal
pas pamokoms. Julie nepra
leidžia nei vienos pamokos
ar mokyklėlės renginio. Mo
kyklėlę lanko jos anūkė Francesca. Po programos buvo už
kandžiai, žaidimai ir tėvelių
pokalbiai.
San Diego Bernardo Braz
džionio lituanistinės mokyk
los atidarymas įvyko 2001 m.
rugsėjo 22 d. Atidaryme daly
vavo poetas Bernardas Braz
džionis, JAV LB Švietimo ta
rybos pirmininkė Dalilė Poli
kaitienė, JAV LB Vakarų apy
gardos
pirmininkė Angelė
Nelsienė, San Diego LB pirmi
ninkas Algis Bačanskas, San
Diego tautinių šokių ansamb
lio „Jūra” vadovas Stasys Mi
lašius ir daug kitų mielų sve
čių, rėmėjų. Metų bėgyje kei
tėsi mokiniai ir mokytojos.
Veikė kiškiai, darželis, 1-6
klasės ir vaikų bei suaugusių
grupės. Prie akademinių pa
mokų buvo dėstomi tautiniai
šokiai, dainavimas ir tauto
dailė. 2002 sausio 26 d. mo
kyklėlė susilaukė garbingų
svečių iš Lietuvos. Tai buvo
Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministerįjos pava
duotojas Evaldas Ignatavičius
ir delegatai Meilūnas, Kerušauskas ir Šiaudvytis. Jie
atvežė Lietuvos Respublikos
prezidento Valdo Adamkaus
sveikinimus, lietuviškų knygų
ir gintaro dovanėlę. Šios dele

gacijos apsilankymą vaizdžiai
aprašė „San Diego Union-Tribune”. Šios reklamos dėka,
susidarė antra suaugusių lie
tuvių kalbos mokinių grupė.
Nors šių metų mokslo metai
pasibaigė, jau vyksta ruošos
darbai ateinantiems metams.
Ruošiamas mokyklėlės aplink
raštis, kuris bus išsiųstas va
sarai įpusėjus. Patalpose ru
dens semestrui jau užsakytos.
Dalytė Lovett ir Jūra Nuku
to užsiregistravę dalyvauti
mokytojų suvažiavime rugpjū
čio mėnesį Dainavoje.
Lituanistinės mokyklos mo
kiniai bei mokytojos ir tėve
liai aktyviai dalyvauja ir rė
mė visus šio® apylinkės lietu
viškus renginius. Jie gražiai
pasirodė
Nepriklausomybės
šventėje. Linksmai visi daly
vavome margučių dažymo ren
ginyje. Jie žaviai atliko Moti
nos dienos programą savo dai
nomis ir eilėraščiais. Čia pa
sirodė ir „Trijų mamyčių” vie
netas, kurios savo dainelę
skyrė visoms lietuvėms mo
čiutėms. Dainavo Ritą Čeponienė, Beata Evans ir Aušra
Vabalienė. Sutinkame šį gra
žų jaunimą Lietuvių klubo ir
Lietuvių Bendruomenės posė
džiuose ir renginiuose. Skati
name visus tėvelius aktyviau
įsijungti į San Diego lietuvių
veiklą. Iki malonaus pasima
tymo.
Giedrė Milašienė

Archeologiniai radiniai keičia
Vilniaus istorijos datas
Atkelta iš 1 psl.

Spaudos konferencijoje daly
vavusi Valstybinės paminklo
saugos komisijos pirmininkė
Gražina Drėmaitė pasidžiau
gė, kad Gedimino prospekto
kultūrinio sluoksnio sargyboje
stovi Lietuvos istorijos institu
tas ir palinkėjo archeologams
padorumo.
Užbaigus šios teritorijos ar
cheologinius tyrimus, įverti
nus radinius, bus ruošiamos
rekomendacijos, kaip suderin
ti miesto plėtros ir paveldo iš
saugojimo interesus, gal net
bus siūloma pakoreguoti pro

Nebraska valstijos senatorius Benjamin Nelson su Omahos Lietuvių
Bendruomenės apylinkės pirmininke Danguole Antanėlyte-Hanson.

PASLAUGOS
AUIUMOHi JQ NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS BRAU IMAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS |
GREIT PARDUODA

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr
Aukse S Kane kalba lietuviškai.

KRANK ZAPOUS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION

____ Landmark
properties
Bus.

773-229-8761

Res.

708425-7160
Mobil 773-590-0205

Pager 630-314-4330

M

RIMAS STANKUS
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių (rengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters".plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas Tunu darbo draudimą.

S. Benetis, tel. 630-241-1912

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

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

IŠNUOMOJA

Turtu Čikagos miesto leidimą

Šalia Harlem Avė.
išnuomojamas
vienas
garantuotai ir sąžiningai
kambarys su baldais Kaina
773-779-3313
$3(X). Tel. 708-476-1184,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Zita.
SIŪLO DARBĄ

Dirbu užmiestyje

Dirbu greitai,

Window VVashers Needed!
40,000 per year We need 100 crews.
No exp necessary Will train Mušt
have valid driver's license and transportation Mušt be fluent in English.
L A McMahon Window VVasning
Chicago and Milvvaukee area

fet. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1.500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

Intermodal
Trucktng Co. High Pay — Home
Every night VVeekend work available 2 years Ettperience Mušt
read and wnte English & have

888-663-4553 or
708-728-1507.

cleanCD L

Caregiver wanted
Need capeable female for live-in, full
time job lo care for disabled woman
Mušt commumcate in English and
need iransfering skills Some lifting
Call 773-935-8074 or 773-394-8829.

[

ĮVAIRUS
4 th of July Greetings to all of our
customers from

Cravvford Satisage Co., Ine.
1310 S. Pulaski, Chicago, IL
773-277-3095
„Everything fresh as a daisy"

Reikalingas Žmogus, galintis
remontuoti namus ir butus: lubas,
grindis, sienas ir santechniką.
Atlyginimas $10 į vai.

Tel. 773-719-4142, Paulius.

O jeigu paaiškės, kati tų in
teresų suderinti neįmanoma,
ar bus iš viso atsisakyta pože
minių automobilių aikštelių
po Gedimino prospektu ir gre
timose teritorijose? J šį Eltos
klausimą buvo atsakyta: taip.
Tačiau Vilniaus savivaldybei
atstovavusi mero patarėja Da
lia Bardauskienė išreiškė vil
tį. jog taip neatsitiks, jog in
teresus suderinti pavyks. Ji
taip pat pageidavo, kad ne
būtų nepagrįstų reikalavimų,
ir pabrėžė, kad statybos darbų
stabdyti negalima.
(Eita)

