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Škotija atsisako išduoti Lietuvai
įtariamąjį karo nusikaltimais

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) 
— Škotija pranešė Lietuvai 
negalinti išduoti karo nusikal
timais įtariamo Antano Gece- 
vičiaus (Gečo), nes jis yra per
nelyg ligotas. Tokį Škotijos 
vykdomosios valdžios atsa
kymą į nusikaltėlio išdavimo 
prašymą antradienį gavo Lie
tuvos Generalinė prokuratūra.

85-erių metų A. Gecevičius 
(Gečas), labai pablogėjus svei
katai, pastaruoju metu gulėjo 
Edinburgo ligoninėje. Medikų 
komisija praėjusį mėnesį nus
tatė, kad dėl diabeto, dviejų 
širdies priepuolių ir kitų 
lėtinių ligų jis yra nepajėgus 
stoti prieš teismą.

Paklaustas, kokie bus Lietu
vos Generalinės prokuratūros 
veiksmai, prokuratūros atsto
vas spaudai Vidmantas Pute
lis sakė, jog „dabar studijuoja
mi iš Škotijos gauti dokumen
tai”.

Kovo mėnesį Lietuva nu
siuntė prašymą į Didžiąją 
Britaniją išduoti A. Gecevičių 
(Gečą) dėl nusikaltimų, ku
riuos jis, kaip įtariama, pa
darė nacių okupuotoje Lietu
voje per II pasaulinį karą. Šie 
nusikaltimai Lietuvos Bau- 
džiamąjame kodekse įvardi
jami kaip genocidas ir jiems 
nėra taikoma senatis.

A. Gecevičius, Didžiojoje Bri
tanijoje gyvenantis Gečo pa
varde, įtariamas dalyvavęs 
baudžiamosiose operacijose 
nacių okupuotoje Lietuvoje ir 
kaimyninėje Baltarusijoje 
prieš civilius gyventojus, kai 
tarnavo naciams pavaldžiame

* Liberalų sąjungos vice
pirmininkas, Vilniaus meras 
Artūras Zuokas įsitikinęs, kad 
šiuo metu Rolando Pakso va
dovaujamoje Liberalų sąjun
goje susiklosčiusi padėtis la
bai primena situaciją Konser
vatorių partijoje, prieš porą 
metų prasidėjus nesutari
mams tarp konservatorių va
dovo Vytauto Landsbergio ir 
buvusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus. Tačiau, A. Zuoko 
manymu, skirtingai nei kon
servatoriai, Liberalų sąjunga 
nesuskils. (Lž. Eita)

* Antradienį, Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) tary
bos posėdžio išvakarėse, parti
jos vadovas, buvęs premjeras 
Rolandas Paksas pareiškė 
pats siūlysiąs partijos kongre
sui balsuoti dėl pasitikėjimo 
juo ir paragino partijos kole
gas baigti viešai aiškintis san
tykius. LLS valdybos nariai 
pastaruoju metu viešai prabilo 
apie tai, kad partijos pirmi
ninkas turėtų atsistatydinti, 
prisiimdamas atsakomybę už 
tai, kad liberalai iš valdančio
sios partijos tąpo opozicine.

* Seimas nori išsinuomoti
4 prabangius limuzinus 
svarbiems užsienio svečiams 
vežioti. Jei vyriausybė pritars 
Seimo vadovybės planams, 
kasmet ,,BMW” automobilių 
nuoma valstybei kainuos dau
giau kaip pusę milijono litų. 
Seimo autotransporto tarnyba 
šiuos automobilius ketina išsi
nuomoti 3 metams. Konserva
torius Jurgis Razma įsitiki
nęs, kad tai yra pinigų švais
tymas. „Aukšti svečiai parla
mento vadovo kvietimu Lietu
voje lankosi ne taip dažnai. 
Praėjusį mėnesį Seimas nepri
ėmė nė vieno svečio, kurį rei
kėtų vežioti limuzinu, todėl 
mašinos stovės garaže”, teigė 
jis. (BNS)

policijos batalione.
A. Gecevičiui (Gečui) bau

džiamoji byla pirmą kartą Lie
tuvoje buvo iškelta dar soviet
mečiu, 1987 m., tačiau tais 
pačiais metais ji buvo nu
traukta. Byla atnaujinta 2000 
m. vasarį, gavus naujų duo
menų apie jo veiklą. 1992 m. 
A. Gecevičius (Gečas) Škotijos 
teisme pralaimėjo ieškinį 
prieš Škotijos televiziją, iš ku
rios reikalavo piniginės kom
pensacijos už pranešimus apie 
jo smurtą Lietuvoje per nacių 
okupaciją. Škotijos teismas tuo
met nustatė, kad A. Gecevi
čius 1941-1942 m. vadodavo 
naciams pavaldžiam lietuvių 
pagalbinės policijos bataliono 
būriui. Šios policijos nariai 
dalyvavo nacių baudžiamuose 
veiksmuose prieš sovietų par
tizanus ir taikius gyventojus 
okupuotose Lietuvoje ir Balta
rusijoje.

Pats A. Gecevičius teigė ne
įvykdęs jokių karinių nusikal
timų ir nieko nenužudęs. Jis 
pripažino buvęs įtrauktas į 
šešias operacijas, kurių metu 
Vokietijos kareiviai šaudė civi
lius gyventojus, bet teigė pats 
buvęs daugiau nei už dviejų 
kilometrų nuo įvykio vietos, 
saugodamas vokiečių užnuga
rį nuo partizanų.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus paprašė vyriausy
bę pareikšti aiškią nuomonę 
dėl bendrovės „Lietuvos dujos” 
privatizavimo. V. Adamkus 
pabrėžė, kad vykdant „Lietu
vos dujų” privatizavimą, būti
na pritraukti Vakarų kapitalą 
ir užtikrinti sklandų dujų tie
kimą iš Rytų. „Lietuvos vals
tybės ir strateginio investuoto
jo rankose privalo, aš pakarto
ju, privalo išlikti 51 proc. 
'Lietuvos dujų’ akcijų”, sakė V. 
Adamkus. Jis išreiškė viltį, 
kad šiuo klausimu jo ir vy
riausybės nuostatos sutampa. 
„Vis dėlto lieka neaiškus vy
riausybės noras siūlyti dujų 
tiekėjui įsigyti 34 proc. akcijų, 
kai pats tiekėjas to neprašo”, 
sakė jis. Praėjusią savaitę V. 
Adamkus pareiškė, kad bend
rovė „Lietuvos dujos” yra stra
tegiškai svarbi Lietuvai, todėl 
Vakarų strateginis investuoto
jas ir Lietuvos valstybė turi 
išlaikyti daugumą ir gauti ati
tinkamai 34 ir mažiausiai 17 
proc. įmonės akcįjų. Valstybės 
vadovo nuomone, dujų tiekėjui 
^Gazprom” galima būtų par
duoti 25 proc. plius 1 akciją.

(BNS)
* „Geriausia būtą kad 51 

proc. ‘Lietuvos dujų’ liktų 
Lietuvos rankose — nesvarbu, 
ar juos valdys vyriausybė ar 
privatus asmuo. ‘Lietuvos du
jos’ yra toks objektas, kuriam 
dabar nereikia nei investicijų, 
nei modernizavimo. Todėl 
man kyla paprastas klausi
mas: kam atiduoti į svetimas 
rankas objektą, į kurį nereikia 
papildomų investicijų, paimti 
kelis milijonus, juos išleisti 
per porą savaičių ir neturėti 
objekto?”, mano Seimo Ekono
mikos komiteto pirmininkas, 
Socialliberalų frakcijos narys 
Viktoras Uspaskich. <kd, Eitai

* Šiluminių tinklų atnau
jinimas turėtų mažinti šilu
mos sąnaudas ir kainą. Tačiau 
kai kur „modernizacija” atlie
kama iškreiptu būdu — pa
vyzdžiui, Anykščiuose nauja 
katilinė, kainavusi 700,000 li
tų, aptarnauja tik 3 vartoto
jus. (LŽ. Elta)

Mokslo metų pradžią kai kurie studentai sutiko ne auditorijose, o prie Lietuvos Seimo rūmų, protestuodami
prieš Aukštojo mokslo įstatymų pataisas. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr

Studentai siūlo seimūnams
„prasikrapštyti ausis”

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS)
— Lietuvos studentų sąjunga 
pirmadienį surengė prie Sei
mo teatralizuotą protesto ren
ginį, kurio metu paragino par
lamentarus įsiklausyti į stu
dentų nuomonę dėl Aukštojo 
mokslo įstatymo pataisų.

Rugsėjo 1-osios „senelis” Sei
mui atvežė studentų dovaną
— šakes, tačiau vėliau jos pa
virto pusės metro ausų krapš
tuku, nes studentai pareiškė 
„nesiekią smurtauti ir eiti į 
gatves”, o tik tikisi būti išgirs
ti.

Kadangi niekas iš parlamen
tarų neišėjo priimti dovanos, 
„ausų krapštukas” buvo palik
tas Seimo priimamajame.

Lietuvos studentų sąjungos 
tarjibos narė, Vilniaus peda
goginio universiteto studentų 
atstovybės prezidentė Angelė 
Tamulevičiūtė teigė, jog tokia 
dovana Seimui įteikta „su ta 
viltimi, kad studentai bus 
išklausyti ir konstruktyvaus 
bendravimo dėka bus pasiek
tas geriausias rezultatas”.

Seimas po svarstymo yra 
pritaręs Aukštojo mokslo įsta
tymo pataisoms, kuriomis kei
čiama studijų finansavimo 
tvarka. Jomis siūloma visiems 
studentams, nepriklausomai 
nuo studijuojamo dalyko, nus
tatyti vienodą 1,000 litų mo
kestį už vienerius mokslo me
tus, suteikiant galimybes pa
imti lengvatinį kreditą.

Šiuo metu įmokos už studi
jas priklauso nuo studijuoja
mo dalyko ir svyruoja nuo 
1,000 iki 10,000 litų ir dau
giau. Tačiau priėmus patai
sas, valstybės finansuojamų 
vietų dalis sumažėtų nuo 70 
iki 50 proc.

„Jau rektoriai pasakė ’ne’ 
šitam projektui, nes aukštųjų 
mokyklų finansinės padėties 
tikrai negerina. Šis projektas 
tikrai nesprendžia ir studijų 
kokybės klausimų”, teigė A. 
Tamulevičiūtė.

Švietimo ir mokslo minist
ras Algirdas Monkevičius pra
ėjusią savaitę susitikęs su val
dančiųjų frakcijų atstovais, 
pripažino, jog dalis rektorių 
nėra patenkinti pataisomis, 
nes jie tikėjosi, kad studentai 
1,000 litų mokestį turės 
mokėti papildomai prie dabar 
esančių įmokų.

Studentai nepasitiki val
džios atstovų tikinimais, jog 
užteks lėšų studijų finansavi
mo reformai ir kreditams 
kompensuoti. „Vienas klausi
mas Lietuvos studentų sąjun
gai neduoda ramybės: iš kur

bus paimtas finansavimas. 
Kol kas atsakymo į šį klau
simą nėra. Prieš bandant da
ryti reformas Lietuvos švieti
mo sistemoje, reikia turėti ga
rantijas, kad bus tam skirti pi
nigai. Finansų ministerija kol 
kas negali drąsiai pasakyti, 
kad yra lėšų”, teigė A. Tamu
levičiūtė.

Pagal Seime svarstomas 
įstatymo pataisas, 30 proc. 
geriausiai besimokančių ir 20 
proc. socialiai remtinų stu
dentų bus atleisti nuo įmokos 
už studijas. Protestuotojų nuo
mone, pataisos yra neveiks
mingos ir supriešinančios vi
suomenę. Lietuvos studentų 
sąjungos nuomone, nėra aiš
kūs geriausiai besimokančių 
bei socialiai remtinų studentų 
atrinkimo kriterijai, todėl su
sidaro palankios sąlygos ko
rupcijai vystytis.

* Mokslo metus pradėjo
Vasario 16-osios gimnazija, 
įsikūrusi Hiutenfelde (Vokieti
ja). Į pamokas šiemet susirin
ko rekordinis mokinių skai
čius — 171. „Šiemet bene pir
mą kartą istorijoje teko atsisa
kyti priimti apie 20 lietuvių ir 
apie 60 vokiečių”, kalbėjo gim
nazijos direktorius Andrius 
Šmitas. (lr. Eita)

* Kauno aukštosios mo
kyklos sulaukė daugiau kaip 
30,000 studentų. Vien Vytauto 
Didžiojo universitete mokslo 
metus pradėjo daugiau kaip 
6,000 įvairių pakopų stu
dentų, tarp jų — beveik 1,100 
pirmakursių. Naujieji mokslo 
metai universitete sutapo su 
įkurtuvėmis: atidarytos dvi 
puikiai įrengtos skaityklos.— 
Vinco Čepinskio ’ tiksliųjų 
mokslų ir Stasio Šalkauskio 
teologijos. (KD, Elta)
* Mokslo metus Kauno ku
nigų seminarijoje pradėjo 
18 pirmakursių klierikų. Šie
met seminarijoje studijuoti pa
geidavo 25 jaunuoliai. Kon
kurso stojantiesiems nebuvo, 
tik vyko atranka pagal bendrą 
išprusimą ir katalikybės ži
nias. Tarp kandidatų buvo ir 
tokių, kurių vidurinio mokslo 
atestate įrašytas ne vienas ne
patenkinamas pažymys. Jau 
antrus metus Kauno kunigų 
seminarijos klierikai kartu su 
pasauliečiais studijuoja ir Vy
tauto Didžiojo universiteto ka
talikų teologijos fakultete bei 
gali įgyti universitetinį išsila
vinimą. Iš viso Kauno kunigų 
seminarijoje mokosi 66 klieri
kai. Jie ruošiami kunigystei 
Kauno ir Šiaulių vyskupijose.

(BNS)
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Tėvynėje pasižvalgius

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, komentuodamas 
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin Helsinkyje išsakytą ne
pritarimą NATO plėtrai, sakė, 
kad jis tiesiog parodė savo 
ankstesnių pasisakymų tęsti
numą. „Mano supratimu, jis 
nieko nauja nepasakė, nieko, 
ko nebuvo sakęs prieš tai”, sa
kė Lietuvos prezidentas. Ta
čiau, anot V. Adamkaus, „rei
kia pripažinti, kad V. Putinas 
tą sako jau visai kitokiu tonu”. 
V. Adamkaus vertinimu, Rusi
jos prezidento pasisakymas 
nebuvo labai griežtas ar grasi
nantis. Pirmadienį po susitiki
mo su Suomijos prezidente 
Tarja Halonen V. Putin „klai
da” pavadino galimą Baltijos 
valstybių priėmimą į NATO.

(BNS)

* Rugsėjo 2 dieną, eidama 
69-uosius metus, po trumpos 
ligos Montrealyje (Kanada) 
mirė profesorė, dr. Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė.

