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Kaina 50 c. 

Lietuva patvirtino 
pasirengimo narystei NATO 

programą 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) 

— Lietuvos vyriausybė tre
čiadienį patvirtino pasirengi
mo narystei NATO programą, 
kuri, kaip tikimasi, suakty
vins ir sukonkretins bendras 
Lietuvos ir NATO pastangas, 
ruošiant Lietuvos valstybę na
rystei sąjungoje. 

Vyriausybės posėdyje tre
čiadienį priimtu nutarimu, 
Užsienio reikalų ministerija 
įpareigota pristatyti programą 
NATO būstinėje Briuselyje. 

Pasak užsienio reikalų vice
ministro Vygaudo Ušacko, tai 
praktinių priemonių planas, 
kurių Lietuva imasi, ruoš
damasi narystei NATO. 

Pasirengimo NATO narystei 
programa suskirstyta į politi
nių, ekonominių, gynybos ir 
karinių, išteklių, įslaptintos 

•' informacijos apsaugos, teisi
nių ir kitų klausimų skyrius. 
Programa, laikantis principi
nių NATO nuostatų, pažymė
ta nurodymu „naudotis tarny
boje" ir jos visas tekstas viešai 
neskelbiamas. 

Politinėje ^programos dalyje, 
pasak jos sudarytojų, Lietuva 
vienašališkai pabrėžia šioje 
srityje esanti pasirengusi tap
ti NATO nare. Be to, apta
riama žmogaus teisių padėtis, 
demokratine civilfne gin
kluotųjų pajėgų kontrolė, gy
nybinių pajėgų kūrimas, in
dėlis į Euroatlantinės er
dvės saugumą ir pastovumą, 
geri santykiai su kaimynais. 

Gynybos ir karinių klau
simų dalyje išdėstyta gynybos 
politikos apžvalga, Lietuvos 
saugumo samprata, dalyvavi
mas NATO Bendradarbiavimo 
vardan taikos programoje, gy
nybos išlaidos, pasiruošimas 

Lietuva ir Lenkija 
susitarė dėl 

taikdarių dalinio 
Varšuva, rugsėjo 1 d. 

(BNS) — Trečiadienį Var
šuvoje Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Antanas Valionis ir 
Lenkijos gynybos ministerijos 
užsienio reikalų departamen
to direktorius pulkininkas 
Krzysztof Paszkowski pasi
rašė susitarimą dėl Lietuvos 
kareivių dalyvavimo Lenkijos 
dalinio sudėtyje taikdarių 
pajėgose Kosove. 

Pasak ambasadoriaus, Lie
tuvos jėgerių 30 kareivių bū
rys Kosove gali būti dislokuo
tas spalio mėnesio pradžioje. 
Laikoma, kad jėgerių pasiren
gimas atitinka amerikiečių 
žvalgų (rangers) lygį. 

Lenkijos 900 karių batalio
nas dislokuojamas drauge su 
JAV pajėgomis pietinėje Koso-
vo dalyje. 

Susitarime numatyta, kad 
lietuvių kareivių išvykimo į 
dislokacijos vietą ir grįžimo, 
galimo kareivių pasikeitimo 
bei jų draudimo išlaidas pa
dengs Lietuva. Ji taip pat 
mokės atlyginimus. 

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevi
čius anksčiau yra sakęs, kad 
lietuvių karių dalyvavimas 
užduotyje valstybei kainuos 
nuo 1 iki 1.5 mln. litų. 

Lietuva liepos viduryje gavo 
oficialų NATO generalinio 
sekretoriaus Javier Solana 
pakvietimą dalyvauti tarptau
tinėje taikos operacijoje Ko
sove KFOR (Kosovo Force). 

dalyvauti sąjungos kolektyvi
niame gynybos planavime, 
Lietuvos kariuomenės ilga
laikės raidos planas. 

Teisinių klausimų skyriuje 
apžvelgiama Lietuvos teisės 
sistema, Lietuvos sudarytos 
tarptautinės sutartys gynybos 
srityje, Konstitucijos nuosta
tos, reglamentuojančios gyny
bos ir užsienio politiką, Lietu
vos teisės aktų suderina
mumas su NATO tarptau
tinėmis sutartimis. 

Pasak programos rengėjų, 
Lietuvos teisės sistemos su
derinamumas su NATO tei
sine baze yra vienas esminių 
narystės NATO reikalavimų. 
Atlikus pradinį Lietuvos tei
sinės sistemos bei NATO dok
umentų patikrinimą, progra
moje pažymima, kad nėra es
minių teisinių kliūčių Lie
tuvos narystei NATO. 

Įslaptintos informacijos ap
saugos klausimų dalyje pa
grindiniu pirminiu uždaviniu 
išskirta paslapčių, perduo
damų elektroninėmis ryšio 
priemonėmis, apsauga. Taip 
pat pabrėžiama, kad, norint 
valstybines paslapčių apsau
gos sistemas prilyginti NATO 
svertams, reikia patobulinti 
valstybines apsaugos sistemas 
ir tam reikia papildomų lėšų. 

Programą paruošė vyriausy
binė Integracijos į NATO koor
dinavimo komisija, kuri pri
žiūrės ir jos įgyvendinimą bei 
nuolat ją atnaujins. 

* Krašto apsaugos mini
sterijoje trečiadienį akredi
tuotas naujasis JAV gynybos 
sausumos pajėgų atašė Lietu
voje pulkininkas leitenantas 
Albert Zaccor, kuris Lietuvoje 
pakeitė nuo 1997 metų JAV 
atstovavusį pulkininką leite
nantą Michael Litwinowicz. A. 
Zaccor — jau vienuoliktasis 
JAV gynybos atašė Lietuvoje. 
A. Zaccor 1982 metais įgijo 
politikos mokslų bakalauro 
laipsnį, buvo pašauktas į JAV 
kariuomenę. Vėliau studijavo, 
tarnavo žvalgybininku Japoni
joje ir Italijoje. 

m 

Pulkininkas leitenantas 
Albert Zaccor 

* Prie Rusijos sienos su 
Lenkija ir Lietuva pastarai
siais metais didelių pasienio 
nesusipratimų nebuvo, pareiš
kė Rusijos federalinės pasie
nio tarnybos Karaliaučiaus re
gioninės valdybos vadas gene
rolas leitenantas Pavel Pav-
lenka. Pasak jo, Lenkijos na-

. rystė NATO ir Lietuvos pas
tangos tapti šio NATO nare 
daro įtaką padėčiai Karaliau
čiaus srityje. Jis pranešė, kad 
„ir Lenkija, ir Lietuva stipri
na sienas su Rusijos Kalining
rado sritimi". Be to, generolas 
teigė, kad „kaimyninėse vals
tybėse rengiama vis daugiau 

Vytautas Landsbergis 
tiki demokratine Rusija 

Nuotr.: Vilniaus univ rsit*to 420 nutų jubiliejus rugsėjo 1 dien;: mvo paminėtas studentų ir dėstytojų eitynė-
(Elta; mis Gedimino prospektu nuo Seimo rūmų iki universiteto centrinių rūmų 

Rugsėjo pirmąją — Vilniaus 
universiteto jubiliejus 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (Elta) 
— Rugsėjo 1 dieną seniausia 
Lietuvos aukštoji mokykla — 
Vilniaus universitetas (VU) — 
iškilmingai paminėjo 420 me
tų sukaktį. Šventiniai rengi
niai jubiliejui paminėti tęsėsi 
visą dieną. 

Kaip ir kiekvienų mokslo 
metų pradžioje, universiteto 
Bibliotekos kieme rytą buvo 
pakelta VU vėliava. Pirmą 
kartą VU istorijoje Kauno hu
manitarinio fakulteto pirma
kursiai studijų knygeles atsi
ėmė centriniuose universiteto 
rūmuose sostinėje. 

Šventinius renginius pra
tęsė universiteto studentų ir 
dėstytojų eitynės Gedimino 
prospektu nuo Seimo iki cent
rinių VU rūmų, užtrukusios 
šiek tiek ilgiau nei buvo nu
matyta iš anksto. „Patys įsi

tikinote, kad kelias nuo Seimo 
iki universiteto yra sunkesnis 
negu atvirkščiai", šmaikštavo 
VU rektorius Rolandas Pavi
lionis, džiaugdamasis pačiu 
didžiausiu įvykiu — studentų 
sugrįžimu į Alma Mater. 

I studijų metų pradžios iš
kilmes Didžiajame kieme, be 
studentų šįkart susirinko 
daug svečių — pruidentas 
Valdas Adamkus, švietimo ir 
mokslo ministras Kornelijus 
Platelis, socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Irena Degutie
nė, Seimo nariai, kultūros vei
kėjai. Tradiciškai akcentuoda
mas mokslo svarbą šiuolaiki
nėje visuomenėje, rektorius 
savo kalboje priminė ir uni
versiteto įkūrėjų nuopelnus 
įveikiant to meto aplinkos 
tamsumą ir padarant Šią 
aukštąją mokyklą nepriklau-

„Williams" pritarė „Mažeikių 
naftos" pirkimo sutarčiai 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (Reu-
ters-BNS) — JAV bendrovė 
„Williams" trečiadienį prane
šė, kad visi ekonominiai nesu
tarimai su Lietuvos vyriau
sybe dėl „Mažeikių naftos" pir
kimo jau išspręsti. 

„Williams Lietuva" generali
nis direktorius Randy Majors 
pranešė, kad diskusijos dėl 
„Mažeikių naftos" pirkimo, 
trukusios pusantrų metų, šį 
mėnesį bus baigtos. 

Antradienį Lietuvos val
stybės gynimo taryba paragi
no vyriausybę pritarti są
lygoms, kurias „Williams" pa
teikė prieš savaitę. Tokiu 
būdu derybos, susikomplika
vusios, kai Lietuvos vyriau
sybė nusprendė dėl kelių su
tarties punktų derėtis iš 
naujo, pajudėjo į priekį. 

„Vakar vakare gavome Lie
tuvos vyriausybės laišką, ku
riame pritariama mūsų iš
keltoms sąlygoms. Visus eko
nominius neaiškumus premje
ras išsprendė ir patvirtino, o 
vyriausybe tam pritarė", teigė 
R. Majors. 

Teliko parengti galutinius 
sutarčių variantus. Be to, 
„Williams" turi atskleisti duo-

sausumos kariuomenės ir jūrų 
pajėgų karinių mokymų". „Vis 
dažniau Amerikos ginkluotųjų 
pajėgų atstovai atvyksta daly
vauti renginiuose Baltijos jū
ros regione", sakė Karaliau
čiaus pasienio tarnybos vadas. 

(BNS i 

menis apie savo veiklą, kad 
Lietuvos vyriausybė galėtų 
laiduoti už „Williams" susivie
nijimą. 

Anksčiau buvo sutarta, kad 
„Williams" įgis 33 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų, o vėliau 
savo akcijų dalį padvigubins, 
tačiau, pasak R. Majors, dabar 
sutarta, kad „Williams" pri
klausys ne 66, bet 51 proc. 
..Mažeikių naftos" akcijų. Nau
jojoje sutartyje, pasak R. Ma
jors, numatyta parduoti 10 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų 
žaliavos tiekėjams, kad būtų 
užtikrintas nuolatinis naftos 
tiekimas. 

Europos plėtros ir rekon
strukcijos bankas ir Tarptau
tinė finansų korporacya įgis 
nedidelę Lietuvos naftos ben
drovės akcijų dalį, o naftos 
tiekėjai, pasak ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio, gali 
kandidatuoti net į 19 proc. ak
cijų. 

„Mažeikių nafa" pirmąjį pus
metį patyrė 32 mln. JAV dole
rių nuostolių ir paprašė Lietu
vos vyriausybės 50 mln. JAV 
dolerių paskolos, kad galėtų 
padidinti savo apyvartos lė
šas. 

„Williams" investicija leis
tų modernizuoti strategiškai 
svarbią, bet patiriančią daug 
nesėkmių „Mažeikių naftą", 
bendrovė dar gautų 550 mln. 
JAV dolerių investicijų ir 
galėtų konkuruoti Vakarų Eu
ropos rinkose. 

soma nei nuo religijos, nei nuo 
pasaulietinės valdžios. 

420-ies metų jubiliejaus 
šventei skirti renginiai dar 
nesibaigė: iki pat gruodžio pa
baigos universitete vyks kon
ferencijos, parodos, koncertai, 
bus sodinama jubiliejinė girai
tė. 

* Simono Daukanto aikš
tėje prie prezidentūros su
rengtoje mokslo metų pradžios 
šventėje kalbėdamas prezi
dentas Valdas Adamkus pažy
mėjo, kad viena svarbiausių 
švietimo pareigų buvo ir iš
lieka siekis „mažinti takosky
rą tarp idealų ir tikrovės, kelti 
realybę į dvasingesnį lygme
nį". „Daugeliui mūsų kelia ne
rimą didelis atotrūkis tarp 
mokyklose skiepijamų idealų 
ir kasdieninės tikrovės", pažy
mėjo Lietuvos vadovas. Prezi
dentas sakė, kad švietimo ben
druomenė visada buvo ,jėga, 
sauganti ir tęsianti tautos tra
dicijas, stiprinanti kuriamą
sias visuomenės galias". (Eitai 

* Prezidento žmona Alma 
Adamkienė mokslo metų 
pradžios proga trečiadienį lan
kėsi Endriejavo vidurinėje, 
Klaipėdos 2-je specializuotoje, 
Priekulės specializuotoje in
ternatinėje ir Judrėnų pagrin
dinėje mokyklose, kurioms pa
dovanojo pirmosios pagalbos 
vaistinėlių, kraujo spaudimo 
matavimo aparatų bei gaivių
jų gėrimų. B.VSJ 

Vilnius, rugsėjo 1 d.'(BNS) 
— Rusijos kariuomenes išve
dimo — Laisvės dienos — pro
ga Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis išplatino pa
reiškimą su „kai kuriais tarp
tautiniais pamąstymais". 

Rusija savo kariuomenę iš 
Lietuvos baigė išvesti prieš 
1993 metų rugsėjo 1-ąją, ir da
bar ši diena minima kaip 
Laisvės diena. 

V. Landsbergis prisimena 
buvusio Sovietų Sąjungos 
premjero Nikolaj Ryžkov reak
ciją į praėjusios savaitės nuo
sprendį 1991 metų sausio 13-
sios Vilniaus pučistams. Rusi
jos Valstybės Dūmos kairiųjų 
deputatas N. Ryžkov nuosp
rendį laiko „Rusijai nedrau
gišku veikimu" ir ketina pa
siūlyti jį apsvarstyti Europos 
organizacijoms. 

Tokiu būdu buvęs SSRS 
premjeras, kuris 1990 m. vyk
dė blokadą prieš nepriklauso
mybę paskelbusią Lietuvą, 
„tapatina Rusiją su buvusia 
sovietų imperija", pastebi V. 
Landsbergis. 

