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Lietuvos rinkos
žinovai numato
tolesnį JAV dolerio
silpnėjimą
Skautai: pranešimas
apie „Pasakų šalies”
stovyklą Rakė;
„Draugystės tilto”
stovykla Dainavoje.
2 psl.

Ar nereikėtų
persvarstyti Lietuvos
valstybės švenčių, klausia vedamajame
Bronius Nainys;
JAV LB Kultūros
tarybos projektą
„Lietuvių pėdsakais
Amerikoje” įgyvendinant.
3 psl.

Naujienas iš Auksučių
ūkio perduoda lietuvių
viešnia iš Amerikos;
„Šeimininkių kertelėje”
- užkandžiai ir salotos.
4 psl.

Po senąjį ir naująjį
Žemgalos kraštą
Latvijoje pasidairius.

5 psl.
Petras Petrutis ragina
ruoštis Dariaus ir Girėno
skrydžio 70-mečiui;
įspūdžiai iš Lietuvių
Tautinės sąjungos
gegužinės; kviečia
Čikagos ir apylinkių
vandens parkai.
6 psl.

* Krepšininkas Artūras
Karnišovas Ispanijos krepši
nio klubą „FC Barcelona” in
formavo apie savo pasitrauki
mą iš krepšinio. 31 metų 204
cm ūgio puolėjo žaidimas ne
patenkino ir klubo trenerių,
kurie nusprendė nepratęsti
sutarties su A. Karnišovu.
* Krepšininkas Darius
Songaila pirmadienį per pir
mąsias NBA vasaros stovyklos
Bostone rungtynes su „New
Jersey Nets” krepšininkais
„Boston Celtics” komandai
pelnė 7 taškus. Pradiniame
penkete rungtynes pradėjęs
24 metų 206 cm ūgio puolėjas
iš Lietuvos žaidė 28 min.
* Pasaulio paprastų šaš
kių kadetų (iki 16 metų ir
jaunesni) vicečempione mergi
nų varžybose tapo šiaulietė Si
mona Kulakauskaitė.

* EK žinovai palankiai
įvertino užkrečiamųjų ligų
kontrolę ir profilaktiką Lietu
voje.
* Kauno apskrities tar
nautojai ruošiasi streikui.
* Seimo pirmininko pa
siūlytas partijų susitarimas
bus pasirašomas be opozicijos.
* Sostinės savivaldybė
paskelbė kovą Vilniuje ne
legaliai dirbantiems gidams.
* Rengdamasi narystei
ES, Lietuva šiemet atliko 80
proc. planuotų darbų.
* JAV prezidentas pri
statė naują valstybinio sau
gumo planą.
* Ispanijoje suimti trys
įtariami „ai Qaeda” nariai.

Lietuvos rinkos specialistai
spėja, kad artimiausiu metu
JAV doleris silpnės, o euras
kils. Tačiau pirmadienį euro
kursui susilyginus su doleriu,
Lietuvos verslininkai per daug
padėties nedramatina, o kai
kurios bendrovės iš dolerio
nuosmukio sugebėjo ir neblo
gai uždirbti, rašo dienraštis
„Verslo žinios”.
Pirmadienį euro vertė pa
siekė 1.0025 dolerio.
Vilniaus banko prezidento
patarėjas Gitanas Nausėda
mano, kad sugriautas inves
tuotojų pasitikėjimas JAV ak
cijų rinka dar ilgokai atsilieps
dolerio nenaudai. „Doleris ga
lėtų atsigauti nebent tuomet,
jei investuotojai noriai pirktų
JAV akcijų už dolerius. Arti
miausiais metais tokia per
spektyva mažai tikėtina”, sa
kė G. Nausėda.
Nukelta į 5 psl.

Pateikta paraiška
„Lietuvos dujų” '
pardavimo konkursui
Rusijos
susivienijimas
„Gazprom” ir didžiausia dujų
importuotoja į Lietuvą ben
drovė „Dujotekana” antradienį
pateikė pirminę paraišką da
lyvauti 34 proc. dujų ben
drovės akcijų pardavimo kon
kurse, patvirtino „Dujotekanos” generalinis direktorius
Raimundas Paliukas. Doku
mentus Turto fondui jis pa
teikė kartu su „Gazprom” dujų
tiekimo ir realizavimo valdy
bos viršininko pavaduotoju
Vladimir Obuchov.
Pasak R. Paliuko, „Gazprom”
ir „Dujotekana” kurs susivie
nijimą, jei „Lietuvos dujų”
privatizavimo komisija pripa
žins abi įmones atitinkančias
konkurso reikalavimus. Susi
vienijimą jos turės sukurti iki
rugsėjo 11-osios, kai baigsis
pirminių konkursinių pasiūly
mų priėmimas.
Trečdalis „Lietuvos dujų”
akcijų bus parduodama dujų
tiekėjui, kuris turi gamtinių
dujų išteklius Nukelta Į 5 psl

JAV
Vašingtonas. JAV Senatas
balsavo už tai, kad būtų per
žiūrėta JAV korporacijų finan
sinės atskaitomybės praktika
ir imtasi priemonių patraukti
baudžiamojon
atsakomybėn
firmų vadovus bei valdytojus
už investuotojų bei tarnautojų
klaidinimą. Respublikonai pri
tarė demokratų siūlymui po
virtinės skandalų, susįjusių su
tokių firmų kaip ,„WorldCom”
ir „Enron” finansinėmis atas
kaitomis. Demokratai taip pat
pasiūlė sudaryti nepriklauso
mą stebėtojų tarybą, kuri nu
statytų ir įdiegtų praktikoje
atskaitomybės etikos normas
bei finansinės informacijos at
virumo reikalavimus.

JAV prezidentas George
W. Bush pažadėjo konsultuo
tis su sąjungininkais dėl toles
nio karo su terorizmu kurso.
Tuo tarpu Europoje ir kituose
pasaulio regionuose didėja su
sirūpinimas, kad Vašingtonas
gali imtis vienašališkų veiks
mų. JAV sąjungininkai vis
griežčiau kritikuoja JAV pla-

Tikimasi Lietuvos, NATO,
Rusijos ir ES ryšių

Ekskursijoje po praėjusių šimtmečių Vilnių dalyvavo sostinės meras Artūras Zuokas (kairėje) ir premjeras Al
girdas Brazauskas (dešinėje).
Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr.

Vilniaus centre archeologai rado
žmonių kapavietę
Vis daugiau Vilniaus istori Vakarus”. Tačiau, pasak ar
jos paslapčių atskleidžian- cheologo, kūnai buvo palaidoti
čiame Gedimino prospekte ar ne bažnyčios teritorijoje.
cheologai aptiko jau aštuonias
L. Kvizikevičiaus teigimu,
žmonių kapavietes.
„po 1799 metų caro įsakymo,
Archeologai priešais buvusį draudžiančio laidoti žmones
„Vilniaus” kino teatrą, pirmi bažnyčių šventoriuje, pra
niais
duomenimis, atkasė sidėjo naujas kąoinių kūrimo
karstuose palaidotų 6 suaugu etapas”.
siųjų žmonių palaikus. Dar
Archeologams palaikai „di
dviejų žmonių griaučiai rasti delio įspūdžio” nepadarė. L.
be karstų, išbarstyti nedide Kvizikevičius ir R. Jarockis
liame plote. Tyrėjų vertini sutartinai teigė, jog kapa
mu, žmonės palaidoti 18-tojo- vietės nėra labai senos. „Jei
19-tojo amžių sandūroje.
jos būtų 15 amžiaus — tada
„Neatmetame galimybės, kitas reikalas”, sakė archeolo
kad tai gali būti per Tado Kos gai.
ciuškos sukilimą 1794 metais
Netoli kapaviečių archeolo
žuvę žmonės, o gal ir vėliau”, gai taip pat aptiko 17 amžiaus
sakė archeologas Linas Kvizi- medinio pastato liekanas bei
kevičius.
koklinę krosnį. Archeologai
Šią prielaidą sustiprina tai, spėja, kad pastatas buvo sude
kad viename iš karstų buvo gintas 1655 metais, rusų ka
rasta kulka. Atidengus tris riuomenei nusiaubus Vilnių.
karstus, paaiškėjo, jog juose
Archeologai aptiko daug
palaidoti vyrai.
juos sudominusių radinių: T.
Archeologas Romas Jarockis Vrublevskio gatvėje buvo at
teigė, kad „palaikai palaidoti kastas 19 amžiaus vandentie
pagal krikščioniškus papro kio katilas, statinių liekanos,
čius — galva į Rytus arba į
Nukelta į 5 psl.

nūs panaudoti karinę jėga sie
kiant nuo valdžios Irake nuša
linti Saddam Hussein režimą.

Čia stovėjo World Trade Center.
New York. Trumpa, bet iš
kilminga ceremonįja World
Trade Center dangoraižių
nuolaužų palaidojimo vietoje
pirmadienį
buvo
oficialiai
baigti žuvusiųjų palaikų ir
kaltinamųjų įrodymų paieškos
darbai. Nuolaužų laidojimo
aikštelėje New York’o Staten
Island vykusioje ceremonįjoje
dalyvavo žuvusių žmonių arti
mieji. Po rugsėjo ll-osios ata-

kos sugriuvusių dangoraižių
vietoje pradėjus griuvėsių va
lymo operaciją, Staten Island
buvo vėl atidarytas sąvarty
nas, kuriame vyko tiek fiziš
kai, tiek psichologiškai itin
sunki palaikų bei daiktų pa
ieška ir nuolaužų rūšiavimas.
Per 10 mėnesių į sąvartyną
sunkvežimiais suvežta beveik
2 mln. tonų nuolaužų iš vadi
namojo Epicentro. Deja, į dan
goraižius įsirėžusių lėktuvų
juodosios dėžės nebuvo rastos
— neaptikta nė vienos jų deta
lės ar nuolaužos.

New York’o policįjos parei
gūnai gali boti dislokuoti pen
kiose valstybėse įgyvendinant
didelio užmojo planą suteikti
šio miesto policijos pajėgoms
galimybę kovoti su terorizmu
visame pasaulyje. Šis departa
mentas norėtų dislokuoti savo
policininkus Londone, Toron
te, Prancūzijos Liono mieste,
kuriame įsikūręs Interpol’as,
taip pat iki šiol nenumaty
tuose Izraelio ir Vokietįjos
miestuose. Vienas užsienyje
dirbsiančių pareigūnų uždavi
nių turėtų būti žvalgybos duo
menų rinkimas.

H

EUROPA

Į

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair

Lietuva prašo ES
ministrų užtarimo
dėl žemės ūkio
„Europos Sąjungos (ES)
siūlomi referenciniai laikotar
piai, kurių rodikliais remian
tis valstybei nustatomos kvo
tos, ir nepakankamos žemės
ūkio produkcijos kvotos ap
sunkintų situaciją žemės ūky
je”, teigia Žemės ūkio ministe
rija (ŽŪM).
Atsižvelgdamas į tai, Lietu
vos žemės ūkio ministras Je
ronimas Kraujelis kreipėsi į
ES valstybių žemės ūkio mi
nistrus ir diplomatus, siūly
damas peržiūrėti referenci
nius laikotarpius ir pabrėžda
mas Lietuvos specifinę žemės
ūkio raidos situaciją, į kurią
derybose turi būti atsižvelgta.
ES siūlo nustatant tiesio
gines išmokas ir kvotas tam
tikriems produktams taikyti
1995-2000 metų referencinius
laikotarpius, tuo tarpu Lietu
va norėtų, kad įvairioms sri
tims referenciniai laikotarpiai
būtų pasirenkami iš 19902000 metų periodo.

Nukelta į 5 psl.
antradienį sakė, jog būtina
imtis užkardymo veiksmų dėl
sparčiai augančios Irako prezi
dento Saddam Hussein kelia
mos grėsmės. Tačiau jis pa
brėžė, kad dar nepriimta jokių
sprendimų dėl galimų karinių
veiksmų prieš S. Hussein re
žimą. „Nėra jokių abejonių,
kad Irakas kelia grėsmę, ma
sinio naikinimo ginklų pavo
jų”, sakė T. Blair, pridūręs, jog
ši grėsmė „ne mažėja, bet
sparčiai didėja”.
Briuselis. Europos Sąjun
gai pirmininkaujanti Danija
pirmadienį pripažino, kad ES
žemės ūkio ministrams baigus
derybas dėl politikos reformos,
dideli nuomonių skirtumai li
ko neišspręsti. Europos Komi
sijos ketinimams pertvarkyti
Bendrą žemės ūkio politiką
(BŽŪP), kurios biudžetas kas
met siekia 40 mlrd. eurų,
griežtai priešinasi Prancūzija,
Italija bei Ispanija. Kitoje pu
sėje, Vokietija, įnešanti di
džiausią indėlį į ES biudžetą,
vadovauja raginimams suma
žinti paramą žemės ūkiui, o iš
tų lėšų finansuoti 15 valstybių
sparno plėtrą. BŽŪP šiuo me
tu skiriama beveik pusė 90
mlrd. eurų siekiančio metinio
ES biudžeto. Jei, kaip planuo
jama, iki 2004 metų ES priims

Vilnius, liepos 16 d. (BNS)
— JAV administracijos pa
reigūnė teigia, kad iš NATO
nare tapusios Lietuvos tikima
si, kad ji visapusiškai prisidės
prie NATO ryšių su Rusija ir
Europos Sąjunga (ES).
„Į NATO ir ES įstojusi Lie
tuva, kaip šių organizacijų
narė, prisidės prie šių organi
zacijų darbo plėtojant san
tykius su Rusija ar JAV”, po
susitikimo su Lietuvos užsie
nio reikalų ministru Antanu
Valioniu sakė pirmadienį Vil
niuje viešėjusi JAV valstybės
sekretoriaus pavaduotoja Eu
ropos ir Eurazijos reikalams
Elizabeth Jonės.
Ji nekomentavo Lenkijos
prezidento Aleksander Kwasnievvski pasiūlymo kurti naują
Vidurio ir Rytų Europos NA
TO narių bei kandidačių re
gioninę organizaciją, bet pri
minė, kad NATO pogrupių nė
ra. Tuo tarpu santykiams su

narystės NATO siekiančiomis
valstybėmis, pasak jos, yra
skirta Taikos bendradarbiavi
mo programa, padedanti su
kurti aktyvius santykius su
kandidatėmis į NATO ir pa
greitinti jų pasiruošimą narys
tei.
A. Kwasniewski liepos 5 d.
Rygoje po susitikimo su Latvi
jos vadove Vaira Vyke-Freiberga pareiškė ketinąs siūlyti
sudaryti naują Europos vals
tybių regioninę organizaciją,
kurią sudarytų „Vilniaus de
šimtuko” ir Višegrado grupės.
A. Kwasniewski pabrėžė, jog
ši idėja turės svarbią reikšmę
ne tik Vidurio ir Rytų Europos
regionams, bet ir už jų ribų,
taip pat vylėsi, kad Rygos su
sitikimo dalyviai pritars šiam
siūlymui.
„Vilniaus dešimtukui”, kurį
sudaro narystės NATO sie
kiančios valstybės, priklauso

Nukelta į 5 psl.