* Darbo užmokestis Lie
tuvoje toliau didės ir tai bus

- neabejotinas ekonomijos augi
mo ženklas. Tačiau, anot žino
vų, sparčiau atlyginimai augs 
su sąlyga, jeigu valdžia nepri
ims ekonomikai žalingų spren
dimų. (VŽ, Elta)

* Apie vidutinį gyvenimo
lygį būtų galima kalbėti, jei 
vienam šeimos nariui tektų po 
714 Lt per mėnesį. Šiuo metu 
vidutinis priskaičiuotas darbo 
užmokestis Lietuvoje sudaro 
1,066 Lt. 1,000 Lt vidutinio at
lyginimo nepakaktų ir vienam 
vaikui išlaikyti, norint užtik
rinti bent vidutinį gyvenimo 
lygį. (KD, Elta)

* Savo būsimos kelionės 
nederinę nei su Seimo, nei su 
frakcijos vadovybe, į Baltaru
siją stebėti prezidento rin
kimų rengiasi vykti Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
nariai Mykolas Pronckus ir 
Vydas Baravykas. Šiuos Sei
mo gerų kaimyninių santykių 
su Baltarusija grupės narius 
stebėtojais pasikvietė oficialio
ji Baltarusijos valdžia. <lr, Eita)

* Europos čempionate
Turkijoje Lietuvos rinktinėje 
pradėjęs žaisti Vilniaus „Lie
tuvos ryto” vidurio puolėjas 
Robertas Javtokas pirmenybių 
išvakarėse sulaukė kvietimo į 
NBA „San Antonio Spurs” 
klubą. (LR, Eito)

* Astuoni maršrutiniai 
taksi Kaune nuo rugpjūčio 6 
d. keleivius vežioja tik už pusę 
kainos. Praėjusią savaite vi
siems jiems buvo suk dytos 
padangos. Keleivių pervežimo 
rinkoje įsivyrauja kriminalinė 
konkurencija. ikd, Eita)

* Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos 
(LPKTS) tarybos valdyba atvi
ru laišku kreipėsi i vyriausy
bę, prašydama kuo skubiau 
spręsti buvusiems politiniams 
kaliniams ir tremtiniams pri
klausiusio turto grąžinimo 
klausimus. „Tuo labiau, kad 
premjeras pažadėjo žydams 
litvakams — ne Lietuvos pilie
čiams — n’edelsiant grąžinti jų 
buvusią nuosavybę”, pažymi
ma laiške. Praėjusią savaitę 
kalbėdamas Pasaulio litvakų 
kongrese Vilniuje, premjeras 
Algirdas Brazauskas pareiškė, 
jog vyriausybė sieks išspręsti 
žydams priklausiusio turto 
grąžinimo problemas. ibnsi

* Į auksines vestuves Al
ma ir Valdas Adamkai su
kvietė daugiau nei 100 drau
gų. Tarp kviestinių svečių ne
buvo daug politikų. Adamkų 
svečiai buvo buvęs konserva
torių premjeras Andrius Ku
bilius, o iš ministrų — vienin
telis aplinkos ministras Arū
nas Kundrotas. Valstybės va
dovo apsauga stengėsi atkirsti 
visus kelius žiniasklaidai pa
tekti į restoraną, kuriame 
vyko pokylis. Žinomas daini
ninkas Vytautas Kernagis 
auksinių vestuvių proga iš
leido „auksinį” kompaktinį 
diską su populiarios dainos 
„Širdele mano” interpretacija.

(R, LR.'LŽ, Elta)
* Seimo pirmininko kan

celiarijos vedėja dirbusi 
Rasa Navickaitė-Razgaitienė 
sužinojo, kad turi Klaipėdoje 
gyvenančią seserį Birutę Na
vickaitę- Matulienę. (K, Eita,

* Antradienį Vilniuje ras
tas prieš porą savačių pa
vogtas Estijos vidaus reikalų 
ministro Tarmo Loodus auto
mobilis „Audi A6”, kuris buvo 
slepiamas viename iš Vilniaus 
centre esančių garažų. Sulai
kyti du asmenys, įtariami pa
darę šį nusikaltimą. Vyksta 
tolesnis tyrimas. Estijos vi
daus reikalų ministras T. Loo
dus sakė niekada neabejojęs, 
jog Lietuvos policija gerai dir
ba ir turi patirtį ieškant pa
vogtų automobilių. Jis pabrė
žė, jog Lietuva jam nepaliko 
nemalonaus įspūdžio, o Lietu
vos policininkai pasirodė kuo 
geriausiai. (bns,

* Atpigus alkoholiui, su
mažėjo ir „pilstuko” (nami
nės degtinės) pirkėjų. Daug 
lietuvių, anksčiau pirkusių pi
gų „pilstuką”, pradėjo gerti 
kokybiškesnį alkoholį. Be to, 
sumažėjo kontrabandinio spi
rito įvežimas į Lietuvą iš Ka
raliaučiaus ir kitų miestų, to
dėl padidėjo surenkami mo
kesčiai. (KD, Elta)

* Buvusi Seimo pirminin
ko, socialliberalo Artūro 
Paulausko sekretoriato vado
vė Rasa Razgaitienė nuo rug
sėjo 5 d. pradės eiti sostinės 
mero, liberalo Artūro Zuoko 
padėjėjos pareigas. Ji bus polįr 
tinio pasitikėjimo statuso val
stybės tarnautoja. <bns>t

* Nuostolingai dirbantys 
„Lietuvos geležinkeliai” at
sisako kai kurių maršrutų, at
leidžia darbuotojus, tačiau 
randa pinigų šventėms. Gele
žinkelininkai rugsėjo 8 d. link
smybėmis bei spalvotos ugnies 
salvėmis paminės ne tik Lie
tuvos geležinkelių atkūrimo 
10-mečio jubiliejų, bet ir 140- 
ąsias ruožo Kaunas-Virbaliai 
atidarymo metinės. <lž, Eitai

* Dar 1992 m. vyriausybė
priėmė nutarimą, kuriuo lei
do kaimo žmonėms už investi
cinius čekius ir grynuosius pi
nigus pirkti žemės. Šiuo nuta
rimu pasinaudojo daugiausia 
Klaipėdos krašto žmonių. Ta
čiau susirinkusi pinigus ir in
vesticinius čekius už parduo
damą žemę, valstybė jos ne
pardavė. Ūkininkai piktinasi, 
jog juos apmulkino ne kokia 
nors šiandien teisiama Kauno 
holdingo kompanija, o pati 
valdžia. Vien Šilutės rajone 
yra per 360 taip apgautų žmo
nių. (R, Elta)

* Šiuo metu Vilniuje tie
siamas pėsčiųjų takas nuo 
Dailės akademijos tilto per 
Vilnelės upę iki namų, esan
čių' Užupio g. 24, Vilniaus sa
vivaldybei kainuos 281,000 li
tų. Du namai adresu Užupio 
g. 24 nuosavybės teise pri
klauso Vilniaus mero Artūro 
Zuoko firmai „BNA Market”. 
Už miesto pinigus bus nuties
tas takas tik merui vaikščioti, 
nes vargu ar kuris nors vilnie
tis po šių namų remonto išdrįs 
eiti per mero kiemą. <la, Eita,

* Premjero patarėju pra
dėjęs dirbti Algirdas VapŠys 
paskelbė, jog kitais metais 
Valdovų rūmų atstatymo dar
bams bus išleista maždaug 7 
mln. litų. Šią sumą ketinama 
surinkti ne tik iš visuomenės 
paaukotų, bet ir iš biudžeto pi
nigų. Valdovų rūmams atsta
tyti reikia apie 120 mln. litų. 
Valdovų rūmų paramos fon
das šiuo metu yra surinkęs 
per 280,000 litų. ilr, Eitai

* Šiauliuose pamestą 
50,000 JAV dol. savininku 
praėjusią savaitę prisistatęs, o 
vėliau tai paneigęs 47 metų 
inžinierius Povilas Kazakaus- 
kas pirmadienį pareigūnams 
vėl pareiškė esąs šių pinigų 
savininkas. Šiaulių apygardoj*, 
prokuratūroje parodymus da
vęs vyriškis sakė, kad išsigan
do jį suradusių žurnalistų ir 
sukūrė istoriją apie rastus pi
nigus. Šiaulių prokurorei jis 
aiškino, kad dolerius sutaupė 
nuo 1987 m. Gamyklos „Nuk- 
lonas” kristalų gamybai vado
vavęs P. Kazakauskas prisipa
žino, jog negalės dokumentais 
įrodyti, kad visi pinigai pri
klauso jam. Šiaulietis yra dek
laravęs tik dalį rastos sumos 
— apie 60,000 liti’ ibnsi

* Krepšinio komedija
baigta — lietuviai namo. Lie
tuva patyrė vieną gėdingiau
sių pažeminimų krepšinio is
torijoje. Gėdinga kelionė į Tur
kiją pagaliau baigėsi. Europos 
čempionato medalių išvykę 
Lietuvos krepšininkdi, taip ir 
nepasiekę bent ketvirtfinalio, 
buvo sutriuškinti ir Latvijos 
komandos. Lietuva dvejiems 
metams bus ištrinta iš pasau
lio krepšinio žemėlapio ir pra
leis 2002 m. planetos čempio
nato varžybas. Lietuvos rink
tinės treneris Jonas Kazlaus
kas, prie komandos vairo sto
jęs po 1996 metų Atlantos 
olimpinių žaidynių ir atvedęs 
ją ant garbės pakylos Sydney, 
po katastrofiško žaidimo Tur
kijoje prakalbo apie atsistaty
dinimą. (R, LR. Eito)

KALENDORIUS^
Rugsėjo 5 d.: Rartenis, BerCius, 

Dingailė, Erdenis, Justina, Laury
nas, Stanislava (Stasė).
Rugsėjo 6 d.: Beata, Faustas, Kan- 

tigirdas, Kantvilė, Tautenė, Vaištau- 
tas.

»
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

2001-2002 METŲ SKAUTIŠKĄ 
VEIKLĄ PRADEDANT

JŪRŲ SKAUTĖS 
PASIRUOŠUSIOS

2001-2002 METŲ VEIKLAI
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 

vadovės pasiruošusios pradė
ti naujus skautavimo metus. 
Tuntininkesj.ps. Danutės Na
vickas sušauktame vadijos po
sėdyje buvo sudarytas 2001- 
2002 metų veiklos planas ir 
pasiskirstyta pareigomis.

Šiais metais ūdrytėms vado
vaus g.v.v. Rima Jokubauskie- 
nė, g.v.v. Onutė Savickienė, 
g.v.v. Vilija Kielienė, vyr. 
skautė Vida Petrauskienė ir 
g.v.v. Dalia Vitkienė.

Jūrų jaunių vadovės: j.ps. 
Aldona Weir ir g.v.v. Laima 
Bacevičienė.

Jūrų skaučių vadovės: j.s. 
fil. Rūta Kirkuvienė ir g.v.v. 
Aida Brakauskienė.

Gintarių kandidačių vadove 
pasilieka j.s. fil. Virga Rimei
kienė.

Raštinę tvarkyti sutiko j.s. 
fil. Taiyda Chiapetta.

Iždininkės pareigose lieka 
j.s. Daina Rudaitienė.

Tunto korespondentė — 
j.v.s. Viligailė Lendraitienė.

Specialybių koordinatorė — 
j.s. Dana Mikužienė.

Uniformų koordinatorė — 
j.s. Dalia Žygienė.

Tuntininkė kviečia visas 
mergaites, norinčias būti jūrų
skautėmis, registruotis veik-L/.,, . • > « • ‘ • « • 'Jau ■

Registracija vyks šešta
dienį, rugsėjo 8 d., 9 vai. r. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Registracijos mokestis 40 
dol. Registruojantis bus gail
ina įsigyti „Nerijos” tunto 
marškinėlius, treningus bei 
uniformos marškinėlius.

Sesė Vilytė

SKAUČIŲ IR TĖVELIŲ 
DĖMESIUI

Po ilgos ir šiltos vasaros vėl 
prasideda nauji skautavimo 
metai. „Aušros Vartų”/„Ker- 
navės” skaučių tunto narių ir 
naujų narių registracija 2001/ 
2002 metams bus vykdoma 
šeštadienį, rugsėjo 8 d. 9 vai. 
ryto PLC, Lemonte.

Kviečiame visas seses ir tė
velius į „Aušros Vartų”/„Ker- 
navės” tunto iš stovyklų grį
žimo ir vadovių pareigomis 
pasikeitimo iškilmingų sueigą, 
vyksiančią sekmadienį, rug
sėjo 15 d., 1:15 vai. p.p. Suei
ga vyks lauke prie Pasaulio 
Lietuvių centro pagrindinių 
durų. Sesės dėvi pilnomis iš

Rako stovyklon vos atvykę akademikai buvo įjungti į darbus virtuvėje ir valgykloje. Iš k.: Nida Bichnevičiūtė, 
Alexis Žemaitis, sk. vytis Dainius Petronis, fil, Rita Rašymienė, fil, Vytenis Kirvelaitis, fil. Darius Buntinas ir 
Antanas Rašymas.

eiginėmis uniformomis (skau
tiškais marškinėliais su kak
laraiščiais, tamsiai mėlynais 
sijonais ir tamsiai mėlynomis 
iki kelių kojinėmis). Visoms 
sesėms dalyvavimas privalo
mas.

v.s. Rūta Sušinskienė
Tuntininkė

„LITUANICOS” TUNTO 
ŽINIOS

„Lituanicos” skautų tunto 
narių registracijos lapai jau 
paštu pasiųsti nariams į na
mus. Prašoma juos atidžiai 
užpildyti ir šeštadienį, rugsėjo 
8 d., rytą juos įteikti skautus 
registruojantiems vadovams. 
Jei dėl kurtos priežasties tų 
lapų nebūsite gavę, juos gau
site prie registracijos stalo.

Čikagoje, Jaunimo centre 
skautus registruos ir lapus 
priims Rimas Putrius ir And
rius Tamulis. Pasaulio Lie
tuvių ęentre skautus regist
ruos Gintaras Aukštuolis, Ro
bertas Jokubauskas ir Vytepis 
Lietuvninkas.

Pirmoji vienetų sueiga bus 
rugsėjo 15 d.

Turint klausimų, skambin
kit Gintarui Aukštuoliui, tel. 
708-352-2664.

Vienetu vadovai:
Čikagoje _ „Perkūno” drau

govės vadovai R. Putrius ir A. 
Tamulis. "....... '

PLC Lemonte Vadovai: 
„Geležinio Vilko” dr-vės drau
gininkas V. Lietuvninkas. 
Prityrusių skautų vadovas D. 
Ramanauskas.
Skautų vadovai — A. Liubins- 
kas, R. Senkevičius ir A. Kaz
lauskas.

A. Stri- iškyla-Vilkiukų vadovas 
kas.
„Nemuno” laivo (bebrų) — D. 
ir A. Siliūnai.
„Šarūno” laivo (jūrų jau
niai) — R. Jokubauskas. 
„Klaipėdos” laivo (jūrų skau
tai) — R. Novak.

Tunto sueiga
„Lituanicos” tunto iškilmin

ga sueiga vyks sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., PLC, Lemonte.

Visi uniformuoti su vėliavo
mis žygiuosime į 9 vai. ryto šv. 
Mišias Palaiminto Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje.

Mišių intencija: „Lituani
cos” šeima prisimena visus mi
rusius. Mišias aukos kun. A. 
Paliokas.

Po Mišių — iškilminga suei
ga Lietuvių fondo salėje. Po 
sueigos kava ir užkandžiai.

Tunto vadovybė

„Lituanicos” tunto „Nemuno” .laivo vienos valties įgulos bebriukai stovykloje prie palapinės, Iš k.: Juozas Vo- 
dicka, Joris Malkevičius, Kovas Žygas, Vitas Jokubauskas ir Vytenis Kuraitis. Nuotr. J. Savicko

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundaya and Mondays, legal Holidaya, the Tuesdaya 
following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical das? postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subacription Rates: $100.00. Foreign oountries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4546 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5689.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
galioja.

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.

JAV
• Metams 

$100 00
1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $66.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $46.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $260.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik SeStadienio laida reguliariu paštu $55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcįja straipsniuB taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Rugsėjo 8 d. — Jūros 
skaučių ir jūros skautų regis
tracija 2001-2002 metų veiklai 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, nuo 9 iki llval. ryto.

Rugsėjo 8 d. — „Litua- 
nicos”skautų tunto registraci
ja 9 vai. r. PLC, Lemonte ir 
Jaunimo centre, Čikagoje.

Rugsėjo 8 d. — „Aušros 
Vartų”/,.Kernavės” skaučių 
tunto narių registracija 9 vai. 
r. PLC, Lemonte.