Tačiau, pažymi jis, pačios 
Rusijos valstybinė nuostata 
nuo 1991-1992 metų yra ki
tokia. ..Tuomet pasirašytoje 
bei ratifikuotoje Rusijos ir Lie
tuvos Tarpvalstybinių santy
kių sutartyje Rusija pripažino 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą pagal 1990 metų 
kovo 11-osios aktus, taigi, ne
stojo ir negali stoti prieš Lie
tuvą jos nepriklausomybės 
priešų pusėje", rašoma V. 
Landsbergio pareiškime. Jis 
pažymi, kad Lietuvoje visada 
prisimenama, kad „viltingai 
besireiškianti demokratinė 
Rusija lemtingais momentais 
buvo Lietuvos pusėje". 

1991 m. pučą Vilniuje ir 
Maskvoje jis siūlo vertinti 
kaip vieną pučą. „platų są
mokslą prieš laisvę ir demok
ratiją"', kuris „buvo blogis". 
„Lietuvos išsilais\inimas ne
buvo blogis Rusijai. Kai Rusi
jos politinė vadovybė taip ma
tys įvykius ir padėtį, bus nau
ja Rusija", pareiškė Lietuvos 
Seimo vadovas. 

Paskelbta nuo bausmės 
pasislėpusio Rusijos piliečio 

paieška 
Vilnius, rugsėjo 1 d. 'BNS) 

— Vilniaus vyriausiasis polici
jos komisariatas trečiadieni 
paskelbė oficialią 1991 metų 
sausio 13-sios byloje nuteisto 
buvusiojo prosovietinės radijo 
stoties redaktoriaus Stanisla
vo Mickevičiaus paiešką. 

Nuo bausmės pasislėpusio 
70-mečio ieškos Lietuvos poli
cija, Valstybės saugumo de
partamentas ir Interpol'o Lie
tuvos nacionalinis biuras. 

Vilniaus vyriausiojo policijos 
komisariato kriminalinių nu
sikaltimų tyrimo tarnybos 
paieškos skyriaus komisaras 
Kęstutis Skendelis sakė. kad 
apie S. Mickevičių pranešta 
visiems Lietuvos policijos ko
misariatams. Interpolo nacio
nalinis biuras informacija apie 
ieškomą nuteistąjį išplatins 
užsienyje. 

Praėjusį ketvirtadienį Vil
niaus apygardos teismas pa
skelbė nuosprendį, kuriuo Ru
sijos pilietį S. Mickevičių už 
antivalstybinių organizacijų 
kūrimą ir aktyvų dalyvavimą 

Nauja Baltarusijos valdžia bus 
suformuota pačioje Baltarusijoje 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (Elta) 
—13-tojo šaukimo Baltarusi
jos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Semion Šareckij 
nesirengia sudaryti vyriau
sybės išeivijoje, jis taip pat ne
prašo politinio prieglobsčio ir 
Lietuvoje yra kaip svečias, pa
reiškė Baltarusijos prezidentė 
išeivijoje Ivonka Survila po 
susitikimo su Seimo pirmuoju 
vicepirmininku Andriumi Ku
biliumi. 

I. Survilos teigimu, nauja 
Baltarusijos valdžia bus sufor
muota pačioje Baltarusijoje. 

Praėjusį penktadienį Vil
niuje Baltarusijos Aukščiau
siosios tarybos pirmininką S. 
Šareckij kelios Baltarusijos 
opozicijos ir išeivijos organiza
cijos įgaliojo eiti Baltarusijos 
prezidento pareigas, kol bus 
surengti nauji valstybės vado
vo rinkimai. Dar anksčiau jis 
pats pareiškė, kad po liepos 20 
d. Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka pasi

rašyti teisės aktai negalioja, 
nes yra pasibaigusi prezidento 
kadencija, kuri iki 2001 metų 
buvo pratęsta 1996 m. suren
gus Vakarų valstybių nepri
pažįstamą referendumą. To
dėl, pasibaigus prezidento 
įgaliojimams ir dar neišrinkus 
naujo prezidento, valstybės 
vadovo pareigos turi atitekti 
parlamento vadovui. 

Baltarusijos prezidentė išei
vijoje I. Survila, susitikime su 
Seimo pirmuoju vicepirminin
ku A. Kubiliumi padėkojo Lie
tuvai už pagalbą, remiant de
mokratinius reiškinius Bal
tarusijoje. Pokalbyje taip pat 
pasikeista nuomonėmis apie 
tarptautinių organizacijų vaid
menį, rengiant demokratinius 
rinkimus Baltarusijoje. 

A. Kubiliaus nuomone, esant 
konstruktyviai ir pakankamai 
užsienio valstybių paramai. 
Baltarusija sugrįš į demokra
tinį valdymą. 

jose nuteisė kalėti 4 metus 
griežtojo režimo pataisos dar-
b:j kolonijoje. Teiįmo sprendi
mu, nuteistasis turėjo būti 
suimtas teismo salėje kartu su 
kitais nuteistaisiais. S. Micke
vičius nedalyvavo posėdžiuo
se, kai buvo skelbiamas nuo
sprendis. Per advokatą jis 
teismui perdavė raštą, kad dėl 
prastos sveikatos negali daly
vauti. Paskelbus nuosprendį, 
policija nuteistojo niekur ne
rado. 

Teisėjai, policija ir Valstybes 
saugumo departamentas ne
sutaria, kam reikia prisiimti 
atsakomybę dėl S. Micke
vičiaus pabėgimo. Bylą na
grinėję teisėjai sako. kad ne
galėjo anksčiau suimti S. 
Mickevičiaus, nes to neleidžia 
įstatymai. S. Mickevičius buvo 
pasirašęs pasižadėjimą neiš
vykti. Teismas negalėjo pa
keisti kardomosios priemones, 
pradėjus skaityti nuosprendi 
ar j) įpusėjus. Nuosprendis 
buvo skaitomas keturias die
nas. Kol nuosprendis neper
skaitytas, teisėjai neturi tei
sės keisti kardomosios prie
monės. Be to, teisėjų manymu, 
nuteistąjį turėjo sekti val
stybės saugumas. 

Tačiau Valstybės saugumo 
departamento atstovas sako, 
kad to negalėjo daryti, kadan
gi negalėjo kištis \ teismo ži
nioje esančią bylą. nes, prie
šingu atveju, teismas val
stybes saugumo veiklą galėjo 
pripažinti neteisėta. 

Jeigu S. Mickevičius nuo 
bausmės pasislėpė Rusijoje, ši 
valstybė savo piliečio grei
čiausiai neišduotų Rusija vi
sada reiškė nepasitenkinimą 
teismo procesu ir reikalavo 
paleisti visus šešis teisiamuo
sius. Be to. Lietuvos ir Rusijos 
dvišalė teisines pagalbos su
tartis numato, kad šalys viena 
kitai savo piliečiu neišduoda. 

KALENDORIUS " 
Rugsc-jo 2 d.: Ingnda Protenis. 

Steponas, Vaidevutis. Vilgaude. 
Vismilas Pasauline taikos diena. 

RugVjo 3 H.: Šv. Grigalijus Di
dysis. Bronislova. Bronislovas 'Bro
nius). Grigalius. Mirga, Skirtautas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SEATTLE, WA 

SEATTLE LIETUVIŲ 
VEIKLOS 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 27 d. Bendruome

nes valdybos posėdis vyks pir
mininkes Ingos Gaurienes 
namuose. Moumlake Terrace. 

Spalio 2 d., remkime naujai 
išrinktą pirmininke Ingą Gau-
rienę atvykdami į Bendruo
menes susirinkimą, Audejai-
čių namuose. Seattle. Malo
niai bendrausime ir kartu ap
tarsime vietinę lietuvių veik
lą. Šešt., 6:30 v.v. suneštinės 
vaišes. 

Spalio 16 d., Washington 
valstijos latvių bendruomene, 
drauge su University of 
Washington Baltistikos stu
dijų programą remti komitetu 
ruošia vietinį folkloro festivalį 
JBaltica". Numatomas muzi
kantų, šokėjų, dainininkų da
lyvavimas. Šešt.. 7 v.v.. latvių 
salėje. 11710-3rd NE, Seattle. 

Lapkričio 14 d., Lietuvos 
Dukterys ruošia metinę lietu
viškų eglutes papuošalų dary
mo pamoką. Sekm.. 2 vai. p.p. 
Vieta dar nenustatyta. Drau
gijos narėms bus pasiųstas 
atskiras pranešimas. Visos lie
tuves maloniai kviečiamos at
vykti. 

Vasario 12 d., Ne per anks
ti jau dabar kalendoriuje pa
sižymėti ateinančių metų Lie
tuvos nepriklausomybes šven
tės minėjimo datą. Minėjimas 
įvyks latvių salėje. Seattie, 
5:30 v.v. 

LATVIŲ KREDITO 
UNIJA SIŪLO 
PASLAUGAS 

BALTTEČIAMS 

Š.m. birželio 2 d., VVashing-
ton valstijos sostinėje buvo pa
tvirtinta, kad Seattle ilgą lai
ką veikiančios Latvių kredito 
unijos paslaugomis gali nau
dotis estų ir lietuvių bendruo
menių nariai. Daugiau infor
macijos suteiks Unijos vedėja 
latvė Maija Riekstins (tel. 
425-778-7479). 

PAŽYMĖTINI D7YKIAI 

Kunigas Antanas Saulai-
tis, gegužės 23 d.. Šv. Moni
kos bažnyčioje. Mercer Island. 
krikštijo Viktoro ir Laurie 
Raišių dviejų metukų amžiaus 
dukrytę Sofiją Sigitą, ir jų 
naujagimį sūnų Eriką Min
daugą, taip pat Rasos Rai-
šytės ir Steve Liffick dukrelę 
Gabiją Oną. 

Sveikiname Violetą Kup-
rėnaitę ir dr . John Jessen 
jų vedybinio gyvenimo 20-tu 
jubiliejumi. kuq jie šventė 
š.m. gegužes mėn. 

Ieva Gaurytė baigė College 
Place Middle Schooi. ir rudenį 
pradės lankyti Edmonds 

\Voodway gimnaziją. Ievos 
vardas buvo įrašytas mokinių 
garbės sąraše. Ona Johnson 
baigė Seattle Prep gimnaziją 
per trejus metus ir rugsėjo 
men. žada stoti į Seattle Uni
versity. Sveikiname Ievutę ir 
Onutę! 

Kima Nalytė neseniai išlai
kius FAA egzaminus, gavo lei
dimą mokyti norinčius tapti 
lakūnais. 

Sveikiname Rėmą ir Jū
ratę Audėjaičius, gavusius 
JAV pilietybę. Jie priesaiką 
davė iškilmėse, švenčiant JAV 
nepriklausomybės šventę, 
Seattle Center, š.m. liepos 4 d. 
Iškilmėse dalyvavo VVashing-
ton valstijos gubernatorius 
Gary Locke. 

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS VAIKAMS 

Universitete planuojama 
pravesti lietuvių kalbos pamo
kas vaikams, kurie namuose 
su tėvais kalba lietuviškai. 
University of VVashington Bal
tistikos studijų programos lie
tuvių kalbos dėstytoja Jūra 
Avižienytė sutiko vesti pamo
kas. Norima pradėti pamokas 
rugsėjo arba spalio mėn. Vai
kai rinksis kas antrą savaitę 
per ištisus mokslo metus. Vio
leta Kuprėnaitė (tel. 206-789-
6411) gali suteikti daugiau in
formacijos. 

APIE MUS 

Birute Gylienė ir menininkė 
Aldona Minelgienė bendradar
biavo vyresnių piliečių rank
darbių grupėje, kuri paruošė 
mozaikinį siuvinį vaizduojantį 
Lacey miesto istorinius įvy
kius. Grupės projektas buvo 
aprašytas „Olympia News Tri-
buner š.m. balandžio 8 d. lai
doje. Prie aprašymo išspaus
dinta spalvota nuotrauka, ro
danti dalį siuvinio su Rainier 
kaimo vaizdu, kurį sukūrė Al
dona. 

„Lietučio" šokėjai Rima Ke-
lertaitė ir Steve Buck atstova
vo lietuviams tautinių dra
bužių scenoje, skandinavų jo
ninėse. Poulsbo. Rima pasako
jo žiūrovams apie lietuviškus 
drabužius. 

Rasa Matienė mokosi pra
moginių šokių ir neseniai pra
dėjo dalyvauti konkursuose. 
Birželio mėn.. Rasa laimėjo 
pirmą vietą mokytojo su moki
niu kategorijoje, Seattle Ball-
room Dance šventėje. 

Audra Morkūnaitė Tice — 
„kieta" moteris! Birželio 26 d. 
Audra dalyvavo „geležinės mo
ters" rungtynėse, Bellingham 
miestelyje. Per rungtynes rei
kėjo bėgti, važiuoti dviračiu 
bei plaukti ilgus atstumus. 
Audra geriau pasirodė šiais 
metais nei pernai. Kiekvieną 
dieną Audra bėga, plaukia, ar 
važiuoja dviračiu. 

DRAUGAS 

Seattle l ietuvių „Lietučio" tautinių šokių šokėjų grupe ruošiasi dalyvauti Olympic pusiasalyje esančio Poulsbo 
Nuotr. Andy Zydel miestelio parade ir skandinavų Joninėse. 

Vaidotas Žvirblys, Lietuvos kiems lietuviams mokytojams 

N'' . .-<•::•:.• A \ Ko-!\:i T: i.. •- T •-: v;«• ••vinči;i.s lirtuvių knpinaiU's 
aplanke viešnios uš Lietuvos — Panevėžio Dievo Apvaizdos kongregacijos 
vienuoles ses Joana Jatulytė ir ses. Lin.i įtini aiMieJU 

Nuo'r Zitos P e t k i e n ė s 

Avialinijos inžinierius, buvo 
atvykęs j Seattle šešioms sa
vaitėms lankyti Boeing kur
sus. Liepos mėn. pabaigoje jis 
grįžo į Lietuvą. 

IŠRADINGAS BŪDAS 
PADĖTI BALTISTIKOS 
STUDIJŲ PROGRAMAI 

Kiekvieną rudenį VVashing
ton valstijoje renkamos aukos 
didžiajai United VVay labda
rai. Primenama, kad šios, dar
bovietėse renkamos aukos, au
kotojui paprašius, gali būti 
skiriamos Baltistikos studijų 
programai remti. Aukotojo an
ketoje reikia pažymėti, kad 
savo auką skiriate University 
of VVashington Foundation-
Baltic Studies Program. Ir 
štai. visi bus patenkinti: savo 
auką nurašysite nuo mokes
čių, tuo pačiu stiprinsite Bal
tistikos studijų programą, o ir 
darbovietė džiaugsis, kad įsi
jungėte į United VVay auko
tojų sąrašą. 

Primenama, kad siekiama 
surinkti 775,000 dol. užtik
rinti nuolatinę Baltistikos 
Studijų Programą University 
of VVashington. Ir kuklios ir 
didesnės aukos nuoširdžiai 
laukiamos. Čekius siųsti: Uni
versity of VVashington, Baltic 
Studies Program, Scandinavi-
ja Department, Box 353420, 
Seattle VVA 98195-3420. 

Š.m. birželio mėn. Lietuvių 
fondas vėl stipriai parėmė 
Baltistikos studijų programą, 
paskirdamas naują 10,000 dol. 
auką. Širdingai ačiū už tokią 
dosnią nuolatinę paramą! 