Dėl nuosavybės teisių
konservatoriai ragina kreiptis į teismą
Atkelta iš 1 psl.
komplikuoti padėtį itin su
dėtingoje ir jautrioje nuosa
vybės teisių į nekilnojamąjį
turtą atkūrimo srityje”. „Sie
kimas nacionalizuoti nekilno
jamąjį turtą, paminant Kon
stitucijos garantuotą nuosa
vybės teisę, yra tiesioginis
teisinės valstybės ir Lietuvos
visuomenės pamatų griovi
mas” rašoma TSLK pareiš
kime.
Ypač neteisinga ir nemora
lia konservatoriai laiko dabar
svarstomų pataisų nuostatą,
kuria kompensacijos už nekil
nojamąjį turtą būtent pasi
priešinimo dalyviams, politi
niams kaliniams ir tremti
niams nukeliamos keleriems
metams. Anot pareiškimo,
kurį pasirašė TSLK pirminin
kas Vytautas Landsbergis,
„dvelkia neapykanta ir panie
ka tiems, kurie drįso prie
šintis sovietinei okupacijai bei
komunistinių
kolaborantų
tvarkai ir aukojo savo gyve

nimą Tėvynės laisvei”.
Konservatoriai apgailestau

ja, kad pragaištingai agitacijai
ir naudos pagundai pasiduoda
sugrąžintų ir grąžintinų namų
nuomininkai ir mano, kad
toks problemos sprendimo bū
das tik dar labiau supainios
žmonių santykius daugeliui
metų, nes primena sovietinius
pasinaudojimus apiplėšiant
tremiamą kaimyną.
Konservatorių prezidiumas
kviečia nuomininkus teisingai
ir objektyviai vertinti soviet
mečio primestą padėtį, nepa
siduoti „pseudolyderių” egois
tinei ir melagingai įtakai, iš
naujo kiršinančiai žmonių
grupes bei pabrėžia, kad nuo
mininkų interesai negali būti
išspręsti kitų bendrapiliečių
sąskaita. „Šių pagrįstų in
teresų sprendimą turi užtik
rinti valstybė, t.y. nedelsiant
skirti reikiamas lėšas ir toliau
vykdyti realią nuomininkų
aprūpinimo butais programą”,
pabrėžiama TSLK pareiškime.

Tautininkai ragina atšaukti
sienos sutartį su Rusįja
Atkelta iš 1 psl.

Owner Operatore.

jektą.

krašto ir dabartinės Lietuvos
teritorijos” parengimas, kuris
galiotų tik iki Karaliaučiaus
krašto statusą ir jo suvereną
nustatysiančios tarptautinės
konferencįjos.
Tautininkų įsitikinimu, Lie
tuvos Seimo neapgalvotai pa
tvirtintos sutarties dėl sienos
su Rusijos Karaliaučiaus sriti
mi įteisinimas reikštų ir „ga
lutinį teisinį baltiškojo Kara
liaučiaus krašto atidavimą

Rusįjai su visokiais pavojais
ne vien Lietuvai, bet ir visai
Europai”.
1997 metais Maskvoje tuo
metinių Lietuvos ir Rusijos
prezidentų Algirdo Brazausko
ir Boris Jelcin pasirašytą sau
sumos ir sienos sutarčių
pluoštą Lietuvos Seimas pa
tvirtino dar 1999-siais, tačiau
Rusįjos parlamentarai nuolat
randa politinių priežasčių
atidėti ratifikavimą Valstybės
Dūmoje.

* Seimas priėmė Gyven
toju pąjamų mokesčio įs
tatymą. Nuo 2003 m. sausio 1
d. neapmokestinamas mini
mumas bus didinamas nuo
250 iki 290 litų ir taikomės
papildomas
neapmokestina
mas dydis tėvams, turintiems
vaikų. Tėvams, auginantiems
3 ir daugiau vaikų iki 18 me
tų, bus taikomas 430 litų ne
apmokestinamųjų pajamų dy
dis, o už ketvirtą bei kiekvie
ną paskesnį vaiką jis bus didi
namas 46 litais. I grupės inva
lidams neapmokestinamų pa
jamų dydis sudarys 430 litų,
II grupės invalidams — 380,
litų per mėnesį.
(BNS)
* Iš tarnybos prokuratū
roje, pačiam prašant, atleis
tas Vilniuje pėsčiųjų perėjoje
savo automobiliu moterį parbloškęs Generalinės prokura
tūros prokuroras, kovo 11-sios
akto signataras Egidijus Bič
kauskas. Nors E. Bičkausko
kraujo, paimto tuoj po avari
jos, tyrimo oficialios išvados
dar nėra pateiktos Vilniaus
kelių policijai, tačiau dien
raštis sužinojo, jog buvo aptik
ta 0.53 promilės alkoholio. Tai
— lengvas girtumo laipsnis.
Leistina norma vairuotojui
yra 0.4 promilės. Jei teismo
ekspertai nustatys nors ir leng
vų moters kūno sužalojimų,
avarijos kaltininkui gresia
baudžiamoji byla.
(BNS)
* Siekiant įdiegti Lietu
voje naują atrankos į karo
tarnybą pagal sveikatos būklę
sistemą, vietoj dabar veikian
čių 50 šauktinių medicinos ek
spertizės komisįjų, palaips
niui steigiant karo prievolės
centrus, ateityje nuolat dirbs
tik 4 gydytojų komisijos. ibns»

* Valstybinė kainu ir
energetikos kontrolės ko
misija antradienį pagaliau
patvirtino viršutines dujų pa
skirstymo ir perdavimo kainų
ribas 2002-2004 metams. Pa
gal jas paskaičiuotos naujos
dujų kainos vartotojams įsi
galios ne vėliau kaip nuo 2003
metų sausio.
* „Jeigu artimiausiu me
tu man atsitiks kas nors
netikėta (nelaimė, pasikėsi
nimas, ar panašiai), šio įvykio
užsakovu prašau -laikyti Sei
mo narį Viktorą Uspaskichą”,
tai buvusi Kauno mokesčių in
spekcijos vadovė Virginija Žuromskaitė raštu pareiškė Lie
tuvos generaliniam prokuro
rui Antanui Klimavičiui bei
Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto pirmininkui Aloyzui
Sakalui. Prieš penkis mėne
sius V. Žuromskaitė buvo at
leista iš darbo.
(LR, Elta)
* III Lietuvos tautinėje
olimpiadoje medalius iško
vojo 43 miestų ir rajonų bei
užsienio komandų sportinin
kai. Didžiausią medalių kolek
ciją susikrovė Kauno koman
da, laimėjusi 37 aukso, 42 si
dabro ir 39 bronzos medalius.
Nedaug nuo jų atsiliko Vil
niaus (33 aukso, 28 sidabro,
27 bronzos) bei Šiaulių (33,
19, 21) sportininkai. Iš užsie
nio lietuvių sėkmingiausiai
pasirodė Kanados komanda,
pelniusi 2 aukso ir 1 bronzos
medalį. 1 aukso ir 2 sidabro
apdovanojimus iškovojo JAV
atletai, po 2 sidabro bei 1
bronzos medalį laimėjo Latvi
jos ir Didžiosios Britanijos
sportininkai.

Birželio 29 dieną, eidamas 70-uosius
metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė
garsus Lietuvos aktorius Amas Rosenas. Per visą savo kūrybinį kelią nuo
1956-ųjų A. Rosenas suvaidino per
100 vaidmenų, įgarsino daugiau kaip
1,000 kino filmų, įrašė kelias poezi
jos plokšteles, parengė 7 skaitovų
programas. G. Svitojaus (Elta) nuotr.