Rugsėjo 15 d. — „Aušros 
Vartų”/,.Kernavės” skaučių 
tunto sugrįžimo ir pareigomis 
pasikeitimo sueiga 1:15 vai. 
p.p. Lemonte, lauke prie PLC 
pagrindinių durų.

Rugsėjo 15 d. — „Nerijos” 
tunto ūdryčių ir „Lituanicos”

" tunto bebriukų buriavimo

Rugsėjo 22 d. — „Sietu
vos’! skautininkių ir vyr. skau
čių draugovės sueiga 2 val.p.p. 
PLC posėdžių kmb., Lemonte.

' Rugsėjo 30 d. — „Lituani
cos” skautų tunto iškilminga 
sueiga PLC, Lemonte.

Spalio 20 d. — „Sietuvos “ 
skautininkių ir vyr. skaučių 
dr-vės sueiga 2 val.p.p. PLC 
posėdžių kmb., Lemonte.

Spalio 27 d. — Tradicinė 
jūrų skautų ir skaučių „Puota 
jūros dugne”.

Lapkričio 3 d. — „Nerijos” 
tunto Vėlinių iškyla ir plauki
mo iškyla ūdrytėms.

Lapkričio 17 d. — „Sie

tuvos” skautininkių ir vyr. 
skaučių dr-vės sueiga 1-4, vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, .Le
monte.

Gruodžio 7 d. — „Nerijos” 
jūrų skaučių tunto šeimų 
Kūčios.

Gruodžio 8 d. — „Nerijos” 
tunto išvyka į „Holy Family 
Vilią”.

Gruodžio 9 d. — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės šventė nuo 12-5 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

Sausio 13 d. — Tradicinė 
jūrų skautų ir skaučių Klai
pėdos dienos iškilminga suei
ga PLC, Lemonte.

Sausio 26 d. — Jūrų skau
tų ir skaučių ruošiama slidi
nėjimo iškyla.

Vasario 16 d. — 
tunto jūrų skaučių 
line iškyla. '

„Nerijos”
savaitga-

Kovo
skautų

3 d. — 
ir skaučių

Čikagos
tradicinė

skAi4
NAUJAS SKAUTŲ CENTRAS

Praeitame laikraščio nūme- tarė šiame name įsteigti Kau-
ryje rašėme apie Vilniaus 
skautų centro atidarymą. 
Šiandien jau galima kalbėti 
apie dar vieno skautų centro 
būsimą atidarymą Kaune.

Namas, kuriame įsikurs 
skautų centras, yra Trakų 
gatvėje. Aštuonioliktu nume
riu pažymėtas pastatas, nors 
ir kurį laiką buvo apleistas, 
turi tikrai įspūdingą praeitį. 
Verta paminėti tai, kad 1937 
metais pastatytame name vei
kė tarpukario Lietuvoje Ame
rikos ambasada. Daugiau apie 
pastato istoriją rašysime ki
tuose LS naujienų nume
riuose.

Atgavus Lietuvos nepriklau
somybę, pastatas buvo grą
žintas jo teisėtiems savinin
kams. Jį paveldėjo šiuo metu 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose gyvenantis Romualdas 
Dulskis. Norėdamas, kad pa
statas atneštų kuo didesnę 
naudą Lietuvai, savininkas jį 
padovanojo jėzuitams ir pa
vedė juo rūpintis. Jėzuitai Lie
tuvoje jau seniai bendrauja su 
Lietuvos skautjja ir žino, kad 
šios organizacijos nariai ugdo
mi pagal krikščioniškos mo
ralės normas. Todėl nuo 2000 
metų gegužės mėnesio pen
kiasdešimčiai metų leido nau
dotis šiuo nekilnojamuoju tur
tu.

Lietuvos skautįja pagal ilga
laikę Skautų mokymo ir infor
macijos centrų programą nu-

Kaziuko mugė.

Kovo 9 d.— „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto iškyla.

Balandžio 27 d. —
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
iškyla,

Gegužės 12 d. Paskutinė 
prieš atostogas „Nerijos “jūrų 
skaučių tunto vienetų sueiga 
ir gėlių išpardavimas.

Clevelande

Rugsėjo 23 d. —
židiniečių rengiama 
lapų” madų paroda.

Skaučių
„Rudens

Los Angeles

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė.

Las Vegas, NĖ

Lapkričio 2-4 d. — Aka
deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė „Luxor” 
viešbutyje, Las Vegas, NE.

no skautų centrą. Dėl šalies 
ekonominės padėties ir kitų 
sunkumų namo remonto ir 
įrengimo darbai užtruko, ta
čiau jau šį rudenį duris atvers 
naujas skautų centras. Įdomu 
tai, kad visi įrengimo darbai 
buvo atlikti nesunaudojus nė 
vieno cento valstybės lėšų. 
Projektą rėmė namo šei
mininkas gerb. R. Dulskis, 
Lietuvos jėzuitų provincijolo 
brolio Antano Saulaičio sesuo, 
Pasaulio skautų judėjimo or
ganizacija bei pati Lietuvos 
skautija.

Nors oficialus atidarymas 
vyks tik rugsėjo mėnesį, jau 
šios vasaros viduryje visas 
Lietuvos skautijos sekretoria
tas, Pirmija bei Taryba persi
kels į naujas patalpas iš 
ankšto kambario Gedimino 
gatvėje. Taip pat naujose pa
talpose įsikurs viešoji įstaiga 
Skautijos leidybųs centras bei 
šiek tiek vėliau sutvarkytoje 
namo palėpėje — skautiški 
nakvynės namai. Nuo rudens 
čia jūs galėsite gauti visą in
formaciją apie skautų ir kitų 
jaunimo organizacijų veiklą, 
įsigyti skautiškų prekių, apsi
lankyti muziejuje, kur sužino
site apie skautų ir namo isto
riją. Bibliotekoje bus galima 
rasti retų skautiškų knygų bei 
šiuolaikinės literatūros. Jei 
Kauno skautų centras galės 
jums kuo nors padėti, apsilan
kykite adresu: Trakų g. 18,

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61st Avė. (219)947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Heaith,

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

MARIJAMPOLIEČIAI VASARĄ PASITIKO 
STOVYKLOJE

Birželio 1-3 dienomis Mari
jampolės skautai susirinko pa
sitikti vasaros į netoli nuo 
miesto esančias Adomiškes. 
Skautijos idėjų propagavimas 
ir pasirengimas krašto vasa
ros stovyklai buvo pagrindinis 
šio renginio tikslas. Stovyk
lėlėje dalyvavo ne tik mari
jampoliečiai, bet ir broliai bei 
sesės iš Ygliaukos bei Bara- 
ginės kaimo.

Penktadienį, iškart po atida
rymo rikiuotės, „geležiniai vil
kai” mums parodė savo prog
ramą. Buvo įdomu stebėti ne 
tik savigynos veiksmus de
monstruojančius karius, bet ir 
brolius, kurie tiesiog negalėjo 
atitraukti akių nuo reginio. 
Kiek vėliau mus vaišino tikra 
kareiviška koše ir arbata, šeš
tadienį padėjo per skautora- 
mą. Kol vieni vaikai maskavo- 
Si, kiti lakstė su racijomis, lai
piojo lygiagretėmis, mokėsi, 
ką gali ir ko negali daryti ri
kiuotės metu.

Kaunas arba paskambinkite 
telefonu: (8-27) 42-20-02.

Aistė Aldakauskaitė 
Iš „Lietuvos skautijos nau

jienos” 2001 pavasaris-vasara
Nr. 7

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgetyandbreastheallh.com

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

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

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8280

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

Svečiavosi ir keletas žmonių 
iš Suomijos. Šie domėjosi, kuo 
užsiima paaugliai popamoki- 
niu laiku. Po įžodžio, pasibai
gus lietui, prasidėjo turizmo 
technikos varžybos. Jose taip 
visi pavargo, kad po laužo 
iškart sumigo.

Sekmadienį, prieš stovyklė
lės uždarymą, dar pasilinks
minome, bandydami įveikti 
linksmųjų estafečių trasą. Ji 
daugeliui buvo ne tokia jau 
lengva kaip atrodė iš pradžių. 
Po uždarymo rikiuotės vos 
spėjome išsidalinti prizus, do
vanas, labai skanius tortus, 
kai prasidėjo lietus. Visą sa
vaitgalį orai buvo geri. Nors 
lietaus buvo, tačiau laisvu lai
ku paplaukioti valtelėmis spė
jo beveik visi. Kažin, ar buvo 
tokių, kurie nesusirado naujų 
draugų ar kuriems nepatiko 
buvimas gamtoje pačioje vasa
ros pradžioje.

Stovyklos organizatorės dar 
kartą norėtų padėkoti Mari
jampolės krašto seniūnui bro
liui Vidui, broliui Juozui iš 
KASP’o, Marijampolės LDK 
Vytenio MPB, „Geležinis vil
kas” ir kitiems mums padėju- 
siems žmonėms.

Sesė Rasa
Lietuvos skautijos naujienos 
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SOVIETŲ SĄJUNGOS 
PABAIGA

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Šiemet, rugpjūčio 19 d., su- kietis. „Taip, man reikėjo likti
kako dešimt metų nuo sukili
mo Maskvoje, kuris taip pat 
užbaigė Sov. Sąjungos dienas, 
nes jau po trijų dienų pasikei
tė valstybės santvarka. Jos 
viršūnėje atsistojo B. Jelcin. 
Ar M. Gorbačiov nieko neži
nojęs apie sąmokslininkų pla
nus? Juk daugumas jų buvo 
patikimi asmenys.

Plačiau tuo klausimu rašo 
Miuncheno dienraštis „Sued- 
deutsche Zeitung” pažymėda
mas, kad 1985 m. Sovietų Są
jungos KP gen. sekretorium 
buvo išrinktas karjeros komu
nistas M. Gorbačiov. Jis norė
jęs reformuoti sovietinį ekono
minį gyvenimą, tačiau pama
tęs, kad persitvarkymas (pe- 
restroika) jokių vaisių neneša, 
persimetė į viešumą (glas- 
nost), suteikdamas piliečiams 
daugiau teisių. Pradedama 
stalinizmo kritika, reabilituo
jami žmonių teisės kovotojai. 
Deja, netrukus Sovietų Sąjun
gos KP parodė „ragus”. Pana
šiai elgėsi kariuomenė ir 
KGB. Ką daro M. Gorbačiov? 
Jis mėgina savo jėgą iš KP 
permesti į parlamentą, perim
damas 1990 m. Sovietų Sąjun
gos prezidento pareigas.

Teisingai Miuncheno dien
raščio bendradarbis, kartu So
vietų Sąjungos ir dabartinės 
Rusįjos visų politinių „plony
bių” žinovas T. Avenarius ra
šė, kad persitvarkymas pasie
kė aukštą laipsnį, jaučiant gy
ventojų tarpe didžiausią nu
sivylimą. Taip pat, M. Gorba
čiov paskirose tautose pra
rado visišką kontrolę, reika
laujant respublikoms net ne
priklausomybės. Šie ženklai 
pasireiškė Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje bei Kaukazo res
publikose. Sudarytas Sovietų 
Sąjungos gelbėjimo komitetas. 
Jo tikslas buvo: 1) sulaikyti 
Sovietų Sąjungos lūžį; 2) išgel
bėti konstituciją; 3) išgelbėti 
gyventojus nuo reforminių 
eksperimentų.

Plačiame pasikalbėjime su
M. Gorbačiov. dienraščio 
bendradarbis pajudino to lai
kotarpio svarbiausius įvykius, 
užklausdamas, ar sukilimas 
buvęs jam netikėtas, ar jis jo 
laukęs? Čia Gorbačiov persi
kelia į Romos imperijos lai
kus, primindamas Cezarį ir 
Brutą. Pradžioje sukilėliai bu
vę jo pusėje, remdami persi
tvarkymą. Deja, tik laikas at
skyrė juos nuo Gorbačiov . 
Demokratijai buvęs sunkus 
egzaminas, o kai kurie jo ne
suprato.

„Nieko nenujausdamas, iš
vykote į Krymą”, — klausė vo-

Maskvoje. Tikrai niekas neat
sitiktų, — sakė toliau Gorba
čiov, galėdamas iki pat pabai
gos reformuoti partiją. — Pa
darius man spaudimą ir pa
reiškus pasitraukimą iš KP 
sekretoriaus pareigų, galėjau 
toliau tęsti KP reformos kelią. 
Žinote, jau dešimtoje klasėje 
įsijungiau į KP. Su ta partija 
buvo sujungtas visas mano gy
venimas. Tą partiją norėjau 
perreformuoti į normalią par
tiją, nesužlugdyti jos”.

Suminėjus persitvarkymą, 
M. Gorbačiov pareiškė, kad be 
politinių reformų nebuvo jokių 
galimybių įvykdyti ūkines re
formas.

Paminėjus buvusias okupuo
tas respublikas, Gorbačiov pa
sakęs, kad reforma atneštų 
joms geresnę būklę. Vokietis: 
„Bet ukrainiečiai gyvena ne
blogiau už rusus”. M. Gorba
čiov: „Taip, bet du trečdaliai 
rusų gyvena varge, mokytojas, 
norėdamas išlaikyti savo šei
mą, dirba du darbus. Juk pats 
B. Jelcin prisipažinęs, esą tik 
12 proc. rusų gyvena geriau”.

„Kritikuodamas Jelcin , tu
rite pripažinti, kad tik jo dė
ka, šis pasikėsinimas neįvy
kęs”, — sako vokietis. Gorba
čiov atsakymas: „Taip, tom 
rugpjūčio mėn. dienom, Jelcin 
buvo pasipriešinimo vadovu. 
Bet B. Jelcin niekuomet nebu
vo reformatorius. Ką jis iš ma
no reformų padarė? — Tik 
savo siekiams, savo naudai, 
norėdamas valdžią išlaikyti 
savo rankose. Jis pats net ne
mėgino vykdyti kokias nors 
reformas. Boris Nikoląjevič 
joks reformatorius, o tik „žai
dėjas”. Vokietis: „B. Jelcin bu
vo ilgą laiką rusiškos demok- 
ratįjos simboliu. Nejau jis ne 
demokratas?” .Aišku, B. Jel
cin joks demokratas. Jis dau

NATO Parlamentinės asamblėjos metu JAV ambasadoje Vilniuje, Amerikos Parlamentinės delegacijos nariams 
buvo suruoštas pobūvis. Iš kairės: Gene ir Kathleen Shimkus, Angelė Nelsienė, Mariella TefTt, JAV ambasado
rius Lietuvai John TefTt, Romas Nelsas, JAV Kongreso narys, „Baltic Caucus” kopirm. John Shimkus. Angelė ir 
Romas Nelsai dvi savaites Lietuvoje globojo atstovo John Shimkus tėvus ir surado jo šeimos šaknis, vieto
vę, iš kurios kilę jo proseneliai, tėvo Gene Shimkus seneliai.

giau panašus į carą. Jo pa
sekėjai mėgino jo tariamą 
demokratiją pagražinti, ka
dangi tik jie iškėlė Jelcin į 
aukštumas. Vėliau, visus juos 
išdavęs” (prie jų priklausė 
Genadijus Burlis — K. B.). ,Ar 
šiandieną galėtumėte paduoti 
ranką Jelcin?”, — klausė vo
kietis. „Niekuomet, — atsakė 
Gorbačiov. — Nenoriu su juo 
jokių reikalų turėti. Nuo 1991 
m. neturiu jokio ryšio su juo”.

,Ar jo vietininkas yra de
mokratas?” — vėl klausia vo
kietis. Gorbačiov: „Manau, 
kad V. Putin vertina demokra
tines vertybes, jis nori, kad 
rusiška valstybė funkcionuo
tų, jis nori teisinės reformos, 
nes rusiški teismai yra paper
kami. Tačiau, reikia pasakyti, 
kad kai kurie V. Putin žings
niai yra aštrūs. Bet tas reika
linga, įjungiant mašiną į gerą 
kelią. Jis tai vykdo visom de
mokratinėm priemonėm”.