VĖLIAUSI ĮVYKIAI 

„Lietučio" šokėjai pasirodė 
skandinavų joninėse birželio 
27 d., netoli Poulsbo miestelio. 
Vyresniųjų vaikų šokių grupė 
taip pat dalyvavo programoje. 
Šokių grupės vėl pradės veiklą 
spalio mėn., pasibaigus vasa
ros atostogoms. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Š.m. gegužės 2 d. Aldonos 
Minelgienės elegantiškuose 
namuose Olimpijoje, įvyko 
ataskaitinis Lietuvos Dukterų 
Seattle skyriaus susirinkimas. 

L. Dukterys nutarė susirin
kimų bei kitų renginių datas 
ateičiai: ataskaitinis susirinki
mas vyks gegužės mėn. pirmą 
sekmadienį; šiaudinukų gami
nimo pamoka bus pravesta 
antrą lapkričio sekmadienį, 
margučius marginsime verbų 
sekmadienį; metinę gegužinę 
ruošime liepos mėn. paskutinį 
sekmadienį. Taigi galima jau 
dabar pasižymėti įvykių ka
lendorių ne tik ateinantiems 
metams, bet ir visam laikui. 

L. Dukterys nusprendė, kad 
ypatingai rūpinsis Lietuvos 
vaikų gerove. 

I>>šos sutelktos per praėju
sius metus buvo paskirstytos: 
1")() dol stipendijoms pen-

lankyti APPLE kursus Lietu
voje; 100 dol. aprūpinti Skirs
nemunės mokyklą lankančius 
vaikus sąsiuviniais ir t.t.; 150 
dol. globoti našlaitį per Lietu
vos Našlaičių komitetą; 300 
dol. vargstančiai šeimai Lietu
voje, kur senelė augina tėvų 
apleistus vaikučius; 500 dol. 
City of Hope organizacijai; 500 
dol. Lietuvos „Vaikų vilties" 
organizacijai. 

Kunigui Saulaičiui viešint 
Seattle, š.m. gegužės mėn., 
Lietuvos Dukterys paaukojo 
500 dol. paskirstymui vargs
tančioms šeimoms Lietuvoje. 
Per kunigą Saulaitį ir Eucha
ristines vienuoles Lietuvoje 
buvo paremtos įvairios vargs
tančios šeimos. 

LIETUVOS DUKTERYS 
m SESELĖS 

Vietinė Sisters of Providence 
vienuolių kongregacija, per 
Providence darbuotoją Zitą 
Petkienę, kvietė Lietuvos 
Dukteris padėti į Seattle iš 
Panevėžio atvykusioms Dievo 
Apyaizdos kongregacijos vie
nuolėms, seselei Joanai Jatu-
lytei ir seselei Linai Rinkaus-
kaitei, atvykusioms gilinti ži
nias apie senelių priežiūrą. 
Lietuvos Dukterys ir jų šei
mos tris savaites vertėjavo lie
tuvėms seselėms, jų prakti
kos, kurią atliko Providence 
Mt. St. Vincent senelių na
muose, metu. Prie šio projekto 
prisidėjo 17 Lietuvos Dukterų. 

Reikšdamos padėką Lietu
vos Dukterims, Sisters or Pro
vidence gausiai apdovanojo 
lietuves vienuoles įvairiais 
mediciniškais reikmenimis, 
kuriuos seselės naudos jų kon
gregacijos vedamuose senelių 
globos namuose, Panevėžyje. 

Iš Sisters of Providence ir 
Dievo Apvaizdos kongregacijų 
bendro vardo išaugo ameri
kiečių ir lietuvių vienuolių ry
šys. Prieš keletą metų Sisters 
of Providence aukojo beveik 
pusę milijono dolerių pastaty
mui šių seselių namų Pane
vėžyje. Pernai vasarą, Provi
dence vienuolių provincijolas 
ir jų tarybos narė aplankė 
Dievo Apvaizdos vienuoles 
Lietuvoje. 

METINĖ GEGUŽINĖ 

Draugijos metinė „mėlynių 
gegužine vyko Dalios Tutly-
tės Mrow:ec ir Emilijos Tutlier 
nės meknių sodelyje, netoli 
Arlingtor miestelio. Oras — 
saulėtas uogos — sultingos, 
maistas — gardus, laimėjimai 
— įdomus, draugai — nepa
mainomi Per laimėjimus, „lai
mės šulini" ir nebilias varžy
tynes buvo sutelkta daugiau 
1,500 dol. labdarai. Ačiū Ge
nutei Gylytei Orrico ir Rasai 
Raišytei Liffick už varžytinių 
suruošimą. 

DETROIT, MI 
OBUOLINIAI BLYNAI 

Rugsėjo 12 d. Šv. Antano 
parapijo- ieimininkės pradės 

rudens sezono darbus. Sezo
nas pradedamas skaniais 
obuoliniais blynais su uogiene. 
Kviečiame parapijiečius ir 
draugus iš arti ir toli atvykti 
pasivaišinti ir kitus pavaišinti 
blynais su uogiene. Tuo pa-
remsite mūsų nedidelę para
pija-

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS IR BALFO 

SUSIRINKIMAS 

Leonas Petronis, BALFo seimo De
troite rengimo komiteto pirminin
kas. 

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
Šv. Antano parapijoje rengia
mas Tautos šventės minėji
mas. 10:30 v.r. šv. Mišios bus 
aukojamos už Lietuvos laisvės 
kovotojus. Mišias aukos vy
riausias Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. Mišio
se organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. 12 v. p.p. parapi
jos salėje bus akademija. Žodį 
tars LŠSI vadas Mykolas Aba
rius. 

Tuoj po Tautos šventės mi
nėjimo 12:30 v. p.p. parapijos 
salėje vyks BALFo 76-to sky
riaus visuotinis metinis susi
rinkimas. Vyks valdybos narių 
pranešimai ir valdybos rinki
mai. Nariai, visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

* 
BAŽNYČIOS ĮSAKYMAI 
Yra kraštų, kur Bažnyčia ir 

jos tarnai gyvena iš jos turimų 
turtų, iš didelių žemių, iš gau
namų subsidijų iš valdžios, iš 
prievarta surenkamų mokes
čių Bažnyčios naudai. Taip — 
negerai, nes Bažnyčios turtų 
administravimas atima iš 
Bažnyčios žmonių begales lai
ko ir energijos, gaunamos 
lėšos iš kur kitur daro priklau
somais nuo jų, prievarta nie
kada neugdė ir negali ugdyti 
meilės. Ir: „kas moka, tas ir 
muziką užsako", „kieno veži
me sėdi, to ir giesmę giedi". 
Lietuvos Bažnyčia su gailesčiu 
dar atsimena tokius laikus ir 
džiaugiasi jais atsikračiusi. 
Teisybės vardan reikia pasa
kyti ačiū visiems, kurie nu
ėmė šitas naštas — sunkias ir 
bereikalingas! — nuo Bažny
čios pečių. Bažnyčia yra tokia 
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bendruomenė, kuri privalo iš
silaikyti ir išgyventi pati iš sa
vęs, iš savųjų gerumo ir do
vanų. Ačiū Dievui, šiandien 
Lietuvos Bažnyčiai oficialiai ir 
su prievarta niekas nieko ne
duoda ir mes niekam nesame 
skolingi ar įsipareigoję. Tikin
tys žmonės išlaiko savo baž
nyčias, ir bažnyčios tarnai pri
valo tarnauti tikinčiam žmo
gui. Tai tvarka, kuria mes ga
lime pasigirti ir pasididžiuoti, 
kurios iš mūsų reikėtų pasi
mokyti visai Bažnyčiai. Baž
nyčia prašė: „bažnyčią ir jos 
tarnus išlaikysi", ir tas Baž
nyčios prašymas Lietuvoje yra 
su kaupu vykdomas. 

DAR APIE PADĖKA 

Kiekvieną kartą padėkojęs 
mūsų parapijos laikraštėlyje 
vienam ar kitam asmeniui už 
jo ar jos veiklą, pradedu 
graužtis ar pakankamai, už
tektinai. Dar daugiau neri
mauju ar visiems padėkojau. 

Po praėjusios padėkos pri
siminiau, kad nepadėkojau 
Stasei Hotrai ir Valentinai 
Bulotienei. Šių dviejų nuosta
bių moterų dėka svarbiausios 
vietos bažnyčioje — tuberna-
kulis ir altorius yra taip dievo
baimingai švariai prižiūrimas, 
kad kiekvieną kartą priėjęs 
aukoti Mišias visą tai paste
biu ir su didele pagarba prisi
menu šias kilnias moteris. 
Kiekvienas žinom, kad švara 
nepastebima, tai tarsi savai
me esamas dalykas. Taip turi 
būti, bet visą tai įvykdyti, šiuo 
atveju paruošti švarią vietą 
duonoje apsigyvenusiam Die
vui, Stasė Hotra ir Valentina 
Bulotienė įdeda visą širdį, 
tikėjimą, pareigos suvokimą. 
Ačiū Jums gerosios altoriaus 
moterys! 

Ta pačia proga noriu išskir
tinai padėkoti savo bičiuliui, 
altoriaus vyrui Leonard Bal
kus. Šio žmogaus dėmesys 
bažnyčiai yra sunkiai įvardija
mas. Man yra gerai supranta
mi Leonard išgyvenimai ir 
prieraišumas, ištikimybė baž
nyčiai. Dievas teatlygina Leo
nard Balkus ui jo atsidavimą 
Dievo reikalams ir ai taip pat 
spaudžiu jam dešinę pagarbos 
ir padėkos vardu. 

Galiausiai nuoširdus dėkui 
visiems, kurie esate kartu, 
meldžiatės kartu, dalinatės vi
su kuo kartu. 

Kun. Aloyzas Volskis 

NAUJI „ŠVIESOS" 
VADOVĖLIAI 

Šiais metais „Šviesos" lei
dykla yra numačiusi išleisti 
per septyniasdešimt vadovėlių 
bendrojo lavinimo mokykloms. 

„Šviesos" leidyklos vyriau
sias redaktorius Stanislovas 
Petrauskas sakė, kad, užsitę
sus paklausos tyrimui, pavė-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pntmami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625S.79thAve., Hfckory His, IL 
Tel. (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Rotoerts Rd, Hfckory HUb, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., SJC. 
Specialybė - Vidaus figų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ava Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773.229-9965 

Valandos pagal susttartmg 
ARAS2UOBA.M.D 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Sutte 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3625 Highland Ave., 
Tower 1, Suite3C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tel. 706-636-6822 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

luotai buvo sudaryti numato
mų leisti vadovėlių sąrašai. 
Tai sukėlė nemažų problemų: 
kad mokyklos naujus vadovė
lius gautų iki naujųjų mokslo 
metų pradžios, skubotai teko 
rengti jų rankraščius, iliustra
cijas. 

Dalis naujų vadovėlių jau 
pasiekė mokyklas, kai kurie iš 
šių metų programos — nauji 
prancūzų, vokiečių kalbos, fi
zikos vadovėliai pasirodys ar
timiausiu metu. Jau išspaus
dinta ir nemaža dalis pakarto
tinai leidžiamų vadovėlių. 

Ant leidyklos redaktorių sta
lų — naujas R. Stoškienės, A. 
Timofejevienės, V. Rupainie-
nės „Anglų kalbos vadovėlis 
pirmiesiems mokymo me
tams", K. Urbos „Skaitiniai" 8 
klasei, trečioji knyga, D. Paš-
kauskaitės „Rusų kalba tretie
siems mokymo metams", G. 
Čepaitienės, E. Palubinskie-
nės „Lietuvų kalba" 7 klasei, 
B. Dobrovolskio. R. Kože-
niauskienės, Z. Zinkevičiaus 
„Lietuvių kalba" 9-10 klasei, 
V. Starkauskaitės, V. Zalytės 
„Etika" 1-2 klasei, L. ir S. Mo
lių „Biologija" 9 klasei. (Elta) 
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ĮVAIRENYBĖS: LIETUVIŠKOS 
IR KITOKIOS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

; 
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Vokiečiai mokiniai 
Lietuvoje 

Šiaurinės Vokietijos — Mer-
bacho miestelio gimnazijos 
mokiniai trumpas atostogas 
išnaudojo viešnagei Lietuvoje. 
Prieš keletą metų vokiečiai 
užmezgė draugystės ryšius su 
Šiaulių „Aido" gimnazija (joje 
sustiprinta vokiečių kalba), 
tad jų antras apsilankymas 
Lietuvoje buvęs kartu „atsily
ginimas'' už lietuvių apsilan
kymą Merbache pereitų metų 
rudenį. 

Po 32 vai. kelionės keltu 
„Vilnius" jaunuoliai patenkin
ti grįžo iš svetingos Lietuvos 
žemės. Šeimininkai buvo pa
ruošę vokiečiams labai tur
tingą programą, parodydami 
didingą Lietuvos praeitį, lietu
vių tautos laisvės kovas. 
Manding, gan daug laiko pas
kirta bendroms pamokoms, 
supažindinant vokiečius su 
lietuviška mokslo sistema, 
tačiau randant laiko kelionei į 
Trakus, Kryžių kalną, Lietu
vos sostinę, lankant joje sena
miestį, barokines bažnyčias. 

Atsisveikinimas buvęs links
mas, bet kartu ir liūdnas: lie
tuviai ir vokiečiai šoko ir dai
navo liaudies dainas, užbaig
dami linksmąją dalį jau, „dis-
co" salėje. Deja, savaitės laiko
tarpyje užmegzti draugystės 
ryšiai rodė (visi mokytojai ir 
mokiniai gyveno lietuvių šei
mose), kad priartėjo laikas 
imti lagaminus į rankas kelio
nei namo. Nevienam jaunuo-
liui-ei šis išsiskyrimas išspau
dė graudžią ašarėlę, kadangi 
akyse pasirodė kartu ir pirmi 
jaunystės meilės žiburėliai... 

Apleidę Šiaulius, vokiečiai 
sustojo Klaipėdoje. Mūsų uos
tamiestyje merbachiečiai susi
tiko su vietos vokiečių mažu
ma, keliavo Kuršių nerija, 
aplankė Ni jje rašytojo Tomo 
Mano mu-iejų, Juodkrantę, 
„Raganų kalną" ir kt. vietoves. 
Vokiečiai 2000-siais metais 
vėl pakvietė Šiaulių gimnazi
jos mokinius viešnagei Mer
bache. 

Šiauriniame Hesseno krašte 
(sostinė Wiesbaden) Villingen 
miestelyje Karolina Nakas-
Nakienė nusipirko parduoda
mą bažnyčią. Joje ji įrengė 
užeigą Jtnaipę", pavadindama 
ją „Don Camillio". Tarp suolų 
sustatė staliukus, prie buv. al
toriaus įtaisė krosnį. Pasipik
tino kunigas-emeritas bei vy
resnės kartos miestelio gyven
tojai. O ką į tai lietuvių kilmės 

„šinkarka"? Jos atsakymas 
spaudos atstovui buvęs labai 
trumpas: juk Vokietijos vie
nuolynai taip pat gamina 
alų... 

Kas valdo Rusiją? 

Vokietijos savaitraštis „Bild 
am Sonntag" priskaitomas 
prie bulvarinės spaudos. Ta
čiau savo eilėse jis turi labai 
gerų ir „landžių" bendradar
bių. Tad nėra ko stebėtis, kad 
jo straipsnių ištraukos randa
mos Vokietijos įtakingoje 
spaudoje, minimos radijo ir te
levizijos žiniose. 