* Trečiajame tarptauti
niame Baltijos reklamos
festivalyje „Golden Hammer”
Lietuvos atstovai pelnė du ap
dovanojimus — abu jie buvo
įteikti reklamos agentūrai
„Brand Sellers DDB Vilnius”.
Festivalio vertinimo komisijai
reklamos agentūros iš 13 vals
tybių šešiose festivalio katego
rijose pateikė 582 darbus. Fes
tivalyje dalyvavo reklamos kū
rėjai iš Latvijos, Lietuvos, Es
tijos, Baltarusijos, Ukrainos,
Lenkijos, Rumunijos, Suomi
jos, Vengrijos, Ispanijos, Itali
jos, Čekijos.
(BNS)
* Kelionių agentūros per
pirmąjį pusmetį skaičiuoja
geresnius rezultatus — gausė
jo tiek verslo, tiek poilsio ke
liautojų, o į Lietuvą atvyko
daugiau užsieniečių. Gauses
nius poilsiautojų srautus skai
čiuoja ir Lietuvos kurortai.
(BNS)

Prie parduodamos
Kauno elektrinės —
pirkėjų eilė

Atkelta iš 1 psl.
mažesnis kaip 150 min. litų
įstatinis kapitalas ir ne ma
žesnė nei 250 min. litų metų
apyvarta.
Privatizuojama elektrinė
yra bendrovės „Kauno energi
ja" filialas, jos balansinė vertė
— daugiau kaip 100 min. litų.
85.21 proc. „Kauno energijos”
akcijų priklauso Kauno savi
valdybei.

Birželio 28-30 dienomis Šiauliuose buvo surengta III Lietuvos tautinė olim
piada, tęsianti 1938 metais pradėtą valstybės sporto tradiciją. Varžybose
rungtyniavo apie 2,000 sportininkų, kurie išsiaiškino prizininkus 22 sporto
šakų varžybose
Tomo K«pofi»unElt»> nuotr

t*

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

2002 METŲ

/

LIEPOS MĖN.
7 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuo
se.
makaronus, sumažinti karštį
— PLC gegužinė 12 vai. p.p.
po keptuve, uždengti ir pama
PLC sodelyje.
žu virti, retkarčiais pamai
13 d., šeštadienį — „Sietu
šant, kol skystis susigers į or
vos” skautininkių draugovės
zo makaronus ir daržovės bus
šeimų metinė gegužinė PLC,
minkštos — maždaug 20 min.
Lemonte. Pradžia 12 vai. p.p.
*Orzo makaroniukai yra ry
14 d., sekmadienį — Arki
žių grūdų formos, tik žymiai
vysk. Jurgio Matulaičio pa
didesni.
skelbimo palaimintuoju pami
MĖLYNIŲ PYRAGĖLIS
nėjimas. Sv. Mišios 10:30 vai.
3/4 puod. sviesto ar margarino r. Švč. M. Marijos Gimimo pa
1/2 puod. ir 2 puod. miltų
rapijos bažnyčioje. Tuoj po Mi
1/4 puod. šviesiai rudo cuk šių minėjimas parapijos salė
raus (tvirtai suspausto puode
je.
lyje)
— Amerikos lietuvių Tauti
1/4 šaukštelio maltų cinamo nės sąjungos Čikagos skyriaus
nų
metinė gegužinė Ateitininkų
2 ir 1/2 šaukštelio kilimo
namų ąžuolyne, Lemonte.
miltelių (baking powder)
21 d., sekmadienį — Ang
1 ir 1/2 šaukštelio tarkuotos lijos lietuvių gegužinė Šaulių
citrinos žievelės (tik geltonoji namuose.
dalis)
— ALIAS - Amerikos Lietu
1/2 šaukštelio druskos
vių inžinierių ir architektų s1/2 puod. balto cukraus
gos metinė gegužinė Michia2 kiaušiniai
na, MI.
1/2 puod. pieno
25 d., ketvirtadienį —
2 dėžutės po 6 uncijas kiekvie Koncertas Marųuette parke
na šviežių mėlynių (maždaug prie Dariaus-Girėno paminklo
3 puod.)
7 vai. vak.
Įkaitinti orkaitę iki 350
28 d., sekmadienį —
laipsnių F; 9 colių skersmens „Draugo” dienraščio metinė
su išimamu dugnu keptuvą gegužinė Marijonų vienuolyno
ištepti. Sumaišyti 1/2 puod.
sodelyje prie „Draugo”.
miltų su cinamonais ir rudu
cukrumi. Įmaišyti ištirpintą
RUGPJŪČIO MĖN.
margariną. Sumaigyti pirštai,
kol pasidarys stambūs tru
1-4 d., savaitgalį — Lietu
pinėliai; padėti atskirai. Dube vos Vyčių 89-sis metinis suvanyje sumaišyti likusius miltus žiavimas/seimas Congress Pla
su kilimo milteliais, citrinos za viešbutyje, Čikagoje.
žievele, druska; mažesniame
4 d., sekmadienį — Vytau
dubenyje išplakti likusį mar
to Didžiojo šaulių rinktinės
gariną su baltu cukrumi, kol
gegužinė Šaulių namuose.
bus purus, įplakti kiaušinius,
11 d., sekmadienį — Venesudėti miltų mišinį ir pieną.
zuelos lietuvių draugijos ge
Atsargiai įmaišyti į tešlą 2
gužinė Šaulių namuose. Pra
puod. mėlynių, sukrėsti į pa
džia 12 vai. p.p.
ruoštą keptuvą ir išlyginti.
— JAV LB Vidurio Vakarų
Ant viršaus vienodai užberti
apygardos gegužinė 12 vai. p.
likusias mėlynes, ant jų — pa
p. PLC sodelyje, Lemonte.
ruoštus trupinėlius. Kepti 50— JAV LB Waukegan/Lake
60 min. Išėmus iš orkaitės,
County apylinkės metinė ge
apie 20 minučių palaukti, kol
gužinė 12 vai. p.p. „Half Day
šiek tiek atvės, po to atidaryti Forest Preserve” parke, pavė
keptuvo šonus, pyragėlį išimti
sinėje „A”, Halfday, IL.
ir atvėsinti.
17 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
MORKUTĖS SU
GRAIKIŠKAIS RIEŠUTAIS
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
3 šaukštai sviesto arba marga namuose nuo 1-4 v. p.p.
18 d.,
sekmadienį
—
rino
ALTo Čikagos skyriaus ge
1 plonai supjaustytas svogū
gužinė Ateitininkų namuose,
nas
Lemonte.
1 skiltelė sukapoto česnako
22 d., ketvirtadienį —
1/2 šaukštelio džiovintų čiob
Koncertas Marųuette parke
relių (thyme)
prie Dariaus-Girėno paminklo
1/2 šaukštelio druskos
7 v.v.
1/4 šaukštelio maitų pipirų
25 d., sekmadienį — Illi
2 svarai mažų, paruoštų mornois
Lietuvių respublikonų ly
kučių (baby carrots)
gos
metinė
gegužinė Pasaulio
2 šaukštai (suspausti) tamsiai
lietuvių
centre,
Lemonte. Pra
rudo cukraus
1/2 puod. kapotų graikiškųjų
riešutų (walnuts)
2 šaukštai kapotų petražolių
Didelėje keptuvėje ištirpinti
sviestą, sudėti svogūnus, čes
naką, čiobrelius, druską ir pi
pirus, pakepinti, kol svogūnas
suminkštės (apie 3 min.).
Įmaišyti morkutes ir cukrų,
sumažinti temperatūrą ir pa
virinti, retkarčiais pamaišant,
kol
morkų tės
suminkštės
(apie 20-30 min.). Sudėti rie
šutus, pakaitinti, kol morkutės bus geltonai-rudos (apie
10 min.). Sudėti į dubenėlį,
apibarstyti kapotomis petra
žolėmis.
Paruošia