„Kaip atrodo Čečėnuos rei
kalai?” — klausia vokietis M. 
Gorbačiov: „Niekas nežino, ką 
reikia daryti Čečėnijoje, ta
čiau aišku, kad ši problema 
išsprendžiama tik politiniu ir 
ekonominiu keliu. Tą žino ir V. 
Putin. Jis turi rasti modelį, 
kuris užtikrintų Čečėnijai tam 
tikrą savivaldą. Bet Čečėnija 
turi ir toliau likti Rusįjos dali
mi”. „Išvesdamas po dešimties 
sukilimo metų balansą, ar ma
tote savyje reformatorių, revo
liucionierių, arba vieną iš poli
tikų, kuris aplink save viską 
sudrumstė?” Gorbačiov atsa
kymas: „Tą parodys istorįja. Ji 
yra pilna užgaidų, bet kartu 
teisinga. Šiuo metu gyvenu, be 
jokių idėjų”. Taip baigė pasi
kalbėjimą su vokiečiu M. Gor
bačiov.

* Jonavoje buvo įkurtas 
susivienijimas Achemos” 
grupė”, kuris pakeis kitą mė
nesį panaikinamą Pramoni
ninkų konfederacijos prezi
dento Bronislovo Lubio kon
troliuojamą bendrovę „Viache- 
ma”. (LR. Elta)

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADUI 
JONUI KRONKAIČIUI SUTEIKTAS 

GENEROLO MAJORO LAIPSNIS
Rugpjūčio 13 d. Lietuvos 

prezidentas pasirašė dekretą, 
kuriuo Lietuvos kariuomenės 
vadui brg. gen. Jonui Algirdui 
Kronkaičiui suteikė generolo 
majoro laipsnį.

Kariuomenės vadui karinio 
laipsnio pakėlimas buvo ne
tikėtas, kadangi į preziden
tūrą jis buvo pakviestas dėl 
Lietuvos kariuomenės lauko 
pąjėgų vado paskyrimo. Pa
sak prezidento atstovės spau
dai Violetos Gaižauskaitės, 
prezidentas Valdas Adamkus, 
suteikdamas J. Kronkaičiui 
aukštesnį generolo laipsnį, iš
reiškė jam savo pagarbą ir 
pasitikėjimą.

Pagal LR Krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatymą, generolo 
majoro laipsnis gali būti sutei
kiamas kariuomenės vadui, 
turinčiam brigados generolo 
laipsnį ir ištarnavusiam su 
šiuo laipsniu ne mažiau viene- 
rių metų. Į Kariuomenės vado 
pareigas J. Kronkaitis prezi
dento skyrimu buvo patvirtin
tas 1999 m. vasarą, tuo metu 
jam buvo suteiktas brigados 
generolo laipsnis, kadangi J. 
Kronkaitis turėjo JAV atsar
gos pulkininko laipsnį.

1944 m. Kronkaičių šeima 
pasitraukė iš Lietuvos, artė
jant sovietų armijai. 1959 m. 
Jonas Kronkaitis baigė Con- 
necticut universitetą ir pradė
jo karininko tarnybą JAV ka
rinėse pajėgose. Po dvidešimt 
septynerių metų karininko 
kaijeros išėjo į atsargą. 1989 
m. su keliais kitais Amerikos 
lietuviais kariškiais įkūrė Bal
tijos institutą ir aktyviai daly
vavo jo veikloje. Šios organiza- 
cįjos tikslas buvo užmegzti 
ryšius su trimis Baltįjos ša
limis, ‘kuriose tuo metu jau 
buvo prasidėjęs tautinio išsi
laisvinimo laikotarpis, Lietu
voje veikė Sąjūdis. Ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas at-

Lietuvos kariuomenės vadas, brig. 
generolas majoras J. Kronkaitis.

kurtų valstybių gynybos pa
jėgų kūrimui, valstybinių ka
rinių struktūrų apginklavimui 
ir bendradarbiavimui su Va
karų kraštais. Į tėvynę J. 
Kronkaitis sugrįžo 1997 m. ir 
buvo paskirtas Krašto apsau
gos viceministru. Kartu su 
Krašto apsaugos atsakingais 
pareigūnais ir aukštais kari
ninkais, pradėjo svarbias ka
riuomenės reformas, kūrė pa
grindinius krašto apsaugos 
sistemos įstatymus, šalies gy
nybos strategįją. Brg. gen. J. 
Kronkaičio iniciatyva ir profe
sionalaus bei aktyvaus darbo 
dėka, tiek viceministro, tiek ir 
Kariuomenės vado postuose 
1997-2000 m. laikotarpiu buvo 
reformuotas šauktinių karių 
rengimas, visapusiškai per
tvarkytame Ruklos mokoma
jame pulke. Mokymo progra
mų reforma buvo pradėta Ka
ro akademijoje, sukurta kari
ninkų rotacįjos, karinių laips
nių suteikimo tvarka, nustaty
ti gynybos sistemos pirmumai. 
Visas šias ir kitas reformas 
per pastaruosius trejus-ketve- 
rius metus teigiamai įvertino 
ir NATO ekspertai. Keičiantis 
Lietuvos kariuomenės vidaus 
tvarkai ir didėjant profesi
niams reikalavimams, aki
vaizdžiai pradėjo keistis ir vi
suomenės požiūris į kariuome
nę, didėti pasitikėjimas lietu
viškomis karinėmis pąjėgo- 
mis. Dabar, sociologinių ap
klausų metu, pagal pasitikė
jimo lygį Lietuvos kariuomenė 
būna penktoje vietoje, žymiai 
aukščiau, negu teisinės, kai 
kurios politinės institucijos.

Danguolė Bičkauskienė 
Kariuomenės vadovybės 

atstovė spaudai
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Ir lietuviškos mokyklos 
laukia mokinių

Nors kai kurias (ypač pri
vačios) mokyklos mokslo me
tus pradėjo dar prieš Darbo 
šventę, oficialiai jų pradžia 
kaip tik šią savaitę. Nepai
sant įprastų nusiskundimų 
tiek iš tėvų, tiek ir mokytojų 
pusės, nepaisant vaikų nepa
sitenkinimo, kad vasaros dy
kinėjimo laikas pasibaigė, 
darbas mokyklose riedės nu
sistovėjusiomis vėžėmis. Nie
kas neabejoja, kad mokslas 
žmogui reikalingas, kad be jo 
.sunku pasiekti sėkmingesnes 
kaijeros ar asmeniško išsipi
ldymo aukštumas. Be to, kul
tūringose šalyse įstatymais 
reikalaująma, kad vaikas iki 
tam tikro savo amžiaus lan
kytų mokyklą. Tiesa, ne visa
da įmanoma užtikrinti, kad 
šie įstatymai vykdomi, bet vis 
tik jie yra veiksmingi.

Kas kita su vadinamomis 
tautinėmis mokyklomis, jų 
tarpe ir lietuviškomis. Jos iš
laikomos privačia iniciatyva, 
o jų lankymas — savanoriš
kas, priklausantis nuo tėvų 
tautinio sąmoningumo. Pamo
kos šiose mokyklose paprastai 
vyksta kitu, ne reguliarių kas
dieninių pamokų, metu, dau
giausia šeštadieniais, ar sek
madieniais. Taigi, mokiniui ir 
jo tėvam užkraunamas įsipa
reigojimas — aukoti ne tik 
laisvalaikį, bet ir tam tikrą 
dalį finansinės atsakomybės.

Lietuviškos mokyklos Ame
rikoje veikė jau daug anks
čiau, negu po Antrojo pasauli
nio karo į šį kraštą įsiliejo an
troji lietuvių imigrantų ban
ga. Dažniausiai jos buvo 
prijungtos prie lietuviškų pa
rapijų, o lietuvių kalbos pa
mokos vykdavo tuo pačiu die
nos metu, kaip ir angliško
sios. Pradžioje daugelyje tų 
mokyklų iš esmės viskas buvo 
dėstoma lietuvių kalba, ir tik 
vėliau, apylinkių gyventojams 
besikeičiant, buvo įvesta vis 
daugiau anglų kalbos, kol ga
lop lietuviškoms pamokoms 
liko tik darbo dienos nuotru- 
pus. Dar ir šiandien sutin
kame nemažai lietuviškai kal
bančių trečiosios, ketvirtosios 
ar vėlesnių kartų jau čia gi
musių lietuvių, kurie tvirtina 
lietuviškai išmokę parapiji
nėse mokyklose, daugiausia 
mokytojų seselių kazimie- 
riečių dėka.

Šeštadieninės mokyklos — 
jau pokarinių lietuvių imi
grantų kūrinys, kai Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, be
sirūpindama lietuvybės įtvir
tinimu ir išlikimu, pradėjo 
steigti lietuviškųjų mokyklų 
tinklą kone kieviename dides

niame lietuvių telkinyje. Tai 
buvo lietuviško švietimo kles
tėjimo metai — nestokojo nei 
mokinių, nei mokytojų, nei 
susipratusių tėvų, kurie įvai
riais būdais telkė lėšas mo
kyklų išlaikymui. Bet svar
biausia: prižiūrėjo, kad jų vai
kai sąžiningai lankytų pamo
kas ir atliktų užduotus namų 
darbus. Lietuvių kalbai, isto
rijai, geografijai, dainoms, 
tautiniams šokiams buvo tei
kiama pirmenybė — prieš šeš
tadienio ryto televizijos pro
gramas, sportą, draugus ir 
lytus užsiėmimus, kurie masi
no savo malonumais.

Šiandien, po daugelio metų, 
kai anuometiniai mokinukai 
jau barzdoti vyrai ir subren
dusios moterys, matome, kaip 
vešliai sužaliavo ir brandžius 
vaisius nokina lietuviškųjų 
mokyklų pasėtos sėklos. Net 
ir mišrias šeimas sukūrusieji 
siunčia savo atžalyną į šeš
tadienines, o patys įvairiais 
būdais dalyvauja visuome
ninėje veikloje arba yra 
įsijungę į pagalbą Lietuvai, su 
kuria jau akivaizdžiai, ne 
vien iš lietuviškos mokyklos 
pamokų, gali susipažinti, ją 
pamilti.

Štai šį šeštadienį vėl su
skambės lietuviškų mokyklų 
skambučiai. J vienas susi
rinks vos nedidelis būrelis 
vaikų, kitas užpildys gausus 
jų būrys, ypač Čikagoje, vei
kiančią Jaunimo centre, ir Le
monte, veikiančią Pasaulio 
lietuvių centre. Šių abiejų mo
kyklų vadovybės jau reiškia 
susirūpinimą, kaip sutalpinti 
mokinius! O tai „bėda”, ku
rios norėtume linkėti visoms 
lietuviškoms mokykloms!

Kokia laimė, kai lietuviška 
mokykla turi svetingus, ją 
mielai priglaudžiančius na
mus. Liūdna pagalvojus, kad 
New Yorko ir apylinkių lietu
viukai šiemet negirdės pirmo
sios pamokos skambučio, ai
dinčio iš Kultūros židinio, 
kaip daug metų jis aidėdavo. 
Pastatas stovės tuščias ir 
niūrus, o mokslo metai Mairo
nio mokykloje, deja, neprasi
dės. Tai didelė žala ir moki
niams ir apskritai lietuviškai 
visuomenei, jaučiančiai susi
priešinimą ir pagiežą...

Tačiau yra ir daug džiu
gesnių prošvaisčių. Tai nau
jausioji lietuvių imigrantų 
banga, kuri leidžia savo vai
kus į šeštadienines, jose mo
kytojauja, jas išlaiko. Jie — 
lietuviško švietimo toli nuo 
Lietuvos ribų ateitis ir viltis. 
Sveikiname visus, prade
dančius naujus mokslo metus!

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA...
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Tarp dovanų, kurių mes atsivežėme, buvo vaizdo 
įrašas ir garso įrašai su senomis vokiškomis dainomis. 
Motina susijaudinusi dainavo kartu. Viena mano 
dukterėčia sakė: „Senelė kalba lietuviškai, dainuoja 
vokiškai ir verkia rusiškai”.

Mano pasimatymas su Renata buvo tik trumpi po
kalbiai susitikimo metu. Renata iš praeities prisiminė 
vos ką ne ką. Nors ji atsiminė ir tai, kaip motina po ne
sėkmingų pabėgimų su mumis buvo išsukusi dujas. 
Bet apie pačias blogiausias dienas Kortmedyne ji nie
ko neprisiminė. Ji dar prisiminė, kaip ji su motina Lie
tuvoje iššoko iš traukinio, bėgo per miškus ir ėjo nuo 
sodybos prie sodybos. Taip pat jos atmintyje išliko, 
kad kadaise ji turėjusi porą broliukų. Kad ji kartu 
buvo rūsyje, kad pasislėptų ir būtų atrasta, ji neprisi
minė, ir kad jos broliukų jau nebuvo, ji taip pat nepri
siminė.

Motinos atsiminimai taip pat nuolat pertrūkdavo. 
Arba ji bent vertindavo savo protrūkius. O kai aš pa
norau su ja artimiau pasikalbėti, ji visai užsiraukė. J:

uždengė veidą rankomis ir daugiau nieko nekalbėjo. Ir 
Renata pasakojo, kad kai ji norinti motiną paklausti 
apie praeitį, ji visada visai užsisklendžianti. Apie tai, 
ką ji tais sunkiaisiais laikais išgyveno, ji visada tyli.

Tai, ką aš patyriau per tas 1947 metų dienas liepos 
mėnesį, kai motina su Renata išnyko iš Kortmedyno, 
aš išgirdau štai ką: motina kartą rengėsi į Girdavą, 
norėdama kažkokį seną drabužį išmainyti į ką nors 
valgoma. Eidama vedėsi ir Renatą. Norėdama išeiti iš 
Kortmedyno (jis vadinosi „lageris”), ji turėjo gauti lei
dimą, aiškindamasi, kad Girdavoje ji ieškos medicinos 
pagalbos Renatai. Ir ji tokį leidimą gavo. Jai padėjo 
rusų brigadininkas Miša ir davė šimtą rublių. Už tai ji 
turėjo nupirkti jam cigarečių. Aš taip pat gerai prisi
menu tą Mišą kaip piktavališką ir begėdišką berną. 
Motina apie jį kalbėjo, kad jis buvęs žiaurus ir galėjęs 
ją mušti ir šiaip žiauriai elgtis.

Kai motina su Renata nuėjo į Girdavą, jos buvo alkio 
tiek įveiktos, kad už tuos šimtą rublių nusipirko duo
nos ir ją suvalgė. O be cigarečių brigadininkui joms 
jau nebuvo kelio į Kortmedyn’ą. Tada jos sutiko Otto 
Markvardą (jo tėvas buvo Friedhofo sargas, kuris 1945 
m. pas mus Veidenhofe paguldė savo galvą), kuris 
joms patarė eiti į Lietuvą duoneliauti. Ten jos gau
siančios pakankamai. Kadangi jis pats ten rengėsi, tai 
ir jas kartu paėmė. Lietuvoje motina ir Renata vienos 
vaikščiojusios iš sodybos į sodybą ir jau važiavo su 
savo pasirinktu turtu atgal į Girdavą. Ten ji sutikusi 
mieste vieną moterį, kuri kartu su mumis gyveno 
Kortmedyn’e. Motina atsiminė ir tos moters vardą.

Motina jai davė krepšelį duonos, kad parneštų mums 
ir mums pasakytų, kad ji norinti važiuoti į Lietuvą 
duoneliauti. Bet nei duonos, nei žinios apie motiną 
niekas mums į Kortmedyn’ą neatnešė.