Rugpjūčio mėn. 15 d. du sa
vaitraščio bendradarbiai gan 
plačiai išnagrinėjo Rusijos po
litinę ir ekonominę bei mafiji-
nę padėtį, prieidami prie to
kios išvados: Rusiją valdo 
„semja — šeima". O kas jai 
kenkia — šaltai pašalinamas 
už Kremliaus mūrų. Pasku
tinė auka yra S. Stepašin, ku
ris po tryų mėnesių buvo 
pašalintas iš min. pirm. vie
tos. „Komsomolskaja pravda" 
bendradarbiui jis pasakęs: „iš
mestas buvau, kadangi esu 
nepaperkamas, atsisakiau tar
nauti tam tikros šeimos gru
pės reikalams". Toks pats liki
mas ištiko Primakovą ir pro
kurorą Skuratov. Mat jie 
pradėjo „knistis" po tos „šei
mos" pamatais, nagrinėti jos 
reikalus, tačiau užmiršdami, 
kad tuo pačiu paliečiami pa
ties Kremliaus vartai. 

„Semja — šeima". Kas prik
lauso tai žmonių grupei? Kas 
yra jos galva? Kas rūpinasi al
koholiko B. Jelcin ateitim bei 
jo 39 m. dukros Tatjanos Dja-
čenko likimu bei turtu? 

Galvota, kad juo yra milijar
dierius Boris Berezovskij, 
padėjęs B. Jelcin rinkimuose 
bei tamsiais kanalais nupir
kęs alyvos b-vės „Sibneft" ak
cijas. Tačiau paskutiniu metu 
sužinota, kad jo įtakingu ben
dradarbiu yra Roma Abramo-
vič (B. Beresovskij ir R. Abra-
movič yra žydų kilmės), kuris 
dabar vienas „tvarko" visus 
alyvos b-vės reikalus. Jo pa
vardė pasirodė spaudoje tik 
nupirkus Prancūzijos Vidur
žemio jūros pakrantėje B. Jel
cin dukrai ištaikingą pilį ir su
mokėjus už ją 75 mln. pran
cūziškų fr. Tikrovėje, taigi ofi
cialiai, pilį nupirko Rusijos 
Rytų-Vakarų investicijų b-vė, 
tačiau už jos pečių stovėjo R. 
Abramovič, taip pat parūpinęs 
žiemos sportų pramogų Gar-

Liepos viduryje savaitgalio dienomis ..Smiltynės perkėlos" paslaugomis pasinaudojo po 6-7 tūkstančius žmonių. 
Dvi Smiltynes perkėlas aptarnauja keturi keltai, vasarą čia dirba 110 žmonių. Nuotr. Eltos 

miš-Partenkirchen vietovėje 
B. Jelcino dukrai gražų ir 
brangų namą. Jis taip finan
suoja Jelcin dukros žiemos iš
kylas į šią Alpių vietovę. 

Kas tas Roma Abramovič? 
Iki šiol nesimatė spaudoje jo 
nuotraukų, platesnių aprašy
mų. Taigi, kaip atrodo tas pas
laptingas, bet labai įtakingas 
asmuo? Jo pėdsakais seka 
Prancūzijos antimafijos polici
ja bei JAV FBI, kadangi Rusi
jos mafijai „plaunant" užsienio 
bankuose JAV dolerius, vi
suomet minima R. Abramovič 
pavardė. Tiesa, ne kaip pa
grindinės rolės veikėjo, bet tik 
pripuolamai, kaip ryšininko. 

Vokiškas savaitraštis rašė: 
„rusiška žiniasklaida neabejo
ja, kad tikras Rusijos valdovas 
randasi prie Viduržemio jūros. 
Tad rusai tą asmenį vadina 
„šeimos pinigine". Jokio dėme
sio R. Abramovič nekreipia į 
tuos žodžius. Saugomas 30-
ties gerai ginkluotų asmenų 
jis važinėja brangiom šarvuo
tom automašinom, o atsiradus 
reikalams, jis slapta atskren
da į Maskvą. Jo pirmas „ma-
fiozinis" uždarbis siekęs apie 
280 tūkst. dol. Vėliau jis įstei
gė apie 40 įvairių įmonių, ku
rių vieną valdo B. Jelcin žen
tas A. Djačenko. 

Nepaisant jo gerų santykių 
su B. Jelcin, tačiau Maskvoje 
labai dažnai pasirodo tokie 
užrašai: „Roma, galvok apie 
'šeimą', nes juk 'šeima' galvoja 
apie Romą. Sėkmės! Roma, 
pasirinkai sau puikią vietą!" 

NAUDOJASI 
„SMILTYNĖS PERKĖLOS*' 

PASLAUGOMIS 

Šią vasarą iš Klaipėdos į 
Kuršių nerijos pusiasalį ties 
Smiltyne perkeliama maždaug 
penktadaliu daugiau lengvųjų 

automobilių nei pernai. Tai 
sužinota iš .Smiltynės perkė
los" direktoriaus Valerijaus 
Kuznecovo. 

Pasak jo, dabar kasdien per
keliama vidutiniškai apie 
1,500 lengvųjų automobilių ir 
maždaug penkiasdešimt auto
busų. Pernai liepos mėnesį bu
vo perkelta 37.000 lengvųjų 
mašinų, 1,700 autobusų, šie
met iki liepos 29-osios — ati
tinkamai 41,000 ir 1,700. Per
kėlos klientų skaičius ne
mažai priklauso nuo oro. Kai 
jis geras, daugiau poilsiautojų 
vyksta į Kuršių neriją ar į 
Smiltinės paplūdimį. 

Liepos viduryje savaitgalio 
dienomis „Smiltynės perkė
los" pasklaugomis pasinaudojo 
po 6-7 tūkstančius žmonių. 
Pernai perkelta 1,4 mln. žmo
nių, iš jų milijonas — vasa
ros mėnesiais. V. Kuznecovas 
prisimena, kad daugiausia — 
apie 30,000 žmonių per dieną 
— būdavo perkeliama 1995 
metų karštą vasarą. Bet tada 
automobilių buvo per pusę 
mažiau. 

Dvi Smiltynės perkėlas ap
tarnauja keturi keltai. Pag
rindinėje naujoje perkėloje 
du keltai dienos metu plau
kia kas dvidešimt minučių. 
Bendrovėje žiemos metu dir
bo 85 žmonės, vasarą - 110. 

Pirmąjį pusmetį bendrovė 
baigė be nuostolio. Jai pelnin
giausi — liepos ir rugpjūčio 
mėnesiai. (Elta) 

VEIKALAS APIE 
ZANAVYKUOS 
ASMENYBES 

Klaipėdoje gyvenantis nusi
pelnęs fotožurnalistas Bernar
das Aleknavičius iki 2001 
metų tikisi sulaukti visų šešių 
savo veikalo apie gimtąją Za-
navykiją tomų. Marijampolės 
leidykla „Ramoną" nedideliu 

tiražu jau išleido dvi knygas 
„Novužės krašto vaikai". Vei
kalo apie Zanavykijos asme
nybes, skirto pažymėti Lietu
vos vardo tūkstantmečiui, lei
dybą remia Kultūros ministe
rija. 

Iš Šakių rajono kilęs B. 
Aleknavičius 30 metų dirbo 
Lietuvos telegramų agentūros 
Elta fotokorespondentu Klai
pėdoje. Pusę gyvenimo tyri
nėjęs Mažosios Lietuvos pra
eitį, B. Aleknavičius parašė ir 
išleido trilogjią „Mažosios Lie
tuvos didieji" apie Kristijoną 
Donelaitį, Ievą Simonaitytę ir 
Vilių Storostą-Vydūną. 

Naujajame šešiatomyje ap
rašyta apie pusantro tūkstan
čio kultūrai ir švietimui nusi
pelniusių zanavykų nuo XVIII 
amžiaus vidurio iki šių dienų. 
Medžiagą grandioziniam vei
kalui B. Aleknavičius kartu su 
savo broliu Vincentu pradėjo 
rinkti prieš 15 metų, dar dirb
damas Eltoje. Kiekviename 
didelio formato tome — apie 
250 puslapių, gausu iliustra
cijų: darbų nuotraukų, port
retų, faksimilių. Daugumą 
nuotraukų darė pats knygų 
autorius. 

Po 4-5 metų B. Aleknavičius 
numato išleisti dar vieną tri
logiją „Lietuviais esame mes 
gimę" apie žymiausius Ma
žosios Lietuvos žmones. Ši tri
logija jau įtraukta į Klaipėdos 
miesto 750 metų jubiliejaus 
minėjimo programą. (Elta) 

* Liepos pabaigoje Lie
tuvos valstybės skola buvo 
10.852 mlrd. litų ir sudarė 
24.4 proc. spėjamo bendrojo 
vidaus produkto. Per mėnesį 
skola išaugo 16 mln. litų. Fi
nansų ministerija pranešė, 
kad tiesioginiai valstybės įsi
pareigojimai liepos mėnesį su
mažėjo beveik 20 mln. litų. 

(BNS) 

Danutė Bindokienė 

Pagunda — stiprus 
magnetas 

Vakariečiai kiek naiviai ti
kėjo, kad po Sovietų Sąjungos 
sugriuvimo Rusija ir kitos iš 
komunistinės ,,lygybės" išsiva
davusios valstybės automa
tiškai įsijungs į demokratinę-
kapitalistinę sistemą, atidary-
damos naujas rinkas Vakarų 
pasaulio gaminiams bei versli
ninkams. Galbūt dėl to ir pyle 
milijardus dolerių, o didžiosios 
(ir ne taip didelės, bet ieš
kančios gerų progų padidėti) 
įmonės ir bendrovės pradėjo 
slinkti „Rytų link". Vien Tarp
tautinis valiutos fondas nuo 
1991 m. į Rusijos ekonomiją 
sukrovė (tiesa, jie vartoja žodį 
— paskolino) apie 20 mili
jardų dolerių. Taip ir prisime
na lietuviška pasaka apie gud
rų berną, kuris, laimėjęs lenk
tynes su velniu, pareikalavo 
pilnos kepurės auksinių pi
nigų. Velnias pylė, pylė, bet 
niekaip negalėjo kepurės pri
pildyti, nes bernas, padaręs 
jos dugne skylę, uždėjo kepurę 
ant gilios duobės... 

Galima sakyti, kad tam tik
ra prasme paskolintieji pini
gai jau grįžo į Ameriką, tik ne 
tokiais keliais ir ne į tas 
kišenes, kaip tikėtasi. Jeigu 
kas pastarosiomis dienomis 
kreipė dėmesį į skandalą, su
sektą New Yorko centriniame 
banke dėl „plaunamų" mili
jardų dolerių, gausiomis sro
vėmis plūstančių iš Rusijos, 
turėjo progą pamatyti bent 
„ledkalnio viršūnę". Žinoma, 
New Yorko centrinis bankas 
gauna tik dalį tų „pajamų", 
nes, Tarptautinio valiutos fon
do apskaičiavimu, kasmet 
įvairiose valstybėse — visuose 
žemynuose — rusai „išskal
bia" daugiau kaip 500 mili
jardų dolerių! Kiek tvirtai bū
tų galima paramstyti pašli
jusios krašto ekonomijos pa
matus, jeigu bent dalis tų mi
lijardų pasiliktų Rusijoje, o 
dar daugiau naudos turėtų 
valstybė, jeigu užsienio para
ma ir investicijos, iš kurių pil
nomis saujomis nelegaliai pi
nigus semia biurokratų klika, 
jas nukreiptų ten, kur jos skir
tos... 

Tačiau galingiesiems ir tur
tingiesiems liaudies gerovė 
nerūpi. Kad apie 147 milijonų 
žmonių Rusijoje ir Nepriklau
somų valstybių sandraugoje 
šiandien turi pragyventi su 
mažiau kaip 4 dol. dienai, kad 
gyvenimo trukmė nuo 1989 m. 
sutrumpėjo 4 metais, kad 
siaučia tuberkuliozė, įvairios 
ligos, savižudybės, sutrikusi 
švietimo sistema — visa tai 
nesvarbu. 

Užuominos, kad padaryta 
klaidų, tikint greitu buvusių 
sovietų valdose tautų atsistoji
mu ant kojų, jau seniai aidi. 
Tačiau, atrodo, vakariečiai vis 
dar nenori prisipažinti klydę, 
manydami, kad dolerių mai
šais galima viską pataisyti. 
Praėjus beveik dešimtmečiui 
nuo sovietuos žlugimo. Jungti
nių Tiutų Vystymosi progra
mos dekn, pagaliau atliktas 
nuodugnus vadinamojo Rytų 
bloko valstybių ekonomijos 
augimo įvertinimas. Tai. kas 
atrasta, džiaugsmo nesukėlė. 
Net didžiausias JAV finansų 
autoritetas ir ekonomikos sro
vių formuotojas Alan Green-
span prisipažino klydęs: jis 
jau nebemano, kad polinkis j 
kapitalizmą yra įgimtoji žmo
gaus savybė... 

Jis, kaip ir daugelis kitų, 
tikėjo, kad, atsileidus raudo
niesiems varžtams, valstybes 
automatiškai pereis į laisvo
sios rinkos ekonomiją. Dabar 
jau aišku, kad tas laiko tarp
snis buvo panaudotas dau
giausia paskirų asmenų, tu
rėjusių jėgą ir progą pasipel
nyti, savanaudiškiems tiks
lams. Kaip pavyzdį galima 
paimti buvusį Ukrainos mi
nistrą pirmininką Lazarenko, 
nusipirkusi rūmus Kaliforni
joje už beveik 7 milijonus dole
rių. Premjeru jis buvo tik vie
nus metus (1996-1997.', bet ir 
tie metai buvo pelningi. Dabar 
jis sėdi JAV kalėjime už savo 
valstybės apvogimą, bet tvirti
na, kao tai jo priešų sąmoks 
las, kad jis iš tikrųjų yra visai 
nekaltas. 

Vis tik minėtos JT Vystymo
si programos duomenys rodo, 
kad ne visos buvusios sovietų 
okupuotos valstybės taip blo
gai laikosi. Išimtis yra Lenki
ja, Slovėnija, Čekų Respubli
ka, Vengrija ir Baltijos 
valstybės — visos padariusios 
didelę pažangą ir teikiama 
daug vilčių, kad keliaus tuo 
pačiu keliu tolyn. 

Suprantama, mums labiau
siai rūpi Lietuvos dabartis ir 
ateitis, tačiau kartais esame 
pernelyg kritiški ir nekantrūs, 
jeigu dabartis nesikeičia pa
kankamai greitai. Tuo darome 
tą pačią klaidą kaip Vakarų 
pasaulis, tikėjęs, kad ekono
minė padėtis tiek Rusijoje, 
tiek kitose laisvose valstybėse, 
bematant pasikeis, joms per
ėjus į demokratinę sistemą. 
Deja, lengviau pakeisti valdo
mosios santvarkos {ar net val
stybės) pavadinimą, negu 
žmones, toje santvarkoje už
augusius. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Nr.10 Tęsinys 

i 

„Lietuvos mokyklos su jose dėstoma lenkų kalba 
kaip dalyku (jeigu tokių atsirastų) visiškai atitinka su
tartį. Lenkijoje, taip pat kitose šalyse, tai dažniausiai 
pasitaikantis tautinių mažumų švietimo modelis. Tuo 
tarpu Lietuvos lenkai (tuojau prisideda ir pati Lenki
ja) dėl tokio siūlymo skundžiasi visam pasauliui... 
Tarptautiniai mažumų apsaugos dokumentai primyg
tinai reikalauja ir mažumas išmokyti oficialiosios kal
bos. Kaip tai padaryti Lietuvoje, jei dėl to protestuoja 
Lenkijos užsienio ministerija?" (Juozas Rimdžius, 
„Lietuvos rytas", 1997.01.09). 