Amerikiečiai konsultuoja
Lietuvos medikus ir ligonius
Klaipėda, liepos 16 d. (Elta)
— Dalyvauti tarptautinėse
pratybose „Rescuer Medceuer
2002” prie Lietuvos krantų at
plaukusio JAV karo laivo ligo
ninės „Comfort” medikai kon
sultuoja kolegas iš Lietuvos.
Amerikos gydytojai apžiūrėjo
ir apie 30 specialiai atrinktų
ligonių.
Kaip antradienį sakė JAV
laivo „Comfort” chirurgijos
skyriaus vadovas Ralph. Jo
nės, daugiausia pacientų ap

žiūrų metu buvo tikslinamos
diagnozės. Jis pažymėjo, kad
visais atvejais jos nesiskyrė
nuo tų, kurias buvo nustatę
Lietuvos medikai. Kokių nors
ypatingų atvejų jis sakė ne
galįs išskirti. Daugiausia tai
buvo sužeisti ir sunkiomis li
gomis sergantys pacientai.
Tarp jų ir Lietuvos kariuo
menės šauktinis Artūras Vai
lionis, prieš keletą savaičių
pratybose netekęs rankos.

Nukelta į 5 psl.

Prie Lietuvos krantų artėja JAV karo laivas-ligoninė „Comfort”.
Romando Žiubrio (Elta) nuotr.

iki 10 naujų narių, BŽŪP biu žinomi. Visai netoli sprogimo
džetas turėtų gerokai išaugti.
vietos, kitoje gatvėje yra sina
Paryžius. „Šį sekmadienį goga, kuri nuo pirmadienio
žiūrėkite televizorių — aš bū uždaryta vasaros atostogoms.
siu žvaigždė”, tokius žodžius
RUSIJA
prieš mėginimą pasikėsinti į
Karaliaučius. Rusijos Vals
Prancūzijos prezidentą Jactybės Dūmos pirmininkas Geques Chirac neonacių tinklalanadij Selezniov įspėja apie
pyje parašė įtariamasis Magresiantį Lietuvos konsulinių
xime Brunerie. 25 metų neotarnybų Karaliaučiaus srityje
nacistinio studentų judėjimo
paralyžių ir siūlo Rusijos pilie
narys, su skustagalviais ry
čių tranzitą per Lietuvą regu
šius palaikantis M. Brunerie
liuoti pasienio spaudų pagal
šeštadienį paliko minėtą žinu
ba. „Aprūpinant visus kalinin
tę, o sekmadienį, per Bastili
gradiečius ir Rusijos gyvento
jos paėmimo dienos proga Pa
jus
vizomis gali būti paraly
ryžiuje vykusį karinį paradą
žiuota
Lietuvos konsulinių
sportiniu šautuvu mėgino nu
tarnybų veikla”, teigė G. Se
šauti prezidentą.
lezniov. Pasak jo, per dieną
Lietuvos valdininkai turės iš
duoti maždaug 1,200 vizų.
Snežnogorsk, Murmans
ko sritis. Laivų remonto ga
myklos „Nerpa" specialistai
baigė išmontuoti talpas su
atominio povanJcrmio laivo
„Kursk”, nuskendusio Baren
co jūroje 2000 m. rugpjūčio 12
Po sprogimo Helsinkio centre.
d. su 118 žmonių įgula, rake
Helsinkis. Pirmadienį ryte tomis. Pasak įmonės vyriau
prie viešbučio Helsinkio cent siojo inžinieriaus, dirbti buvo
re sprogus automobilyje padė sudėtinga, nes talpos buvo ap
tai bombai, žuvo automobilyje gadintos per laive įvykusį
buvęs žmogus ir buvo sunkiai sprogimą. Netrukus bus pra
sužeistas kitas, gretimame au dėtos ardyti pačios raketos —
tomobilyje sėdėjęs vyras. Nu atskirta kiekvienos kovinė da
sikaltimo motyvai kol kas ne lis ir nuimtas variklis.

DRAUGAS, 2002 m. liepos 17 d., trečiadienis
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„PASAKŲ ŠALIS” STOVYKLOS RAKĖ
VIRŠININKĖS PRANEŠIMAS

Metams
JAV

$100QQ

1/2 metų
$60.00

3 mėn.
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$115.00

$65.00

$45.00

JAV

$60.00

$45.00

$33.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65.00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500.00

$250.00

Reguliariu paštu

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida:

Paskutinis priešstovyklinis
vadovų ir vadovių posėdis įvy
ko trečiadienį, liepos mėn. 10
d. Dalyvavo ne vien „vyriausy
bė”, bet ir visi jaunieji vadovai
— šių metų skautai vyčiai
kandidatai, jūrų budžiai kan
didatai, gintarės kandidatės ir
naujos vyr. skautės. Atvyko ir
Michigan valstijos tarnautoja
stovyklų reikalams Jūratė Kuras-Harris. Ji mūsų vadovams
pravedė Michigan valstijos
reikalaujamus „staffings”, t.y.
vadovų kursus, apimančius
vadovų elgesį su jaunimu ir
stovyklinę discipliną (kaip ga
lima ir kaip neleidžiama dis
ciplinuoti) ir bendrai apie pa
garbą jaunimui ir vadovams.
Jūratei pabaigus, peržiūrė
jome stovyklos taisykles, klau
sėme ir atsakinėjome į klausi
mus. Viską išsiaiškinus, jauni
mas išvyko namo, palikdamas
„vyriausybę” toliau posėdžiau
ti.
Atrodo, kad viskas vyksta
sklandžiai. Iki šiol užsiregist
ravo 230 stovyklautojų, įskai
tant jaunas šeimas su „nykš
tukais”. Šalia numatytos sto
vyklos programos turėsime ir
įdomių svečių. Pirmą stovyk
lavimo savaitę mus aplankys
gamtininkas, kuris papasakos
apie Rako stovyklos apylin
kėje gyvenančią gyvūniją. Ne
tik papasakos, bet ir atsiveš
parodyti gyvačių, žalčių ir ki
tų vaikus dominančių gyvūnų.
Sekmadienį švęsime tradici
nę Jūros dieną. Po rimtos
programos prie ežero vyks jū
rų skautų įžodžiai, o įdomią
vakarinę programą ves g.v.v,
Kristina Jonušaitė.
Visi stovykliniai laužai bus

vedami pagal stovykloje nu
matytų pasakų temas.
Prityrę skautai, vadovauja
mi v.s. fil. Donato Ramanaus
ko, vyks iškylauti ir nakvos
smėlio kopose.
Jūros skautai ir skautės ka
nojomis plauks Piere Mar
ąuette upe. Prie ežero kas die
ną vyks buriavimo ir kanojų
irklavimo pamokos.
Šiais metais uosto komen
dantė bus j.ps. Laura Lapins
kienė, o jai talkins gintarės
kandidatės Tara Mikužytė ir
Audra Kapačinskaitė. Prisidės
ir broliai jūrų skautai, vado
vaujami j. budžio Andriaus
Novak. Pakrantės direktorius
(Waterfront director) bus j. bu
dys Tomas Mikužis. Vandens
sargės — vyr. skautės Rasa
Millo ir Audra Rupinskaitė.
Virtuvei ir šiemet vadovaus
s.fil. Gražutis Matutis. Jis po
sėdžio dalyvius supažindino
su numatoma stovyklos „me
niu”. Visi skautai nudžiunga
sužinoję, kad šeimininkaus
skautininkas Gražutis, nes jis,
ir jam talkinančios šeiminin
kės, ne tik gardžiai paruošia
valgius, bet, kaip Kalėdų senis
mėgsta dalinti stovyklautojų
mėgstamus ledus.
Šiais metais stovyklos krau
tuvėlę tvarkys vilkiukai su va
dovu s.fil. Gintaru Aukštuoliu.
Krautuvėlėje bus galima nusi
pirkti saldainių ir kitų skanu
mynų.
Stovyklos viršininkė liepos
15 d. išvyksta į Rako stovykla
vietę ruoštis priimti penkta
dienį, liepos 19 d. ten atvyks
tančių stovyklauti skautų ir
skaučių.

Užsakant i Lietuvą:

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$55.00

Atvažiavau čia su Tara ir To
mu šeštadienio popietėje. Su
stojusi prie ežero, kur vyko
dideli darbai, čia plušančius
išvydau Viliją Kielienę su vy
ru Arvydu ir broliais Linu ir
Aru Sutkais. Ežero pakrantės
pagerinimui Vilija užsakė tris
didžiulius sunkvežimius smė
lio, kurį Arvydas, Linas ir
Aras vienu „bobcat” pervežto
jo į mūsų laivų pastatymo
vietą ir paplūdimį. Ten jūrų
skautės Kristina ir Lisa Bace
vičiūtės, Andrea ir Daina Kielaitės bei Liana Jokubauskaitė grėbliais ir kastuvais lygino
atgabentą smėlį ir grėbė iš
ežero dumblą. Kitoje vietoje
Rimas Bacevičius taisė van
dens sargams labai reikalingą
valtį, o mano pasamdyta Amish šeima visur pjovė žolę ir
kirto nuvirtusį medį. Nustebu
si žiūrėjau kiek darbo atlikta
ir kurio pabaigos šiandien dar
nesimatė. Vyrai ir vaikai ne
nuilstamai dirbo. Negaliu nei
paaiškinti kiek darbo ir laiko
planavimui bei jo vykdymui
Vilija pašventė, kad visiems
stovyklautojams būtų malonu
ateiti prie ežero paplaukioti
laivais, paburiuoti ir skaidria
me ežero vandenyje maudy
tis.
Atvykusi stovyklon sustojau
prie „Lituanicos” pastato, kūr
radau labai suprakaitavusius
brolį Ginutį Matutį ir s. fil. Ri
čardą Chiapettą. Jie vieni du

dengė pastato stogą. Sunku
tikėti, kad kiti „Lituanicos”
nariai neatvyko padėti atlikti
šį milžinišką darbą. Didelė
padėka Ginučiui. Nedaug kas
žino kiek darbo ir laiko jis pa
švenčia, kad Rako stovykla gy
vuotų, kad visos valdžios są
skaitos būtų apmokėtos ir kiti
reikalai sutvarkyti.
Iš „Šarūno” slėnio sklido
automatinio pjūklo garsai.
Ten jūrų budžiai Robertas Jokubauskas ir Raimundas No
vak su jūrų skautu Andriumi
Novak pjovė medžius daryda
mi vietą palapinių statymui.
Šįmet jūrų skautai persikelia į
„Lituanicos” pastovyklę. Dar
bo daugybė, o dirbančių tik
trys...
Sutikau j.s. Romą Česą,
„Pasakų šalies” ūkio skyriaus
viršininką, skubantį visose
pastovyklėse tikrinti elektrą.
Rytoj jam teks prie ežero su
gabenti visus laivus, nes an
tradienį prasidės buriavimo
stovykla, kuriai jam teks va
dovauti.
Nuėjusi į „Aušros Vartų”
rajoną, kur stovyklaus jaunos
šeimos, radau j. ps. Laimą Ba
cevičienę su sūneliu Aleksu ir
g.v.v. Onutę Savickienę su sū
neliu Tomu. Jos valė virtuvę
ir statė palapines. Pasistačiusi
palapinę j.s. Taiyda Chiapetta
su mažametėmis dukrelėmis
Mąja ir Ariana, prisidėjo prie
bendrų darbų. Pasikalbėjau,
pažaidžiau su vaikučiais ir
nuėjau statyti savo palapinę.
Nieko kito nesimatė. Niekas
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Prityrusios skautės „Draugystės tilto” stovykloje, Dainavoje. Iš k.: klūpo Inga Moss, Greta Augytė, Agnė Majorovaitė, Milda Chmieliauskaitė. Stovi— Alana Zombor, Arija Kasputytė, Vija Underytė, Laura Karvelytė, Lina
Aukštuolytė, Nida Hallal, Janina Klimaitė, Milda Maciulevičiūtė ir vadovė ps. fil. Viktė Jankutė-Moss.

El-paštas:

„DRAUGYSTĖS TILTO” STOVYKLA DAINAVOJE
Šią vasarą sukako dešimt
metis Detroito ir Clevelando
skautų ir skaučių tuntų bend
ro stovyklavimo Dainavoje. Ši
sukaktis buvo gražiai pažymė
ta š.m. birželio 15-22 d. Daina
voje vykusioje „Draugystės til
to” stovykloje. Šventė sustipri
no artimą ryšį tarp abiejų
miestų brolių ir sesių.
Stovykloje dalyvavo 170 va
dovų, vadovių ir stovyklauto
jų, o savaitgaliais jų būdavo
per 200. Oras buvo gražus,
nuotaika pakili. Stovyklavom
kaip viena didelė šeima. Net ir
pirmą kartą pas mus stovyk
laujančios jaunos šeimos jautė
šiltą ir nuoširdų priėmimą.
Stovyklos vadovybę sudarė:
viršininkė v.s. Rasa Karvelie
nė, stovyklos komendantas
prityręs skautas Lukas Laniauskas. Jaunų šeimų pastovyklei vadovavo vyr. skautė
psl. Lidija Gobienė ir Alma
Jankienė. Paukštyčių vadovė
— v.s. Vilija Klimienė, joms
padėjo vyr. skautė Saulutė Ta
mošiūnaitė. Vilkiukų vadovas
buvo skautas vytis Rimas

Matvekas, talkinant v.s. Re
migijui Belzinskui ir skautui
vyčiui Sauliui Anužiui. Skau
tėms vadovavo s. Daiva Lukasiewicz; jai padėjo vyr. skautė
vsl. Vilija Matvekienė ir vyr.
skautė si. Elenutė Sventic
kaitė. Skautams vadovavo ps.
Darius Rudis; jam padėjo Kęs
tas
Civinskas.
Prityrusių
skaučių vadovė buvo ps. fil.
Viktė Moss, o prityrusių skau
tų vadovas brolis Phil Moss,
kartu su s. Paulium Jankum
ir skautu vyčiu Audrium
Moss. Vyresniųjų skaučių glo
bėja buvo vyr. skautė Venta
Civinskaitė, o jų programą
vedė s. Virga Norkevičienė.
Vakarinėms programoms va
dovavo Clevelando „Neringos”
tunto tuntininkė ps. Virginija
Rubinski. Stovyklos slaugė
buvo vyr. skautė si. Dalia
Harp. Šeimininkė s. Alma
Sventickienė, su padėjėjomis
ps. Regina Puškoriene ir s.
Kristina Zubrickiene ir kitais
jų talkininkais, mus visus ka
rališkai maitino.
Savaitė buvo pilna visokių

DARBO TALKOS SAVAITGALIS RAKĖ
Esu Rako stovyklavietėje.
Vėlyvas sekmadienio vakaras.