ITALIŠKAS VIŠČIUKAS
1/4 puod. miltų
8 viščiuko šlaunelės (tik vir
šutinė dalis), be odos
1 šaukštas alyvuogių aliejaus
1 nedidelis svogūnas, sukapo
tas
1 skardinukė (16 uncijų) su
trintų (crushed) pomidorų
2 skiltelės česnako, susmul
kintos
1 puod. pjaustytų šviežių gry
bų
1 žaliasis pipiras, supjaustytas
ruoželiais
1/3 puod. raudono vyno
2 šaukštai šviežio baziliko ar
ba 2 šaukšteliai džiovinto
3/4 šaukštelio druskos
1/4 šaukštelio maltų pipirų
Pavolioti vištienos gabalus
miltuose ir apkepti aliejuje,
kol gražiai paruduos (apie 3
min. kiekvieną pusę). Išimti
vištieną. Sumažinus karštį į
tuos pačius riebalus sudėti
svogūną, česnaką, maždaug
1/4 puod. pomidorų ir pavirin
ti 5-6 min. Sudėti grybus,
žaliuosius pipirus, baziliką,
druską, maltus pipirus, vyną
ir likusius pomidorus. Užvi
rinti, tuomet sudėti viščiuką,
uždengti, sumažinti tempera
tūrą ir pavirinti apie 30-35
min., kol vištiena bus visiškai
minkšta. Patiekti į stalą su
virtais ilgaisiais makaronais
(spaghetti).

VASARIŠKAS VAISIŲ
DESERTAS
2 svarai įvairių vasaros vai
sių: persikų, nektarinų, sly
vų
1/2 ir 1 šaukštas cukraus
1/4 puod. miltų
1 dėželė paruoštos biskvitams
tešlos, pvz. „Hungry Jack”
(paprastai dėželėje yra 8 bis
kvitai)
1 šaukštas ištirpinto sviesto
ar margarino
Įkaitinti orkaitę iki 375
laipsnių F. Ištepti 2 litrų dy
džio keptuvą. Supjaustyti vai
sius maždaug 1/2 colio dydžio
skiltelėmis, sudėti į dubenį,
užberti 1/2 puod. cukraus, mil
tus ir sumaišyti. Palaikyti
apie 10 min., kol iš vaisių pra
dės tekėti sultys.
Sukrėsti vaisius į paruoštą
keptuvą, kepti 30 min., kol
pradės burbuliuoti. Išimti kep
tuvą iš orkaitės; padidinti
temperatūrą iki 400 laipsnių
F, biskvitus išimti iš dėželės ir
išdėstyti vienodais nuotoliais
ant karštų vaisių. Biskvitų
viršų patepti tirpintu sviestu
ir apibarstyti 1 šaukštu cuk
raus. Kepti 15 min., kol tešla
bus iškepusi ir gražiai paruda
vusi. Truputį atvėsinti, prieš
patiekiant į stalą.

ORZO MAKARONIUKAI
SU PIPIRAIS
2 šaukštai sviesto arba marga
rino
1 raudonas ar žalias pipiras,
supjaustytas nedideliais ketvirtainiukais (apie 1 puod. pa
ruošto)
1/2 puod. sukapoto svogūno
1 skiltelė smulkiai kapoto čes
nako
1/2 šaukštelio džiovinto bazili
ko (basil)
1/2 šaukštelio druskos
1/4 šaukštelio maltų pipirų
2 ir 1/2 puod. vištienos sulti
nio
1 puod. nevirtų orzo makaro
nų*
Didelėje keptuvėje ištirpyti
sviestą, sudėti pipirų ketvirtainiukus, svogūnus, česnaką,
baziliką, druską, maltus pipi
rus. Pakepinti, kol pipirai ir
svogūnai pradės minkštėti
(apie 2 min.). Įmaišyti vištie
nos sultinį, užvirinti, supilti

Adelė

džia 12 vai.
— Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės gegužinė žurnalui
„Trimitas” paremti. 12 vai. p.
p. Šaulių namuose
RUGSĖJO MĖN.
1 d., sekmadienį — JAV
LB Lemonto apylinkės metinė
gegužinė 12 vai. p.p. PLC, Le
monte.
6 - 8 d., savaitgalį — San
taros-Šviesos 49-asis suvažia
vimas Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte.
8 d., sekmadienį — Tautos
šventė Šaulių namuose.
— PLC sezono atidarymasteatras „Žaltvykslė” 12 vai.
p.p.
14 d. šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
15 d., sekmadienį — Zarasiškių klubo gegužinė 1 v. p.p.
Šaulių namuose.
—
PLC gegužinė 12 vai.
p.p. PLC sodelyje, Lemonte.
22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak
Country Club laukuose.
— Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus moterų gildijos ru
dens programa — „Treasured
Keepsakes” — senienų įkaina
vimas ir priešpiečiai muzie
jaus „Gintaro” kambaryje.
29 d., sekmadienį — Iš
kilmingas metinis „Draugo”
pokylis „Sabre Room” pokylių
salėje, 8900 West 95 Street,
Hickory Hills, IL.

tauto Didžiojo šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė šaulių namuose.
24 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo metinis narių
susirinkimas 1 vai. p.p. Šau
lių namuose.
26 d., šeštadienį — LFK
„Lituanica” 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia
6:30 v.v.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p.p. „Concorde
Banąuets”, 20922 N. Rand
Rd., Kildeer, IL.
26 ir 27 d. savaitgalį —
Ateities akademinis savaitga
lis Ateitininkų namuose, Le
monte.
LAPKRIČIO MĖN.

3 d., sekmadienį —Vėlinių
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų
sklypų savininkų draugija,
garbės sargyboje dalyvaujant
šauliams ir ramovėnams.
— Koncertas 12 vai. p.p.
PLC Lietuvių fondo salėje, Le
monte.
7 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose.
9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių
centre, Lemonte.
10 d., sekmadienį —Tau
— Šakiečių klubo gegužinė ragės lietuvių klubo metinis
narių susirinkimas Šaulių na
12 vai. p.p. Šaulių namuose.
muose.
— JAV LB Lemonto apylin
SPALIO MĖN.
kės iškilmingi pietūs 12 vai.
5 d., šeštadienį — Draugo p.p. PLC, Lemonte.
16 d., šeštadienį — „Sietu
fondo suvažiavimas Jaunimo
vos” skautininkių ir vyr. skau
centre. Pradžia 9 vai. r.
6 d., sekmadienį — Suval čių dr-vės sueiga Ateitininkų
kiečių draugijos gegužinė Šau namuose nuo 1-4 v. p.p.
17 d., sekmadienį — PLC
lių namuose. Pradžia 12 vai.
Madų paroda 12 vai. p.p.
p.p.
23 d., šeštadienį — Lietu
— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis vių Operos metinis pokylispokylis Oak Lawn Hilton po koncertas Jaunimo centre.
kylių salėje, 9400 S. Cicero Pradžia 7 vai. vak.
24 d., sekmadienį — Lie
Avė., Oak Lawn, IL. Pradžia 1
tuvos Kariuomenės šventė
vai. p.p.
— Palaimintojo Jurgio Ma Šaulių namuose.
— Kanklių koncertas Jauni
tulaičio misijos Pabendravimo
mo
centre 3 vai. p.p. Rengia
pietūs 12 vai. p.p. PLC, Le
LB
Kultūros
taryba.
monte.
13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na
GRUODŽIO MĖN.
rių susirinkimas Šaulių na
muose.
1 d., sekmadienį — Mažo
19 d., šeštadienį — Lietu sios Lietuvos Rezistencinio są
vos Dukterų draugijos
Ru jūdžio ruošiamas Tilžės Akto
dens pokylis Jaunimo centre.
paskelbimo 84-sios sukakties
— „Sietuvos” skautininkių minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių
ir vyr. skaučių dr-vės sueiga namuose, Čikagoje.
— Jaunimo centro 45-sis su
Ateitininkų namuose nuo 1kaktuvinis pokylis 3 vai. p.p.
4v. p.p.
20 d., sekmadienį — Vy J.C. didžiojoje salėje.
6 d., penktadienį — „Lie
tuvos Vaikų vilties” Šampano
vakaras. Rengia Gražina ir
Jim Liautaud.
7 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje”. Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų
taryba.
7 ir 8 d., savaitgalį —