„Lietuvos užsienio reikalų ministrui ponui A. Sau
dargui... Matyt, nesate įsigilinęs, o suklaidintas Seimo 
nario A. Plokštos tendencingo pareiškimo. Tai nekole
gialu švietimo ministro atžvilgiu, ir Jūsų pranešimas 
spaudai yra pernelyg skubotas, nepagrįstas, netarnau
jantis Lietuvos ir Lenkijos santykiams. Tikiuosi, kad, 
bodamas Lenkijoje, Jūs nekeliaklupsčiausite" (mokyt. 
Bronė Daunorienė, „Voruta", 1997, Nr. 2). 

„Dirbtinį konfliktą dėl švietimo problemos Rytų Lie
tuvoje palaikė kai kurie mūsų ministrai, kartu suteik
dami papildomos drąsos ir akiplėšiškumo vietinių al-
jansininkų lyderiams. Juk tik po to oficialioji Varšuva 
ėmė reikšti protestus. Argi toks mūsų ministrų elge
sys vertas nepriklausomos valstybės pareigūnų vardo? 
Jei nesijausime esą savo valstybės piliečiai, tai ir 
mūsų valstybės priešai pradės jaustis kurioje nors 

valstybės dalyje lyg kokioje vaivadijoje ar gubernijoje. 
Jei negerbsime savęs, mūsų negerbs ir kaimynai" (Da
rius Vilimas, „Dienovidis", Nr. 5). 

„Vos tik švietimo ir mokslo ministras prof. Z. Zinke
vičius pasakė, kad Rytų Lietuvos vaikams nereikės 
būtinai mokytis tik lenkiškose mokyklose, kad jie ga
lės rinktis, tuojau pat „Lietuvos aidas" išspausdino 
kažkokio M. Vaškovičiaus akivaizdaus melo pilną pa
reiškimą. Aiškiai tik tuo pareiškimu remdamiesi kai 
kurie Seimo ir Vyriausybės nariai paskubėjo suniekin
ti ministro mintis, išsakytas „Valstiečių laikraštyje", 
kurio jie gal net nematė, teksto neskaitė" (Kazimieras 
Pužiškis, „Dienovidis", Nr. 4). 

„Švietimo ministras Zinkevičius padarė gražų žings
nį paskelbęs, kad visose Lietuvos mokyklose bus rei
kalaujama mokyti valstybinės kalbos. Lenkiški mesi-
janistai pradėjo klykti, tik, ačiū Dievui, kad Šiais lai
kais jie naujo Želigovskio turbūt nesuras" (rašytojas 
Jurgis Jankus, „Draugas", JAV, 1997.02.20). 

„Kilo audra „vandens šaukšte", nes buvo pasakyta 
gryna teisybė. Jeigu iki šiol to nebuvo reikalaujama, 
tai reiškia, kad buvusieji švietimo ministrai savo pa
reigoms netiko arba jų neatliko... Manyčiau, kad prof. 
Z. Zinkevičius gerai žino, ką jis sako. Iš visos dabar
tinės Vyriausybės jis yra geriausiai su tuo klausimu 
susipažinęs. Juk jis yra tyrinėjęs ir paskelbęs Vilniaus 
katalikų bažnyčių metrikų įrašus, iš kurių aiškiai 
matėsi, kaip lietuvių tėvų vaikai buvo „lenkais" pada
romi. Dėl to dabar net Lenkijos vyriausybė kišasi į 
Lietuvos vidaus reikalus ir daro spaudimą, kad pa
vardės nebūtų atlietuvinamos... Manyčiau, kad mini
strams ir viceministrams turėtų būti privalomos isto

rijos pamokos (po porą valandų per savaitę). Taip, 
kaip anais „gerais laikais" buvo privalomas „mark
sizmo-leninizmo" kursas. Nes iš jų darbų ir kalbų atro
do, kad jiems Lietuvos istorija baigiasi su LKP istori
ja" (Juozas Žygas, „Dirva", JAV, 1997.01.21). 

„Prof. Z. Zinkevičius jau nuo seno buvo puolamas 
lenkiško elemento, kuris kritiškomis Lietuvos atsikū
rimo dienomis stovėjo Lietuvos nepriklausomybės 
priešų pusėje. Apie jį nepalankiai viešai yra atsiliepęs 
ir dr. Tomas Venclova, paskelbęs Sniečkų antruoju Vy
tautu Didžiuoju. Dabar skundai prieš prof. Zinkevičių 
jau pasiekė ir Varšuvą... MV (t.y. M. Vaškovičius) 
stengiasi pavaizduoti, kad jis žino Tarptautinės žmo
gaus teisių deklaracijos nuostatas, bet man aišku, kad 
jis nežino. Jo kaltinimai — tik tuščių burbulų pūtimas 
nepagrįstiems kaltinimams pridengti. Kas su pagrin
du kritikuoja, nefalsifikuoja oponento minčių... M. 
Vaškovičiui nereikėtų rūpintis, kad Lietuvos įvaiz
džiui pasaulyje galėtų pakenkti pasaulyje žinomas, 
vertinamas, kai kurių Vakarų Europos valstybių 
mokslų akademijų narys ir už nuopelnus mokslui ordi
nais apdovanotas lietuvis profesorius" (Juozas Kojelis, 
„Tėviškės žiburiai", Kanada, 1997.01.28). 

„Garsų mokslininką, žymų pasaulio baltistą ima 
„Lietuvos aide" auklėti tūlas veikėjėlis, o jam choru at
siliepia net aukščiausio rango ministerijų pareigūnai. 
Panašiai juk sovietų laikais Sacharovą auklėjo mel
žėjos ir santechnikai. Negi ir dabar mokslininką ims 
koreguoti, taisyti jo teiginius ir keisti ilgamečius 
mokslinius tyrimus, pripažintus visoje planetoje, 
plokštos ar vaškovičiai9" (Bernardas Šaknys, „Vals
tiečių laikraštis", 1997.01.07). 

Įvyko nemažai visuomenės organizacijų susirinkimų 
ir sambūrių, skirtų mane paremti. Iš jų minėtini šie: 
Vilniaus inteligentijos sueiga Savivaldybės salėje sau
sio 9 d. Iš aprašymo spaudoje matyti, kad kalbėjo prof. 
Algimantas Bujauskas, Kazimieras Garšva. Petras 
Kalnius, Valdemaras Kaupinis. Edvardas Kriščiūnas, 
Ričardas Masaitis, rašytojas Kazys Saja, Bernardas 
Šaknys, Valentinas Šapalas, Šarūnas Valentinavičius, 
Aldona Vederaite, Kazimieras Vidžiūna.s. Vytautas 
Vitkauskas ir kt. Priimtas kreipimasis į Respublikos 
Prezidentą, Seimo Pirmininką ir Premjerą Reikalauta 
sudaryti sąlygas visose valstybinėse mokyklose moky
ti valstybine kalba (tautinės mažumos, galinčios pa
čios steigti savas mokyklas;, sudaryti sąlygas lietuviš
kas mokyklas lankyti visiems, kurie to pageidauja, ne
lietuviškose mokyklose istoriją ir geografiją mokyti 
valstybine kalba, pagal Lietuvos įstatymus įvertinti 
M. Vaškovičiaus ir A. Plokšto paskleistą dezinforma
ciją ir kt. 

„Vilnijos" draugijos konferencija .Rytų Lietuvos kul
tūros, švietimo, kalbos ir kitos problemos'" Mokytoju 
namuose sausio 18 d. Kalbėjo Brone Daunorienė. Juo
zas Dringelis, Kazimieras Garšva, E. Gečiauskas. Bro
nius Genzelis, Algirdas Katkus. Juozapas Katkus, Ri
mantas Klimas, Alfonsas Petrukevičius, Balys Petru-
lionis, Zigmas Trinkauskas ir kiti. Bezdonių „Saulė
tekio" pagrindinės mokyklos direktore Aušrele Šatiene 
tarp kitko pasakė: „Pietryčių Lietuvoje kitakalbiai tė
vai nori leisti vaikus j lietuvišką mokyklą, bet bijo 
nueiti į lenkišką mokyklą atsiimti savo vaiko doku
mentu". 

(Bus daugiau) 
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 
STATUSAS 

Sveikindamas lietuvius 
Chartos 50-mečio minėjime 
Hiutenfelde liepos 17 d., Hes-
seno Švietimo ministro pava
duotojas dr. Hartmut Mueller-
Kinet pranešė, kad jo ministe
rija, patikrinusi Vasario 16-
osios gimnaziją, išsiaiškino, 
jog ši mokykla visais atžvil
giais ati t inka vokiečių gim
nazijoms nustatytus reikalavi
mus, ir todėl jai suteįi-.iamns 
valstybės pripažintos g rnnazi-
jos s ta tusas . Tokiu būdu mūsų 
gimnazijai suteikiamos tos pa
čios teisės, kurias turi valdiš
kos vokiečių gimnazijos. 

Gimnazija pati prašė šio 
valstybinio statuso, nes tokias 
mokyklas švietimo ministerija 
remia. Už kiekvieną mokinį 
gimnazija gaus 75 nuošimčius 
tos sumos, kiek valstybei kai
nuoja vienas gimnazistas. Tai 
ne labai daug. bet tai yra įsta
tymų garantuota parama ir 
geras pagrindas gimnazijos 
ateičiai. Dabar dar vyksta po
kalbiai su Mainco vyskupija, 
Lampertheimo miestu, apskri
ties valdyba ir Lietuvos Res
publika. Visi žadėjo gimnazi
jai padėti. 

Vokiečių institucijų parama 
užtektų išlaikyti minimalų 
skaičių gimnazijos mokytojų, 
bet be bendrabučio. Vokietijo
je bendrabučiai valdžios iš vi
so neremiami. Jie tur i patys 
išsilaikyti iš tėvų įnašų ir 
aukų. Ligi šiol teikiama para
ma lietu\ių bendrabučiui buvo 
išimtis, kaip pabėgėliams. Bū-
teni bendrabutis yra brangus: 
reikia samdyti papildomų mo
kytojų, auklėtojų ir šiaip per
sonalo, kad. galima būtų iš
laikyti pastatus, rūpintis 
maistu, šildymu ir 1.1. 

Vieno mokinio išlaikymas 
gimnazijos bendrabutyje kai
nuoja. Jb.ODO dolerių per mėne
sį. Palyginus su kitais bendra
bučiais Vokietijoje, tai maža 
suma. Visoje Vokietijoje piges
nio bendrabučio nėra. Tačiau 
vokiečių bendrabučiuose pap
rastai gyvena milijonierių vai
kai, o mes. lietuviai, jų tiek 
daug dar neturime, kad galė
tume surinkti pakankamai 
vaikų. Dauguma lietuvių tėvų 
Vokietijoje ir kituose kraštuo
se nepajėgė ir nepajėgs šios 
sumos sumokėti ir todėl atei-

Dažnai keliamas klausimas. 
a r ši gimnazija da r reikalin
ga? Vokietijos lietuvių bend
ruomenės vadovybė labai 
stengiasi šią gimnaziją išlai-
tyje bus reikalingos lietuvių 
visuomenės aukos, kad lietu
viai jaunuoliai galėtų šią gim
naziją lankyti. 
kyti, nes tai yra labai svarbus 
lietuvių centras šiame krašte, 
kuriuo naudojasi ir Lietuva. 
Be to, čia mokosi vaikai iš viso 
pasaulio. Praėjusiais mokslo 
metais gimnaziją lankė 84 mo
kiniai, 53 buvo iš Vokietijos, 8 
iš Brazilijos ir 23 iš Lietuvos. 

Vokietijos lietuvių vaikams 
ši mokykla būtina. Dar svar
besnė ji yra Lietuvos jauni
mui. Lietuva siekia narystės 
Europos Sąjungoje. Viename 
penktadalyje Europos Sąjun
gos įmonių kalbama vokiškai. 
Vokietija yra pirmas ir labai 
svarbus kaimynas Vakaruose, 
todėl Lietuvai reikia užsiau
ginti jaunuolių, kurie gerai 
kalbėtų vokiškai. J ie tos kal
bos niekur geriau neišmoks 
kaip Vokietijoje. Vasario 16-
osios gimnazijoje yra papildo
mi kursai atvykusiems iš Lie
tuvos. Bendradarbiaujama su 
kaimyninėmis vokiečių gimna
zijomis, kad Lietuvos jaunuo
liai ne tik išmoktų kalbą, bet 
ir susipažintų su vokiečiais. 
Be to, aukštas ir anglų kalbos 
dėstymo lygis. O ateityje bus 
sustiprintas ir prancūzų kal
bos dėstymas. Europos Sąjun
gos centruose (Briuselyje, 
Strasbūre) be šios kalbos ne
išsiversi. Pavyzdžiui, Europos 
Sąjungos valdininkai šią 
kalbą turi mokėti. Gimnazija 
netoli nuo Prancūzijos, ten ga
lima nuvažiuoti per vieną va
landą. Čia yra įsikūrusi Lietu-
vos/Elsaso draugija, kuri gim
naziją aprūpins prancūzų kal
bos vadovėliais ir kuri pasiža
dėjo kiekvienam prancūziškai 
besimokančiam gimnazistui 
sudaryti sąlygas per atostogas 
pagyventi prancūzų šeimoje. 
Prancūzų kalbą gimnazijoje 
dėsto prancūzė mokytoja. 

Taigi gimnazija nemažiau 
reikalinga negu anksčiau, ir 
todėl reikia stengtis ją ir to
liau išlaikyti. 

A.Š. 

METROPOLITAN OPEROS PASTATYMAI 
PER TELEVIZIJĄ 

P . PALYS 

S K E L B I M A I 

Rugsėjo 1 d. atidaryta naujos vidurines mokyklos Fabijonij/.t'se dalis. Tai vieninteli' .;įin<". .iadaru:i:a in<K>k:;< 
Vilniuje. Mokykloje galės tilpti beveik 1,500 mokinių, bet mokslą pradės tik 400 pradinuku Įrangos darbai 
pamažu vyksta dėl lesų stokos. Nuotr. E l tos 

ĮSPŪDINGA VIEŠNAGĖ TĖVYNĖJE 

Vasara, persiritusi į antrąją 
puse. sparčiai rieda i poilsį. 
Greit teks atsisveikinti su 
poilsingais miškeliais, kalne
liais, paežerėmis, pajūriais bei 
su visais kitais vasaros teikia
mais malonumais. Reikės 
grįžti į savąsias pastoges, prie 
įprastų darbų ir užsiėmimų. 
Bet per daug nusiminti nede
ra. Ruduo, medžių lapus iš
puošęs įvairių spalvų žėrėji
mu, žavesio nepagailės, o me
no ir muzikos mėgėjus vilios 
meno galerijos, muziejai, kon
certų ir operų salės. 