$85.00

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

daugiau neatvažiavo. Naktis
vėsi, maloni. Su Tara besišnekučiuodamos užmigome.
Sekmadienio rytas. Malonu
nubusti palapinėje. Pažadinu
Tarą ir Tomą. Važiuojame į
Scottville „Clown Town Cafe”
pusryčiauti. Grįžusi kimbu va
lyti „Lituanicos” virtuvę, kad
s. Gražučiui Matučiui ir šeimi
ninkėms būtų mažiau darbo.
Jaunimas — j.b. Tomas, gintarė kandidatė Tara ir And
rius Novak padeda Romui ir
Vilijai vežti laivus prie ežero
ir juos nuplukdyti į skirtas
vietas.
Po pietų išvyksta dauguma
darbininkų. Liekasi tik tie,
kurie bus buriavimo stovyk
loje ir pakrantės darbuotojai.
Ten darbai beveik baigti.
Smagu matyti smėlyje žai
džiančius vaikus. Laivai su
statyti. Burės iškeltos. Kai ku
rie jau buriuoja.
Vėl vakaras. Visi pavargę.
Darbai prie ežero baigti. Alkis
kankina visus. Važiuojame į
miestelį pavalgyti, nes nebėra
energijos statyti lauko virtu
vę. Po vakarienės išvyksta

piuterį. Mame apima nenumal
domas noras pasidalinti su ju
mis apie šį darbo talkos sa
vaitgalį Rakė. Čia buvusieji
sunkiai, bet nuoširdžiai dirbo.
Apgailėtina, kad daugiau tal
kininkų neatvyko. Darbas bū
tų greičiau ir lengviau atlik
tas.
Vaikai jau eina miegoti ir
sapnuoti apie rytdieną prie
ežero. Einu ir aš. Rytoj dar
daug darbų pastovyklių pa
ruošimams. Labos nakties iš
Rako!

j.s. Dana Mikužienė

įdomių užsiėmimų ir nuoty
kių. Sekmadienį' Tėvo dieną
šventėme iškilmingais pus
ryčiais. Prityrę skautai, prity
rusios ir vyr. skautės plaukė
upe baidarėmis. Plaukė kovo
damos su kliūtimis — nuvirtu
siais dideliais medžiais, di
džiulėmis šakomis, vandens
lelijų tankumynais ir užtvan
ka. Visi gerokai privargo, bet
stovyklon grįžo plačiomis nu
galėtojų
šypsenomis
pasi
puošę. Skautės vyko į ūkį jo
dinėti, bet tuo pačiu mokėsi
arklius prižiūrėti, juos šukuoti
ir šerti. Skautai keliavo į kai
mynų žemę kur smagiai pra
leido
dieną
žuvaudami.
Paukštytės keliavo į valdišką
parką ir pasivaikščiojo gamtos
takeliu. Vilkiukai sekė vyres
niųjų iš anksto sužymėtus ke
lio ženklus, kol pasiekė pie
tums paruoštą laužavietę.
„Karibų vakaro” šokių metu
pasveikinom visus stovykloje
šventusius savo gimtadienius
ir maloniai prisiminėm Detroi
to ir Clevelando bendro sto
vyklavimo sukaktį.
Didžiausia staigmena buvo
kai per nelaimę stovyklos ri
bose buvo užmušta stirna. Su
Dainavos prižiūrėtojo ir brolio
Jono Revento (šeimų pasto
vyklės tėvelis ir buvęs JAV
laivyno „SEAL”) pagalba, pri
tyrę skautai paruošė kepimui
mėsą, turėjo biologijos pamo
kėlę, pastatė laužą su iešmu ir
skaniai iškepta mėsa vaišino
visus jų pastovyklėje apsilan
kiusius.
Stovykloje buvo ir nemažai
iškilmingų momentų — pager
bimų, pakėlimų ir įžodžių. Per
stovyklos atidarymą atsisvei
kinom su ilgamečiu darbingu
Detroito „Baltijos” tunto tuntininku s. Paulium Jankum,
š.m. birželio 1 d. pasitrauku-
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redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

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

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DANTŲ G YDYTOJAS

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

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

4647 W. 103 SL. Oak. Lawn, IL
Tai. 708-422-6260

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd,, Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgiją

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

Center for Health,

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

300 Bamev Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

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

siu iš tų pareigų.
Vilkiuko įžodį davė Matas
Anužis ir Donatas Tukys.
Skautai kandidatai Mykolas
Grabauskas, Tadas Lukasiewicz, Saulius Matvekas, Vik
toras Puškorius ir Lukas Ru
dis pasipuošė geltonais kakla
raiščiais.
Savaitės viduryje, šokių me
tu šventėm 10 metų mūsų
drauge stovyklavimo. Savaitei
baigiantis Kristina Gedvilaitė
ir Rūta Sventickaitė tapo vy
resnėmis skautėmis, o Lina
Aukštuolytė ir Vija Underytė
davė prityrusių skaučių įžodį.

wwwxxntarforaurgeryandbreaalheelh.com

Matas Anužis, Aras Butkūnas, Danius Giedraitis, Pau
liukas Jankus, Vytas Kaspu
tis, Vitas Paškus ir Renatas
Tukys perėjo į prityrusių
skautų kandidatų eiles. Kan
didatai Alvydas Civinskas ir
Jonas Paškus davė prityrusių
skautų įžodį.
Savaitė greitai prabėgo. Bu
vo liūdna, kai reikėjo griauti
palapines, krautis daiktus į
automobilius ir važiuoti namo.
Bet išsivežėm malonius prisi
minimus ir tvirtą pasiryžimą
sugrįžti ateinančiais metais.
r.k.

Arvydas, Linas ir Aras. Atsi
sveikinant nežinojau, kaip pa
dėkoti jiems už ištvermingą ir
milžinišką darbą. Jų atsaky
mas buvo: „Grąžiname Rakui
ir skautams, ką jie mums čia
augantiems davė. Čia tikrai
menkas mūsų atsilyginimas”.
Likę grįžtame stovyklon.
Nora pavargę, vaikai stato
lauželį. Suaugę šnekučiuoja
mės. Komas ištraukia kom

Detroito ir Clevelando tuntų skautai ir skautės „Draugystės tilto" stovykloje, Dainavoje.
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Lietuvių pėdsakais Amerikoje

NUO BALTIMORĖS IKI
PHILADELPHIJOS (3)
Iš Vašingtono į Baltimorės
apylinkę, iš kurios Juozas
Gaila „Draugui” rašė „Ap
mąstymus iš Ellicot mieste
lio”, mūsų komanda atvyko
temstant. Juozo ir Birutės
Gailų namuose buvome lau
kiamos. Kol šeimininkė ruošė
vakarienę, iš pat pirmų minu
čių užvirė aktyvus pokalbis.
Juozas Gaila prisipažino, kad
mėgsta muziką ir oponuoti.
Nors mūsų pokalbis vyko gan
triukšmingai, bet neskaus
mingai. Galų gale prieida
vome vienos nuomonės. Paty
rėme, kad kandusis Gaila
mėgsta ir iš savęs pasijuokti.
Žinoma, išnaršėme Lietuvos
politiką ir ekonomiką, pakėlė
me tam tikras nauju lietuvių
problemas ir užbaigėme Bal
timorės lietuviškąja istorija,
kuri mus visus tarsi sujungė.
Nebuvau anksčiau susipaži
nusi su Baltimorės apylinkių
praeitimi, todėl man naujiena
buvo, kad čia gyveno ir veikė
daug žymių žmonių. Vieni jų
— Kazimiera ir Kazys Bradūnai, kurie prieš gal 10 metų
išvyko gyventi į Lietuvą. Juo
zas Gaila nepraleido progos
įkirsti (supratau, Lietuvos me
nininkams, kurie šiandien la
bai nelaimingi, kad valdžia jų
neišlaiko): štai Bradūnas, —
sakė jis, — daug ir sunkiai
kalė akmenį, o kiek knygų pa
rašė, kiek visuomeninėje veik
loje nuveikė, kol „Draugo”
redaktorius kun. Garšva jo nepasikvietė į Čikagą vesti
„Draugo” priedo. Čia vėl iš
girdau prel. Liudviko Mendelio pavardę, kurią pirmą kartą
įsidėmėjau skaitydama prel.
Lado Tulabos prisiminimus,
rašytus Romoje. Šis dvasinin
kas buvo parodytas kaip žy
mus mecenatas, aktyviai rė
męs Šv. Kazimiero lietuvių
kolegiją. Baltimorėje veikė ir
rašytojas Vytautas Volertas,
čia dirbo jaunas kun. Kazi
mieras Pugevičius ir kt.
Pernakvojusios motelyje ne
toli Baltimorės, liepos 7 d.,
sekmadienio rytą, mes, tai yra
Marija Remienė, Aušrelė Sa
kalaitė ir šių eilučių autorė,
pasiryžusios surinkti medžia
gos projektui „Lietuvių pėdsa
kais Amerikoje” apsilankėme
Baltimorės Šv. Alfonso para
pijos bažnyčioje, Lietuvių na
muose, kuriuos XX a. pra
džioje pastatė senieji lietuviai,
ir giliau susipažinome su čio
nykščių lietuvių gyvenimu per
pietus pas JAV LB pirmininką
Vytautą Ėringį. Nors mūsų
tikslas buvo kuo daugiau suži
noti apie šio krašto lietuvius,

bet niekaip negalima apeiti
fakto, kad Sv. Alfonso parapi
ja turi savo šventąjį — kun.
Neumaną, kuris nuo 1842 m.
buvo parapijos klebonas ir Ku
nigų seminarijos rektorius.
Yra išlikęs labai kuklus jo
kambarėlis, kuriame tilpo vie
nintelė lova, ir mažutė spin
telė. Kambarys buvo prie pat
bažnyčios durų, kad jis galėtų
įleisti interesantus, pasibel
dusius į bažnyčios duris. 1852
m. jis tapo vyskupu ir buvo iš
siųstas į Philadelphiją. Šis
kraštas turtingas šventų ku
nigų, o tuo įsitikinome kitą
dieną, kai tokius du kunigus,
trečiosios kartos lietuvius, ra
dome tebedirbančius lietuviš
kose parapijose Philadelphijo
je. Tai Juozas Anderlonis, Šv.
Jurgio parapijos klebonas, ir
Petras Burkauskas, šv. An
driejaus ir Šv. Kazimiero pa
rapijų klebonas.
Po šv. Mišių susipažinome
su JAV LB Philadelphijos
skyriaus pirmininku Vytautu
Ėringiu ir trumpai pabendra
vome su Baltimorės lietuvių
radįjo vedėju Kęstučiu Laskausku, kuris greitai turėjo
išskubėti į radijo studiją, ves
ti savo pusvalandinių lietuviš
kų laidų. Nei Baltimorėje, nei
netoliese esančioje Philadel;
phijoje nėra lietuviškos vieti
nės spaudos (bet visada buvo
skaitomas „Draugas”), atrodo,
jos nebūta ir anksčiau, bet už
tat ir vienur, ir kitur veikia
radijas. Ir vienur, ir kitur gir
dėjome, kad jeigu ne radijas,
lietuvių veikla, nebūtų įmano
ma — jis padeda palaikyti
Tyšį. K. Laskauskas radiją
perėmė iš Alberto Juškos (ra
dijas čia pradėjo veikti 1953
m.).
Lietuvių namus, didžiulį
trijų aukštų pastatą, aprodė
pats jų vadovas Balys Brasauskas, kuris nenoriai pri
sipažįsta, kad yra buvusio pre
zidento ir dabar ministro pir
mininko Algirdo Brazausko
giminaitis. Kad nebūtų atpa
žįstamas, sako, net pakeitė
pavardėje vieną raidę (nors
tai sunku paslėpti, iš išorės
jie yra labai panašūs). Po Ant
rojo pasaulinio karo atvykę
lietuviai jau rado šiuos na
mus, jie statyti senųjų lietu
vių ir pašventinti 1922 m. Jau
veikė baras, kuris tebeveikia
ir šiandien, jame vakarus lei
do ne viena lietuvių karta.
Šiandien baras atidaromas sa
vaitgaliais, jame galima pama
tyti ir amerikiečių, aplinki
nio rąjono gyventojų. Šie na
mai iš lietuviškos veiklos jau

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ
ISTORIJA
Nr.16
Naras sakė tiesą, į Archangelską nenuvežė. Kovo 30
d. mes išlipome stotyje su užrašu Kengir. Čia išlipom
ne visi, dalį vyrų nuvežė, kaip vėliau sužinojome, į
Džezkazgano rūdynus. Mes kovo 31 d. atsidūrėme
Kengiro lageryje. Ir iš karto į pirtį.
Lageri*. Aukšta mūro siena, gal kokių 6-7 metrų.
Teritorįja padalyta į tris dalis, kurios vėlgi atitvertos
tokiomis pat mūro sienomis, tik žemesnėmis, o jau tos
trys dalys vadinamos lagpunktais: 1, 2, 3. Pirmas —
mūsų, moterų, lagpunktas. Antras — vyrų maža
bausmių, trečias — gavusių po dvidešimt penkis. Kai
po trįjų parų išskirstė po brigadas, tai buvome beveik
vienos lietuvaitės. Dirbome smėlio karjere, naktinėje
pamainoje. Brigadininke paskyrė — rusę blatnąją.
Maistas buvo labai blogas, kai kurios pradėjo rinkti
išėdas, sriubos likučius, ar grandyti košės dubenėlius.
Iš mūsų etapo labiausiai kentėjo Justina D., nes buvo
aukšta ir stambi, truputį palinkusi. Mes juokais ją
vadinome Gandi. Ji nepyko, juokdavosi su mumis. Kol
sulaukė paramos iš namų, Justina ir Ada nuo Mari
jampolės pradėjo kombinuoti atleidimus nuo darbo. Iš
senų kalinių sužinojo, kad reikia rūkyti kaproną ar
šilką su machorka, tai pakyla temperatūra. Ada po
trįjų mėnesių pradėjo krauju kosėti, ją išvežė į džio
vininkų lagerį Spaską. Justina sulaukė siuntinių, bet
savo įpročio nemetė. Paskui susirgo vėžiu.

Po šv. Mišių, Baltimorės Šv. Alfonso parapijos lietuvių bažnyčioje susiti
kome Baltimorės lietuviškų radijo laidų vedėją Kęstutį Laskauską
(kairėje) ir JAV LB Baltimorės apylinkės pirmininką Vytautą Ėringį.

nebeišsilaiko, didžioji salė, tu
rinti gerą akustiką ir 1922 m.
lenko dail. išpieštą scenos
užuolaidą su pavaizduotu Vy
tautu Didžiuoju prie Kauno,
yra nuomojama afroamerikiečiams. Kaip tik vakarykščiai
čia buvo vykusios jų vestuvės.
Šiame rajone keletą kartų gy
venusių lietuvių vietas užėmė
juodieji. Vien per praėjusius
metus iš Baltimorės pasitrau
kė 70,000 baltųjų (iš viso čia
gyvena apie 600,000 gyven
tojų) — žmonės masiškai ke
liasi į pakraščius arba išva
žiuoja į kitus miestus. Ben
dras Baltimorės vaizdas buvo
gana liūdnokas.
Juozo ir Birutės Gailų dukra
Nida aprodė savo valdas — ji
prižiūri muziejų,
įsikūrusį
trečiame Lietuvių namų aukš
te. Be kitų įdomybių, senienų,
čia yra unikalus eksponatas—
Jono Basanavičiaus akiniai,
kuriuos jis tikriausiai užmiršo
viešnagės Baltimorėje metu.
Čia įvairiais laikais lankėsi ir
daugiau žymių Lietuvos veikė
jų, tame tarpe ir keletas Lie
tuvos prezidentų. Bibliotekoje
yra išlikę senų lietuviškų, XIX
‘a. pabaigos knygų, albumai
senų nuotraukų. Čia mes ma
tėme ir senųjų lietuvių kartos
garsaus advokato Nado Rastenio į anglų kalbą išverstą A.
Baranausko „Anykščių šilelį”
ir K. Donelaičio „Metus”. Rei
kia manyti, kad to darbo jis
ėmėsi, norėdamas su lietuvių
literatūra supažindinti jau ne
bekalbančius lietuviškai tau
tiečius.