Motina ir Renata vėl išvyko į Lietuvą ir pakankamai 
priduoneliavusios jos nuėjo į artimiausią geležinkelio 
stotį ir laukė traukinio į Girdavą. Bet jos dar nebuvo 
apėjusios įlipti į traukinį, kai jų duoną kažkas išlupo 
iš rankų. Nenorėdamos grįžti tuščiomis rankomis, jos 
dar kartą patraukė per apylinkes. Ar tai buvo dienos, 
ar savaitės? Kai jos vėl nuėjo į geležinkelio stotį, ten 
sutiko Otto Markvardą. Šis motinai pasakė, kad jos 
vaikai tuo metu peralko, mirė ir turėjo būti palaidoti. 
Taigi motina ir Renata jau daugiau negrįžo į Girdavą. 
Jos ėjo per Lietuvą iš sodybos į sodybą. Kartais jos šį 
tą dirbdavo ir vienoje vietoje užąilikdavo ilgiau. Bet 
abi kartu nepabūdavo ilgą laiką. Tada viena vieniša 
moteris, kuri turėjo tik dukterį, priėmė Renatą, -kad 
prižiūrėtų jos dukterį. O motina nuėjo pas vieną vyres
nę porą ir dirbo pas netoli gyvenantį ūkininką. Po kiek 
laiko kažkoks vyresnio amžiaus našlys priėmė jas abi. 
Renata vėliau Lietuvoje ištekėjo ir motina jai padėda
vo auginti vaikus. Motina, Renata ir jos vyras turėjo 
dirbti kolchoze. Motina Lietuvoje pasivadino Šarlote 
Schultz, nes ji vis bijojo, kad ji sovietų valdžios dėl tų 
šimto rublių pasisavinimo gali būti ieškoma.

Tai viskas, ką mano mama papasakojo apie savo 
praeitį. Buvo labai sunku ką nors daugiau iš jos su
žinoti. Ji kalbėjo stabtelėdama, apmąstydama, kalbėjo 
tai vokiškai, tai lietuviškai. Man nebuvo lengva viskuo

patikėti. Ir tai buvo pagrindas, kad viso mūsų susitiki
mo metu tarp mūsų lyg ir stovėjo kažkoks nematomas 
mūras. Mane kankino klausimas: kodėl ji tada išsive
dė kaip tik Renatą? Motina sakė, kad Joachimas imti 
kartu buvo per silpnas, o aš kaip vyriausia buvau tin
kamiausia pasilikti su mažiukais. Ir kodėl ji dar kartą 
neparvyko į Kortmedyn’ą, kad įsitikintų, ar,mes tikrai 
buvome mirę. Mes ten buvome dar šešis baisius mė
nesius, per kuriuos mes vis laukėme grįžtančios moti
nos. — Ji atsakė: — Aš nenorėjau grįžti į tą pragarą.

1998 m. lapkričio 18 d., praėjus keturiems mėne
siams po mūsų apsilankymo, mano motina mirė Lietu
voje, mano tėvo gmtadienį. Savo paskutinėmis dieno
mis ji dar daug pasakojo vokiškai. Ta jos šeima, kuri 
visą laiką buvo prie jos, nieko negalėjo suprasti, nes 
jie kalba tik lietuviukai. — Mano motina savo paslaptį 
nusinešė su savim į kapą. Pabaiga
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„NIEKAD NEŽINOJAU, KAD 
MOKYTOJAI TAIP SUNKIAI 

DIRBA”
ZITA PETKIENĖ

S K E A

Taip prasitarė 19-metis dėt- 
roitiškis Mykolas Juška po 
tautinių šokių mokytojų kur
sų, įvykusių Dainavos stovyk
loje š.m. rugp. 12-19 d.

Lietuvių tautinių šokių ins
tituto (LTŠ) suruoštuose kur
suose dalyvavo apytikriai 50 
dabartinių bei būsimųjų mo
kytojų, atstovaujančių šiems 
tautinių šokių rateliams: „Šal
tinis” (Detroit), „Grandis” (Či
kaga), „Lietuvos Vyčiai” (Či
kaga), „Klumpė” (Spring Gro
ve), „Lietutis” (Seattle), „Spin
dulys” (Lemont), „Spindulys” 
(Los Angeles), „Gintaras” To
rontas), „Lankas” (Seattle), 
„Žaibas” (Madison), „Grandi
nėlė” (Cleveland), „Jūra” (San 
Diego), „Atžalynas” (Toronto), 
„Sambūris” (Boston), „Lėtū- 
nas” (Čikaga) ir kitus.

Šiais metais kursų pagrindi
nis tikslas buvo net trigubas 
— plėsti dabartinių mokytojų 
žinias, tobulinti jaunuosius, 
būsimus mokytojus, ir tuo pa
čiu supažindinti išeivijos šo
kių ratelius su dainų šventės, 
įvyksiančios ateinančiais me
tais Vilniuje, šokių repertua
ru. Savaitės laikotarpyje iš
mokome arba pakartojome 
daugiau kaip 20 šokių — vai
kams, jaunimui ir pagyvenu
siems. Lankėme ir stebėjome 
kūno lavinimo bei šokio tech
nikos stiprinimo pamokas, dis
kutavome savo ratelių veiklą, 
dalinomės rūpesčiais, kartu 
juokėmės, kartu prakaitavo
me, ir iš naujo prisiminėme, 
kodėl taip mylime lietuvišką 
tautinį šokį. Gavome daug 
žinių apie dainų šventę Lietu
voje, apžvelgėme XI šokių 
šventės, įvykusios Toronte 
2000 m., pasiekimus, ir daly
vavome Lietuvių tautinių šo
kių instituto narių suvažia
vime.

Į darbą puolėme jau ir sek
madienį. Tuoj po atidarymo 
rinkomės klausyti dviejų pra

Tautinių šokių mokytojai, lankę kursus Dainavoje rugpj. 12-19 d , ir sviriai.

Smagiai šokome „Kepurinę"... Iš kairės: Daiva Kamberos (Lietuvos Vyčiai), Sigita Barysienė („Spindulys”) — 
Los Angeles), Svetlana Sidaravičienė („Klumpė"), Violeta Kuprėnaitė („Lankas”), Rėdą Pliurienė („Grandis”), 
Zita Petkienė („Lietutis”).

nešimų apie Lietuvos dainų 
šventę. Vilnietė Laima Kisie
lienė, 2002 m. dainų šventės 
šokių dienos vyriausia choreo
grafė, plačiai pasakojo apie 
rogramą, repeticijas ir t.t. 
ventė vyks Vilniuje, 2002 m. 

liepos 4-7 d.; jos tema: „Gyvy
bės žalias medis”. Šokėjai pri
valo dalyvauti repeticijose nuo 
liepos 1-5 d. Numatyta, kad 
vien iš Lietuvos dalyvauja 64 
rateliai jaunučių, 64 jaunių,
48 jaunuolių, 128 jaunimo (pa
gal mus — „studentų”), 48 vy
resniųjų (pagal mus, „vetera
nų”), 64 mergaičių ir 12 išei
vijos vienetų. Iš viso numatyta 
apie 7,500 šokėjų. Repertuarą 
sudaro 21 naujas šokis, 11 
„senų”. Įtraukta 11 autorių 
darbai, o penki jų — nauji cho
reografai.

Vienetas susideda iš aštuo- 
nių porų ir programos choreo
grafija yra pritaikyta tam po
rų skaičiui. Deja, rateliai, ne
sugebantys sudaryti aštuonių 
porų sudėties, nebus priimti į 
pagrindinę šokių programą, 
bet galės dalyvauti programos 
finale, suktinio šokyje.

Kalbėjo Darius Polikaitis, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
ryšininkas šventės reikalams. 
Užsienio rateliai, norintys da
lyvauti šventėje, privalo užsi
registruoti pas Darių ne vė
liau š.m. spalio 15 d. Viene
tams registruotis, atsiunčiant 
30 dol. negrąžinamą registra
cijos mokestį už kiekvieną šo
kėją. Registracijos klausimais 
kreiptis į Darių, o į klausi
mus apie pačius šokius kreip
tis į Audrą Lintakienę, 
LTŠI valdybos sekretorę. Da
rius ragino visus ratelius 
stengtis sudaryti aštuonias 
poras ir kuo greičiau regist
ruotis šventei.

Toliau kalbėjo Rita Karasie- 
jienė, su vyru Juozu ėjusi at
sakingas vyriausių meno va
dovų pareigas XI šokių šven

Būrys dėstytojų tautinių šokių mokytojų kursuose, vykusiuose Dainavoje š.m. rugpjūčio 12-19 d. Pirmoje eilėje 
iš kairės: Rėdą Pliurienė, Audra Lintakienė, Nijolė Pupienė; II eil.: Danguolė Varnienė, Sigita Barysienė, Rasa 
Poskočimienė, Stasys Milašius.

tėje, Toronte pereitais metais. 
Rita pranešė apie šventės ruo
šos darbus, kalbėjo meno va
dovo .atžvilgiu apie gražius 
šventės pasiekimus, nebijojo 
paminėti ir kas nepavyko. 
Kursantai šiltai dėkojo meno 
vadovams už didelį • pasišven
timą, ruošiant šventę.

Tuoj pat po pranešimų pra
sidėjo pamokos, skirtos dainų 
šventės repertuarui išmokti. 
Šokius stropiai mokėmės, ne 
tik sekmadienio vakarą, bet 
pirmadienį, ir dieną, ir vaka
rą, ir taip pat antradienio ry
tą. Šias pamokas pravedė Lai
ma Kisielięnė ir Rita Karasie- 
jienė. Antradienį po pietų, dė
kodami Laimai ir Ritai, apdo
vanojome jas gėlėmis ir atsi
sveikinome, nes jos jau išsku
bėjo į Torontą, kur laukė „Gin
taro” tautinių šokių ansamblis 
gastrolių į Meksiką išvakarė
se.

Toliau dienotvarkėje Sigita 
Barysienė pristatė Gintaro 
Grinkevičiaus, „Grandies” šo
kių grupės baletmeisterio, pro
jektuotą šokio judesių lavini
mo pamoką, taikytą vaikams. 
Gaila, kad dėl sužeistos kojos 
Gintarui neišėjo dalyvauti 
kursuose asmeniškai.

Antradienio vakarą prasi
dėjo šokių aprašymų skaity
mo pamokos, skirtos jauni
mui. Šias pamokas kiekvieną

dieną dėstė Audra Lintakienė, 
o „baigiamajam egzaminui” 
lankytojai gavo tokį praktišką 
uždavinį: paskutinę stovyklos 
dieną kiekvienas būsimas 
mokytojas turės išmokyti kur
santus atskirą šokio, „Puti
nėlis” posmą.

Nuo dienos darbo atsigavo- 
me su lietuviška daina prie 
smagaus laužo, muziko Faus
to Strolios ir akordeonistės 
Rasos Poskočimienės pastan
gų dėka. Faustas — energin
gas dainos mylėtojas, pirmo
siomis kursų dienomis malo
niai atliko akompaniatoriaus 
darbą šokių pamokų metu. 
Nors Faustas su žmona Tere
se numatė išvykti iš Dainavos 
antradienio rytą, nes rytojaus 
dieną Čikagoje jo laukė var
gonavimo pareigos, tačiau su
žinoję, kad antradienio vakarą 
įvyks laužas, Strolios su malo
numu pratęsė savo viešnagę 
ligi nakties. Faustas giliai įsi
tikinęs, kad lietuviška daina 
yra labai svarbi lietuvybės iš
laikymui. Jis pravedė ciklą 
liaudies dainelių ir karštai 
skatino jaunimą nepamiršti 
dainuoti, kai grįš į namus. Po 
keletos dienų LTŠI pirminin
kei Nijolei Pupienei atkeliavo 
tokio turinio sveikinimas iš 
Čikagos: „Brangūs tautinių 
šokių seminaro instruktoriai 
ir dalyviai, ačiū Dievui už tokį 
būrį susipratusių lietuvių, 
gerbiamai poniai Nijolei Pu
pienei už pakvietimą kiek 
prisidėti, ačiū visiems daly
viams, ypač tokiam žvaliam, 
idealizmo pilnam jaunimui, 
parodžiusiam mums su žmona 
Terese tiek draugiškumo. Šir
dingiausi linkėjimai visiems. 
Jūsų Faustas Strolia”.

Trečiadienis —‘ darbo diena, 
nuo pusryčių ligi nakties. Pa
mokas nutraukėme tiktai pa
valgyti. Nuo šios dienos šo
kiams akompanavo Rasa Pos
kočimienė. Tęsėme šokio tech
nikos stiprinimo pamokas Si

Lietuvių tautinių šokių instituto pirm. Nijolė Pupienė ii- muz. Faustas 
Strolia tautinių šokių mokytojų kursuose Dainavoje.

gitos Barysienės priežiūroje, o 
Rėdos Pliūrienės, Danguolės 
Varnienės, Nijolės Pupienės, 
Rasos Poskočimienės ir Aud
ros Lintakienės mokomi, susi
pažinome su įvairiais vaikų 
šokiais, kuriuos mums padėjo 
šokti stovyklautojų vaikai. 
Vaikų šokiai ir žaidimai 
apskritai yra smagūs ir sim
patiški, palieka labai malonų 
įspūdį. Po trečiadienio ligi pat 
pabaigos stovyklos, atrodė, 
kad kiekvieną dieną kursantų 
lūpose girdėjosi mėgs
tamiausių žaidimų eilutės, 
„...supasi snaigės, sukas mė
nulis, kužda žvaigždutės, gi
mė Jėzulis...” ir pan. Baigus 
trečiadienio dienotvarkę, atsi- 
gavome — su šokiais! Linksmi
nomės ratelių bei folklori
nių žaidimų vakaronėje, kol 
išvargome, o vėliau tęsėme 
bendravimą dainomis.

Ketvirtadienį jau žymiai 
sunkiau keltis iš lovos! Po 
pusryčių mūsų laukė valandos 
su puse ilgumo technikos lavi
nimo pamoka. Po to jaunių bei 
studentų šokius mokė Sigita 
Barysienė, Stasys Milašius, 
Nijolė Pupienė ir Rasa Posko
čimienė. Vakare stebėjome 
įvairių ratelių veiklos video- 
juosteles, įskaitant ir Lietuvos 
televizijos paruoštą, labai įdo
mią Liudo Sagio bei „Gran
dinėlės” tautinių šokių an
samblio istoriją. Taip pat 
džiaugiamės proga pamatyti 
mūsų bendradarbių Brazilijoje 
pasiekimus; nors jie negalėjo 
dalyvauti kursuose, atsiuntė 
videojuostelę iš savo įvairių 
koncertų Pietų Amerikoje. 
Stebėjome ir Los Angeles 
„Spindulio” 50-mečio sukaktu
vinį koncertą.

Ne tik man atrodė, kad kiek
vieną dieną sunkėjo dieno
tvarkė! Penktadienį patyrėme 
studentų lygiui taikomą šokio 
technikos lavinimo pamoką, 
kurioje vos ištesėjome skirtą 
valandą su puse! Toliau mo-

Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 561-8654

Kalame visų rūšių ,„sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
STASYS' CONSTRUCTION

Staliau^ darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits", “decks", "gutters", plokšti 
- ir "shingle" stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-202-5674;

, 630-241-1912. i

kėmės mergaičių šokį, o po 
pietų dalyvavome LTŠI narių 
suvažiavime.