Tuo tarpu Metropolitan ope
ra New Yorke kviečia pamaty
ti ir išgirsti praėjusių metų 
gruodį ten įrašytą Piotr Čai-
kovskij operą „Pikų dama" 
operos tekstą pagal garsaus 

rusų rašytojo A. Puškin. kurio 
200 metų gimimo sukaktį 
minime šiais metais, kūrybą 
kažkada paruošė pats operos 
kompozitorius ir jo brolis Mo-
dest). Pagrindinius vaidmenis 
atlieka: Placido Domingo, Ga
lina Gorchakova, Dmitrij 
Chvomstvskij. Dirigentas — 
Vasery Gergiev. Opera per 
PBS TV kanalą N'ew Yorke — 
tai 13 kanalas bus matoma 
trečiadieni, rugsėjo 8 d. ryti
nio pakraščio laiku 8 v.v. 

1999-2000 metų „Metropoli
tan operos sezoną per PBS TV 
bus parodyti trys tos operos 
pastatymų įrašai. Be minėtos 
operos, gruodžio 29 d. bus 
matoma VVolfgang Amadeus 
Mozart opera „Figaro vedy
bos", joje dainuos solistai Bryn 
Terfel, Renee Fleming. Cecilia 
Bartoli. Dirigentas — James 
Levino. 

Paskutinioji Richard 
Strauss opera JCavalierius su 
rože" bus rodoma ateinančiais 
metais, kovo 22 d., trečiadienį. 
Pagrindiniai dainininkai: Lu-
ciano Pavarotti, Kiri Te Ka
niava, Tatjana Tryanos, Ju-
dith Blegen. Diriguoja — Ja
mes Levino. 

Taip pat per PBS TV, rug
sėjo 23 d., ketvirtadienį, 8 v.v. 
(rytinio pakraščio laiku) bus 
matomas ir girdimas New 
Yorko Filharmonijos simfoni
nio orkestro koncertas. Šiuo 
koncertu bus atidaromas or
kestro 1999-2000 metų sezo
nas. Koncerto metu bus girdi
mi šie kūriniai: Dvorak kon
certas violončelei (violanče-
lininkas Mstislav Rostropovič) 
ir P. Čaikovskij Simfonija Nr. 
5. Diriguoja — Kurt Masur. 
Dar neaišku, ar šis koncertas 
bus matomas visame Ameri-

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys „Pagalba Lietuvai" 
š.m. rugpjūčio 13-22 d. suruo
šė ketvirtą ekskursiją į Lie
tuvą. Tėvynėn keliavo 26 „Pa
galba Lietuvai" rėmėjai ir jų 
draugai. Ekskursiją koordina
vo Robertas Boris ir Regina 
Juškaitė-Švobienė per G.T. 
kelionės agentūrą. 

Atvykę, Kaune apsistojome 
„Perkūno namų" viešbutyje: 
pirmas privatus viešbutis, ku
ris buvo atidarytas 1994 m., 
pastatytas privačių namų ra
jone šalia senojo Ąžuolyno 
Kauno priemiestyje. Viešbutis 
labai gražus, modernus. Turė
jome nuotaikingą ir jaukų su
sipažinimo vakarą. 

Šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 
keliavome į Rumšiškes, Lietu
vos liaudies buities muziejų. 
Aplankėme aukštaičio pirkią, 
suvalkiečių stubą, Žemaitijos 
kaimą ir trobą ir dzūkų so
dybą. Matėme muziejaus 
miestelį. Vakare važiavome 
Raudondvaryje išklausyti St. 
Petersburg „Kameratą" kon
certą (žymus rusų orkestras). 
Dirigavo muz. Mats Lilefors iš 
Švedijos. Šis koncertas buvo 
dalis Pažaislio muzikos festi
valio, kuris vyko įvairiose vie
tovėse. Koncertas buvo gra
žus, muzika jautri ir raminan
ti. 

Sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
išklausėme šv. Mišias šv. Pe
tro ir Povilo katedroje. Vėliau 
aplankėme folklorinių instru
mentų muziejų, Kauno pilį ir 
pasivaikščiojome senamies
tyje. 

Pirmadienį, rugpjūčio 16 d. 
važiavome į Kuršių neriją. Ap
sistojome, papietavome ir ap
lankėme Juodkrantę. Lipome į 
Raganų kalną kur matėme 
įvairių tautodailininkų kūri
nių — skulptūrų, dekoratyvi
nių suolų, sostų. Paskui važia
vome į Klaipėdą ir apsistojo
me Palangoje. 

Antradienį, rugpjūčio 17 d., 
aplankėme Gintaro muziejų. 
Matėme daug gražių ir įdomių 
gintaro papuošalų, paveikslų, 
karolių. Lipome į Birutės kal
ną. Važiavome į Kretingos 
bažnyčią ir brolių pranciškie-
čių vienuolyną. Pietavome 
Kretingos muziejuje — „Pas 
Grafą" restorane. Vakare 
vaikščiojome prie jūros ir 
laukėme saulėlydžio. 

Trečiadienį, rugpjūčio 18 d., 
važiavome į Kryžių kalną. Ra
dome Lietuvos Vyčių pastaty
tą kryžių. Šis didžiulis kryžius 
buvo pastatytas 1993 m. kai 
Šv. Tėvas lankėsi Lietuvoje. 
Aplankėme, pasimeldėme ir 
atminimui padėjome savo a r 
giminių kryželius ir rožinius. 
Toliau važiavome į Šeduvos 
malūną. Apsistojome Tytuvė-

kos kontinente. Priartėjus 
koncerto dienai, reikės pasi
tikrinti TV programas. 

Tad visi mėgstantieji klasi
kinę muziką, turėtų nepa
miršti šių keturių datų ir pa
sižymėti jas savo kalendo
riuose. 

nuose, Šiluvoje. Vienas iš mū
sų ekskursijos dalyvių, kun. 
Anthony Markus, aukojo šv. 
Mišias Šiluvos bažnyčioje. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 19 
d., vaikščiojome Vilniaus se
namiestyje. Matėme Vilniaus 
katedrą, universitetą, Gedimi
no pilį, Trijų kryžių kalną, 
prezidentūros rūmus, archi
tektūros muziejų, kur yra se
serų bernardinių koplyčia. Nu
žengėme į rūsį, kur palaidoti 
seselių vienuolių palaikai. Vi
sur vyksta daug remonto dar-
bų. 

Po pietų lankėme kelias „Pa
galba Lietuvai" remiamas vie
tas . Lankėme Betanijos val
gyklą. Kalbėjomės su žmonė
mis, ateinančiais į šią sriubos 
virtuvę. Valgykla maitina 600 
asmenų per dieną — 500 su
augusių ir 100 vaikų. Valgyk
la veikia kasdien. Kas trečia
dienį gydytoja atvyksta ir pa
tikrina sergančius ir žmones, 
kuriems reikia paslaugos. Val
gykla švari, kukli. 

Toliau lankėme Motinos Te
resės vienuolių nąraus/valgyk-
lą. Šiuo metu dirba šešios vie
nuolės — dvi iš Lenkijos, dvi 
iš Indijos, viena iš Afrikos ir 
viena iš Vengrijos. Valgykla 
bus atidaryta už kelių savai
čių. 

Aplankėme Šv. Dvasios baž
nyčią ir domininkonų vienuo
lyną. Matėme pasaulyje žymų 
paveikslą „Dieviškas gailestin
gas" esantį šioje bažnyčioje 
nuo 1987 m. Palaimintoji se
selė vienuolė Faustina nutapė 
Kristaus atvaizdą 1934 m. Šis 
paveikslas kabėjo Šv. Mykolo 
bažnyčioje. Kai bažnyčia buvo 
uždaryta, paveikslas keliavo 
per privačias rankas. Po kiek 
laiko šis paveikslas slaptai 
buvo atgabentas į šią bažnyčią 
Vilniuje, Šv. Tėvas, 1993 m. 
lankydamasis Vilniuje, meldė-

>rie šio paveikslo. 
Penktadienį, rugpjūčio 20 d. 

važiavome į Trakus pamatyti 
Trakų pilį. Vakare aplankėme 
ir apžiūrėjome Prezidentūros 
rūmus. 

Vėliau „Pagalba Lietuvai" 
ekskursijos dahviai buvo 
metropolito arkivyskupo Aud
rio Bačkio pakviesti vakarie
nei jo rezidencijoj. Priėmimas 
puikus. Arkivyskupas Audrys 
Bačkis dėkojo „Pagalba Lietu
vai" valdybai ir l raugams už 
nuolatinę stambia paramą Be
tanijos valgyklai Šeimos cent
rui, Vaikų dien- s centrui ir 
naujai įsteigtai Šv. Juozapo 
kunigų semina ja i . Dėkojo 
tiems, kurie mcr.ims „įsūnijo" 
klierikus ir prašė visų nuola
tinės paramos. Pidėkos ženk-
lan, arkivyskupe Bačkis įtei
kė žymenius ir dovanas šiems 
rėmėjams ir aukotojams: An-
ne T. Baronas. Robert S. Bo
ris, Reginai Juškaitei-Švo-
bienei, Marytei Abbott, Leo-
nard Kapochus, Petronellei ir 
Antanui Alexander. Vilniaus 
arkivyskupijos seminarijos 
rektorius kun. dr. Hans-
Friedrich Fischer įteikė dova
nėles Anne Baronas ir Robert 

Boris už jų paramą seminari
jai. Priėmime dalyvavo vysku
pas augziliaras Juozas Tunai
tis ir kun. Gintaras Grušas. 

Šeštadienį, rugpjūčio 21 d. 
aplankėme Aušros Vartus, 
įvairias bažnyčias ir katedras. 
„Pagalba Lietuvai" valdyba 
aplanke padalinio remiamą 
Vilniaus arkivyskupijos šei
mos centrą, kuriame šiuo lai
ku gyvena 15 jaunų motinų su 
vaikais. Aplankėme Vaikų die
nos centrą. Šis centras maiti
na daugiavaikių šeimų vai
kus, benamius. Dovanoja 
jiems drabužius ir žaislus. 
Vyksta pamokos, tikybos ins
trukcijos. 

Vakare išklausėme šv. Mi
šias Šv. Juozapo kunigų semi
narijos koplyčioje. Mišias kon-
celebravo arkivyskupas Aud
rys Bačkis, seminarijos rekto
rius kun. dr. Hans-Friedrich 
Fischer ir kun. Vidas Balčius 
(pirmas klierikas įšventintas 
šioje seminarijoje. 1998 m. 
gruodžio 31 d.). 

Po Mišių arkivyskupas ap
rodė seminariją, auditorijas, 
klases, virtuvę, gyvenamuo
sius kambarius. Asmenys, ku
rie turi „įsisūniję" klierikus, 
turėjo gerą progą susitikti ir 
su jais pabendrauti. Šiuo me
tu seminarijoje studijuoja 70 
klierikų. 48 jų kilę iš Vilniaus. 

Paskui arkivyskupas Bačkis 
aprodė Trinapolį — Šv. Tre
jybės bažnyčią ir vienuolyną. 
1997 m. remontuotas pasta
tas/vienuolynas buvo dedikuo
tas ir atidarytas kaip prie
globsčio, novicijato ir dvasinio 
atsinaujinimo namai seselėms 
vienuolėms. Šiuos namus glo
boja Kristaus Karaliaus vie
nuolės. Trinapolis yra pirmi 
prieglobsčio namai Vilniuje. 
Šiuose namuose gali apsistoti 
jaunimas, vienuolės, mokyto
jai ir studentai. Namai yra 
dešinėje Neries pusėje. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMŲ, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Fra;* Zapohs ir Off. Mgr. Auksė 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 Wwt 95th Street 

Te4. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

52 m. vyras ieško da rbo . 
Gali prižiūrėti senelius, atlikti 

namų apyvokos darbus ir 
gyventi kartu. 

Tel. 630-922-1381. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. wm 

Geras, darbštus lietuvis stalius, 
gimęs ir augęs Amerikoje, ieško 
buto Čikagos priemiesčiuose. 
Skambinti Vytui, tel. 708-222-
6874, arba palikite žinute. **3» 

For Rent 
Marquerte Pk. area heated with 
range & refrig. One bdrm. $350 

mo., 2 bdrm. $450 a mo. 
Call 773-476-8727. 

Reikalingas darbas 
savaitgaliais. Siūlyti tel. 

pirmd. - penktd. 
708-423-2951, šešt. - sekmd. 

708-839-5284. 

GREIT PARDUODA 

tt90RE/MAX 
" R E A L T O R S 

o«t (771) SM-99S9 
home (7M) 42S-7K0 
p*9cr(7M)ltt4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių jkainavimM vsfcui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuoiaids 

KatJECK REALTOR8 

2 1 . 4305 SXchw Ava 
7922 S.PuiasU Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
verUi. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jus 
norite globos ne senelių namuose, 

bet jaukioje Šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, leL 708-387-20*7 ir 

pasitarkite. M 

Perkate antomebOf? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst a i vairel 

(00)2072748 

773-585-9500 
Ekskursijos užbaigimo atsi

sveikinimo vakarienė vyko 
Stiklių „Bočių" restorane. Bu
vo įdomi programa, muzika. 
Nuotaika pakili ir j auki . Eks
kursantai buvo į traukti pro-
gramon — šokti a r pagroti 
Įvairiais instrumentais . 

Sekmadienį, rugpjūčio 22 d. 
išskridome namo. Visa grupė 
džiaugėsi galėjusi aplankyti 
savo tėvų ir senelių gimtą 
žemę. Daug keliavusių pirmą 
kartą susitiko su savo gimi
nėmis. Dar ilgai mūsų atmin
tyje neišnyks kelionė ir tėvy
nės vaizdai. 

R e g i n a J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

MMtrrti 
mergaites, šiek tiek angKi karnos betų 
naudinga. Alga. kambarys, • ! • • • ir 

kelionė aptiKsVaina Datas Kalifornijoje. 
TeL S1S-42S41S1 aiva 51S44MMS. 

Rutf.s^io 1 cl vaikai iAc|o i mok\ K 
laukti kitos vasaros Nuotr Kun. J 

U, o luotas cierp prie Kirdeikių liko 
. (,'opėno 

P A Š T O ŽENKLAS 
L A I S V Ė S KOVŲ 

S Ą J Ū D Ž I O SUKAKČIAI 

Valstybės įmonė „Lietuvos 
paštas" išleido į apyvartą nau
ją pašto ženklą, skirtą Lietu
vos laisvės kovos sąjūdžio įkū
rimo penkiasdešimtmečiui pa
minėti. 

Pašto ženklo autorius yra 
dailininkas Jokūbas Zovė, no
minali ver tė — 70 centų. J į 
pusės milijono tiražu išspaus
dino „Spindulio" spaustuvė 
Kaune. 