Važiuojant per Baltimorę
mus globojęs Juozas Gaila pa
rodė tas gatves, kur gyveno
senieji lietuviai (viena jų —
Leksington, kuri lietuviškai
buvo vadinama „Lekshino”
gatve). Vakarais, po sunkios
darbo dienos, šeima susėsdavo
ant švariai nuplautų marmu
rinių laiptų ir šnekučiuoda
vosi su kaimynais, praeiviais,
mergaitės flirtuodavo su vaiki
nais, vyrukai užkabinėdavo
paneles, o suaugusieji aptari
nėdavo miestelių naujienas.
Ant vienų tokių laiptų, kurie
buvo šveičiami kasdien (tai
buvo prestižo reikalas), Juo
zas Gaila pamatė ir savo
busimąją žmoną Birutę, senų
jų lietuvių dukrą. Čikagoje,
girdžiu, lietuviai stebisi, kodėl
juodieji amerikiečiai vakarais
visa šeima susėda ant savo
namų laiptų. Pasirodo, kad tai
senas paprotys, nes mes apie
tai girdėjome kalbant Pitts
burge, Baltimorėje ir Philadel
phijoje.
Iš Baltimorės, keletą valan
dų prastovėję kelyje dėl tune
lyje įvykusios avarįjos, vėl ge
rokai sutemus atvažiavome į
Exton miestelį netoli Philadel
phijos. Ir čia buvome laukia
mos, nes Marija Remienė į
mūsų maršrutą įtraukdavo
savo draugus ir bendradar
bius, kurie labai mielai prisi
dėdavo prie mūsų. akcijos. Įk
ritome į Julijos Dantienės,
Lietuvių Bendruomenės balso
radijo koordinatorės, glėbį.
Kitą dieną ji mus supažindino
su jau paminėtais dviem lietu

Savaitę pavarinėję, vėl mus performavo. Atskyrė
nuo pačių geriausių, draugiškiausių mergaičių, — Zi
nos K., Stasytės G. ir dar kelių. Aš patekau su tokio
mis darbštuolėmis, kurios vis norėjo normas nugalėti,
bet aš vos judėjau, — visai nedirbti nebuvo galima.
Dabar jau mus aprengė. Davė juodo perkelio sukneles,
vasarinukes (maikes), kojines ir kerzo pusbačius. Ir
vėl naktinėje pamainoje į elektrinę. Štabeliuoti šlako.
Naktys Kazachstane labai šaltos. Tai ir kruti žmogus.
Šalta dar ir todėl, kad pilvai tuščias. Gauni duonelę
ir laižai, o skanumėlis koks! Pasilaikyti kitam sykiui
negali. Jeigu pasilieki gabalėlį, tai taip kvepia, kad
pirštai patys lenda į kišenę, imi ir suvalgai, tai nors
ramiau.
Mūsų lagpunkte moterų buvome apie pora ar dau
giau tūkstančių. Lietuvaičių daugiau kaip keturi
šimtai. Latvių, esčių apie tiek. Buvo lenkių, vokiečių,
chirurgė prancūzaitė, dauguma rusių ir turbūt dau
giausia ukrainiečių. Vyrų per du lagpunktus apie
10,000. Vyrus matydavome iš tolo, kai vesdavo kolo
nas iš darbo ar į darbą.
1951 metais pradėjome statyti Kara Kengiro upės
užtvanką. Senoji iš geležies plokščių surūdijo ir upė
išvertė. Nežinau, kam reikėjo anksčiau toje dykumoje
užtvankos, dabar kas kita — mes statėme Kengiro
miestą. Nuvarė mūsų kelias brigadas į tą vietą, kur
turėjo atsirasti užtvanka, ir pradėjome paruošiamuo
sius darbus. Kasėme, rausėme, mėtėme žemes iš vie
tos į vietą ir vėl atgal, atrodė, kapstomės vietoje ir
galo nebus. Rinkome akmenis krūvon ir vėl skleidėme
po gruntą, kaip kam atrodė bus geriau. Pagaliau pasi

viais kunigais. Nuostabiausia
yra tai, kad ir kun. J. Ander
lonis, Šv. Jurgio parapijos
klebonas, ir Petras Burkaus
kas, Šv. Kazimiero ir Šv. An
driejaus parapijų klebonas,
yra jau trečiosios kartos lie
tuviai, namie nemokyti lietu
viškai ir lietuvybę pasirinkę
savanoriškai, protu išmąstę.
Pvz., kun. Petro tokia tapimo
lietuviu istorija. Jo senelė ki
lusi iš Žemaitijos, o mama —
anglė. Jis įstojo į lenkų vie
nuolyną. Jo pavardė tuomet
buvusi Burkovskij ir jam len
kai sakydavo, kad ir jis len
kas. Tai jį labai žeidė. „Aš
esu lietuvis”, — priešinosi
jaunasis vienuolis ir net pasi
keitė pavardę, tapdamas Burkausku. Ėmė mokytis lietuvių
kalbos, kurios iš vaikystės
žinojo tik keletą žodžių. Šian
dien jis dar nedrįsta lietuviš
kai kalbėti, bet jau supranta.
Paskui ėmė organizuoti mal
dos dienas už Lietuvą, kuri
tuomet dar buvo okupuota so
vietų. Į tas maldos dienas su
sirinkdavo ne tik lietuviai, bet
ir amerikiečiai iš 6 aplinkinių
parapijų. Kai Šv. Andriejaus
parapijai pritrūko klebono, į
šią vietą lietuviai parapijiečiai
pakvietė kunigą ir vienuolį
Petrą. Jam dar kartą teko ap
sispręsti. Jo vienuolyno regula
neleido jam klebonauti, gyve
nant vienuolyne. Jis turėjo ar
likti vienuoliu, ar išeiti klebo
nauti. Vienuolyno vyriausieji
patarė: eik padėti lietuviams,
ir jis apsisprendė. Kun. Petras
buvo šventas vienuolis, todėl
jam buvo sunku palikti vie
nuolyną, bet jis suprato, kad
parapijoje yra reikalingesnis.
Darbo čia buvo labai daug.
Parapija ir bažnyčia apleistos,
o prie parapijos buvo dar du
remonto reikalingi pastatai.
Šiandien ir į bažnyčią, ir į pa
rapijos namus malonu įeiti, o
pačioje parapijoje verda dar
bas. Veikia lietuviška mokyk
la, čia vyksta ir visos Phila
delphijos Lietuvių Bendruo
menės renginiai. Prieš keletą
metų vyskupija nusprendė už
daryti lietuvių parapįją, ir at
siuntė žmogų, kuris turėjo pa
tikrinti padėtį. Jis atvažiavo
ir buvo tiesiog sužavėtas čia
verdančio gyvenimo. Parapija
išliko ir gyvuoja toliau.
Po pažinties
su visomis
trimis lietuviškomis parapijo
mis Philadelphijoje nuvykę
pietų pas Algimantą Gečį,
JAV LB valdybos pirmininką,
ir jo žmoną Teresę, pratęsėme
pažintį su šios vietovės istori
ja. Ir čia mūsų laukė didžiulis
kalnas informacįjos. Teresė
Gečienė, buvusi Philadelphijos
LB pirmininkė, papasakojo
tokią istorįją. Kardinolas Krol,
lenkų kilmės amerikietis, bu
vo labai palankus lietuviams,
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Bronius Nainys

Po Karaliaus šventės

Pro garbės tribūnas paradai rikta? Ar šios šventės ne
pražygiavo, prezidentas juos reikėtų iš naujo persvarstyti,
priėmė, kryžiai, ordinai, me paieškoti jai gilesnio, prasiu i n
daliai užkabinti ant nusipel gesnio turinio?
niusiųjų kaklų, nuotaikingai
Su šiemetine Mindaugo
pabendrauta
Prezidentūros švente lietuvius sveikindama,
kieme... Ir pirmasis Lietuvos PLB valdyba jau gerokai iš
karalius Mindaugas nejudina anksto meta žvilgsnį į atei
mas ramiai ilsėsis iki kitų me nančią ir riša ją su dainų
tų.
švente, Pasaulio Lietuvių Ben
Tai maždaug toks šios šven druomenės seimu, pasaulio
tės palikimas. Kažkoks pilkas, lietuvių jaunimo kongresu
duslus, atmintinas daugiau Tai jau lyg ir nauja, šiek tiek
kaip dar viena poilsio diena, kitokia kryptis, siejama su lie
kažkaip dirbtinai sukurpta, tuvių tautos, lietuvybės išlai
mechaniškai atlikta, be jokio kymo apraiškomis, kurios
prasmingesnio turinio. Įspū
šiais laikais Lietuvos pilie
dis visiškai ne toks, koks lieka
tinėje visuomenėje pilietybės
po Vasario šešioliktosios, Kovo lyg ir stokoja. Kartais atrodo,
ll-osios ar net po Birželio 23kad toje visuomenėje tauta
čiosios, per kurią paskelbta yra visiškai pamirštama, lyg
nepriklausoma valstybė nega Lietuva būtų kažkokių belėjo būti įgyvendinta. Tos trys taučių žmonių suburta sando
dienos išsivystė iš visos tautos ra. PLB valdybos ruošiami
veiklos bei paruošimo. Vasario renginiai, įlieti į visgi tautinę
16-toji
buvo
devyniolikto
valstybę sukūrusio Mindaugo
amžiaus pabaigoje prasidėju šventės programą, sudarytų
sio lietuvių tautos atgimimo gana reikšmingą, o gal net ir
baigminis vainikas, Birželio prasmingiausią minėjimo dalį
23-čiąją žymėjo daugiau kaip — jo iki šiol dar neapčiuopto
pusmetį ruoštas tautos sukili turinio pagrindą. O pagaliau,
mas, o Kovo 11-tąją — dešimt kodėl ta kryptimi negali būti
metis partizanų kovų ir dvi
pasuktas ir visas šventės tu
dešimties metų pogrindžio rinys. Minėjau ir vėl drįstu
veikla. Į tas dienas žygiavo vi kartoti — valstybės švenčių
sa lietuvių tauta. Tačiau Lie mes turime net tris, o tautos
pos šeštoji — vieno žmogaus — nė vienos. Kodėl iš rugsėjo
sukauptos jėgos išraiška, vals
8-tos šventę perkėlę į liepos 6tybė — jo vieno valia ir galia.
tą, turėjome keisti jos turinį,
Bent taip moko iki šiol mums
būtinai naikinti tautinį ir kur
žinoma to laikotarpio istorija. ti tik valstybinį pagrindą. Ar
Mindaugas, vienas pats — kartais nevertėtų pagalvoti
valdovas, viešpats, karalius.
apie jos susigrąžinimą?
Ir pagal šiandienius mastus,
Ir ne vien tik čia tautą palie
kažin ar svarbiausias? Pagal
kame
nuošaly. Tarpukario ne
„Kauno dienoje” liepos 5-tą
priklausomos
Lietuvos laikais
paskelbtus viešosios nuomo
buvo
puoselėjama
vieno iš
nės tyrimų studįjos „Spinter”
pagrindinių
tautos
atgimimo
duomenis, geriausiu Lietuvos
žadintojų dr. Jono Basanavi
valdovu lietuviai laiko Antaną
čiaus
paskelbta tautos namų
Smetoną. Jį seka Algirdas
idėja.
Namai turėjo būti pa
Brazauskas, po jo — Valdas
statyti
viso pasaulio lietuvių
Adamkus, Vytautas Didysis,
iki šiol išlikusiais pilies griu aukomis ir tapti tautos gyvy
vėsiais mums save primenan bės atrama. Juose būtų kau
tis Gediminas ir tik tada, vie piami tautos kultūros lobiai,
nodai balsų gavę, — Mindau iš namų į pasaulį sklistų tau
tos gyvybės palaikymo dvasia.
gas bei Stulginskis.
Kas tokia rikiuote gali pa Deja, nebuvo nei sąlygų, nei
tikėti? Gal ji ir yra tik Lietu galimybių minčiai įgyvendinti.
vos istorijoje susipainiojusių Ji buvo keliama ir po Kovo
žmonių pasekmė, bet vis dėlto vienuoliktosios, tačiau, atrodo,
parodo, kad Mindaugo karū keičiama valdovų rūmais. Kas
navimo data, virtusi dar viena žino atsakymą kodėl? Kas žino
Lietuvos valstybės diena, tau atsakymą, kodėl Mindaugo
tai reiškia ne tiek jau daug. karūnavimo diena negali būti
Nuobodi darosi ir visa jos eiga. tautos diena, kurios švęsti su
Mažai ja domisi ir užsienio lie plauktų viso pasaulio lietuvių
tuviai. Nuvertėjo, atrodo, ir atstovai ir stiprintų jėgas bei
paskiausiais metais
daug pasiryžimą tautiniam darbui,
prieštaringų vėjų sukėlę, šie atnaujintų planus pasaulio
met beveik be atgarsio praėję, lietuvių tautinei visuomenei,
apdovanojimai. Tad kyla klau taigi kartu ir Mindaugo kurtai
simas, ar kartais čia kiek nors tautinei valstybei, kurti, puo
Nukelta į 4 psl. nepaskubėta, kur nors neapsi selėti, išlaikyti?

rodė didžiai mokytų vyrų grupė ir ėmė matuoti, nive
liuoti, braižyti, nustatė, kur toji užtvanka turi išdygti.
Atmatavo tie gudrūs vyrai 180 m ir sakė, tiek reikia
iškelti pylimą, nuo kurio iki vandens turės tęstis nuo
lydis, akmenų klojinys (platyna).
Toji užtvanka atvėrė plačias galimybes susižinoti su
namais: turėjome teisę per metus išsiųsti tik du laiš
kus ir tuos rusiškai. Laisvieji neatsisakydavo išsiųsti
mūsų laiškų, bet jie kartu su mumis nedirbo. O čia jų
buvo daugybė. Mechanizatoriai, vairuotojai laiškus
išsiųsti imdavo visi. Geriausia vairuotojams, kurie ve
žė akmenis, nes jie važiuodavo toli, tai sakydavo, kad
toliau nuo Kengiro, mažiau pavojaus, nes ir juos
stebėdavo. Bet imdavo. Mūsų rūpestis tik išnešti per
kratas iš zonos. Gudravome. Turėjau tokį duonmaišį,
— maišelis su faneriniu dugnu, po juo medžiąga. Im
davau iš mergaičių laiškus be vokų, adresus susi
rašydavau skepetaitėje, rūbų siūlėse paslepiu, o vokus
slėpiau objekte. Laiškus išnešdavau savo duonmaišyje. Jeigu ir pakliūtų į piktas rankas per kratą laiš
kas, tai adreso nežinotų. Vienintelį kartą pataikėme
ant nedoro žmogaus. Visą jam įduotą pluoštą, penkio
lika laiškų, radome užkastus smėlyje. Kai apstojome
nabagą, tai dievagojosi, atsiprašinėjo ir maldavo nesa
kyti kitiems vairuotojams.
Taip vargome per vasarą, pakilome gal kokį dešimt
metrų. Artėjo žiema. Pakilo iki reikiamo aukščio ir
žemių kalnas. Per žiemą klojom akmenis. Kol pasta
tėm siurblinę, griovį, valymo įrenginius, politiniai ka
liniai jau ir vario sodrinimo fabriką pastatė. Pradėjo
vežti įrengimus, juos montuoti. Dirbo montuotojai lais