•Šiuo metu McDonalds res
toranėliai yra pasklidę beveik
po visą planetą, bet jie dar ne
tokie seni — pirmasis McDo
nalds restoranas buvo atidary
tas 1955 m. Dės Plaines, Illi
nois.
•Mikrobangės
krosnelės
pirmą kartą rinkoje pasirodė
1950 metais, bet pradžioje ne
buvo per daug populiarios ir
dėl aukštų kainų, ir dėl varto
tojų nepasitikėjimo.

DRAUGAS, 2002 m. liepos 3 d., trečiadienis

RENGINIAI ČIKAGOJE

Trijų rūšių lietuviško sūrio - „Rokiškio”, Baltų" ir „Utenos" galite įsigyti
šiose parduotuvėse: „Joe & Franka Deli" (7147 S. Archer, Chicago, IL, ir
8749 S. Rldgeland, Oak Lawn, IL) bei „Baltic Bakery" (4627 S. Hermitage, Chicago, IL). Šie sūriai - puikūs pieno produktai, pasižymintys savi
tu skoniu, tinka picoms, sumuštiniams, kepsniams pagardinti, salotoms
ir užkandžiams ruošti

Kalėdinė mugė PLC Didžiojoje
salėje.

13 d., penktadienį — Tra
dicinis Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Metų žmo
gaus” pokylis Balzeko muzie
juje.
14 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių
namuose.
31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naųjųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.
— Naųjųjų metų sutikimas

5

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. birželio 12
d. Berlin, Maryland, mirė mūsų brangus Tėvas, Senelis,
Prosenelis ir Uošvis.

A.fA.
Rašytojas JURGIS JANKUS
Gimė Lietuvoje 1906 m. liepos 27 d. 1950 m. atvažia
vęs į JAV gyveno Rochester, New York, nuo 1993 m. iki
1998 m. Detroit, Michigan ir paskutiniuosius metus
Ocean City, Maryland.
Nuliūdę liko: sūnus Almis ir marti Jeanne, vaikaičiai
Nathan su šeima, Darius su žmona, vaikaitė Kotryna;
sūnus Saulius ir marti Dorothy, vaikaičiai Robertas ir
Rena su šeimomis ir Christopher; marti Danutė, vai
kaičiai Viktė, Kristė ir Paulius su šeimomis ir Rima bei
kiti giminės Lietuvoje ir JAV.
A.a. Jurgis Jankus bus laidojamas šeštadienį, liepos
20 d. Rochester N.Y., Holy Sepulchre kapinėse prie
žmonos Kotrynos. Šv. Mišios bus atnašaujamos 11:00
v.r. Šv. Jurgio bažnyčioje, 545 Hudson Avė., Rochester,
N.Y. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima
Lietuvos rašytojų draugija yra sutikusi priimti aukas,
jei kas norėtų prisidėti prie vėliausiai užbaigtos knygos
„Pušis” išleidimo. Aukas siųsti: Lietuvių rašytojų draugi
ja (Lithuanian Writers Association) vardu c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr., Oak Lavvn, IL 604534509.

A. t A.
JUSTAS MERKELIS
Mirė 2002 m. liepos 1 d. sulaukęs 75 metų.
Gyveno Brighton Park, Chicago, IL.
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 54
metus.
Nuliūdę liko: žmona Teresė, dukros Aurelija Keefner
su šeima ir Vilija su vyru Eddie Walz ir šeima, 5 anūkai;
sesuo Zosė Pranckūnienė su šeima, gyvenanti Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos IftEjlijiu
2 v. p.p. iki 8 v.v.Model laidojimo namuose, 5725 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL.
Laidotuvės penktadienį, liepos 5 d. Iš laidojimo namų
9:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
5

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Model FH. Tel. 773-767-4730.

A. t A.
ZITA KEVALAITYTĖ
VISOCKIENĖ
Mirė 2002 m. liepos 1 d. 9:30 v.v. sulaukusi 80 m.
Gyveno Čikagoje, Ashburn apylinkėje.
Gimė Kaune.
Nuliūdę liko: duktė Gaida Visockis, brolis Modestas
Kevalaitis.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, liepos 3 d. nuo 4
vai. p.p. iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont,
IL. Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šermenyse.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus (800) 994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
JOSEPHINE (JUZEFAI)
BAKŠIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ČESIŲ su
šeima, o taip pat dukrą IRENĄ su šeima.

K.O.F. draugai

Šaulių namuose.

— Naųjųjų metų sutikimas
PLC didžiojoje salėje, Lemon
te.

DRAUGA" atminkime savo testamente.

t
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DRAUGAS, 2002 m. liepos 3 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
A+A muzikas Aleksan
dras Kučiūnas atsiskyrė su
šiuo pasauliu liepos 2 d., 9 vai.
ryte, Hinsdale miestelio ligo
ninėje. Jis buvo š.m. balandžio
mėn. sulaukęs 88 metų am
žiaus.
Liepos 4-ąją, JAV neprik
lausomybės dieną, ketvirta
dienį, ,,Draugas” nedirbs. Šį
trečiadienį išleisime penkta
dienio, liepos 5 d., numerį, o
penktadienį išleisime liepos 6
d., šeštadienio, numerį.
Liepos 18-20 d. atsidūrę
Čikagos centre esančioje
Daley Plaza, pakliūsite į ma
žą Illinois valstijos mugę (Illi
nois State Fair), kur ne tik
bus pardavinėjamos įvairios
žemės ūkio gėrybės, bet ir
vyks karnavalas, pyragų val
gymo konkursas, gros muzika
ir kt. Liepos 18-19 d. mugė
vyks nuo 11 val.r. iki 7 val.v.,
liepos 20 d. - nuo 11 val.r. iki
2 val.p.p. Daugiau žinių tel.
312-744-3315 arba internete

www.cityofchicago.org I
specialevents
Karštą vasaros
dieną
sunku pasiekti Michigan
ežerą? Juk atsivėsinti galite
ir šalia savo namų esančiuose
parkuose, kur įrengti įvairiau
si vandens dušai, purškiančios srovės ir kriokliai. Viskas
padaryta taip, kad vaikams
maudytis ir žaisti yra saugu, o
suaugusiems sugalvota įvairių
užsiėmimų. Visi vandens par
kai, veikiantys kasdien nuo 11
val.r. iki 8 vai., yra nemoka
mi. Štai keletas adresų:
Adams Park (1919 N. Seminary Avė.), Archer Park (4901 S.
Kilbourn Avė.), Graver Park
(1518 W. 102nd Place), Hale
Park (6258 W. 62nd Street),
McKinley Park (2210 W.
Pershing Road), Piotrovvski
Park (4247 W. 31st Street),
Portage Park (4100 N. Long
Avė.), Riis Park (6100 W. Fullerton), River Park (5100 N.
Francisco
Avė.),
Wilson
(Frank J.) Park (6430 N. Mil
vvaukee) ir kt.