Rugpjūčio 28-ąją Vilniaus 
apskrities centriniame pašte 
specialiu pirmos dienos ant
spaudu buvo antspauduojama 
pašto korespondencija. (Elta) 

N A U J A S ŽODYNAS 

Kauno technologuos univer
siteto leidykla „Technologija" 
išspausdino pirmąjį Lietuvoje 
elektrotechnikos terminų žo
dyną. J a m e kiekvienas i i 
11,530 terminų pateikiamas 
ne tik lietuvių, bet ir anglų, 
prancūzų, rusų bei vokiečių 
kalba. 

Naujajame leidinyje prista
tomi dažnai pasitaikantys 
elektrotechnikos, energetikos, 
elektros mašinų, elektros pa
varų, automatikos, automati
nio valdymo ir reguliavimo 
terminai. J ame skaitytojai 
taip pat ras elektronikos, skai
čiavimo technikos, šviesos in
žinerijos, fizikos bei kitų sričių 
žodžių paaiškinimus. 

Pasak žodyno rengėjų, skai
tytojams bus kiek neįprasta 
asmenvardžių rašyba: leidiny
je pateikiamos autentiškos ki
tų kalbų asmenvardžių for
mos. 

Naujasis žodynas parengtas 
Valstybinės kalbos vartojimo 
ir ugdymo programos lėšomis. 
(Elta) 



> 

TARP MŪSŲ KALBANT 
DRĄSUS IR GUVUS LUKOŠIUS 

Jeigu kam nors kuomet 
tektų lankytis Čikagos Mokslo 
ir pramonės muziejuje (Chica-
go Museura of Science and In-
du8try), patartina apžiūrėti 
muziejaus priekyje stovintį 
nacių Vokietijos povandenini 
laivą (U-505). 1944 m. (II pa
saulinio karo metu). 

Šis laivas buvo užtiktas 
Šiaurės Atlanto vandenyse. 
Laivo įgula buvo paimta į ne
laisvę, o laivas atplukdytas į 
JAV. Šio laivo istoryoje yra 
įrašyta vieno Amerikos lietu-

' vio pavardė. 
Kas žino, kiek Amerikos lie

tuvių kovojo JAV kariuome
nės eilėse? Anot poeto: „Vieni 
sveiki sugrįžo, kitiems rankas 
pašovė". Dar kiti neturėjo lai
mės sugrįžti namolei. Vieno 
laimingai sugrįžusio Amerikos 
lietuvio vardas yra Zenonas, o 
pavardė —Lukošius. 

Nebus perdėta pasakius, 
kad Zenonas Lukošius yra ka
ro didvyris. Vieną dieną, „me
džiojant" priešo povandeni
nius laivus, buvo pastebėtas 
U-505 laivas. Vokiečiai, pama
te greitai plaukiantį laivą, 
neišpasakytai išsigando, o 
amerikiečiai „susėmė" povan
deninio laivo įgulą. 

Žinoma, povandeninio laivo 
„nusavinimui" prireikė drąsos 
ir sumanumo. Mat vokiečiai, 
apleisdami povandeninį laivą 
paliko atvirą oro koštuvo an
gą. Jų teigimu, laivas buvo 
užminuotas. Zenonas Luko
šius, nepaisydamas vokiečių 
teigimo, užšoko ant laivo de
nio ir nedelsdamas užtraukė 
atvirą angą. Sprogimas neįvy
ko. Taip Z. Lukošiaus dėka, 
buvo Amerikai užtikrintas 
vertingas karo grobis. 
t U-505 yra vienas iš keturių 
išlikusių nacių Vokietijos po
vandeninių laivų. Karo eigoje 
jam teko torpedomis apšaudyti 

JAV prekybinius laivus. Laivo 
patekimas į nelaisvę buvo lai
komas vertingu karo grobiu. 
3e kita ko, laivas buvo aprū
pintas slapto kodo aparatūra. 
JAV karo žvalgybai pavyko 
išaiškinti kodą ir susekti vo
kiečių karo laivyno planus. Po 
karo šis laivas 19 metų išsto
vėjo New Hampshire uoste. 
Vėliau, admirolo Daniel Gal-
lery pastangomis, buvo at
plukdytas į jo gimtąjį Čikagos 
miestą ir paliktas Mokslo ir 
pramonės muziejui. Muziejaus 
vadovybės teigimu, lankytojai 
gyvai domisi vokiečių laivu, jį 
gausiai lankė ir tebelanko. 

Pastaraisiais metais laivas 
susidūrė su nenumatytu prie
šu. Karo metu, bangų vėtytą 
ir mėtytą laivą ėmė graužti 
rūdys. Planuojama laivą ap
dengti permatomu gaubtu. 
Šiam tikslui reikalingos dide
lės piniginės išlaidos. Muzie
jus telkia lėšas. 

Amerikos lietuvis Zenonas 
Lukošius, atlikęs karinę prie
volę sugrįžo, pasipuošęs me
daliais ir ordinais. 

Pokario metais jis vertėsi 
stogų dengimu. Dabar poil
siaudamas gyvena South Hol-
land Čikagos pašonėje. Jis do
misi ir rūpinasi U-505 likimu. 

Prašyte prašosi paminėti 
dar vienas, II pasauliniame 
kovojęs ir laimingai į namus 
sugrįžęs, Amerikos lietuvis. 
Tai Kazys (Casey) Deveikis. 
Jis pašauktas karinės prie
volės atlikti, pasiekė kapitono 
laipsnio. Jo tėvas (Kazys De
veikis, Sr.) kadaise plačiai 
reiškėsi lietuvių visuomenėje, 
rašinėjo „Drauge" ir kituose 
laikraščiuose. Sūnus (Kazys 
Deveikis, Jr.), gerai kalbėjęs 
lietuviškai, buvo „Margučio" 
radijo pranešėjas. Jis mirė 
1959 m. Čikagoje. 

Petras Petrutis 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
1999 METAI 

RUGSĖJO MĖN. 
3 d., penktadieni — Mi

niatiūrų parodos uždarymas 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre (uždaras vakaras). 

5 d., sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. Šau
lių rinktinės namuose. 

— Gegužinė PLC, Lemonte. 
9 iki 12 d. — Santaros -

Šviesos federacijos 46-tas su
važiavimas PLC, Lemonte. 

12 d., sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

Hamiltono „Aukuras" PLC, 
Lemonte 

19 d, sekmadieni — JAV 
LB Kultūros tarybos globoja
mo teatro spektaklis Jaunimo 
centre. Režisuoja Audrė Bud
rytė. 

— Dariaus ir Girėno pa
minklo atnaujinimo iškilmės 
bus pradedamos 10 vai. r. vė
liavų pakėlimu prie švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios. 10:30 vai. r. šv. Mi
šios parapijos bažnyčioje. Po 
Mišių eisena link Dariaus Gi
rėno paminklo, kur vyks iškil
mingoji dalis. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė „Kai susitinka poezija 
ir muzika*. Skambina Rokas 
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

21 d., antradieni — ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

24 d., penktadieni — 
Čiurlionio galerijos III paroda 
(kolekcija) Jaunimo centre. 

26 d., šeštadieni — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 

Drive, Čikagoje. 
26 d., sekmadieni — 

„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje. 

SPALIO MĖN. 
2 dn šeštadieni — Lietu

vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicos" skautų tun
to 50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willow Springs, IL. 

3 d., sekmadieni — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

8 d , penktadieni — Dail. 
D. Karužaitės personalinė ir 
vaikų piešinių paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. 

9 d., šeštadieni — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marquette Parke. 

10 d., sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietūs 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J. Matulaičio misija. 

— Šaulių namų administra
cijos gegužinė Šaulių namuo-

— Almai Adamkienei pager
bimą Drury Lane, Oak Brook, 
IL, rengia Čikagos Lietuvių 
moterų klubas. 

15 d., penktadienį — Lie
tuvių rašytojų draugijos Jau
nimo centro Čiurlionio galeri

joje rengiamas „Jaunesniųjų 
gyvojo žodžio vakaras". 

17 d., sekmadieni — 
„Margutis H" renginys Jauni
mo centre. 

— Moters savaitgalis PLC 
Lemonte. 

— ALRK Moterų sąjungos 
85 metų veiklos sukakties mi
nėjimo iškilmingi pietūs May-
field pokylių salėje. 

21 d., ketvirtadieni — Či
kagos Venezuelos lietuvių dr-
jos pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

22 d., penktadieni, — 
Budrio fondo fotografijos pa
roda Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre. 

22, 23 ir 24 d., savaitgali 
— Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare vyks Atei
tininkų šalpos fondo vakarie
nė. 

23 d., šeštadieni — „Puota 
jūros dugne" — jūros skautų 
ir skaučių tradicinis vakaras 
PLC, Lemonte. 

23 ir 24 d, — Amerikos Lie
tuvių 13-tasis Kongresas Jau
nimo centre. 

23 ir 24 d. — Lietuvos 
Šaulių s-gos 80 metų įkūrimo 
ir 45 m. atkūrimo tremtyje su
kakčių minėjimas Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės namuo
se. Šeštadienį — iškilmingas 
pokylis Šaulių namuose; sek
madienį — šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. 

24 d., sekmadieni — Ame
rikos Lietuvių Televizijos pie
tūs 12 vai. PLC, Lemonte. Nu
matomi svečiai iš Lietuvos — 
„Panoramos" leidėjai. 

30 d., šeštadieni — Ameri
kos Lietuvių televizijos poky
lis Jaunimo centre. Pradžia 5 
v.v. Numatomi svečiai iš Lie
tuvos — „Panoramos" leidėjai. 

31 d., sekmadieni — Tra
dicinės Vėlinių iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
prie Steigėjų paminklo vykdo-
domos Kapų sklypų savininkų 
draugijos ir Bendruomenės 
pasauliečių komiteto, garbės 
sargyboje budint šauliams ir 
ramovėnams, gausiai dalyvau
jant lietuvių visuomenei, vyks 
12 vai. p.p. Religinę dalį at
liekant kunigui ir pasaulie
čiams bus prisimenami ir pa
gerbiami visi mūsų tautos 
mirusieji. 

— „Raganų pietūs" ir prog
rama, 12 vai. PLC, Lemonte. 
Rengia „Vaiko vartai į moks
lą" būrelis. 

LAPKRIČIO MĖN. 
4 d., ketvirtadieni — Za

rasų klubo metinis narių susi
rinkimas šaulių namuose. 

5 d., penktadienį — Jauni
mo centro didž. salėje 7:30 v.v. 
koncertuoja Vilniaus Styginių 
kvartetas, skambina pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

— Z. Kazėno plakatų paro
da Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre. 

6 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus užbaigi
mo pokylis Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

7 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai, šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas Jauni
mo centre. 

— Kamerinės muzikos po
pietė. Griežia Vilniaus Stygi
nis kvartetas, skambina pia
nistai Sonata Zubovienė ir 
Rokas Zubovas. 1 val.p.p. Lie
tuvių Dailės muziejuje, PLC 
Lemonte. 

13 d-, šeštadieni — „Lie
tuvių balso" laikraščio metinė 
vakarienė 5 v.v. „Mabenka" 
restorane. 

14 d„ sekmadieni — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

— LB Kultūros Tarybos pre
mijų įteikimo šventė Jaunimo 
centre. 

— Madų paroda, PLC, Le
monte. 

19 d., penktadienį — A. 
Kezio spalvotos fotografijos 
paroda Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

20 d„ šeštadieni — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

21 d., sekmadienį — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė". 

— Prezidento Smetonos su
kakčių minėjimas PLC, Le
monte. 

28 d., sekmadienį 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 2 d., ketvirtadienis 

GRUODŽIO MĖN. 

Šam-
„Lietu-

3 d., penktadienį 
pano vakaras. Rengia 
vos Vaikų viltis". 

— Z. Drungelienes persona
linė paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

4 ir 5 d., savaitgalį — 
Prieškalėdinė mugė PLC, Le
monte. 

5 d., sekmadienį — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

— Don Varnas JAV karių 
veteranų posto ir pagalbinio 
moterų vieneto pokylis 1 vai. 
p.p. Camelot restorane, 8624 
VVest 95 St., Hickory Hills. 

— Jaunimo centro metinė 
vakarienė. 3 vai. šv. Mišios. 4 
vai. — programa ir iškilminga 
vakarienė. 

11 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras 6:30 v.v. „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Sociali
nių reikalų taryba. 

12 d., sekmadienį — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

— Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte, vyks misi
jos choro tradicinis kalėdinis 
koncertas. 

17 d., penktadienį — Ka
lėdinių kompozicijų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

19 d., sekmadienį — PLC 
Kūčios Lemonte. 

31 d., penktadienį — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

— Naujųjų metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos Naujųjų 
metų sutikimas Jaunimo cen
tre, Čikagoje. 

2000 METAI 

SAUSIO MĖN. 

16 d., sekmadienį — Pa
bendravimas su Brone Nai
niene, 12 vai. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Ruošia 
komitetas. 

23 d., sekmadienį — Klai
pėdos dienos iškilminga me
tinė jūros skautų ir skaučių 
sueiga PLC, Lemonte. 

VASARIO MĖN. 

13 d., sekmadienį — Va
lentino dienos proga dainų ir 

į į *TA«AIUANC« 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No orte makes round-

trip travel to Lithuania 

easierand moce convenient 

thao SAS. From Chtcago, we 

offer daJly servtce to VHnlus w»th 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gtes you a nHaxed mom-

mg antai for business or pieasure. 

When you're ready to retum, youll 

enjoy sams-day travel back to 

Chtcago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy CJass, you can be 

sure our service will be vvortd-class. 

and w* alta* you to amVe rested and 

refreshed - aN for a reasonable fare. 

Find out what a wortd of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

ny*# 
S K M 6 
S K 7 M 
S K M 3 
S K M 3 

P F B H I 

CMcjgo 
StoLfctalm 
V%*a 
Copertagfn 

% 
KMMMM 
V%*1S 
CopcntapHi 
CMcago 

4 3 0 pm 
9 2 0 » m * l 
1245 pm 
340 pm 

Tknt AfTtvsf Ttan# 
?40 jm* l 
K»0am+I 
2:15 pm 
5:40 pm 

arijų apie meilę popiete. Dai
nuoja sopranas Angel Petro, 
fortepijonu skambina Rokas 
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

KOVO MĖN. 

5 d., sekmadienį — 
Skautų ir skaučių tradicine 
Kaziuko mugė Jaunimo cen
tre. 

26 d., sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

BALANDŽIO MĖN. 
2 d., sekmadienį — „Laiš

kai lietuviams" 50 metų Jubi
liejinė šventė Jaunimo centre. 

— Th.Dubois „Septyni Kris
taus žodžiai" —jungtinis cho
ro, solistų ir orkestro koncer
tas vyks Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. 

9 d., sekmadienį — Teat
ro spektaklis Jaunimo centre. 
Globoja LB Kultūros taryba. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje. PLC, Le
monte. 

GEGUŽĖS MĖN. 
7 d., sekmadienį — G. 

Verdi operos „La Traviata" 
pastatymą Morton mokyklos 
auditorijoje rengia Čikagos 
Lietuvių opera. Pradžia 3 v. 
p.p. 