vieji, bet ir be kalinių neapsiėjo. 1955 m., kai jau gyve
nome Bratsko krašte, į mūsų lagpunktą atvežė kino
juostą. Demonstravo, kokį gigantą komjaunuoliai pa
statė Karagandos srityje. Mes, aišku, rėkėme, šau
kėme, kas mokėjome — keikėmės, kad tą fabriką pa
statėme mes, o ne komjaunuoliai, bet kas iš to. Filmą
nutraukė, tai ir viskas, o mums tik apmaudas liko.
Slinko laikas ir žmonių jėgos seko. Kieno buvo likę
nors koks gyvas žmogus Lietuvoje ir galėjo remti siun
tiniais, tie dar laikėsi, kiti silpo. Buvo, tiesa, kurios
gaudavo gerų produktų kas mėnesį, bet tos turtingo
sios ir draugavo tarp savęs. Tokių buvo mažai, didžioji
dalis silpo, nes tėvynėje tebevyko trėmimai, persekioji
mai, kolektyvizacija. Todėl paramos daugumai nebu
vo. Prasidėjo ligos. Avitaminozė. Toji liga smarkiai pa
sireiškė: slinko plaukai, ėmė klibėti dantys, prisimetė
skrandžio ligos. Mano plaukai taip išretėjo, kad ma
tėsi oda, dantys klibėjo.
Dabar jau susigriebė ir lagerio valdžia, o gal nurody
mus gavo, tai ėmė virti erškėtuogių nuovirą. Tai, su
prantama, gerai, bet mes jo kratėmės. Pirma, jis ne
skanus, antra, turėjome gerti po 300 g prieš valgį,
tuščiu skrandžiu. Eini į valgyklą pusryčių balandos, o
tau prie durų bruka Sipovniko. Kai pripili skysčių į
skrandį, tai ir gabalėlis duonos nebesotina. Man pra
sidėjo siaubingi skrandžio skausmai. Tuo metu jau
daugelis sirgo skrandžiais. Ligoninė buvo priguldyta
pilna ir be sustojimo operuodavo. Buvo tokia kalinė
gydytoja chirurgė Ana Andrejevna. Gera meistrė.
Pjaustė visus, kas jai po ranka pakliuvo.
Rus daugiau
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LIETUVA AMERIKIETĖS AKIMIS
Auksučių fondo viceprezi veislės obelaites. Kitą mėnesį nausku ir jo sužadėtine Indra,
dentas dr. Lavvrence Clement, jis ruošia vietiniams ūkinin susipažinau ir su vienu profe
Kalifornijos universiteto, Da- kams „Laukų darbų dieną”, soriumi, atvykusiu iš Kauno
vis instituto žemės ūkio rei kad jie pamatytų atliktus dar Žemės ūkio universiteto.
kalų specialistas ir ūkininkų bus. Jis tikrai nuoširdžiai au
Ūkvedžio žmona Elviną nu
patarėjas, šiais metais savo 9 kojasi Lietuvos ūkininkų gero sivežė mane pas gimines į
menesių akademines atosto vei, tik nežinau, ar tas jo dar Anykščius. Pamačiau arklių
gas praleidžia Lietuvoje, sava bas yra įvertinamas. Lietuviai muziejų, A. Vienuolio namą,
noriškai
besidarbuodamas dar nesupranta, kad žmonės šv. Motiejaus bažnyčią, pilia
Auksučių ūkyje ir kartą per gali aukotis kitų gerovei, nesi kalnį ir, žinoma, didžiausią
savaitę dėstydamas Šiaulių tikėdami jokio pelno sau. Žmo Lietuvos akmenį Puntuką.
universitete. Auksučių ūkis nės mano vyro Larry dažnai Gaila, kad per šį apsilankymą
yra tarp Kuršėnų ir Gruzdžių. klausia: „Kodėl dirbi taip sun Lietuvoje nepavyko nuvažiuo
Šių metų birželio mėnesį jį ten kiai, nuo ryto iki nakties, ir ti į Palangą, bet Kryžių kalną
aplanke žmona Suzette, vie kokios naudos tikiesi pats aplankėme net du kartus.
nos Kalifornijos ligoninės kar sau?” Netiki, kai Larry sako,
Manau, kad Lietuva žengia
diologijos skyriaus vyr. gailes kad dirba iš pasiaukojimo; pa pirmyn. Kaimuose gyvenimas
tingoji sesuo. Vytauto J. Šliu našiai taip, kaip jis aukoja labai sunkus ir atsilikęs, bet
po paprašyta, ji parašė savo savo laiką Amerikoje, dirbda Šiauliai gražiai atrodo, o Vil
įspūdžius Lietuvoje. Spausdi mas su skautais.
niumi likau tiesiog sužavėta.
name jos įspūdžių sutrum
Būdama ūkyje, gyvendama Tiek daug čia jau atstatyta!
pintų vertimą.
gana moderniame name, ban Apžiūrėjome pilį, arkikatedrą,
Važiavau Lietuvon aplanky džiau prisidėti ir aš. Siuvau Amerikos ambasadą. Nuste
ti tenai Auksučių ūkyje besi užuolaidas, viriau valgius sve bau pamačiusi, kiek daug vis
darbuojančio savo vyro. Buvau čiams, daug skaičiau ir mez ko dabar galima nusipirkti.
labai patenkinta proga antrą giau. Kada oras buvo palan Prieš kelerius metus buvau
kartą aplankyti Lietuvą ir pa kus, darbavausi lauke, nu Rusijoje, bet gyvenimo tenai
lyginti pokyčius, įvykusius per ravėjau nemažai daržo. Ste su gyvenimu Lietuvoje net ne
pastaruosius trejus metus. Pa bėjausi, kad į Auksučių ūkį palyginsi. Lietuvoje pažanga
žanga aiškiai matyti, ekono taip dažnai atvažiuoja ir tiek didesnė!
mikos lygis sparčiai kyla. Vi daug lankytojų: tai lietuviai iš
Už kelių mėnesių vėl žadu
sur pilna automobilių, geri ke įvairių apylinkių, keletas da aplankyti Lietuvą. Tikiuosi,
liai, visi vaikščioja su mobi nų, ūkininkaujančių netoliese, kad mano vyras tuomet jau
liaisiais telefonais. Tačiau tai keletas vokiečių agronomų, bus nudirbęs svarbiuosius
tik miestuose! Tuo tarpu ūki dvi angliškai kalbančios rusės ūkio darbus ir mes abu ga
ninkai tebeskursta, kaip ir iš Sankt Peterburgo, na, ir, ži lėsime pavažinėti po kraštą.
noma, Larry studentai iš Mano vyras yra labai susiža
anksčiau.
Daugiausia laiko praleidau Šiaudų universiteto. Susipa vėjęs Lietuva ir tą jos grožį
Auksučių ūkyje, kur mačiau žinau su architekte Rasa Bud nori man parodyti.
šiais metais mano vyro atlik ryte, su miškininku Vladu Ka
Su geriausiais linkėjimais.
tus didelius darbus — pasėtas
įvairias mažai žinomas ir Lie
tuvoje neauginamas daržoves,
iš Norvegijos atvežtas kitokios

valiausku, turėjau malonią
progą pietauti su universiteto
rektoriumi dr. Vincu Lauručiu
ir žmona, su Darium Mali

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS
AUIUMOHJOį NAMŲ.SVEKATOS
IR GYVYBĖS DRALEMA&

Agentas Frank Zapolis ir Of). Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
<

ELEKTROS
ĮV EDIMAI-PATAISVMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitki,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Darbuotojai ir svečiai prie Auksučių akio ūkvedžio pastato (iš kairės): dvi
angliškai kalbančios žemės akio specialistės iš St. Peterburgo (Rusija);
John Chiles iš Campbell Soup Co., Davis, California, „Auksučiai Founda
tion” (USA) viceprezidentas; Raigedas Karosas — Auksučių akio ūkvedys
su žmona Elviną; sėdi: Lina Kurklietytė, 2001 m. rugpjūčio ir 2002 m.
gegužės niėn. „Auksučių Foundation” pasiųsta praktikai į įvairius ūkius
Kalifornijoje, dabar darbuojasi Auksučiuose; ūkvedžio sargiukas
„Baksis"; ir nuostabusis „Auksučių projekto” viceprezidentas dr. Lawrence D. Clement, University of California, Davis, CA, Farm Extension
Services direktorius.
Suzette Clement nuotr.

liepos 8, 2002 '

Dr. Lawrence D. Clement, Auksučiai Foundation" (USA) vicepezidentas,
darbuojasi su traktoriais, ūkiui paaukotais Kalifornijos ūkininko George
Diersseno. Antrame plane matyti naujas sandėlis (Amerikos lietuvio
Alexander Wessey-Vasiliausko dovana).
Suzette Clement nuotr.

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ
JfcParuošia
KRABU UŽKANDIS SU

AVOKADOS PADAŽU
2-3 bulvės

200 gramų krabų lazdelių
2 šaukštai majonezo (light)
2 kiaušiniai
2 šaukštai manų kruopų
2 šaukštai susmulkintų

pe

tražolių
i šaukštas citrinos sulčių
po 1/4 šaukštelio prieskonių:
clulli miltelių, maltų pipirų,

druskos
aliejaus kepimui
Padažas

1 gerai prinokusi avokada
1 2 skiltelės česnako
1 puod nat ūralaus jogurto (be
jokių vaisių)
Bulves nuskusti ir sutar
kuoti smulkia trintuve. Krabų
lazdeles 'mulkiai supjaustyti
ir iruašyti į bulvių tarkę. Su
burt i petražoles, (mušti kiau
šinius. (dėti majonezą, supilti
citrinos sultis, manų kruopas

Adelė

ir prieskonius. Viską gerai su
maišyti ir kepti nedidelius bly
nelius.
Padažui avokadą nulupti,
kartu su česnaku ir jogurtu
sutrinti elektriniu plaktuvu.
Blyneliai patiekiami karšti
arba atvėsę su avokados pada
žu.
MEDUOLIS
3 kiaušiniai
3 puodeliai miltų

1 puod. medaus

1/2 puod. cukraus

1 puod. stiprios arbatos
2/3 puod. canola aliejaus
2 šaukšteliai kilimo miltelių
(baking powder)
1 šaukštelis kilimo sodos (baking soda)
1 šaukštelis cinamono
1 šaukštelis tarkuotos citrinos
ar apelsino žievelės
1/2 šaukštelio maltų gvaz
dikėlių (cloves)

BULVIŲ SALOTOS

Tai vienas mėgstamiausių
amerikiečių antrinių patieka
lų, lengvai pagaminamas, tin
kantis ir vasarą, ir žiemą; ir
svečiams vaišinti, ir savai
šeimynai. Bulvių salotos gali
būti labai paprastos arba su
sidedančios iš įvairesnių ir net
neįprastų produktų. Visgi tai
sveikas, skanus patiekalas, su
daug maistingų ir mažai ža
lingų medžiagų. Čia pateikia
me tris bulvių salotų varian
tus. Pamėginkite. »'
Pastaba: visiems šiems re
ceptams vartoti tik raudonas
bulves, nes jos taip greitai
nesubyra. Bulvių nereikia nu
lupti.

Landmark
properties

Bus. 773-229-8781
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Paęer 630-3144330

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

SIŪLO DARBĄ

Suzette Clement,

Kiaušinius išplakti su cuk
rum ir pilti po truputį aliejų.
Miltus sumaišyti su priesko
niais ir kilimo milteliais bei
soda. Medų išleisti arbatoje.
Viską sudėti į išplaktų kiau
šinių masę ir gerai sumaišyti.
Sukrėsti į 9x13 colių išteptą
keptuvą. Kepti 350 laipsnių F
orkaitėje apie 1 vai.
f meduolio tešlą galima
įmaišyti kapotų riešutų (pvz.,
graikiškųjų — vvalnuts), ra
zinų, kitokių džiovintų vaisių
arba visų šių priedų mišinį.

GREIT PARDUODA

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Fairfield, California,,

lomieji pasėliai Auksučių ūkio laukuose. Traktoriumi darbuojasi dr. Lavvrence D. Clement. Dešinėje - nau.milelis Toliau - miežių laukas ir Auksučių miškas.
Suzette Clement nuotr.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Moldoviškos bulvių salotos
su feta sūriu
1 ir 1/2 sv. nedidelių rau
donųjų bi/lvių, gerai nuplautų
1/4 puod. alyvuogių aliejaus
(jeigu reikės, ir šiek tiek dau
giau)
1 nedidelė česnako skiltelė,
gerai sukapota
šviežiai maltų juodųjų pipirų
4 žalieji svogūnai — su laiš
kais ir baltąja dalimi
1/2 puod. sutrupinto feta sūrio
1/3 puod. sukapotų alyvuogių
(geriausiai tinka Kalamata)
2 šaukštai supjaustytų krapų
1 šaukštas raudonojo vyno
acto
Sudėti nuplautas bulves į
puodą, užpilti šaltu vandeniu,
kad apsemtų ir vanduo butų
bent 1 colis virš bulvių; įdėti
gerą žiupsnį druskos, užvirti.
Sumažinus karštį po puodu,
bulves pridengti ir virti, kol
bus minkštos. Nusunkti ir
šiek tiek atvėsinti, kad būtų
galima su jomis toliau dirbti,
nenusideginus pirštų.
Kai tik bulvės atvės, su
pjaustyti kiekvieną į maždaug
1/2 colio gabaliukus, sudėti į
dubenį ir užpilti aliejumi.
Sudėti česnaką, pipirus, dar
truputį druskos ir atsargiai
sumaišyti,
nesusmulkinant
bulvių gabaliukų.
Kai bulvės atvės iki kambario temperatūros, sudėti svo
gūnus, sūrį, alyvuoges, krapus
ir actą. Jeigu salotos atrodo
kiek per sausos, įpilti truputį
daugiau aliejaus. Palaikyti pa
ruoštas salotas apie 20 minu
čių, prieš patiekiant į stalą.
Galima palaikyti (uždengtas)
šaldytuve per naktį.

Bulvių salotos su garstyčių
majonezu
Maždaug 1 ir 1/2 svaro rau
donų bulvių, gerai nuplautų
2 salierų kotai, smulkiai su
pjaustyti
1/2 puod. smulkiai supjausty
to žaliojo pipiro
3 žalieji svogūnai, smulkiai
supjaustyti
1 puod. sumažinto riebumo
majonezo
1 šaukštas paruoštų garstyčių
1/4 šaukštelio maltų pipirų
Sudėti bulves j didelį puodą,
užpilti šaltu vandeniu, įberti
druskos ir užvirti. Puodą pri
dengti, sumažinti karštį ir vir
ti, kol bulvės bus minkštos.
Bulves nusunkti ir visiškai
atvėsinti.
Kai bulvės bus atšalusios,
supjaustyti maždaug 1/2 colio
gabaliukais, sudėti į dubenį,
įdėti salierus, pipirą ir svo
gūnus. Sukrėsti užpilą ir ge
rai, bet atsargiai, nesuardant
bulvių gabaliukų, sumaišyti.
Galima patiekti tuojau pat
arba laikyti šaldytuve iki 2
dienų.
Bulvių salotos su
spirgučiais ir
svogūniukais (chives)

1 ir 1/2 sv. raudonų bulvių, ge

NUO BALTIMORES IKI PHILADELPHIJOS
Atkelta iš 3 psl.

priimdavo jų delegacijas. Kai
popiežius Romoje surengė
gražias šv. Kazimiero 500 me
tų mirties iškilmes, Teresė
Gečienė tarėsi su juo, kaip ge
riau šį įvykį pažymėti Philadelphijoje. Kardinolas Krol sa
kė, kad būtinai reikia iš to pa
daryti politinį įvykį. Buvo nu
tarta pakviesti vyskupą Vin
centą Steponavičių. Šios akci
jos organizatoriai žinojo, kad
sovietų valdžia ištremtojo į
Žagarę vyskupo neišleis. Kar
dinolas liepė lietuviams para
šyti laišką, o jis pažadėjo pa
sirašyti. Žinoma, vyskupo nie
kas neišleido, bet užtat šv.
Mišių pamoksle kardinolas
turėjo progos pakalbėti apie
tikėjimo ir žmogaus laisvės
varžymą Sovietų Sąjungoje.
Kitą kartą, kai lietuviai šven
tė krikščionybės 600 metų ju
biliejų, kardinolas Krol vėl pa
sakė, kad neužtenka tam įvy
kiui paaukoti vien tik mišias,
neužtenka tik pasimelsti, kad
vėl reikia politinės akcįjos.
Lietuvių Bendruomenės delegacija, į kurią įėjo LB apy
2 šaukštai smulkiai sukapotų
svogūniukų (chives) laiškų
4 riekelės rūkytų lašinukų, ge
rai suspirgintos ir susmulkin
tos.
Užpilti bulves šaltu vande
niu ir virti, kol bus minkštos.
Nusunkti ir atvėsinti.
Sumaišyti svogūnus, gars
tyčias, medų, citrinos žievelę
ir actą dubenyje. Įplakti alie
jų, įdėti druskos ir pipirų. Kai
bulvės bus atvėsusios, su
pjaustyti nedideliais gabaliu
kais, sudėti į tą patį dubenį ir
sumaišyti. Paragauti, ar ne
reikia daugiau prieskonių. Pa
laikyti šaldytuve apie valan
dą, prieš patiekiant i stalą.
Prieš pat valgant, įmaišyti
svogūniukų laiškus ir spir
gučius (ne per daug iš anksto,
nes jie suminkštės). Pakanka
keturiems.