Pirmininkė Nijolė Pupienė 
apžvelgė instituto veiklą nuo 
1998 m., kada prasidėjo da
bartinės valdybos kadencija. 
Tarp kitko, paskirti meno va
dovai ir suruoštas repertuaras 
XI tautinių šokių šventei To
ronte; pravesti mokytojų kur
sai Dainavoje 1998 m. ir 2001 
m. Įvyko 10 valdybos posė
džių. Buvo išleista instituto 
aplinkraščio, „Žiniaraštis”, 10 
numerių. Dalyvauta XI tauti
nių šokių šventės ruošos dar
buose. Instituto pirmininkė 
dalyvavo choreografų suvažia
vime Vilniuje ir skaitė pa
skaitą „Lietuvių išeivijos šo
kių veikla”. Tuo pačiu pirmi
ninkė aplankė įvairius šokių 
ratelius Lietuvoje ir stebėjo, 
kaip jie moko vaikus. Labai 
ačiū Lietuvių fondui, kuris 
1998 m. rėmė tautinių šokių 
mokytojų kursus 3,000 dol. 
dotacija, o 2001 m. — 1,000 
dol. Instituto archyvo invento
rių surinko Audra Lintakienė. 
Lietuvių tautinių šokių šven
tės direktorių taryboje dalyva
vo Nijolė Pupienė, Viktorija 
Viskantienė, Vilija Sužiedėlie- 
nė. Direktorių pareigas Lietu
vių Bendruomenės vardu ėjo 
Rasa Poskočimienė ir Rėdą 
Pliurienė.

Kad palengvintų iždininkės 
darbą, nariai nubalsavo keisti 
metinio nario mokesčio laiko
tarpį taip, kad jis galiotų nuę 
sausio iki gruodžio mėn. pa
baigos. Iki šiol jis galiojo nuo 
rugsėjo 1 iki rugpjūčio 31 d. 
Visi, kurie susimokėjo nario 
mokestį stovykloje laikomi už
simokėję iki 2002 m. pabaigos.

„Žiniaraščio” redaktorė krei
pėsi į vadovus pagalbos, nebus 
laikraštėlio be aprašymų. Pra
šome siųsti žinias apie savo 
ratelio veiklą Audrai Lintakie- 
nei! Buvo nutarta įsteigti 
LTŠI svetainę internete.

Kadangi už metų baigiasi 
dabartinės valdybos kadenci
ja, buvo pakviesta rinkimų ko
misija sudaryti kandidatų są
rašą ir pravesti rinkimus. Ko
misijoje dalyvauja Lidija Rin- 
gienė ir Daiva Kamberos.

Buvo taip pat klausimai ir 
sumanymai. Perskaitytps 
sveikinimas iš Aleksandros 
Sagienės ir taip pat kvietimas 
iš Visagino miestelio dalyvau
ti vaikų folkloro festivalyje, 
„Martynas”. Po įvairių disku
sijų, suvažiavimas užsibaigė.

Nors kursai tebesitęsė ryto
jaus dieną — šeštadienį, penk
tadienio vakarą įvyko kursų 
uždarymas. Nijolė Pupienė 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
dėstytojams ir juos apdovano
jo simboline dovanėle. Kur
santai ypatingai dėkojo šeimi
ninkėms, kurios taip puikiai

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.I773I 225 • «751 
HOME (7051 <25 • 7150 

MOBIL (773) 5904205

. RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Parduoda

Vilniuje (Antaviliai) 
parduodamas 2 kambarių 

butas. Šalia ežeras ir miškas. 
Tel. 773-376-8543.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojami du 2-3 
miegamųjų butai daugiabučiame 

name, Oak Lawn rajone, 
ramioje vietoje, šalia stadiono.

Tel. 708-430-3979.

Siūlo dart>4
Window Washers Nceded!

40,000 per year. We need 100crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

............... ......................... »w
Reikalingi darbuotojai

parduotuvių valymui TN įr ĮN 
valstijose. Pageidautina yypą. ( 

Atlyginimas nuo $ 1,500 iki ,, 
L 1,800. Tel. 615-554-3161, \

PAINTER wanted with at least 5 
years cxp. Year round work and 
lots of hours per week. Good pay 

for a skilleu, dependable, neat 
painter. Mušt speak good English. 

Southwest suburbs.,
Tel. 630-920-8585.

S)HA U 60

maitino stovyklautojus^ ištisa 
savaitę gardžiavomės cepeli
nais, kugeliu, balandėliais, 
dešrom ir kopūstais ir pan. 
Vėliau, stovyklautojams jau 
grįžus namo, į Dainavą neat- 
vykusiems šeimos nariams 
net seilės varvėjo išgirdus 
apie tokį karališką maitinimą!

Šeštadienis — paskutinė 
diena. Po pusryčių būsimieji 
mokytojai atliko praktiką ir 
sėkmingai sustatė šokį „Puti
nėlis”. Liko išmokti dar vieną 
šokį — ir baigta! Vakare daly
vavome pokalbyje su Nijole 
Pupiene. Pasinaudodami šia 
proga, sveikinome pirmininkę 
su garbingu gimtadieniu ir 
taip pat linkėjome ilgiausių 
metų LTŠI valdybos narėms 
Rasai Poskočimienei bei Vik
torijai Viskantienei; Juokavo
me, kad busimoji valdyba turi 
būti sudaroma iš asmenų, ku
rie švenčia gimtadienius tauti
nių šokių mokytojų stovykloje.

Kai dalinomės įspūdžiais iš 
stovyklos, turbūt įdomiausia 
buvo išgirsti, ką jaunimas turi 
pasakyti. Vienas po kito jie 
pasakojo, kas paliko didžiau
sią įspūdį. Labai aiškiai ma
tėme didelį pasididžiavimą sa
vo kilme ir meilę lietuviškam 
šokiui. Jaunimo vardu vienas 
jų kvietė susirinkti lauke, ap
link Rūpintojėlį ir sudainuoti 
„Kaip grįžtančius namo 
paukščius”. Išklausius, ką jau
nimas galvoja, tvirtinu, kad 
mes tikrai turime daug kuo 
didžiuotis, ypač nauja tautinių 
šokių mokytojų karta. Sėkmės 
jiems! Ačiū LTŠI už šiuos la
bai naudingus kursus!

*
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6 - 9 d., nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio — San
taros - Šviesos federacijos 48- 
tas suvažiavimas PLC, Le
monte.

7 d., penktadienį — Daili
ninko iš Lietuvos Viliaus Sla
vinsko tapybos darbų parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje.

9 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose.

— LB Lemonto apylinkės 
valdybos ruošiama gegužinė 
PL centre. Pradžia 12 vai. p.p.

15 d., šeštadienį — Vysk. 
M. Valančiaus minėjimas 7:30 
vai. vak. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte.

16 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose.

— Vytauto Kernagio koncer
tas 3 vai. p.p. Jaunimo centre 
rengia „Dieviško kryžiaus“ 
fondas benamiams Lietuvoje 
remti.

21 d., penktadienį — Dai
lininkės Lidijos Balčiūnaitės 
tapybos ir Loretos Reneckis 
keramikos kūrinių parodos 
atidarymas Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre 7:30 v.v.

22 d., šeštadienį — „Sie
tuvos” skautininkių draugovės 
sueiga 2 vai. p.p. PLC posė
džių kambaryje, Lemonte.

— Ateitininkų namų vąjaus 
pobūvis Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

23 d., sekmadienį — „Lie
tuvių balso” antrojo literatū
rinio konkurso premijų įtei
kimo šventė 3 vai. p.p. Jauni
mo centre.

— Zarasiškių klubo geguži
nė 12 vai. Šaulių namuose.

30 d., sekmadienį — 7-os 
Lietuvių fondo golfo žaidynės 
Lieponių Old Oak Country 
Club laukuose, Lockport, IL.

— „Draugo” metinis pokylis 
Martiniąue pokylių salėje.

SPALIO MĖN.

5 d., penktadienį — Rašy
tojai Nijolei Jankutei Lietuvių 
rašytojų draugijos 1999 m. li
teratūros premįjos įteikimas 
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Premijos mece
natas Lietuvių fondas.Vakarą 
rengia Lietuvių rašytojų drau
gija

6 d., šeštadienį — Čikagos 
Lietuvių moterų klubo prieš
piečiai ir Madų paroda Hilton 
Oak Lawn viešbučio Windsor 
salėje. 11:30 v.r. — priėmi
mas ir pabendravimas, 12:30 
v.p.p. — priešpiečiai.

— Lietuvos Dukterų rudens 
pokylis 6 vai. vak. Jaunimo 
centre.

— Rudens festivalis PLC, 
Lemonte.

7 d., sekmadienį — Brigh
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužinė Šaulių na
muose.

— Lietuvos Vyčių choras 
ruošia pietus Šv. Kazimiero 
seserų vienuolįjos motiniška
me name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Čikagoje. Nuo 1 iki 4 
val.p.p.

13 d., šeštadienį — JAV
LB 50 metų minėjimas-aka- 
demija Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB komitetas.

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
askutinė šių metų gegužinė 
aulių namuose.
— ,Ąžuoliuko” choro kon

certas Maria mokyklos audi
torijoje. Rengia JAV LB komi
tetas.

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis sei
mas Tėvų Marijonų vienuoly
ne, 6336 S. Kilbourn Avė, Či
kagoje (prie „Draugo”). 11 vai. 
r. šv. Mišios už gyvus ir miru

sius rėmėjus. 12 vai. pietūs. 
1:30 v. p.p. registracija ir po
sėdis.

20 d., šeštadienį —„Sie
tuvos“ skautininkių draugovės 
sueiga 2 vai. p.p! PLC posė
džių kambaryje, Lemonte.

— Amerikos Lietuvių tau
tinės s-gos Čikagos skyriaus 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus „Gintaro” salėje ruo
šiamas Spaudos balius. Pra
džia 7 vai. vak.

— Akademinio sporto klubo 
„Lituanica” 50 metų gyvavi
mo ir veiklos sukakties minė
jimo iškilmingas pokylis PLC, 
Lemonte.

21 d., sekmadienį —Ang
luos lietuvių klubo narių meti
nis susirinkimas.

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų pokylis Oak 
Lawn, Hillton, pradžia 1 vai. 
p.p.

— Lietuvos Vyčių choro lė
šų telkimo priešpiečiai Šv. Ka
zimiero seserų motiniškame 
name, Marąuette Parke.

23 d., antradienį — Suval
kiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose.

25 d., ketvirtadienį — Za
rasiškių klubo narių metinis 
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių 
namuose.

26-28 d., savaitgalį —
„Ateities” akademinis savait
galis Ateitininkų namuose.

27 d. šeštadienį — LFK 
„Lituanica” 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte.

28 d., sekmadienį — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
12 vai. Šaulių namuose.

— Tradiciniai „Laumių pie
tūs” 12 vai. p.p. PLC pagrin
dinėje salėje, Lemonte. Rengia 
„Vaiko vartai į mokslą”.

LAPKRIČIO MĖN.

3 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.

4 d., sekmadienį — 
Iškilmingi pietūs su didžiąja 
loterija PLC didž. salėje. Ren
gia LB Lemonto apyl. v-ba.

9 d., penktadienį — „Pa
vasaris rudenį” literatūros va
karas 7 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija.

10 d., šeštadienį — Lietu
vių operos metinio vajaus po
kylis Jaunimo centro didž. sa
lėje.

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
„Rudens” pokylis 6 v.v. Coun
try Sąuire, 19133 West High- 
way 120, Grayslake, IL (45 ir 
120 kelių kampas).

11 d., sekmadienį — Madų 
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte.

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centre. Šv. Mišios už 
mirusius klubo narius 10 vai. 
r. Jėzuitų koplyčioje.

17 d., šeštadienį — Lit
huanian Mercy Lift pokylis 
Brookfield zoologijos sode, 
Brookfield, IL.

— „Sietuvos” skautininkių 
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

— „Dainavos” ansamblio 
pokylis PLC, Lemonte.

18 d., sekmadienį — 
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose.

25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose.

—„Žaltvykslės” teatro spek
taklis Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

GRUODŽIO MĖN.

1 ir 2 d., savaitgalį —
Kalėdinė mugė PLC didž. 
salėje, Lemonte.

Lithuanian Mercy Lift prezidentė Pranutė Šlutienė (sėdi priekyje) smagiai nusiteikusi „Draugo” vasaros 
šventėje rugpjūčio 19 d. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

2 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— Jaunimo centro tradici
nis iškilmingas metinis poky
lis 3 val.p.p. didž. salėje.

7 d., penktadienį — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas 
Lietuvos „Vaikų vilties” ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud.

8 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
„Seklyčioje”. Rengia JAV LB- 
Socialinių reikalų tąryba ir 
Vyresniųjų centras.

9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose.

— „Sietuvos” skautininkių 
draugovės šventė, nuo 12-5 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte

15 d., šeštadienį — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
mos kūčios PLC, Lemonte.

31 d., pirmadienį — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose/

— Čikagos Lietuvių operos 
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre.

— Pasaulio lietuvių centro 
ruošiamas Naujųjų Metų suti
kimo pokylis PLC, Lemonte.

2002 METAI

SAUSIO MĖN.

19 d., šeštadienį — Pa
saulio Lietuvių centro ruošia
mas pokylis PLC, Lemonte.

VASARIO MĖN.

16 d., šeštadienį — Poky
lis PLC didž. salėje. Rengia 
LB Lemonto apyl. v-ba. 
Pradžia 6 v.v.

KOVO MĖN.

17 d., sekmadienį — 
„Draugo” koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje.

30 d., šeštadienį — Vydū
no fondo gyvavimo ir veiklos 
50 metų sukaktuvių pobūvis 
Jaunimo centre, Čikagoje.

31 d., sekmadienį —Vely
kos PLC, Lemonte.

BALANDŽIO MĖN.

7 d., sekmadienį — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
ma Atvelykio šventė PLC, Le
monte.

— Kardinolo Francis George 
12:15 vai. p.p. aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke.

14 d., sekmadienį — Lie
tuvių Opera Morton auditori
joje stato Donizetti „Lucia de 
Lammermoor”.

21 d., sekmadienį — Lie
tuvių OįhįiOS koncertas Jauni
mo centre.

SUVALKIJA” NAUJUOSE KUBUOSE»»
Dar tik neseniai Čikagą pa

siekęs pirmasis šių metų 
„Suvalkijos” žurnalo numeris 
atkreipė skaitytojų dėmesį 
gražiais, spalvotais viršeliais. 
Tai fotografo Vido Venslo- 
vaičio nuotraukos, kurių pa
grindinė vaizduoja Sintautų 
bažnyčią.

Kadangi prieš porą metų 
šiam etnokultūros istorijos lei
diniui nutraukė paramą Spau
dos, radijo ir televizijos rė
mimo fondas, „Suvalkija” dar 
vis išgyvena sunkius laikus ir 
negali rodytis reguliariai. Pa
vyzdžiui, pernai iš šešių nu
matytų numerių išėjo tik trys 
(ir tie patys pasirodė pavė
luotai, o dėl lėšų stygiaus ne
galėjo būti išsiuntinėti užsie
nyje gyvenantiems prenume
ratoriams).

2001 m. Nr.l pasirodė jau 
antroje metų pusėje, tad var
gu ar ir šiemet daugiau negu 
trys numeriai galės išvysti 
dienos šviesą, nors, žinoma, jų 
norėtųsi daugiau sulaukti. 
Kaip laiške rašo šio žurnalo 
siela, redaktorius Zenius Ši
leris, vis yra laukiama ir tiki
masi geresnių laikų, tačiau, 
deja, tas laukimas dar gali il
gai užsitęsti.

Šis žurnalo numeris yra 
gana stambus — turi 68 pus-

— Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos 75-čio jubiliejinė 
šventė: 12:15 vai. p.p. šv. Mi
šios. Po Mišių vakarienė „Pa- 
radise” pokylių salėje esan
čioje 92 Street ir Harlem Avė. 
sankryžoje.

28 d., sekmadienį — II 
Jaunųjų talentų popietė PLC, 
Lemonte. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba.

GEGUŽĖS MĖN.

5 d., sekmadienį — Šeinių 
šventė PLC, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba.

GRUODŽIO MĖN.