LB Lemonto apylinkės
socialinių reikalų skyrius
kviečia į išvyką laivu! Plauk
sime Čikagos upe, miesto
centre aiškinant apie miesto
architektūrą ir istoriją. Liepos
18 d., ketvirtadienį, autobusas
išvyksta iš Pasaulio lietuvių
centro 8:45 val.r., grįžta apie 1
val.p.p. Vietų užsakymas tel.
630-243-0791 arba 708-3460756.
Židinio pamaldos - rožinis
ir šv. Mišios - vyks šį šešta
dienį, liepos-6 d., 4 val.p.p. Tė
vų jėzuitų koplyčioje prie Jau
nimo centro. Visi nuoširdžiai
kviečiami.
Gardaus kugelio, dešrų
su kopūstais ir kitų skanu
mynų bus smagioje vasaros
gegužinėje, kurią liepos 7 d.,
šį sekmadienį, 12 val.v. ruošia
Pasaulio lietuvių centro rengi
nių komitetas. Bus geros mu
zikos, gros Stasės Jagminie
nės vadovaujama „Tėviškės”
kapela. Karštą vasaros dieną
malonu praleisti vešlių me
džių pavėsyje!
Vytauto Didžiojo Šaulių
rinktinė šį sekmadienį, liepos
7 d., 12 vai. Šaulių namuose,
2417 W. 43rd Str., ruošia ge
gužinę. Gros ir dainuos Algi
mantas Bamiškis, veiks ba
ras, bus įvairaus maisto, „lai
mės šulinys”. Salė - gerai vė
sinama. Visi kviečiami pasi
linksminti ir pailsėti.
Ar nenorėtumėte pamaty
ti filmą „Harry Potter” ne
kino teatre, bet parke, sėdė
dami ant žolės ar patogios su
lankstomos kėdelės gaubiant
gaiviam žalumynų orui? Visą
vasarą saulei nusileidus kino
filmai bus rodomi Čikagos ir
apylinkių parkuose. Vaikų ir
suaugusių mėgstamas „Harry
Potter” bus demonstruojamas
rugpjūčio 1 d. Chopin Parke
(3420 N. Long Avė.; 312-7427606). Kitų filmų tvarkaraštį
gali sužinoti tel. 312-742-play
(arba užsisakyti lankstinuką)
arba
internete
www.chicagoparkdistrict.com

..Draugo” redakcijoje. Iš kairės: Mindaugas Baukus, Cicero LB valdybos
pirmininkas, „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, geologas dr.
Algirdas Misiūnas.
Jono Kuprio nuotr.

Laisvalaikis

„Draugo" rėmėjai

Jei mėgstate sodinti au
galus ir esate laisvi ketvirta
dienio vakarais, dalyvaukite
Lincoln Parko gėlių soduose
(Lincoln Park Conservatory,
2391 N. Stockton Dr.) rengia
mose paskaitose, praktiniuo
se sodinimo užsiėmimuose ir
ekskursijose.
Susitikimai
vyksta kas antrą mėnesio ket
virtadienį. Daugiau informaci
jos apie paskaitas tel. 773883-7275, apie Lincoln Parko
oranžeriją - tel. 312-742-7736.

Marija Mikeliunas, gyve
nanti Michigan City, IN, pratęsdama prenumeratą, „Drau
go” iždą praturtino 50 dol. au
ka. Labai jums ačiū!
Veronika Pleskus, gyve
nanti St. Pete Beach, FL, pra
tęsdamas
prenumeratą,
„Draugą” parėmė 50 dol. au
ka. Esame labai dėkingi!
Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjunga „Draugo” dien
raštį parėmė 100 dol. auka.
Tariame nuoširdų ačiū!
Petras Dirda, gyvenantis
Oak Lawn, IL, grąžindamas
„Draugo” pokylio laimėjimo
bilietėlius, mūsų laikraščio
paramai paskyrė 40 dol. Labai
jums dėkojame!
Eugenija Liaugaudas, iš
Parsippany, NJ, pratęsdamas
prenumertą, „Draugui” paau
kojo 50 dol. Ačiū už paramą!
Vytenis Lietuvninkas, iš
Chicago, IL, pratęsdamas pre
numeratą, „Draugo” dienraš
čio iždą praturtino 100 dol.
auka. Dėkojame už dėmesį lie
tuviškai spaudai!

PONIA GENUTE,
ATSILIEPKITE!
Š. m. balandžio 13 d. iš Kau
no per Amsterdamą j Čikagą
atskridau su moteriške vardu
Genutė. Ji skrido į svečius pas
brolį. Aš - pas gimines. Ir beskubedamos nesuspėjome pa
sikeisti telefonų numeriais. O
taip norėjome toliau bendrau
ti. Ponia Genute, jeigu mane
prisimenate, mano vardas Te
resė, būkit maloni paskam
binkite tel. 630-879-9220. La
bai lauksiu.

TAUTOS FONDO DARBAI.
JIE PALIEČIA MUS VISUS
Birželio 29 d. įprastoje čikagiškių lietuvių susibūrimo
vietoje - „Seklyčioje” buvo
pristatyta monografija „Tau
tos fondas. 1943-2002". Jos
pristatyme dalyvavo TF gar
bės pirmininkas Juozas Gied
raitis, TF valdybos pirminin
kas Algis Vedeckas ir TF tary
bos vicepirmininkas Pranas
Povilaitis. Algis Vedeckas per
skaitė Pauliaus Jurkaus
žodį, kuriame autorius aptaria
ką tik „Draugo” spaustuvėje
atspausdintą knygą „Tautos
fondas. 1943-2002".
Ant stalo ilsis raudona kny
ga. Storulė — 480 puslapių.
Jos viršelyje auksinėm spal
vom įrašyti tik du žodžiai —
„Tautos fondas”.
Pradžioje dėmesio nekreipi.
Tegu tik ilsis ir man netrukdo.
Bet neiškenti — atskleidi ti
tulinį puslapį. Puslapio liniuoti apvadai, įrašai dviem kal
bom: lietuvių ir anglų. Vytis.
New York.
Ir tas raitelis — Vytis jau
tave paliečia. Verti knygos
puslapius. Juk čia Lietuvos
okupacijų istorija.
Kuriasi
VLIKas. Prasideda Lietuvos
vadavimas iš visų vergijų ir
negandų. Reikia lėšų! Štai lyg
iš pasakų krašto ateina už
burtas „Tautos fondas”.
Tai mūsų vargo, nelaimių,
baisių persekiojimų metai, bet
visa dabar praeitis. Istorija.
Bet buvo toks Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas.
Jis pradėjo veikti 1943 m.
Jam reikėjo lėšų. Pradžioje jas
telkė finansų komisija. Bet
Lietuvą vėl okupavo Sovietų
sąjunga. VLIKas persikėlė į
užsienį, pradžioje į Vokietiją,
paskui į JAV. Čia Tautos fon
das pradeda savo istoriją. Jis
telkia lėšas VLIKo veiklai.
Lietuva savo nepriklauso
mybę atkūrė 1990 m. kovo 11
d. Tuo baigėsi Tautos fondo to
kios veiklos laikotarpis, nes jo