KEPINYS SU MĖSA
1 sv. liesos maltos jautienos
1/2 puod. kapotų saliero kotų
1/4 puod. kapotų žaliųjų pi
pirų
1/2 puod. kapotų svogūnų
1 šaukštas aliejaus
1/2 šaukštelio druskos
1 skardinukė (10 ir 3/4 unc.)

linkės pirmininkė Teresė Ge
čienė, valdybos nariai Julįja
Dantienė, Šv. Andriejaus pa
rapijos klebonas Sakalauskas
ir kt., ėmė svarstyti, ką dary
ti. Kilo idėja: reikalauti grą
žinti Vilniaus katedrą. Tai bu
vo 1987 metai. Buvo pasirašy
ta peticija, pakviestas Kongre
so narys, žurnalistai. Tuo me
tu Philadelphijoje buvęs A.
Skuodis nešė aukas, pirmasis
peticiją pasirašė kardinolas,
po to Kongreso narys Robert
Borski, Philadelphįjos LB pir
mininkė, jubiliejaus rengimo
komitetas, A. Skuodis. Daug
dėmesio lietuviams tąsyk pa
skyrė žiniasklaida. Peticija
buvo paskelbta po visą pasaulį
— iki Australijos. Po metų,
spalio mėnesį vykusiame Są
jūdžio suvažiavime A Bra
zauskas pasižadėjo grąžinti
Vilniaus katedrą.
Tai tik keletas bruožų iš
Baltimorės ir Philadelphįjos
lietuvių spalvingos istorijos.
Reikai manyti, čionai mes vie
nokiu ar kitokiu būdu dar su
grįšime ir plačiau praskleisme
jų istoriją bei dabartį.
Audronė V. Škiudaitė

Campbell pomidorų sriubos
1 ir 1/2 puod. biskvitams kepti
paruoštų miltų (dry biscuit
mix)
1/2 puod. pieno (2 proc. riebu
mo)
3 riekelės American Cheese,
perpjautos įstrižai per pusę
Keptuvėje pakepinti jautie
ną, kol bus raudona, nupil
ti riebalus, sudėti visas dar
žoves ir pakepinti, kol su
minkštės. Įmaišyti „Campbell
Tomato soup”. Užvirti.
Sumaišyti biskvitų miltus
su pienu, tešlą plonai iško
čioti, kad pasidarytų apskriti
mas šiek tiek mažesnis kaip
keptuvė, kurioje kepė mėsa ir
daržovės. Išlyginti daržoves ir
mėsą, kad būtų vienodo storio
sluoksnis, apdengti biskvitų
tešla. Kepti 350 laipsnių F or
kaitėje apie 15 minučių, kol
tešla gražiai pakils ir paru
duos. Ištraukus iš orkaitės,
apversti ant lėkštės (biskvitas
bus apačioje — mėsa ant
viršaus). Ant viršaus išdėstyti
sūrio puseles. Labai skanu!
Atsiuntė
Gražina Damįjonaitienė

PRANCŪZAI ATRADO KUKLUMĄ?

Prancūzai Europoje ir Ame
rikoje nuo seniai pagarsėję
savo laisvesnėmis pažiūromis
į madas, nuogumą, meno nau
1 šaukštelis tarkuotos citrinos joves ir apskritai laisvesnes
žievelės (būtinai tik geltonoji elgesio normas. Tačiau šiemet
vieno Viduržemio
pąjūrio
— viršutinė dalis)
2 šaukštai obuolinio acto (ci- miesto (La Grande-Motte) sa
vivaldybė nusprendė: gana tai
der vinegar)
gana. Jeigu turistai ar vieti
6 šaukštai alyvuogių aliejaus
niai gyventojai miesto centre
1/4 šaukštelio maltų pipirų
rai nuplautų
1 žaliasis svogūnas
1 šaukštelis Dijon garstyčių
1 šaukštelis medaus

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trans• portation. Mušt be fluent in Enelish.
L A. McMahon Window VVasning.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

bus pastebėti be marškinių, su
labai daug „odos rodančiais”
maudymosi kostiumais ar ki
taip netvarkingai apsirengę,
policija gali jiems surašyti pa
baudą (mažiausia — 39 dol.)
arba dar griežčiau nubausti.
Policininkai dabar su savimi
nešiojasi paprastų marškinė
lių atsargas ir, reikalui esant,
pridengia nuogalius.

Trumpai apie viską
* Seimo opozicinėms * Seimo Biudžeto ir
frakcijoms priklausantys nansų komiteto narys,

fi
bu
vęs premjeras Gediminas Vag
norius ragino vyriausybę di
dinti minimalią mėnesinę algą
ir tobulinti Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą. G. Vagno
rius pareiškė, kad neapmokes
tinamųjų pajamų didinimas,
nedidinant minimalios mėne
sio algos, padarys žalos valsty
bės finansams.
ibns»
* Vienas didžiausiu svei

konservatorė Rasa Juknevi
čienė ir liberalas Algirdas Gri
cius pareiškė apgailestavimą,
jog Lietuvos pajūryje prasidė
jusiose tarptautinėse karinėse
pratybose „Rescuer-Medceur
2002” dalyvauja ir baltarusių
kariškiai. Parlamentarai pa
žymi, jog Baltarusijos gynybos
viceministru dirba generolas
Vladimiras Uschopčikas, va
dovavęs sovietų armijos dali katos apsaugos ministro
nių puolimui prieš nepriklau kritikų, Pasvalio rajono ligoni
somybę nuo SSRS paskelbu nės vyriausiasis gydytojas An
sios Lietuvos institucijas. Par tanas Matulas neteko posto.
lamentarai mano, kad pakvie Buvusį konservatorių Seimo
čiant Baltarusijos karius į Sveikatos reikalų komiteto
pratybas, Lietuvoje tokiomis pirmininką Pasvalio rajono
aplinkybėmis „rodoma nepa valdžia nusprendė atleisti iš
garba žuvusiesiems bei taiks pareigų dėl neva padarytos
tomas! su Baltarusijos režimo 60,000 litų žalos valstybei. A.
vykdomais žmogaus teisių pa Matulas šį žingsnį laiko politi
niu susidorojimu.
(R, Eita)
žeidimais”.
(BNS)

* Prezidentas Valdas
* Avalynės gamybos įmo * Liepos 4 d. Lietuvoje
Adamkus, vykęs į Tomo Ma nė „Lituanica” išgyvena praūžusi audra elektros pa
no festivalį Nidoje, atsisakė
privilegijos per Kuršių marias
keltis keltu vienas. Jis parei
kalavo per Kuršių marias su
juo perkelti ilgoje eilėje lauku
sius žmones. V. Adamkus,
kaip ir jo pirmtakas Algirdas
Brazauskas, keldamasis keltu,
nereikalauja išskirtinių privi
legijų ir per trumpą kelionę
kalbasi su bendrakeleiviais.

* Seimo ir Kauno miesto
tarybos narys Vytautas Šus

pakilimą. Pernai fabrikas Lie
tuvoje pardavimų apimtis pa
didino 37 proc. Šįmet taip pat
numatytas augimas. Pagrindi
niai produkcijos srautai pla
nuojami į Europos Sąjungos
valstybes. 2001 m. apyvarta
(22 mln. litų) buvo 4 mln. di
desnė nei 2000 m. Nemažai
pąjamų gaunama ir laimint
valstybinių užsakymų konkur
sus. Bendrovė gamina avalynę
ir kariškiams.
ikd, eiu)
* Pasaulio baidarių ir ka
noją irklavimo taurės ket
virtame rate, kuris vyko Mila
ne (Italija), Lietuvos baidari
ninkas Romas Petrukanecas
iškovojo dvi pirmąsias vietas
ir pirma laiko užsitikrino pa
saulio taurės varžybų nugalė
tojo vardą.

skirstymo bendrovei Rytų
skirstomieji
tinklai padarė
nuostolių už 905,000 litų.
Elektrikams taisyti tinklus
trukdė ir vagys, kurie sugebė
jo nuvynioti medžių nutrauk
tus laidus ar išleisti alyvą iš
atsijungusių transformatorių.

* Lietuvos „Caritas” Kau
no skyrius rengia specialią

programą, kurios tikslas —
padėti buvusioms prostitu
tėms. Nedideliame bute glau
džiasi per 10 moterų, kurios
nori pamiršti praeitį. Jos dir
ba, mokosi ir prižiūri vaikus.
Didžiausių Lietuvos miestų
socialiniai darbuotojai pastebi,
kad socialinės problemos dau
gelį merginų stumia į prostituciją, pamažu jų skaičius di
(LŽ, Elta)
dėja.
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Amerikiečiai konsultuoja
Lietuvos medikus ir ligonius
Atkelta iš 1 psl.
Amerikiečių traumatologai ža
dėjo toliau rūpintis vaikino gy
dymu ir pritaikyti protezą.
Nors 1998 m. laivui „Com
fort” svečiuojantis Lietuvoje
buvo atliktos kelios operacijos,
šiemet jų nenumatyta.
R. Jonės teigimu, pagrindi
nis jų tikslas, be dalyvavimo
tarptautinėse pratybose Balti
jos jūroje, buvo pasidalinti pa
tirtimi su Lietuvos medikais
traumų gydymo srityje. Antra
dienį į laivą atvykusi grupė
Lietuvos gydytojų supažin
dinta su „Comfort” medicinine
įranga, gydymo galimybėmis,
personalo pasirengimu.
Laivas-ligoninė „Comfort” —
tai perdarytas tanklaivis, ku
rio aukštis prilygsta 10 aukš
tų namui, o ilgis — maždaug

trims futbolo aikštėms. Gydy
mo komandą sudaro karinis
personalas, o įgulą — civiliai
jūrininkai. Sumažintos pa
rengties metu laive yra apie
58 kariškiai ir 18 jūrininkų.
Tuo tarpu aktyviosios pareng
ties metu jame dirba apie
1,200 kariškių bei 60 civilių
jūrininkų. „Comfort” įrengta
12 operacinių, ligoninė, 3 kel
tuvai, radiologijos ir kompiu
terinės tomografijos aparatū
ra. Jame taip pat sukurtos ge
ros sąlygos visam personalui.