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.

lapius, neskaitant viršelių. 
Numerio straipsnių autoriai: 
V.Grinius, G.Ilgūnas, Z.Šile- 
ris, J.V.Jacevičius, V.M.Kna- 
bikaitė, D.Akstinas, G.Jarum- 
bavičiūtė, J.Kuckailis, A.Dum- 
čius, E.Šulaitis, 'J.Baltrušai
tienė, G. Česnys, B. ir V. Alek- 
navičiai.

Žurnalo puslapiuose yra pa
minimas Pranas Vaičaitis šio 
125-sioms gimimo ir 100- 
sioms mirties metinėms prisi
minti. Nemaža vietos skirta 
kunigui (vėliau — prelatui) 
Mykolui Krupavičiui, nuo ku
rio gimimo sueina 115 metų, o 
nuo mirties — 30 metų. Apie 
šį Lietuvos valstybininką išei
vijoje (nuo 1945 iki 1955 metų 
vadovavusį VLIK) yra du raši
niai.

Įdomus rašinys „Iš Sintautų 
praeities”, kuriame J.V.Jace
vičius pasakoja apie šį mies
telį Suvalkijos rajone, kuris 
vadinasi Zanavykija.

Čia randame ilgą straipsnį 
„Juliaus Jodelės sugrįžimas” 
(jis bus tęsiamas kitame nu
meryje). Rašoma apie mums 
gerai pažįstamą mokslininką, 
ilgiausiai gyvenusį ir dirbusį 
Kalifornijoje, kur jis mirė. 
Taip pat kiek plačiau prisi
menamas jo tėvas, profesorius 
Pranas Jodelė (1871-1955).

Sunku sužymėti visus 
straipsnius, nes jų yra tiek 
daug. Visi straipsniai ilius
truoti nuotraukomis — apra
šomųjų asmenų ar vietovių fo
tografijomis.

Reikia pažymėti, kad šie yra 
penktieji „Suvalkijos” žurnalo 
leidimo metai. Iki šiolei pasi
rodė 24 numeriai. Dabartinis 
tiražas — 1,500 egz.

Vyr. redaktoriumi pasirašo 
Zenius Šileris, tech. redaktorė 
— Rima Kelpša, meninis re
daktorius — Rimantas Dicha- 
vičius. Redakcijos adresas: Vy
tauto g. 32, Marijampolė, laiš
kams — P/d 14, 4520 Mari
jampolė, Lietuva. Minimi ir 
du žurnalo įgaliotieji atstovai 
užsienyje — Eduardas Šulai
tis (1330 S. 51 Avė., Cicero, IL 
60804, USA) ir Antanas Vikto
ras Kramilius (83 Queen St., 
Canley Hights, 2166, Austra- 
lia).

Būtų gera, kad užsienyje gy
venantys suvalkiečiai (ir ne 
vien tik jie) labiau susidomėtų 
šiuo vertingu leidiniu, jį skai
tytų bei remtų!

Ed. Šulaitis

ETNINĖS KULTŪROS 
PUOSELĖTOJAI BUS
SUTELKTI Į VIENĄ 

CENTRĄ

Nuo kitų metų sausio 1 die
nos Kauno etnokultūros ir 
Lietuvių tautinės kultūros 
centrai taps vienu — Kauno 
tautinės kultūros centru. Sie
kiant intensyvinti folklorinę 
veiklą ir racionaliau naudoti
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biudžeto lėšas, Kauno miesto 
taryba nusprendė suvienyti 
dvi panašią veiklą vykdančias 
papildomo ugdymo įstaigas.

1990 metais įsteigtas Kauno 
etnokultūros centras veikia 
Kauno kultūros centre kaip 
savivaldybės kultūros įstaiga. 
A. Jakšto gatvėje esantis Kau
no lietuvių tautinės kultūros 
centras įkurtas 5 metais vė
liau ir yra pavaldus savival
dybės Švietimo ir ugdymo sky
riui. Šios dvi institucijos pro
paguoja lietuvių etninę ir eti
nę kultūrą, puoselėja etnines 
tradicijas, ugdo tautinę savi
monę, pilietiškumą. Sujungus 
šias įstaigas, Kauno tautinės 
kultūros centras taps nefor
malaus papildomojo ugdymo 
institucija. Centras turėtų du 
skyrius — Kauno kultūros 
centre Vytauto prospekte ir 
Kalniečių gatvės 180-ajame 
pastate.

Kauno miesto savivaldybės 
Švietimo ir ugdymo skyriaus 
vedėjo Antano Bagdono teigi
mu, šių dviejų įstaigų mate
rialinė bazė pakankama, pa
pildomų investicijų nereikės. 
Tačiau sumažės finansininko, 
direktoriaus ir folkloristo etatų.

Kauno tautinės kultūros 
centras iš dalies bus išlai
komas iš biudžeto. Šios įstai
gos išlaidų sąmatą sudarys 
apie 158,000 litų, tėvų mo
kesčiai padengs apie 4,000 
litų. Mokestis už mokslą pa

pildomo ugdymo įstaigose nu
statytas praėjusių metų Kau
no miesto tarybos sprendimu.

(Elta)

ŠIMTASIS „GIESMĖS” 
KONCERTAS

Vilniuje, Menininkų rū
muose, buvo surengtas evan
gelikų reformatų choro „Gies
mė” šimtasis koncertas. Kartu 
su Tamaros Blažienės vado
vaujamu choru jubiliejinio 
koncerto programoje, dalyvavo 
ir Vilniaus pedagoginio uni
versiteto styginių ansamblis 
„Credo”, dainininkai Jūratė 
Vizbaraitė (sopranas) ir Vale
rijus Trubila (tenoras), kiti at
likėjai.

Vilniaus evangelikų refor
matų choras „Giesmė” išau
go iš mažos giedotojų grupe
lės, susibūrusios 1989 metais, 
kai buvo atkurta Bažnyčia. 
1992 metais chorui pradėjo 
vadovauti chorvedė, pedagogė 
ir kompozitorė Tamara Bla
žienė. Po metų choras suren
gė savo pirmąjį viešą kon
certą, propaguodamas evange- 
lišką giedojmo būdą ir mu
ziką. Nuo to laiko „Giesmė” 
aktyviai dalyvauja Lietuvos 
muzikiniame gyvenime.

Choro repertuare yra apie 
150 lietuvių, Vakarų Euro
pos, rusų kompozitorių kūri
nių, tarp jų — trejos mišios, 
kantata. (Eita)

*
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEJ
Rašytojas Kazys Saja

skaitys paskaitų vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus 200 metų 
gimimo metinių minėjime, ku- 
ris ruošiamas rugsėjo 15 d., 
šeštadienj, 7:30 val.v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Bus įdomi žemaitiška meninė 
programa. 2001-ieji yra pas
kelbti vyskupo M. Valančiaus 
metais. Paminėkime šį svar
bų jubiliejų ir tuo pačiu geriau 
pažinkime tautos praeitį.

Dailininkas Vilius Slavinskas
Jaunimo centro Čiurlio

nio galerijoje rugsėjo 7 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. ati
daroma dailininko iš Kauno 
Viliaus Slavinsko tapybos 
darbų paroda „Šventės lauki
mas”. Apie savo parodą daili
ninkas pasakoja taip: „Tikiuo
si, kad mano kūriniuose bus 
galima pajusti šventės lauki
mo nostalgiją, o formų įvairo
vė paliks vietos kiekvieno žiū
rovo savitai meninei interpre
tacijai. Šioje parodoje pateikiu 
visą pluoštą naujų, dar niekur 
neeksponuotų, drobėje ir po
pieriuje atliktų kūrinių, kurie, 
tikiuosi, leis pažvelgti į mus 
supanti pasaulį kitokiu, gal 
kiek keistu žvilgsniu. Atidary
mo metu bus galima susipa
žinti ir su kitais ekspozicijoje 
nepateiktais darbais”.

Tautos šventės minėji
mas Cicero lietuvių telkinyje 
rengiamas rugsėjo 9 d., tuoj po 
9 val.r. lietuviškų Mišių para
pijos salėje. Kalbės Cicero lie
tuvių pamėgtas kalbėtojas inž. 
Bronius Nainys^ Cicero apy
linkės LB ir ALTo Cicero sky
riaus valdybos visus lietuvius 
kviečia atvykti ir kartu at
švęsti mūsų tautos šventę. 
Pavaišinsime skaniu kugeliu, 
pyragais ir kavute.

JAV LB Vidurio apygar
dos valdyba dėkodama už jų 
gegužinės garsinimą mūsų 
laikraščio.puslapiuose, „Drau
gui” atsiuntė 50 dol. Ačiū už 
paramą!

„Bingo lėšos - lietuvybės 
tvirtovei Lemonte” reporta
že (2001 m. rugpjūčio 28 d.) 
liko nepaminėtas dar vienas 
talkininkų-veteranų sąrašas, 
kuriame yra ilgamečiai pagal
bininkai: Stasys Žymantas, 
Algis Urbutis, Vytautas Ger
manas, Zenonas Mereckis, Da
lia Ječienė, Milita Lauraitie- 
nę, Marytė Ruzgienė ir Irena 
Boreišienė. Bingo administra
torius Kęstutis Ječius kviečia 
ateiti ir naujus talkininkus, 
kurių reikia trečiadieniais ve
teranams pakeisti.

Bingo žaidimų talkininkas Stasys Žymantas kartu su „liūtuku" trečiadie
niais laukia laimės ieškotojų Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

K. Ječiaus nuotr.

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba Čikagos 
lietuvių visuomenę kviečia at
vykti į Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salę (4420 S. Fairfield 
Avė.), į rugsėjo 9 d., sekma
dienį, po 10:30 val.r. lietuviš
kų Mišių ruošiamus pietus. 
Pasivaišinti kavute, pyragais, 
pabendrauti galėsite po kiek
vienų Mišių - 8:30 val.r.-12:30 
val.p.p. Artėjant JAV Lietuvių 
Bendruomenės 50 metų jubi
liejui, pietų pelnas bus skiria
mas šios šventės ruošai. Visi 
esame LB nariai, visi gerano
riškai paremkime valdybos 
pastangas!

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė Čikagoje š. m. rug
sėjo 9 d., sekmadienį, 12 vai. 
rengia tradicinį Tautos šven
tės minėjimą Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago, IL 
60632. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Per „Margučio IP radijo 
laidą prieš kurį laiką rašytoja 
Nijolė Jankutė-Užubalienei 
skaitė savo kelionių įspūdžius 
- „atvirukus”, kurie vėliau su
gulė į knygą „Atvirukai. Ke
lionių įspūdžiai” ir buvo apdo
vanoti Lietuvių rašytojų drau
gijos 1999 m. literatūros pre
mija. N. Jankutė-Užubalienė 
su savo naujaisiais kelionių 
įspūdžiais - vėl „Margutyje 
II”, kur kiekvieną penktadienį 
tęsia vaizdingus, įdomius, kar
tais ir juokingus atsiminimus 
apie šių metų keliones. „Mar
gutis II” transliuojamas darbo 
dienomis 8 val.v. per WCEV 
radijo stotį 1450 AM banga.

Lithuanian Mercy Lift 
jau atsilygino už dešimt 
„Draugo” pokylio vietų, o 50 
dol. pridėjo kaip auką dien
raščio paramai. Dėkojame už 
dosnumą ir laukiame jūsų 
mūsų rudens šventėje, kuri 
vyks rugsėjo 30 d., sekmadie
nį, Martiniąue pokylių salėje.

Kęstutis Petrauskas, gy
venantis Lagūna Beach, CA, 
pratęsdamas „Draugo” prenu
meratą, mums pridėjo 50 dol. 
auką. Labai labai jums ačiū!

Nemokamos anglų kalbos 
pamokos! Jei gyvenate 
Bridgeporte, anglų kalbos pa
mokoms galite užsiregistruoti 
po Darbo dienos („Labor Day”) 
švenčių būsimųjų pamokų me
tu. Knygos ir kita pamokų 
medžiaga - taip pat nemoka
ma. Pamokos vyks: First Lu- 
theran Church (643 W. 31st 
Str.) pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 10 val.r. iki 12:30 
val.p.p. (labai pažengusiems 
mokiniams - idiomos ir gra
matika), Daley Public Library 
(3400 S. Halsted) antradie
niais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais nuo 9:15 val.r. iki 
12:30 val.p.p. (pradedantiems 
ir pažengusiems), taip pat 
Daley Public Library pirma
dieniais ir trečiadieniais nuo 6 
val.v. iki 8 val.v. Daugiau in
formacijos skambinant Stan 
Smith (mokytojas nekalba lie
tuviškai) tel. 773-376-7521. 
Jei gyvenate ne Bridgeporte, o 
kitoje miesto dalyje, kreip
kitės į kurią nors kitą miesto 
kolegiją (City Colleges of Chi
cago).

Giedrė Žumbakienė ir 
Danguolė Kuolienė, kaip 
daugelis kitų menininkų, savo 
meno kūrinius paaukojo Atei
tininkų namų pokyliui, kuris 
vyks rugsėjo 22 d. Menininkų 
darbus per šį pokylį bus gali
ma įsigyti tyliųjų varžytinių 
metu ir taip prisidėti prie 
Ateitininkų namų remonto iš
laidų sumažinimo. Vietą poky
liui užsisakykite skambinda
mi Irenai Polikaitienei tel. 
630-257-2022 arba Dainai Si- 
liūnienei tel. 630-852-3204 ir 
e-paštu dsiliunas @aol.com

Tautinių šokių grupės 
Lietuvos Vyčiai sezonas pra
sidės rugsėjo 5 d., trečiadienį. 
Kviečiame visus prisijungti ir 
kartu įsilieti į šokio sūkurį! Į 
vaikų grupę priimame vaikus 
nuo 6 metų iki 11 metų, į jau
nių grupę - nuo 12 iki 17 me
tų. Repeticijos vyksta trečia
dieniais nuo 6:30 val.v. iki 
7:45 val.v. (vaikų grupė) ir 
nuo 7:45 val.v. iki 9 val.v.v. 
(jaunių grupė) Pasaulio lietu
vių centro žemutinėje (ne 
sporto) salėje, 14911 127 Str., 
Lemont.

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” rugsėjo 5 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Neries ir 
Nemuno glėby - Kaunas”. Ma
loniai kviečiame atvykti ir pa
sidairyti po gražias Kauno 
apylinkes, mintimis pasivaikš
čioti Laisvės alėjoje. Bus ir 
bendri pietūs, kaip jau įprasta 
trečiadienio popietę. Atvykite!

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
12 vai. Pasaulio lietuvių cent
ro sodelyje Lemonto LB valdy
ba ruošia linksmą vasaros se
zono uždarymo gegužinę. 
Linksmintis padės visiems ži
nomas Bronius Mūras su savo 
orkestrėliu. Gražiomis daino
mis susirinkusius žavės Lai
ma Žukienė ir Genė Razumie
nė. Ir vaikai, ir suaugę galės 
išbandyti savo talentus, ku
riuos B. Mūras įvertins, po to 
visi bus apdovanoti prizais. 
•Veiks baras, vaišinsimės ska
niais kiaulienos šonkauliais 
su padažu ir cepelinais, kurių 
turėsime labai daug. Turtin
game „laimės šulinyje” bus 
galima laimėti vertingų laimi
kių. Vaikai nemokamai gaus 
įvairių žaisliukų. Gegužinės 
metu bus galima gauti laiškų 
JAV prezidentui ir senato
riams dėl Lietuvos priėmimo į 
NATO, kuriuos pasirašę galė
site išsiųsti tam tikru nurody
tu adresu. Tikimės, kad šį sek
madienį visų keliai pasuks į 
Lemontą!