pagrindinis tikslas buvo at
gauti Lietuvos nepriklausomy
bę. Tačiau Tautos fondo žmo
nės jautė, kad jų misija dar
nebaigta — Lietuva turės
tvarkytis, sukurti demokrati
nę valstybę.
VLIKo veiklai finansuoti
Tautos fondas buvo išleidęs
keletą milijonų dolerių. Savo
aruoduose dar turėjo lėšų. Tai
fondas tik persiorganizavo ir
toliau tęsė savo veiklą.
Ir šis fondo sprendimas buvo
sėkmingas.
Lietuva turėjo
augti, kurti naujas mokyklas,
padėti jaunimui. Taip Tautos
fondui reikėjo plėsti veiklą,
padėti Lietuvai įtvirtinti de
mokratiją,
auginti naujus
žmones. Iš fondo planų, sie
kimų ir darbų pasidarė jau
įvairūs skyriai, susiformavo ir
ši stora, daug apimanti knyga.
Renkas redaktoriai
talkininkai
Tautos fondo įvairiais reika
lais buvo rašoma spaudoje,
diskutuojama susirinkimuose.
Fondo vadovybė apsisprendė
už knygos išleidimą. Tuoj ir
buvo pakviesta žymi žurna
listė Salomėja Narkėliūnaitė.
Jai talkino Vida Marija Peni
kienė, Antanas Sabalis.
Salomėja
Narkėliūnaitė
greit mirė, savo darbų net neįpusėjusi. Tautos fondo vado
vybė ieškojo, kas galėtų ap
siimti ir iki galo baigti šį
darbą. Tai atlikti sutiko prity
ręs žurnalistas Kęstutis K.
Miklas.
Savo naujo darbo jis griebėsi
labai uoliai. Vertė lapas po
lapo: atbaigė, kas Narkėliūnaitės buvo pradėta ir nebaig
ta, ir pats rinko, organizavo,
rašė, kol buvo viskas padary
ta.
Tekstą rinko Dalia Bulvičiūtė, Marta Palienė, Monika
Paulavičiūtė.
Spausdino
„Draugo” spaustuvė, Chicago,
IL.

PAVARGAU BEGYVENDAMAS IR
BEKLAUSYDAMAS PROTO
Liepos 1 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte, IL, vyko Lie
tuvos krikščionių demokratų
rėmėjų susirinkimas - pokal
bis apie krikščioniškąją de
mokratiją, išsiplėtęs iki bend
ros Lietuvos politinės situaci
jos aptarimo. Buvo paliesta
prezidento
šią
žiemą
ir
busimųjų savivaldybių rin
kimų
tema,
atsigrįžta
į
praeitį, į krikščioniškosios de
mokratijos išeivijoje istorijos
peripetijas. Trisdešimties da
lyvių būryje galima buvo ma
tyti ir svečių: garbės konsulas
Vaclovas Kleiza su žmona,
mons. Alfonsas Svarinskas,
taip pat Čikagoje viešintys
Tautos fondo vadovai - Juozas
Giedraitis, TF atstovaujantis
Ūkininkų sąjungai, ir Algis
Vedeckas,
atstovaujantis
krikščionims
demokratams.
Svečiu save įvardijo ir inž. An
tanas Rudis, bet, matyt, tik
todėl, kad pastarąjį dešimt
metį atitolo nuo krikščionių
demokratų veiklos. Jis yra bu
vęs aktyvus šios politinės or
ganizacijos ne tik narys, bet ir
vadovas. Susirinkimą organi
zavo ir vedė Krikščionių de
mokratų sambūrio vadovas
Jonas
Pabedinskas,
kuris
prieš pradėdamas renginį pa
sidžiaugė, kad šis sambūris
turi nusipelniusių žmonių:
pasveikino Mariją Remienę,
Lietuvos valstybės apdova
notą Gedimino ordinu, dr. Ka
zimierą Ambrozaitį ir inž. Pi
lypą Narutį, apdovanotus Vy
čio kryžiaus ordinais.
Susirinkimas
prasidėjo
faons. A. Svarinsko invokacįja
ir Jono Pabedinsko pranešimu
apie krikščionių demokratų
Lietuvoje padėtį. Prelegentas
davė pastarųjų kelerių metų
šio politinio judėjimo raidą ir

bandė įspėti nesėkmių prie
žastis. Kaip žinoma, šiuo metu
egzistuoja net trys krikščio
niškajai demokratijai atsto
vaujantys vienetai: Lietuvos
krikščionys demokratai, kurie
susidarė susijungus Krikščio
nių demokratų partijai (tradi
ciškai vadinamai Algirdo Sau
dargo partija) ir Krikščionių
demokratų sąjungai (vadovau
jamai dr. Kazio Bobelio); nuo
Krikščionių demokratų parti
jos atskilęs jaunų inteligentų
sparnas (protestavęs prieš
nedemokratiškus
reiškinius
partijoje) - Modernieji krikš
čionys demokratai ir neseniai
užsiregistravusi Krikščioniš
kosios demokratijos partija,
kurią sudaro nepritariantys
Krikščionių demokratų parti
jos susijungimui su neskaitlin
ga dr. K. Bobelio organizacija.
Jono Pabedinsko pranešimą
pateiksime spaudai vėliau, o
šį kartą pacituosime tik jame
pateiktus pasiūlymus visiems
krikščionims
demokratams;
„mesti savanaudiškumą ir
dirbti dėl bendrų ir svarbiau
sių siekių, vertinti krašto bal
suotojų galimybes, atsikratyti
diktatūrinio elgesio, gerinti
savo įvaizdį, nedergti vieni
kitų, nepasilikti Vilniaus elitizmo nusiteikime ir suprasti,
kad tik pakliuvus į valdžią
galima įvykdytisavo planus”.
Po to pristatyti naujai su
sikūrusią partįją, vadovau
jamą Ignaco Uždavinio, buvo
pakviestas inž. Pilypas Naru
tis. Trumpai perbėgęs akad. Z.
Zinkevičiaus
vadovavimo
LKDP laikotarpi, j*8 įvertinoji
teigiamai, bet suabejojo, ar šį
garbųjį mokslininką vertėjo
velti į politiką. Ta pačia tema
kalbėjo ir mons. A. Svarins
kas, kuris buvo vienas iš nau-

KALENDORIU8
Liepos 3 d.: Šv. Tomas, apaš
talas; Anatolijus, Leonas, Liudmina,
Rytis, Vaidilas.
Liepos 4 d.: Aldis, Berta, Birutė,
Elzbieta, Gedgailė, Malvina, Skalvis,
Teodoras, Ulrikas. JAV nepriklauso
mybės diena (1776 m.).

Skelbimai
SDNOKMhB

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skeraai gatvės nuo „Draugo”)
TeL 773-284-0100.