tauskas paprašė Kauno apy
gardos prokuratūros ištirti, ar
kai kurie Kauno tarybos na
riai nenusikalto, kai už miesto
biudžeto lėšas (12,000 litų) pa
samdė advokatą nagrinėjant
Per metus laivas dalyvauja
nuversto Kauno mero Eriko
maždaug
6 karinėse pratybo
Tamašausko skundą. „Šiems
se.
Nuo
Lietuvos
krantų JAV
pinigams išmokėti nėra Kau
karo
laivas
„Comfort”
trečia
no miesto savivaldybės tary
dienį
išplauks
į
Latviją,
daly
bos ar valdybos sprendimo, to
Tikimasi Lietuvos, NATO, Rusijos ir ES ryšių
vaus
tarptautinėse
pratybose
dėl manau, kad savivaldybės
Atkelta iš 1 psl.
„Rescuer Medceur”.
pareigūnas ar tarnautojas, su
Albanįja,
Bulgarija,
Kroatįja,
tų
kovą.
daręs sutartį ir sutaręs dėl
Pateikta paraiška „Lietuvos dujų”
Paklausta apie bendradar
minėtų pinigų išmokėjimo, Estija, Latvįja, Lietuva, Ma
pardavimo konkursui
* Nacionalinio operos ir viršijo savo įgaliojimus”, rašo kedonija, Rumunija, Slovakija biavimo su Baltijos valsty Atkelta iš 1 psl.
vos dujas”, kad jos dirbtų pel
* Seimo pirmininko pava baleto teatro (NOBT) rėmi prokuratūrai V. Šustauskas. ir Slovėnija. Višegrado grupė bėmis sritis, kurioms JAV tei
bei
jų
transpor
ningai, ir gauti dalį pelno”,
1991
m.
vasarį
buvo
įkurta
kia didžiausią svarbą, E. Jo
duotojas, socialdemokratas mo fondas, kurio valdybos pir
(BNS)
tavimo
vamzdynus,
užtikrins
savo
dalyvavimo bendrovės
Vengrijos
Višegrado
mieste.
Iš
nės tvirtino, jog šiuo metu
Vytenis Andriukaitis atleido mininkė ir viena steigėjų buvo
* Pirmąjį šią metą pus
dujų
tiekimą
ne
mažiau
kaip
privatizavime
motyvus aiški
pradžių
jai
priklausė
Čekija,
JAV dėmesys yra sutelktas į
konfliktą su policija sukėlu prezidento Valdo Adamkaus metį Lietuvoje išgauta apie
10
metų,
patenkins
ne
mažiau
no
R.
Paliukas.
Lenkija
ir
Vengrija,
o
1996
m.
būsimą NATO valstybių narių
sius savo visuomeninius padė vyriausiojo patarėjo žmona 193,000 tonų naftos — 20
Jei viskas klostytis sėkmin
jėjus Bronių Bernacką ir Va- Dalia Mieželienė, nutraukė proc. daugiau nei pernai tuo prie šios grupės narių steigėjų vadovų susitikimą Prahoje ir kaip 70 proc. valstybės gamti
gai,
sandorį su dujų tiekėju
nių
dųjų
poreikio
bei
pateiks
valstybių kandidačių atliktą
sylių Nikitiną. Policiją tram savo veiklą. Paklausta, kodėl pat metu. Lietuvos geologijos prisijungė Slovakija.
numatoma
baigti iki šių metų
priimtiną
dujų
kainos
formu
Lenkija,
Čekija
ir
Vengrija
darbą didinant savo karinius
dyti įsilinksminusius padėjė staiga buvo nutraukta tokia specialistai jau anksčiau yra
pabaigos.
Tada
privačių inves
lę.
jus iškvietė vienos sostinės pi graži ir prasminga veikla perspėję, kad artimiausiu me tapo NATO narėmis 1999 me pąjėgumus.
tuotojų rankose bus 68 proc.
Pagrindinis
susivienijimo
cerijos darbuotojai. V. Andriu NOBT labui, D. Mieželienė sa tu naftos gavyba mažės, jeigu
dalyvis — „Gazprom” — galės (iš jų 34 proc. priklauso Vokie
Lietuva prašo ES ministrų užtarimo
kaičio padėjėjai kabinėjosi ite, kad fondo valdyba nutarė nebus pradėti naudoti nauji
pirkti ne mažiau kaip 25 proc. tįjos bendrovių „Ruhrgas” ir
prie kitų picerijos lankytojų, tokio savo sprendimo neko telkiniai.
derybose dėl žemės ūkio
<bns>
„Lietuvos dujų” akcijų, „Dujo- „EON Energie” susivieniji
bandė sukelti muštynes, įžei mentuoti: „viskam ateina pa
* Lietuvos mažmeninė Atkelta iš 1 psl.
skyriaus vedėja Lina Dumčiūmui), vyriausybės — 24.36
tekana” — dar 9 procentus.
dinėjo ir grasino iš darbo at baiga”.
„Geriausia būtų imti dešim tė. Pasak jos, ES referenci
(LR, Elta)
prekyba per pirmąjį šių metų
proc.
„Lietuvos dujų” akcijų.
„Mes
norime
vystyti
„Lietuleisti atvykusius policijos pa
* Šiemet Lietuvos ūkis ga ketvirtį, palyginti su tuo pačiu ties metų laikotarpį, nes tai niams laikotarpiams dažnai
reigūnus. Abiem vyriškiams li išaugti 5 proc., jeigu ne 2001-ųjų laikotarpiu, išaugo labiau atspindėtų Lietuvos ga naudoja 1999 metus, kai dėl
Vilniaus centre archeologai rado
buvo nustatytas vidutinis gir bus neigiamų netikėtumų, di 12.8 proc. Statistikos departa
mybos potencialą. Taip pat tai Rusijos krizės labai smuko že Atkelta iš 1 psl.
bartiniame Gedimino pros
tumo laipsnis.
(BNS)
dės valstybės eksportas į Ru mento duomenimis, mažmeni būtų gerai dėl struktūrinių mės ūkio gamintojų pąjamos, grindinio fragmentai, šalia pekte buvo gyvenama jau nuo
* Lietuvos žuvies perdir siją ir kitas valstybes. Apie to nės prekybos, automobilių ir procesų, nes Lietuvoje buvo eksportas į NVS valstybes. Be
pašto — 17 amžiaus
15 amžiaus pradžios, tačiau
bėjai gali padidinti į Rusiją kį optimistinį ekonomikos rai motociklų pardavimo, jų re kolektyviniai ūkiai, kurie vė to, 1999-aisiais buvo labai Centrinio
mūrinio pastato dalis, po Savi iki 19 amžiaus ši vieta dar
eksportuojamų žuvies konser dos scenarijų buvo kalbėta monto paslaugų bei degalų liau suskilo į mažus ir pri prastos oro sąlygos.
valdybės aikšte rasta 16 buvo užmiestis. Miesto centru
vų apimtis. Nors lietuviški prezidento Valdo Adamkaus ir mažmeninės prekybos įmonių vačius ūkininkų ūkius”, teigė
Todėl, ŽŪM teigimu, netei
amžiaus vidurio krosnis bei ji tapo, kai maždaug 1863
konservai Rusijoje brangesni Lietuvos banko valdybos pir apyvarta (be PVM) per sausio- Žemės ir maisto ūkio integra singa nustatyti Lietuvai kvo
buvusio sąvartyno duobė, o metais buvo pradėtas tiesti
už vietinius, užsakovai juos mininko Reinoldijaus Šarkino kovo mėnesius siekė 3.501 cijos į ES departamento prie tas pagal 1995-2000 metų re
netoli Katedros aikštės pra dabartinis Gedimino prospek
perka, nes vertina jų kokybę. susitikime.
<kd, Eita) mlrd. litų.
(bns> ŽŪM ES žemės ūkio politikos ferencinius laikotarpius.
ėjusią savaitę buvo atkasti 6.5 tas. Archeologai teigia, kad
metro pločio 19 amžiaus medi „nauji radiniai-yra labai svar
būs tiriant Vilniaus mies
teritorijoje IV-V a. riboje išny Šiek tiek statistikos, kuri ofi nio gatvės grindinio likučiai.
to
raidą”.
Radiniai patvirtina, kad dako paprotys mirusiuosius lai cialiai paskelbta 1998 ir 2000
Turtingas ir gražus Žem- Didžiajai kunigaikštystei, o kariaujama, 1258 m. ji išsiva doti pilkapiuose, žemgaliai metais. Čia cukrinių runkelių
Lietuvos rinkos žinovai numato
galos kraštas išraišytas šim šiaurinė — Livonijai. Žem duoja, 1272 m. vėl pasiduoda mirusiuosius laidojo nedegin užauginama daugiau nei 400
tais upelių, kurie plukdo savo galiai, vienintelė baltų gentis, Livonijos ordinui, 1279 m. vėl tus kapinynuose. Vyrus laido cnt/ha. Taip pat ir grūdinių
tolesnį JAV dolerio silpnėjimą
vandenis į Mūšą ir Lielupę. kuri dėl savo gamtinių sąlygų išsivaduoja ir tik 1291 m. ga jo galvomis į pietus ir pietva kultūrų derlingumas didžiau
kelti kritusias akcijų kainas.
Atkelta iš 1 psl.
Lygumos, lygumos, tik dides mažai turėjo piliakalnių. Lat lutinai užimama. Dažnai ant karius, o moteris — į šiaurę ir sias Latvijos teritorijoje. Čia
Tuo tarpu, „Apskaitos skandalų sukeltas
nių upių lomos ir rėvos paįvai vijos teritorijoje jų tik 25. buvusių žemgalių pilių ordi šiaurės rytus. Nusistovėjo įka jų vidutiniškai prikuliama anot jo, kai numatomas ilga nepasitikėjimas JAV verslu
rina kraštovaizdį. Per ilgus Žymesni ir geriau ištirti yra nas statėsi savas — mūrines pių komplektas. Beveik vi daugiau nei 24-32 cnt/ha. Šiuo laikis vienos valiutos nuver bus stipresnis veiksnys ir su
šimtmečius didesni miškų ma Duobelės, Tervetės (Tervete), pilis. Taip žemgalių Duobelės siems vyrams prie šono būna metu dažnas ūkininkas ar tėjimas kitos atžvilgiu (kaip laikys pasaulio investuotojus
syvai sunyko, liko krūmokš Mežuotnės (Mežotne), Daug- medinės pilaitės vietoje 1335 paguldyta ietis, ietigalių prie atskiros bendrovės, kurių čia šiuo metu JAV doleriui euro nuo doleriais denominuoto fi
niai, vadinami kūlynais, ir malės (Daugmale) piliakal m. išaugo ordino komtūro mū- galvos, ties juosmeniu kirvis, dar nemaža, gauną ir dides atžvilgiu), įmonėms gali tekti nansinio turto pirkimo. O fi
upių šlaitai apaugę nedide niai, kai Lietuvos Žemgalos 1 rinė pilis, o Bauskos pilies vie o prie kojų — peilis. Daž nius derlius. Žemgala gali pa iš esmės peržiūrėti savo plėt nansinėse JAV kompanijų
liais medžiais. Tik šiaurinė ir teritorijoje jų žinoma tik trys. toje 1443 m. — ordino fogto pi niausias vyrų papuošalas — sigirti gerais žirgynais ir ros strategiją rinkose, kuriose ataskaitose aptikus naujų ap
rytinė Latvijos Žemgalos dalis Gerai ištirti minėti piliakal lis. 1336 m. Tervetėje ir 1321 laukinė segė. Moteriai prie alaus gamyba. Ypač čia turi atsiskaitoma JAV doleriais.
gaulės atvejų ir akcijų indek
dar pasipuošusi nedideliais niai yra gyvi liudininkai XIII m. Mežuotnėje — ordino pilys. kairiosios kojos dėtas pentinis pasisekimą Tervetės aluda
„Hansa-LTB” valiutų žino sams krentant toliau, galima
miškeliais.
a. vykusių kovų su Kalavi Žemgalą puolė ir lietuviai. kaplys, kotu galvos link, juos riai. Gal todėl, kad čia netoli vas Rolandas Kaupys abejoja ir būtų laukti tolesnio euro kai
Šiuo metu Latvijos Žemga juočių ir Livonijos ordinais. Todėl 1219 m. Mežuotnės pi mens srityje — peilis, kartais Jelgava, Ryga, nepalyginamai tuo, ar geresni JAV firmų pus nos kilimo JAV dolerio atžvil
los sritį apima Duobelės (Do- Labai įdomi detalė iš žemgalių lies žemgaliai, puolami lietu pjautuvas, o yla — prie peties mažesnis bedarbių skaičius mečio rezultatai sugebės pa giu”, teigė R. Kaupys.
bele),
Jelgavos
(Jelgava),* kovų su ordinais yra Tervetės vių, sutiko su Livonijos vysku ar dubens. Būdingiausias pa nei Latgaloje. Apžiūrint arche
Bauskos (Bauska) ir pietinės pilių kompleksas. Visai šalia, po pasiūlymu krikštytis. Ap puošalas — kelių eilių žal ologinius paminklus, negali
A. f A.
Rygos ir Tukums rajonų teri per lankininko paleistos strė sigynęs nuo lietuvių žemgalių varinių įvįjų bei jų eiles jun nepastebėti ūkininkų kiemo.
lės atstumą, nuo žemgalių vadas Vestartas išmušė ordino giančių plokštelių apgalvis ir Čia žemės ūkio technika po
torija.
ONAI KENTNERYTEIįtvirtintos pilies ordino rite karius, o apsikrikštiję žemga vainikas iš ilgos įvijos, taip stogine ar pastatų viduje, ūki
Žemgaliai iš kitų baltų gen riai apgaulės būdu pasistatė liai atsimetė nuo tikėjimo.
KAŠELIENEI
pat pečių srityje— smeigtukai, niuose pastatuose daug tech
čių tarpo pradėjo išsiskirti V savo pilį ir vėliau jau jėga
Pastebėjus kiek didesnę sujungti grandinėlėmis, o ant ninių įrenginių: siurblinės
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai v.s. ALBINAI
a. Tokia jau buvo žemgalių išmušė žemgalius iš šios vie aukštumėlę ar smėlėtą vietą, abiejų rankų — apyrankės.
vandeniui, melžimo agregatai,
RAMANAUSKIENEI ir žentui v.s. LIUDUI RAMA
dalia, kad jie XIII-XTV a. at tos. Per visą XIII a. vyko neapsirinkant gali pasakyti,
Ilgai vyko žemgalių pasi šaldytuvai ir kt.
NAUSKUI, anūkams v.s. fil. DONATUI RAMA
sidūrė dviejose valstybėse. nuožmi žemgalių kova prieš kad čia gali būti žemgalių ka priešinimas tiek ordinui, tiek
Turtingesnis kraštas, turtin
NAUSKUI, ps. ASTAI VAIČIENEI, ps. INDREI PAŠPietinė dalis atiteko Lietuvos ordinus. 1250 m. Žemgala už pinynas. Po to, kai Žemgalos lietuviams. Nuo XIII a. pab. giau gyvenę ūkininkai suge
KAUSKIENEI, s. RENATAI BORUCKI, jų šeimoms ir
iki XVI a. Latvijos Žemgala bėjo savo vaikus išmokslinti.
visiems
giminėms ir artimiesiems.
priklausė Livonijai, o po Livo Todėl iš čia, kaip Lietuvoje iš
nijos karo (1558-1583 m.) — Užnemunės, yra kilę dauguma
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su Jumis skausmu ir
Kuržemės hercogystei. Žemga Latvijos kultūros, meno ir vi
liūdesiu dalinasi.
la visais laikais buvo turtin suomenės veikėjų. Livberzes
v.s. Birutė Banaitienė
gas kraštas. Tam buvo palan (Livberze, Dobeles rajons)
LSS
Tarybos Pirmininkė
kios sąlygos — derlingos že apylinkėse gimė K. Ulmanis,
mės. Todėl ir kitataučiai Žem prie Tervetės — rašytoja A.
galoje kūrėsi noriai. Prieš Brigadere, prie Jelgavos —
Antrąjį pasaulinį karą čia be vertėjas (lietuvių liaudies dai
Mūsų mylimai
latvių daug gyveno vokiečių, nų) V. Plūduonis (V. Plūdoms)
žydų ir lietuvių, pokaryje la irkt.
Lietuvos žemgalos dalyje
bai padaugėjo rusų. Šiandien
tai antras regionas pagal rusų vaizdas kiek niūresnis — čia
gyventojų skaičių Latvijoje po daug dirvonuojančių, piktžolė
Latgalos. Tačiau rusų dau mis apaugusių laukų, daug
giausia yra miestuose ir mies pernykštę žolę deginančių, o
teliuose. Kaimuose triūsia lat neariančių žemę ūkininkų.
iškeliavus Amžinybėn, giliai liūdime ir reiškiame
vių ūkininkai. Net ir šį pava Rodos, ir žemė, ir jos rūšis ta
nuoširdžią užuojautą vyrui JUOZUI, dukroms, sūnui
sarį Latvijos Žemgalos laukai pati, bet požiūris į ją jau kitas.
bei artimiesiems.
gerai išdirbti, žaliuoja žem- Nesinorėtų, kad ateityje, kaip
Ilsėkis Ramybėje.
kenčiai. Labai daug ir gerai K. Ūlmanio-A. Smetonos lai
paruoštos žemės cukriniams kais, lietuviams reiktų vykti
Kun. Jonas Znotinas
runkeliams. Tai viena iš la uždarbiauti į Latvįją.
Nelė
su šeima
biausiai Žemgalos teritorijoje
Algirdas Girininkas
Ant Duobelės piliakalnio Latvijoje buvo pastatyta Livonijos ordino komtūro mūrinė pilis. A. Girininko nuotr. auginamų techninių kultūrų.
archeologas
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VANDENS PARKUOSE - VASAROS VĖSA
Kur minutėlei atvėsti po
karštos ir sunkios vasaros die
nos? Populiarūs Čikagos ir
apylinkių
vandens
parkai
kviečia atsigaivinti ir panerti į
jų purškiančias sroves, kriok
lius, čiuožti vandens čiuožyk
lomis, takeliais, suktis vietoje
ar kristi nuo stačių kalniukų.
Čikagos priemiesčio Wilmette vandens parke šį birželį
pradėjo veikti naujos vandens
čiuožyklos. Vienos jų ilgis 142 pėdos, ja nučiuožė per 10
sekundžių, sutiksite penkis
netikėtus posūkius, o pačią
čiuožyklos viršūnę pasieksite
užkopę 34 laiptelius. Šis van
dens parkas (Centennial Fa
mily Aųuatic Center) įsikūręs
2300 Old Glenview Rd., Wilmette ir veikia pirmadieniaispenktadieniais nuo 1 val.p.p.
iki 9 val.v., šeštadieniais-sek
madieniais - nuo 11 val.r. iki
7 val.v. Vaikams iki 2 metų įė
jimas - nemokamas. Informa
cija tel. 847-256-9680 (ext. 1).
Nuo rugpjūčio 1 d. turėtų at
sidaryti naujas, 10 mln. dol.
kainavęs vandens parkas Jo
liet - „Splash Station Waterpark” (2780 U. S. Route 6, Jo
liet, tel. 815-741-7275 (ext.
120)). Šio vandens parko, pa
statyto visai šalia esančio Empress Casino padovanotoje že
mėje, įranga ir išdėstymas su
sijęs su geležinkelio tema, mat
anksčiau per šią vietovę eida
vo geležinkelis, vežęs smėlį ir
žvyrą prie Dės Plaines upės.
Įvairių vandens čiuožyklų il
gis siekia 150 ir 200 pėdų.
Parkas turėtų dirbti kasdien
nuo 11 val.r. iki 8 val.v.
Čikagoje ir apylinkės taip
pat dar veikia šie vandens
parkai.
„Sea Lion Park” (1825 Short
St., Lisle) dirba sekmadieniais-ketvirtadieniais nuo 12
vai. iki 9 val.v., penktadieniais-šeštadieniais - nuo 12
vai. iki 10 val.v. Kasdien už
daromas 5:30-6:30 val.v. Vai
kams iki 3 metų įėjimas - ne
mokamas. Informacija tel.
630-964-3410 (ext. 5).
„Phillips Park Aųuatic Cen