Vytautas Kernagis -• tai
Benas iš legendinio filmo 
„Mažoji išpažintis”, tai TV 
žaidimo „Paskutinis šansas”, 
daugelio grožio konkursų, TV 
projekto „Robinzonai” bei 
pramoginės laidos „Muzikinis 
viešbutis” vedėjas. Vytautas 
Kernagis atvyksta vieninteliam 
koncertui JAV - „Mano die
nos kaip šventė...” vyks sek
madienį, rugsėjo 16 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre, Čikagoje 
(5620 S. Claremont). Visus 
maloniai kviečia į labdaros 
koncertą Dieviško kryžiaus 
Lietuvos benamių paramos 
fondas. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti „Seklyčioje” („Li
thuanian Human Services”) 
Čikagoje, o Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre (14911 127th 
Street) - po 11 val.r. šv. Mi
šių.

„Studijos R”, transliuoja
mos darbo dienomis nuo 4 iki 
5 vai. p.p. per WNWI stotį 
1080 AM banga, festivalis 
vyks rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont. Festivalis prasidės 
12 vai. šv. Mišiomis, kurias 
aukos kun. Jaunius Kelpšas ir 
kun. Kazimieras Ambrasas, 
po to Jaunimo centro apatinė
je ir didžiojoje salėse vyks mu- 
zika» šokiai ir žaidimai ir kon
kursai, o ramesniam paben
dravimui bus skirta kavinė.

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADEDA 10 MOKSLO METUS

LIETUVOS LAISVINIMO IDĖJOS VIS 
DAR NEPASENO

1992 m. rugsėjį įsikūrusi Či
kagos lituanistinė , mokykla 
vaikus ir tėvelius kviečia į 
naujųjų mokslo metų atida
rymą, kuris vyks rugsėjo 8 d., 
šeštadienį, Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont). Praėju
siais metais šią mokyklą, ku
riai direktoriauja Jūratė Dovi- 
lienė, lankė 186 mokiniai.

Skyriai, klasės ir 
dėstomieji dalykai

Mokykloje veikia 13 skyrių 
- nuo „Kiškių darželio” iki 10 
klasės.

„Kiškių darželyje” (į jį atei
nantiems lietuviukams iki 
rugsėjo 1 d. turi būti sukakę 3 
metukai) vaikučiai supažindi
nami su vartojama kalba, ple
čiamas jų žodynas, jie mokomi 
dainelių ir šokių. Truputį vy
resni vaikai „Vaikų ratelyje” 
(4 metukai) žaidimo būdais 
mokomi kalbos, spalvina rai
des, dainuoja ir šoka. Dar vy
resni moksleiviukai „Darže
lyje” (5 metai) rašo raides, 
skaito, mokosi dainelių, pieši
mo ir t.t.

1, 2, 3 ir 4 skyriuje moki
niai mokosi lietuvių kalbos, 
literatūros. Šiuose skyriuose 
su literatūra ir istorija supa
žindinama labai trumpai - per 
minėjimus ir vadovėlių skai
tinius.

4, 5, 6 skyriuje mokoma lie
tuvių kalbos, literatūros, isto
rijos, geografijos. Šešto sky
riaus vaikai laiko pereinamuo
sius egzaminus iš istorijos, ge
ografijos ir kalbos dalykų.

7, 8, 9, 10 - aukštesniosioms 
klasėms — dėstytojai dėsto lie
tuvių kalbą, lietuvių literatū
rą, Lietuvos Istoriją, Lietuvos 
geografiją, grožinį skaitymą, 
visuomeninį ugdymą, tauto
dailę, tautinius šokius, daina
vimą ir dvasinį auklėjimą. 
Sėkmingai baigę 10 klasę, 
mokiniai laiko baigiamuosius 
egzaminus ir gauna mokyklos 
baigimo pažymėjimą.

Nuo 1 mokyklos skyriaus 
vyksta dvasinio auklėjimo, 
tautodailės pamokos. Visuose 
skyriuose ir klasėse rengia
mos dainavimo, tautinių šokių 
pamokos.

2 skyriuje seselės vaikus 
ruošia Pirmajai Komunijai, o 
kas antrus metus - Sutvirtini
mo Sakramentui.

jei.-:
Mokytojos

Mokykloje dirba 35 moky
tojos, turinčios aukštojo moks
lo baigimo diplomus. Daugu
ma mokytojų padegoginius 
mokslus yra baigusios Lietu
voje. Mokytojos visą laiką to
bulinasi - lanko konferencijas 
ir mokytojų kursus.

Konkursai
Čikagos lituanistinėje mo

kykloje per mokslo metus 
vyksta keletas konkursų - 
skaitymo konkursas (ruošia
mas nuo sausio iki kovo mėn.), 
rašymo konkursas, meno kon
kursas. Mokyklos mokiniai 
dalyvauja ir JAV LB Švietimo 
tarybos rašymo ir piešimo 
konkursuose. Praėjusiais me
tais buvo dalyvauta Čiurlionio 
festivalyje - vaikai piešė ir su
darė chorą.

Kasmet mokykloje išleidžia
mas mokyklos metraštis, ku
riame spausdinami mokyklos 
mokinių rašinėliai, piešiniai 
bei nuotraukos.

Šventės

Mokykloje minimos tradici
nės šventės - Vėlinės, Kalėdų

JAV LB East Chicago 
apylinkės tradicinė geguži
nė ir metinis narių susirinki
mas įvyks š. m. rugsėjo 9 d., 
sekmadienį, 1 val.p.p. Vilučių 
sodyboje, 1143 Southview Dr. 
Schereville, Indiana. Maloniai 
kviečiame visus apylinkės lie
tuvius dalyvauti.

Čikagos lituanistinės mokyklos'di
rektorė Jūratė Dovilienė iš profesi
jos - logopedė. Aštuonerius metus 
ji buvo Dariaus ir Girėno lituanis
tinės mokyklos mokytoja, o Čikagos 
lituanistinei mokyklai vadovauja 
jau dešimtuosius metus.

eglutė, Vasario 16-osios, Kovo 
11-osios, Sausio 13-osios mi
nėjimai, Motinos diena. Šie
met Čikagos lituanistinė mo
kykla dalyvaus JAV LB 50- 
mečio sukaktuvinėse progra
mose. .

Tėvų komitetas

Vaikų tėveliai tvarko mo
kyklos iždą, svarsto aktualius 
klausimus, iškelia problemas, 
o taip pat ruošia mokinių re
gistraciją, padeda rengti šven
tes. Tėvų komitetui visuomet 
reikia narių. Kuo daugiau 
žmonių dalyvauja, tuo mažiau 
visiems darbo.

Baigimo pažymėjimai - 
įskaitos

Baigę dešimt Čikagos litua
nistinės mokyklos klasių, 
mokiniai gauna Illinois valsti
jos užsienio kalbos įskaitą, ku
rią įskaito kai kurios gimna
zijos. Ši įskaita kaip užsienio 
kalbos kreditinės valandos 
taip pat įskaitomos ir uni
versitetuose.

Registracija

Šių metų mokyklos mokinių 
registracija vyks šį šeštadienį, 
rugsėjo 8 d., nuo 8 val.r. iki 10 
val.r. Jaunimo centre. 10 
val.r. - šv. Mišios, po jų 10:30 
val.r., - oficialus Čikagos litu
anistinės mokyklos atidary
mas JC didžiojoje salėje, kur 
bus pristatyti mokytojai ir mo
kyklos taisyklės. J mokyklą 
vaikai gali registruotis nuo 3 
metų („Kiškių darželis”) iki 10 
klasės. Jei mokinys yra lankęs 
mokyklą Lietuvoje, prašome 
atsinešti lankymo pažymėjimą 
arba pažymių knygeles. Jas 
parodyti bus galima ir vėliau.

Mokyklos registracijos mo
kestis - 25 dol. kiekvienam 
vaikui (registracijos metu tė
veliai turės nusipirkti ir kny
gas). Mokestis už mokslą vie
nam vaikui - 350 dol. per me
tus, dviem vaikams - 500 dol. 
per metus, trim vaikams - 
600 dol. Mokykla padeda nau
jai atvykusiems ir negalin
tiems susimokėti vaikams ir 
tėvams - kreipiamasi į tėvų 
komitetą.

Šie įvairūs mokesčiai tik iš 
dalies padengia mokytojų al
gų, mokyklos nuomos apmokė
jimą ir kitas išlaidas. Mokyto
jams mokama alga nepriklau
so nuo mokinių skaičiaus. 
Kasmet per JAV Švietimo ta
rybą yra pildomi paramos 
prašymo lapai Lietuvių fondui 
ir mokykla yra iš dalies remia
ma. Paruošė E. A.

Meno mokyklėlei reikia
gerai išsilaikiusio pianino. Jei 
atsirastų geradariai, kurie 
turi tokį instrumentą ir norė
tų paaukoti Meno mokyklėlei 
kilniam tikslui — lietuviškai 
kultūrinei veiklai vystyti, — 
prašome skambinti tel. 630- 
624-1247.

Rugsėjo 3 d., pirmadienį, 
JAV Darbo šventės dieną, 
Ateitininkų namų sodelyje 
vyko ALTo Čikagos skyriaus 
tradicinė gegužinė. Buvo lietu
viško maisto, grojo ,,Tėviškės” 
kapela, veikė loterija. Ir diena 
buvo graži, tinkama švęsti. 
Susirinkę ištikimiausi ALTo - 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
gerbėjai maloniai praleido 
laisvalaikį. Organizatorė - 
ALTo Čikagos skyriaus va
dovė Evelina Oželienė padė
kojo susirinkusiems už daly
vavimą. Gegužinei įpusėjus, 
iš Dainavos grįždamas, kur su 
ateitininkais stovyklavo gra
žus būrelis jo šeimos jaunimo, 
gegužinę aplankė ALTo pirmi
ninkas Saulius Kuprys su 
sūnumis.

Amerikos Lietuvių Taryba 
susikūrė dąugiau kaip prieš 
60 metų, todėl jos kūrimosi 
aplinkybės jau tikriausiai yra 
išsitrynusios iš atminties, o 
kai kurie jų visai nežino, todėl 
retkarčiais pravartu būtų jas 
priminti.

1971 m., 30-mečio jubilie
jaus proga išleista knyga 
„Amerikos Lietuvių Taryba” 
šios lietuvių išeivių organiza
cijos Amerikoje pradžią taip 
nusako: „Sovietų Rusijai bru
talia jėga 1940 metais okupa
vus Lietuvą, Amerikos lietu
viai tuojau subruzdo ieškoti 
būdų ir priemonių jai gelbėti. 
Jie trumpu laiku sujungė vi
sas savo jėgas į vieną bendri
nę organizaciją - Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir visą ener
giją nukreipė į Jungtinių 
Amerikos Valstybių politinius 
veiksnius, juos tiksliai infor
muodama, nuolat prašydama 
pagalbos Lietuvai ir lietu
viams, palaikydama visada 
Lietuvos bylą gyva. surasda- 
ma jai vis naujų draugų bei 
užtarėjų JAV vyriausybės ir 
JAV Kongreso bei Senato na
rių tarpe”.

Knygą parengęs L. Šimutis
LIETUVOS DUKTĖ

Atsikvėpusios po negailes
tingai karštos vasaros, vėl 
kviečiame visus į tradicinį ru
dens pokylį. Atrodo, išseko 
žodžiai... Tie patys prašymai 
gal ir nusibodo, įkyrėjo, nes 
jau tiek daug šiomis dienomis 
prašoma, graudinama, pri
menama. Bet Lietuvos duk
terų draugija, veikianti jau 
40 metų, yra per daug žinoma 
ir gerbiama, kad reikėtų dar 
ką nors pridėti, ypač todėl, 
kad jos veikimas ir tikslas — 
ne reklama, bet darbai, kurie 
patys pasakoja apie save.

Per 40 metų keitėsi valdy
bos, narių žymiai sumažėjo, 
nes jaunimas turi savo veiki
mo ir labdaros suburtas gru
pes, grupeles, ir mūsų gretos 
ir jėgos išsisemia, pavargsta. 
Dabar jaunoji, vadinamoji 
trečioji banga iš tėvynės yra 
daug žadanti, energijos pilna, 
ir mes kviečiame juos bei 
apskritai jaunesniuosius daly
vauti ir įsijungti į mūsų eiles. 
Kaip jau esame paskelbę kas
metiniame Dukterų biuleteny
je, Lietuvon teka nenutrūks
tama pagalba prašantiems,

Skelbimui
IMIGRACINĖS TEISES 

ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos ieitadieniaia

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaald Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

prisimena, kad pirmuoju orga 
nizuotu žingsniu galima laiky
ti 1940 m. birželio mėn. vy
kusį Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijinlfl direktorių tary
bos posėdį. Čia buvo svarsto
ma, ar organizaciją kurti iš 
vienų katalikų, kaip buvo I 
Pasaulinio karo metu, ar telk
ti bendrą veiklą. L. Šimutis, 
šios ALTo idėjos autorius ir il- 
gaųietis organizacįjos pirmi
ninkas, beje, ir katalikiško 
„Draugo” vyr. redaktorius, 
buvo už bendrą darbą. Nutar
ta tartis su tautininkais bei 
sandariečiais dėl bendro Lie
tuvai laisvinti organo sukū
rimo. Susirinkimas įgaliojo L. 
Šimutį, J. Laučką ir dr. A. Ra
kauską vykti pas ministerį Po
vilą Žadeikį tartis. Reikia 
pridėti, kad ilgamečiu ALTo 
sekretoriumi buvo liberalaus 
dienraščio „Naujienos” vyr. re
daktorius Pijus Grigaitis. To
kie istoriniai faktai teikia vil
ties, kad atsakingu momentu 
lietuviai moka susitarti.

„Patriotiškoji Amerikos lie
tuvių visuomenė labai nu
džiugo, kai 1940 m. liepos 23 
d. laikinai ėjęs Valstybės sek
retoriaus pareigas Summer 
Welles Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyriausybės vardu 
paskelbė, kad Amerika nepri
pažįsta Sovietų Rusijos smur
to bei Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacijos”, - rašoma L. 
Šimučio parengtoje knygoje. 
Pareiškimas padrąsino veikti. 
Jau 1940 m. spalio mėn. Lie
tuvai Gelbėti Taryba (vėliau 
ALTas) buvo priimta JAV pre
zidento Franklin D, Roosevelt.

Beje. ir pastaroji gegužinė 
rodė, kad Lietuvos laisvinimo 
idėjos dar gyvos ir reikalingos: 
čia buvo toliau renkami pa
rašai. remiantys Lietuvos sto
jimą į NATO. Belieka pridur
si, kad šiuo klausimu sutaria 
visos politinės jėgos ir Lietu
voje, ir išeivijoje.

Audronė V. Škiudaitė 
IYS VĖL KVIEČIA...
institucijoms, ligoninėms ir 
t.t. Todėl ir jaunesnių bei 
naujų tėvynainių kvietimas 
prisidėti jokiu būdu nėra be 
pagrindo. Gėrimės skyrių gy
va veikla, nes ten jau daug 
jaunesni ir jaunesnės įsijungė 
į cįarbą. Todėl ir šia proga 
kviesdamos visus ir visas į šį 
rudens pokylį primename, 
koks galbūt yra menkas, bet 
kartu ir didelis mūsų darbas, 
kai ištiesiam ranką varguo
liui.

Spalio 6 d. visus norime ma
tyti Jaunimo centre. Bus įdo
mi programa, vaišės, gėrimai, 
smagi, jaunatviška muzika. 
Bilietus galima užsisakyti 
„Nameliuose”, 2735 W. 71 
Str., tel. 773-925-3211. Labai 
prašome „laimės šuliniui” lai
mikių, kurių labai trūksta ir 
kuriuos galima atnešti į 
„Namelius”. Darbo valandos įr 
laikas yra — nuo trečiadienio 
iki šeštadienio, nuo 10 vai. ry
to iki 2 vai. p.p. Pirmadieniais 
ir antradieniais uždaryta.

Tad iki maloniausio pasima
tymo!
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