TeL 830-267-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

Po knygos „Tautos fondas” pristatymo „Seklyčioje” (sėdi): TF garbės pir
mininkas Juozas Giedraitis ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Mari-'
ja Remienė; stovi iš kairės: TF valdybos pirmininkas Algis Vedeckas ir TF
tarybos vicepirmininkas bei atstovas Illinois Pranas Povilaitis.

Knyga pareikalavo daug
įvairių darbų darbelių. Kiek
čia nuotraukų, rėmų, rėmelių,
visokiausių parašų. Kiek daug
aukotojų, jų lėšų. Ir-visa turi
būti tvarkingai surinkta. Ir
kiek nuotraukų! Šimtai!
Perskleiskime turinį
Pirmiausia aprašoma Tau
tos fondo veikla su VLIKu.
Toji veikla tęsėsi 48 metus.
Veiklą su VLIKu aprašo nau
jas skyrius: jo veikla Lietu
voje, Vokietijoje, Amerikoje.
VLIKas baigia savo darbą.
Tautos fondo įstatai, Didžiojo
New Yorko Tautos fondo dar
buotojai, Tautos fondo talki
ninkai, įgaliotiniai ir atsto
vybės, Tautos fondo atstovy
bės ir įgaliotiniai kituose kraš
tuose, aprašomi Tautos fondo
metiniai susirinkimai, Tautos
fondo didieji darbai, informa
cija pasauliui ir Lietuvai; Tau
tos fondo leidiniai, radijo prog
ramos, „Gyvoji istorija”, para
ma Lietuvos švietimui, mo
kyklos statyba Lavoriškėse,
Lietuvos mokyklų įdukrinijosios partijos steigėjų. Krikš
čionių demokratų ir konserva
torių partijų skilinėjimus jis
grindė pašaliniu poveikiu ir
priminė paskutinio KGB vado
Eismunto pažadą visus su
skaldyti. Natūralu, kad mon
sinjoras, turintis kalbėtojo do
vaną, neapsiribojo tik šia
tema. Kliuvo visiems - sa
viems ir svetimiems. Jo kalba,
kaip paprastai, buvo labai
vaizdinga. Vieną iš to vakaro
perliukų užsirašiau; „Iš supu
vusio
komunistinio
kelmo
išaugo daug atžalų”. Taip jis
apibūdino naująją valdžią.
Viktoras Naudžius, pakvies
tas pristatyti moderniuosius
krikščionis demokratus, ryž
tingai stojo jaunųjų pusėje ir
baigė savo pasisakymą gana
kategoriškai: „Artimiausioje
ateityje reiktų laukti, kad da
lis užsispyrusiųjų senesniosios
kartos krikščionių demokratų
pasitrauks ir užleis vietą jau
niems politikams. Jaunųjų,
kurių turi kiekviena iš trijų
partijų, grupės greičiau tarpu
savyje susitars. Ateitis jų ran

mas. Konkursai jaunimui, pa
rama spaudai, iš veikėjų pri
siminimų; Tautos fondo finan
sai, aukos; įamžinti Tautos
fonde, sąrašas net 18 pusla
pių, organizacijos — Tautos
fondo narės — 4 psl.; rėmėjų
albumas.
Užskleidžiant šios knygos
puslapius Kęstutis K. Miklas
aprašo žurnalistę Salomėją
Narkėliūnaitę. Ji gimė 1920
m. spalio 7 d. Mirė 2000 m.
gegužės 30 d.
Užskleidus knygą
Kai užskleidi knygą, per
žvelgęs daugybę antraščių,
nuotraukų nuotraukas, su rė
meliais, be jų; kai pamatai au
kotojų sąrašus, jų suaukotas
sumas, tada pajunti: kokia čia
didelė meilė Lietuvai. Ir veidų
veidai vėl vaidenasi, vėl ant
raštės ir žodžiai, ir ta didelė
meilė.
Ir džiaugies, kad tiek meilės
daug, kad esi ne vienas. Visi,
visi myli Lietuvą, visi jai au
kojasi ir jai aukoja!
kose. Ir Lietuvos jaunimo bei
inteligentijos simpatijos yra jų
pusėje. Manau, kad už 3—4
metų krikščionys demokratai
gal ir bus vieningi, nes nebe
bus dabartinių vadų”.
Diskusijose
kalbėjusiųjų
buvo daug, kaip ir nuomonių.
„Krikščionys demokratai turi
gerų žmonių, pakanka sme
genų, bet jie neturi gerų va
dovų, kurie juos sujungtų”, Juozo Giedraičio pastebėji
mas. Algis Vedeckas: „Kiek
viena grupė turi savo tiesos.
Yra pažiūrų skirtumų, bet gal
galima būtų, kaip prieškario
laikais, sudaryti savotišką fe
deraciją, kur būtų pirminin
kaujama rotacijos būdu. Mes
neturime teisės jų mokyti ir
kritikuoti, nes patys čia ne
mokėjome sugyventi”. Anta
nas Rudis: „Tarp lietuvių
krikščionių demokratų yra
daug nekrikščionių ir nedemokratų. Lietuva turi šalia
vokiečių krikščionių demok
ratų pavyzdį, gaila, kad ne
pasinaudoja jų gera patirtimi.
Konradas Adenaueris buvo

6247 8. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitiz@aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki S v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijoa šeštadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulash Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Ta knyga ir turi šią didelę
prasmę. Ji pilna optimizmo,
drąsos, kvietimo visus į darbą.
Tik per mus Lietuva stiprės,
išliks ateičiai kaip graži, tvir
ta demokratinė valstybė.
Tai yra didelė prasmė ir gy
venti, ir Lietuvos labui dirbti.
Taip ėjo kartų kartos, savo
meile apglėbusios Lietuvą.
Todėl šią knygą su džiaugs
mu imi į rankas ir ją vartai,
vartai, nes ji ateina į kiekvie
no širdį, ateina ir kalba, kalba
— Lietuva tėvynė mūsų.

Paulius Jurkus
vienas iš tų, kurie sukūrė po
kario Europą”. Dr. Petras Ki
sielius: „Gero žodžio visoms
grupėms gaila. Jie turi moky
tis išlaukti”. Dr. Kazys Ambrozaitis: „Norint laimėti, rei
kia išmokti dirbti”.
Kalbėjo Juozas Končius,
Vladas Sinkus, dr. Jonas
Šalna. Baigdamas Jonas Pa
bedinskas konstatavo: „Jeigu
čia tiek skirtingų nuomonių,
ar mes turime teisę reikalauti
vieningos nuomonės iš Lietu
vos kolegų?” O užbaigti pasa
kojimą apie susibūrimą Ateiti
ninkų namuose reiktų atviru
klausimu, nes geriausio recep
to, kaip Lietuvoje tvarkytis
krikščionims
demokratams,
nerasta. Lietuvių krikščionių
demokratų sąjungos išeivijoje
generalinis sekretorius Pra
nas Povilaitis pacitavo rašy
tojo Jurgio Gliaudos žodžius:
„Pavargau begyvendamas ir
beklausydamas proto... Kiek
viena grupė turi ką nors sim
patinga, bet kaip suderinti
skirtingas nuomones?”
Audronė V. Škiudaitė

Liepos 1 d. Ateitininkų salė buvo pilna. Čia vyko krikščionių demokratų rėmėjų susirinkimas. Nuotr. priekyje
(iš kairės): dr. Petras Kisielius, Juozas Končius, Vladas Sinkus, prel. Ignas Urbonas ir prel. Alfonsas Svarins
kas.