ter” (828 Montgomery Rd., Au
rora) veikia antradieniais ir
ketvirtadieniais nuo 12 vai.
iki 7 val.v. liepos mėnesį; an
tradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 12 vai. iki 6:30 val.v. rug
pjūčio mėnesį. Įėjimas vai
kams iki 2 metų - nemoka
mas. Informacija tel. 630-8518686.
„Pelican Harbor Outdoor
Aųuatic Park” (200 South
Lindsey Lane, Bolingbrook)
veikia pirmadieniais-penkta
dieniais nuo 8:30 val.r. iki 10
val.v., šeštadieniais - nuo 12
vai. iki 8 val.v. Įėjimas vai
kams iki 2 metų - nemoka
mas. Informacija tel. 630-7592727.
„Moran Water Park” (433 E.
St. Charles Rd., Lombard) dir
ba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 11:30 val.r. iki 9
val.v., penktadieniais-sekmadieniais - nuo 11:30 val.r. iki
8 val.v. Po rugpjūčio 19 d. dar
bo dienomis parkas bus atida
rytas 4-8 val.v. Įėjimas vai
kams iki 3 metų - nemoka
mas. Informacija tel. 630-6276127.
„Seafari Springs Aųuatic
Center” (1700 Greenbrook
Blvd., Hanover Park) veikia
pirmadieniais, trečiadieniais
ir penktadieniais nuo 11 val.r.
iki 7 val.v., antradieniais ir
ketvirtadieniais - iki 8 val.v.,
šeštadieniais - iki 6 val.v.,
sekmadieniais - nuo 12 vai.
iki 6 val.v. Įėjimas vaikams
iki 3 metų - nemokamas. In
formacija tel. 630-830-0300.
„Rainbow Falls” (100 Lions
Drive, Eik Grove Village) dir
ba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 10 val.r. iki 8 val.v.,
penktadieniais - nuo 10 val.r.
iki 6:30 val.v., savaitgalį - nuo
11 val.r. iki 5 val.p.p. Po rug
pjūčio 16 d. darbo valandos
sutrumpės. Įėjimas vaikams
iki 2 metų - nemokamas. In
formacija tel. 847-228-2860.
„Hidden Creek Aųuapark”
(1220 Fredrickson PI., High
land Park) dirba kasdien nuo
9 val.r iki 8 val.v., sekmadie
niais - nuo 10 val.r. iki 7 vai.

TARP MUSŲ KALBANT
DARIUS IR GIRĖNAS NARSŪS
VYRAI BUVO
Jūs, gerbiamieji skaitytojai,
tikriausiai girdėjote anekdo
tiškai skambantį nutikimą,
vienoje mūsų šeštadieninėje li
tuanistikos mokykloje, kuo
met mokytojui paprašius įvar
dinti kurį nors Lietuvos kuni
gaikštį, vienas mokinukas pa
kėlęs ranką pasakė: Darius ir
Girėnas. Ak, Steponas Darius
ir Stasys Girėnas nebuvo Lie
tuvos kunigaikščiai, tačiau jie
du verti kunigaikštiško lygio
pagarbos.
Šiomis dienomis sukanka
69-neri metai nuo Dariaus ir
Girėno skrydžio ir jų tragiškos
mirties. Čikagoje, Marųuette

ir California gatvių sankryžo
je, stovi prieš 67-nerius metus
pastatytas ir prieš porą metų
atnaujintas didingas Dariaus
ir Girėno paminklas. Anks
čiau, minint transatlantinio
žygio metines sukaktis, prie
šio paminklo būdavo rengiami
paradai. Žygiuodavo šimtai, o
juos stebėdavo tūkstančiai
žmonių. Įrengtoje tribūnoje
kalbas sakydavo ne vien mū
siškiai, bet ir kitataučiai. Kal
bėdavo ne eiliniai, bet organizacijų vadovai ir valdžios ats
tovai. Grodavo orkestrai, o
pats paminklas skęsdavo gė
lėse.
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Skelbimai
Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel, 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL
60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Taip būdavo anais senais
laikais, kuomet Marųuette
Parką vadindavome lietuviš
kuoju Marųuette Parku. Da
bar nebedaug liko mūsų tau
tiečių. Mūsiškių dauguma
išlakstė į tolimesnius užmies
čius, neva ieškodami „žalesnės
žolės”.
Šiomis dienomis nejučiomis
prisimena ne visai tiesioginiai
Dariaus ir Girėno žygio reika
lai ir reikaliukai. Va, Čikago
je, Bridgeporto apylinkėje, te
nykščių lietuvių ryžtu yra Li
tuanicos vardu
pavadinta
gatvė. Prisimena Dariaus ir
Girėno Amerikos veteranų le
giono postas. Ankstyvesniais
metais, dažniausiai šio posto
rūpesčiu, būdavo rengiami
Dariaus ir Girėno skrydžio
metiniai „apvaikščiojimai”. Ai
man, Amerikos lietuvių karo
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v. Įėjimas vaikams iki 3 metų
- nemokamas. Informacya tel.
847-433-3170.
„Port Shiloh Waterpark”
(Shiloh Blvd. ir Emmaus Avė.,
Zion) veikia kasdien nuo 1
vai.p. iki 6 val.v. Įėjimas vai
kams iki 3 metų - nemoka
mas. Informacija tel. 847-7465500 (ext. 455).
Santa’s Village pramogų
parke ir Racing Rapids van
dens parke, kurie įsikūrę East
Dundee, IL, jau veikia trys
nauji greičio kalniukai, pava
dinti „Fire Truck”, „Helicopter” ir „Parachute Drop”.
Visą dieną vaikai ir suaugę
gali suktis nesibaigiančioje
karuselių eilųje, apžiurinėti ir
glostyti gyvulėlius, jodinėti
arkliukais, o po to atsivėsinti
vandens parke, kuriame vei
kia keturios vandens čiuožyk
los, krioklys „Fiji Falls” ir te
ka 450 pėdų ilgio Lazy upė.
Šeimos gali atvykti su užkan
džiais, čia bus vietos papriešpiečiauti. Šie du pramogų par
kai yra tik 30 minučių į vaka
rus nuo O’Hare oro uosto prie
25 ir 72 kelių sankryžos East
Dundee, II. Daugiau informa
cijos tel. 847-426-6751-
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Dainavietės („Dainavos” ansamblio dainininkės) neša Lietuvos vėliavą 1953 m Dariaus ir Girėno skrydžio mi
nėjime

Australijoje, Melbourne,
2002 m. liepos 16 d. 6 val.r.
(Čikagos laiku) mirė Liucija
Milvydienė-Vilcinaitė. Liu
cijos netekusios liūdi: Ameri
koje gyvenančios seserys Bro-'
nė Nainienė, Jūra Švedienė ir
Adelė Bingelienė su šeimomis
ir Lietuvoje gyvenanti Alek
sandra Žasytienė su šeima.
Padėkime Lietuvos ir lie
tuvių draugui senatoriui
R. Durbin! Jis kandidatuoja
dar kitai kadencijai į JAV
Senatą. Reikalinga finansinė
parama. Senatoriaus draugai
Brighton Parke šį sekmadienį,
liepos 21 d., rengia pietus Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje (4420 S.
Fairfield) šiuo tikslu. Bus ku
gelio, balandėlių ir kt. Prašo
me atvykti.
Jūra Bakaitienė dainuos
kartu su Algimantu Bamiškiu
ir jo ansambliu per „Draugo”
gegužinę, kuri Tėvų marijonų
sodelyje vyks liepos 28 d., sek
madienį. Gegužinė prasidės
šv. Mišiomis 11:30 val.r. Tėvų
marijonų koplyčioje, po to
vyks pietūs, o dar vėliau - mu
zika, dainos, šokiai, laimėji
mų traukimas, daug užsiėmi
mų vaikams ir suaugusiems.
Kviečiame liepos 28 dienos
sekmadienį pašvęsti „Drau
gui”!
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės namuose, 2417 W.
43 Str., Čikagoje, š. m. liepos
21 d., sekmadienį, 12 vai.
Anglijos lietuvių klubas ren
gia tradicinę gegužinę. Bus
įvairaus maisto, veiks baras ir
„laimės šulinys”. Groja ir dai
nuoja Algimantas Bamiškis.
Visi kviečiami apsilankyti.
Antanas ir Rita Rašymai
iš Oak Lawn, Ignas ir Dan
gira Budriai iš Lockport
nudžiugino mus gražiomis do
vanomis „Draugo” gegužinės
prizų stalui. Dėkojame už dos
numą!
Union Pier „Gintaro” va
sarvietėje Generolo Teodoro
Daukanto jūrų šaulių kuopa
liepos 21 d., sekmadienį švęs
Jūros dieną dalyvaujant šau
liams ir svečiams. Pradžia 10 val.r. Čikagos laiku. 94
greitkeliu važiuokite į pietus,
išvažiavimas - Union Pier,
sukite į dešinę.

veteranų veikla yra gerokai
prigesusi. Legionieriai, sulau
kę vyresnio amžiaus, nebe
daug kur reiškiasi. Nedaug
kas mūsų besinaudoją jų triū
su pastatytais namais. Kalba
ma, kad nariais gerokai pra
retėjęs postas ketina parduoti
savo turimus namus. Prisime
na mūsų nepavykęs bandymas
įpiršti JAV pašto įstaigai Da
riaus ir Girėno atminimui
pašto ženklo išleidimą. Prisi
mena Brooklyn, NY, Dariaus
ir Girėno garbei pastatytas
paminklas, o taip pat Beverly
Shores, IN, įkurtas Lituanicos
Parkas ir Dariaus-Girėno žūtį
menantis paminklas. Prisime
na ir drauge kyla klausimas, o
kas gi nutiko su 1993 m. Či
kagoje, senąjame Midway oro
uoste, pritvirtinta paminkline
lenta Dariaus ir Girėno trans
atlantiniam žygiui atminti?
Ak, prisimena (kur gi ne) ir
prieš porą metų mūsų laikraš
čiuose nuaidėjusi žinia apie
dviejų Amerikos lietuvių užsi
mojimą įsigytu „Bellanca” tipo
lėktuvu pakartoti Dariaus ir
Girėno skrydį. Kažin, ar jiedu
tebepuoselėja savo užsimojimą?
Nebe už marių Dariaus ir
Girėno skrydžio 70 metų su
kaktis. Kažin, ar kas nors iš
mūsų teiksis sukrusti ir pąjusti pareigą 2003 metų vasarą
iškilmingiau pagerbti kpt.
Steponą Darių ir ltn. Stasį Gi
rėną, kurie skirdami savo žy
gį Lietuvai, perskridę Atlanto
vandenyną, žuvo nepasiekę
tėvynės Lietuvos.
Petras Petružis

Gegužinės ąžuolų pavėsyje susitiko pabendrauti Amerikos lietuvių tautinės sąjungos „ąžuolyno" nariai, dar ne
šimtamečiai.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr

GEGUŽINĖ ĄŽUOLŲ PAVĖSYJE
Kas nežino iš toli šviečian
čių Ateitininkų rūmų Lemon
te ir greta jų šimtamečio
ąžuolyno? Žiemomis čia vyks
ta įvairios konferencijos, o va
saros visus sukviečia į malo
nias gegužines ąžuolų pavėsy
je.
Liepos 14-oji — be debesė
lio danguje. Be vėjelio šlame
sio aukštuose ąžuoluose. Ge
resnė diena nebegalėjo būti
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos metinei gegužinei. Ge
resnė proga sutikti senus
draugus iš arti ir iš toli var
giai ar begalėjo būti, čia su
važiavus ne tik tautinės są
jungos nariams, bet ir jų
draugams bei bičiuliams.
— Brūkštelk nors trumpai
ką nors apie gegužinę į
„Draugą”, — užpuolė geguži
nės vyriausias vadas Petras
Bučas.
— O kas nuotraukų pada
rys? Žinai, reportažas
be
nuotraukų, tai kaip paveiks
las be rėmų, — klausiau.
— Jonas padarys, — tempė
už rankos J. Variakojį.
— Ir V. Jasinevičius apara
tą atsinešė. Bus daug nuot
raukų. Tik, žiūrėk, kad
„Draugas” įdėtų.
Į gegužinę atsilankė ir tau
tinės sąjungos veteranai: Jo
nas Jurkūnas, Vaclovas Ma
žeika, Antanas Juodvalkis,
Eugenijus Bartkus ir daug
kitų. Atvyko ir „Vilties” dr-jos
pirm. Algirdas Matulionis iš
Cleveland. Ir spaudos darbuo
tojai Vytautas Radžius, Juo
zas Žygas, Bronius Nainys,
Stasys Džiugas ir kt.
Svetainėje su vaišėmis visus
pasitiko Irena Dirdienė. Jai
padėjo Severiną Juškienė,
Bronė ir Albertas Kremeriai
ir Danutė Kirkienė.
Gaivinančiais gėrimais bare
visus aptarnavo Jeronimas
Gaižutis ir Algirdas Kirka.
Kitus įvairius gegužinės rei
kalus tvarkė Matilda Mar
cinkienė.
— Loterijos bilietai du už
dolerį, — skelbė bilietėlių
platintoja.
— Pas mane visi laimingie
ji, — konkuravo antroji.
— Laimėjau veidrodį su gra

žuole, — laimikį, kaip auto
mobilio ratas, nešėsi G. Ka
zėnas. Loterijoje laimes dali
no Sigutė Žemaitienė, Kazė
Pažarniukienė, Gražina Nor
mantienė ir Onutė Stenulienė.
Kokia būtų
gegužinė be
Stasės Jagminienės kapelos?
Visa „Tėviškės” kapela čia
trenkė polkas, tango ir mūsų
gražiąsias dainas, kad skam
bėjo visas ąžuolynas. Jaunys
tę prisiminę poros suko ratu
kus.
— Gaila, kad „trečiabangių”, jaunimo nesimato, —

„Vilties” draugijos pirmininkas Algirdas Matulionis ąžuolų pavėsyje ap
taria „Dirvos” leidimo reikalus su Irena Kriaučeliūniene.
V. Jasinevičiaus nuotr.

Tautinės sąjungos gegužinėje linksminosi ir spaudos bendradarbiai. Iš
kairės: Antanas Juodvalkis, Bronius Juodelis, Vytautas Radžius ir Juozas
Žygas,
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.
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ieškojo šokėjos išlepintas Na
ras. Tiesa, jų nebuvo. Dau
gumą sudarė „dypukai”, atvy
kę sutikti senus draugus, ap
tarti, ką rinksime į Lietuvos
prezidentus, nuspręsti, ar sta
tysime Valdovų rūmus, pasi
tikrinti, kokia draugų svei
kata atvykstant į gegužinę iš
Indianos ir Ohio ar tolimų
Čikagos priemiesčių.
Dalyvių buvo labai daug,
nes ąžuolyno stalai nepajėgė
sutalpinti svetelių ir teko pri
statyti stalus iš svetainės.
Rengėjai ir svečiai gegužine
buvo labai patenkinti. Br. J.
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Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pagrindiniai „ažųolai" vėl susitiko gegužinėje. Iš kairės: Jonas Jurkūnas,
Algirdas Matulionis, Petras Bučas, Eugenijus Bartkus, Jonas Variakojis, Vaclovas Mažeika ir Oskaras Kreme
rį
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