14 d., sekmadienį — Po-
operinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

21 d., sekmadienį — „Poe
zijos diena" Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Koncertas fortepijonui 
keturiomis rankomis. Skambi
na Sonata ir Rokas Zubovai. 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

Draugo fondo garbes nariui 

A. t A. 
dr. JUOZUI PLIKAIČIUI 

iškeliavus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame jo 
žmonai BARBARAI, Draugo fondo garbės narei, 
dukrelėms TERESEI, KRISTINAI ir REGINAI bei 
jų šeimoms. 

Draugo fondo direktorių taryba 

A. t A. 
VINCUI MAMAIČIUI 

ilgamečiui Sunny Hills lietuviškų pamaldų 
vargonininkui ir choro vedėjui mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai OLGAI, dukteriai 
JUDITAI, jo broliui JUOZUI ir šeimai Lietuvoje. 

JAV LB Sunny Hills apylinkė 

L i t h u a n i a n M e r c y Lif t dabar pr i ima 
rezervaci jas į š ių metų l ė š ų telkimo pokyli 
„ S t e b u k l ų k e l i o n ė " r u g s ė j o 25 d. Yvet te 
Wintergarden restorane, miesto centre. 

LML nuoširdžia i dėkoja šiems rėmėjams, 
k u r i e g r ą ž i n o j ų k v i e t i m o atsakymus su 
dosniomis aukomis. 

$150 - dr. V. Dubinskas, Chicago, IL, Charles ir Elona 
Haskell, Chicago, IL, dr. Vidyasagar ir dr. Nagamani 
Dharmapuri , Oak Brook, IL. 

$100 - Donatas ir Indrė Tijūnėlis, Buffalo Grove, IL, 
Harry ir Sonia Tomaras, Chicago, IL, Joan K. Oksas, 
Oak Lawn, IL, Stasys ir Dalia Strasius, Ann Arbor, MI, 
Vytas Memenąs, Riverside, IL. 

$50 - Vitas ir Linda Kazragys, Whiting, IN, Vitas ir 
J ū n n a Rugienius, Livonia, MI, Arūnas Vasys, Aurora, 
IL, Birutė Kožica, Daytona Beach, FL, Marius ir Eglė 
Laniauskas , Richmond Hts. , OH, dr. A. L. Čepulis, 
Willoughby Hills, OH, R. Jagminas , Bridgewater, MA, 
Ray Grigaliūnas, Forest Park, IL, Daina Kojelis, Villa 
P a r k , IL , J a n i n a P o š k u s , O a k Lawn, IL, Pe te r 
Griganavičius, Darien, IL, Ina Sekas, La Crescenta, CA, 
Audra Deveikis, Rancho Palos Verde, CA. 

$25 - Robert D. Misch, Arlington Hts., IL, Edmund Olis, 
Rocherster Hls., MI, A. Pauline Krukonis, Sudbury, MA, 
Irene Wehbring, Hilton, NY, Leokadija Pačkauskas, 
Leland, NC, Mrs. Michael Narekiewicz, Maynard, MA, 
E. Dailyda, NY, Romualdas Kriaučiūnas. Lansing, MI, 
Genie Juodikis, Chicago Ridge, IL. 

$20 - Jadvyga Tamasevičius, Chicago, IL, Elizabeth 
W i s n e s k a s , S a n Gabr i e l , CA, Bernice Balaishis, 
Flossmoor, IL, Teodora Zai lskas, Cicero, IL, Elena 
Galėnienė, Chicago, IL. 

$15 ir maž iau - Jeffir Jū ra tė Harnson, Edmonds, WA, 
Marija Kuprys, Cicero, IL, Hedwig Povilaitis, Omaha, 
NE, Stanley Darzinskis, Ponce Inlet, FL. 

http://www.flysas.com


DRAUGAS. 1999 m, rugsėjo 2 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Savo dabartinius ir būsi
muosius skaitytojus ..Drau
gas" kviečia į sukaktuvinę 
šventę, kuri vyks rugsėjo 26 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 
Užsisakykite stalus - tai gali
te padaryti administracijoje 
darbo valandomis. 

Santaros-Šviesos suva
žiavime, kuris vyks rugsėjo 
9-12 d. Pasaulio lietuvių cent
re. Zenonas Rekašius skaitys 
paskaitą „Kodėl Lietuva 1941 
metais netapo III Reicho sate
litu0" 

» 
Čikagos LB teatro prem

jera įvyks rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. Premjeroje daly
vaus Lietuvos Respublikos 
Kultūros viceministre Ina 
Marčiulionytė. Bilietus \ tea
tro spektaklį nuo rugpjūčio 16 
d. bus galima įsigyti „Sekly
čioje"7. 

Waukegan/Lake County 
JAV LB apylinkes valdybą 
sudaro: Dainius Skripkauskas 
s pirm.1'. Rūta J?acevičienė (vi-
cepirm.\ Inga Čimelienė (vice-
pirm.), Algimantas Birgiolas 
Ivicepirm.), Vaidas Aksami-
tauskas (sekretorius) ir Ele
na Skališiene uždininke). Val
dyba kviečia svečius į bend
ruomenės ruošiamą tradicinį 
rudens pokylį, kuris vyks spa
lio 16 d. Kildeer miestelyje (Il
linois). Programoje - V. Svabo 
muzika ir šokiai. Norėdami 
užsisakyti vietas, skambinkite 
Elenai Skališienei tel. 847-
623-7927. 

,GELEŽINIO VILKO" VAIKAI 

Pirmadienis, rugsėjo 6 d., 
yra valstybinė JAV švente. 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs, 
todėl antradienio, rugsėjo 7 d., 
dienraštis nebus išleistas. 
„Draugo" pirmasis poatostoginis 
šeštadieninis priedas išlei
džiamas šį šeštadienį, rugsėjo 
4 d. 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdybos narių 
pareigos ir sudėtis šiek tiek 
pasikeitė. Birute A. Vindašie-
nė yra pirmininkė, Nijolė Gri
galiūnienė - sekretorė, Stasė 
Korres - iždininkė; vicepirmi
ninkai: Paulius Guobužis -
sporto reikalams, Aldona Pa
vilioniene - švietimo reika
lams. Kurtas Vėlius - kultū
riniams reikalams, Irena M. 
Kirkuvienė ir Žibutė Žiups-
nienė rūpinsis specialiaisiais 
reikalais. 

„Tėviškės kapela", vado
vaujama Stasės Jagminienės, 
linksmins Pasaulio lietuvių 
centro vasaros sezono užbaigi
mo gegužinės dalyvius. Gegu
žine vyks rugsėjo 5 d., sekma
dienį, 12 vai. Jūsų lauks Aldo
nos Šoliūnienės skanus, sotus 
maistas, linksmos, malonios 
patarnautojos. Troškulį nu
malšinti padės Arūnas ir jo at
gaivos baras. Trauksime lote
rijos bilietus - sužinosite, kas 
tie mūsų laimingieji. PLC ren
ginių komitetas kviečia atvyk
ti ir padraugauti gražiame 
centro sodelio prieglobstyje. 

Netrukus Maironio lituanis
tinė mokykla Lemonte vėl at
vers savo duris, ir Pasaulio 
lietuvių centro koridoriuose 
skambės jaunųjų lietuvaičių 
balsai. Savo veiklą pratęs ir 
istorijos būrelis „Geležinis vil
kas", suburtas istorijos moky
tojos Gražinos Sturonienės. 
„Draugo" skaitytojus norėčiau 
supažindinti su šia neblėstan
čios energijos mokytoja, kuri 
savo ryžtu, žiniomis ir meile 
istorijai bei Lietuvai kasmet į 
„Geležinio vilko" susirinkimus 
patraukia vis daugiau moks
leivių. 

— Kada pa ju to te , kad vai
kai t rokš ta d a u g i a u žinių 
apie Lietuvą ir k a s sugal
vojo jūsų bū re l iu i toki var
dą? 

— Visų pirma, nesiliauju 
dėkojusi likimui, kad šiame 
gyvenime man teko patirti 
neeilinius įvykius savo Tėvy
nėje. Patirti Lietuvos kančias, 
ašaras, skausmą, prisikėlimą 
ir pergalę prieš nebūtį. Visada 
jutau pareigą grąžinti skolą 
tiems, kurie drąsiai pasiauko
jo dėl savo tėvynės. Tai jų at
minimui aš pasižadėjau ne
pailstamai dirbti ir vesti jau
nimą lietuvybės keliais. 

Mintis suburti ratelį kilo 
1994 m., kai pajutau, kad mo
kiniai nori gauti daugiau žinių 
apie Lietuvą, negu aš jiems 
galiu suteikti pamokų metu. 
Juos pradėjo dominti viskas, 
kas vyksta Lietuvoje. Dažnai 
jie dalindavosi mintimis su 
manimi, nes angliškose mo
kyklose drąsiai gindavo savo 
protėvių žemės vardą. Pamo
kų metu kartais kildavo „karš
tos diskusijos", nes kiekvienas 
mokinys norėdavo pareikšti 
savo nuomonę. Būdavo taip, 
kad aš gėrėdavausi jų pasisa
kymais ir džiaugdavausi, ste
bėdama jų užsidegimą ir pat
riotizmą. Taip pradėjau „sukti 
ratą", kurio nenustojau sukti 
iki šiol. Mūsų jaunimas yra 
puikus, ir aš dažnai jiems kar
toju, kad jie yra mūsų ateitis. 

Rateliui vardą išrinko ir už 
jį balsavo patys būrelio nariai. 
Legendos sapno išaiškinimą 

..Draugo* gegužines padėjėjai ir svečiai 
Vaitkute. 

Algimantas Kezys ir Karilė 

Ar žinote, kad „Chicago Ar-
chitecture Foundation" '224 S. 
Michigan) ruošia ekskursijas 
po miestą? Ekskursija ..Pir
mieji dangoraižiai" rengiama 
kasdien 10 vai.r., šeštadie
niais 10 ir 2:30 vai.p.p.: eks
kursija „Modern and Beyond" 
'apie dangoraižius, pastatytus 
po 1940 m.; - kasdien 1:30 
vai.p.p., šeštadieniais 11 ir 
1:30 vai.p.p. 'rinktis 224 S. 
Michigan gatvėje; kaina - 10 
dol.. už abi ekskursijas - 15 
dol.. studentams ir pensinin
kams - 7 dol.: ekskursijų 
trukmė - 2 vai.). Ekskursija 
po šiaurine Michigan gatvės 
dalį vyksta penktadieniais-
pirmadieniais 11:30 vai.r., 
ekskursija ..Streeterville" 
(apie XX a. architektūrą) vyk
sta penktadieniais-pirmadie-
niais 2 vai.p.p. 'rinktis prie 
John Hancock pastato, 875 N. 
Michigan: kaina - 8 dol.. už 
abi ekskursijas - 12 dol.. stu
dentams ir pensininkams - 7 
dol.. ekskursijų trukme - puse 
vai.). 

Po Čikagą taip pat rengia
mos ekskursijos autobusu. 
Ekskursija „Pagrindiniai Či

kagos architektūros bruožai" 
vyksta šeštadieniais 9:30 vai. 
r. (25 dol., tel. 312-922-3432, 
ext. 240). Architekto Frank 
Lloyd VVright pastatytų namų 
Oak Parke apžiūrėjimas -
penktadieniais 9:30 vai.r. (iki 
rugpjūčio 27d.; 35 dol., rinktis 
prie Hancock Center, 875 N. 
Michigan). Daugiau apie eks
kursijas galite sužinoti, aplan
kę „Interneto" puslapį 

www.architecture.org 
arba paskambinę tel. 312-

922-3432. 

Festivaliai 
Šiandien Čikagos Grand 

Parke Jackson ir Columbus 
gatvės) prasideda Čikagos 
džiazo festivalis. Jis tęsis iki 
sekmadienio ir klausytojams 
pateiks įvairiausios pakraipos 
džiazo muzikos. Pasirodys Lo
tynų Amerikos džiazo atlikė
jas Danilo Perez. Asian Ame
rican Jazz Orkestrą, Count 
Basie repertuarą atliekanti 
grupe, nenuilstantis džiazo 
muzikantas Chick Corea ir ki
ti. Ketvirtadienį ir penktadie
nį koncertai prasideda 6 vai. 
v., šeštadieni ir sekmadienį -
1 val.p.p. 

prisitaikome sau — štai sto
vime mes, lietuvių jaunimas, 
ir mes skleisime garsą apie 
Lietuvą per visą pasaulį... 

Iš pradžių rateyje buvo 20 
narių, tačiau kaendoriaus la
pams krintant, ratelis keitė 
savo veidą, o narių skaičius 
išaugo iki 55. Tėveliai parei
gingai atveždavo mokinius va
landa anksčiau nei prasideda 
pamokos mokykloje. Įsteigėme 
ratelio valdybą, kurią sudaro 
pirmininkai, jo pavaduotojai, 
dvi sekretorės ir fotografas. 

— Paminėkite svečius, 
kur ie lankėsi „Geležinio 
vilko" susirinkimuose, ko
k ias t emas esate aptarę , 
kur ie susitikimai labiau 
įs tr igo atmintyje? 

— Pirmasis mūsų svečias 
buvo kun. Antanas Saulaitis, 
palaiminęs mūi>u užsimotus 
darbus, idėjas ir padrąsinęs 
nepavargti darbu kelyje. Mū
sų svečias buvo Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Bronius Nai
nys. Du kartus pas mus lan
kėsi Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, tuomet net ne
galvojęs siekti šio posto. 

Pas mus svečiavosi atsargos 
pulkininkas — leitenantas 
Antanas Navaitis, papasako
jęs apie rusų okupaciją ir Gu
lago lageryje praleistus metus. 
Vytautas Narutis supažindino 
mokinius su Mokslo simpoziu
mu, vykusiu Čikagoje. Dr. Ar
vydas Žygas aptarė lietuvių 
tradicijas, kalendorines šven
tes, o antrą kartą pas mus ap
silankęs, kalbėjo apie šeimos 
padėtį ir problemas Lietuvoje. 
Lietuvos gyventojo genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro di
rektorė Dalia Kuodytė papasa
kojo apie centro < eiklą. Lietu
vos švietimo viceministre Gra
žina Paliokien? pasidalino 
mintimis apie mokyklas ir 
vaikų globos įstaigas. Antanas 
Dundzila mums kalbėjo apie 
Lietuvos partizanus. Advoka
tas Povilas Žumbakis priminė 
primirštą Sime Kudirkos žyg
darbį. 

Ratelyje yra apsilankęs Ge
diminas Kazėnas, kun. R. Gu-

Būrelio „Geležinis vilkas" nariai su 
būrelio vadovė Gražina Sturonienė. 
delis, aktorė Audrė Budrytė, 
Seimo narys Algirdas Patac
kas, pretendentas į Lietuvos 
prezidentus Vaidotas Žukas. 

Klausiate, kurie svečiai liko 
atmintyje? Tie, kurie paliko 
ratelio narių širdyse meilę 
Lietuvai, sustiprino viltį ge
resne ateitimi. Žinau, kad 
moksleiviai įsivaizduoja Lie
tuvą vieningą, laisvą, stiprią 
ir garbingą. 

— Esate surengę net ir 
kelias išvykas? 

— Negalėdami pasikviesti 
a.a. dr. Vandos Sruogienės, 
1996 m. patys nuvykome jos 
aplankyti į „Senelių vilą". Mū
sų istorijos vadovėlio autorė 
buvo maloniai nustebusi ir 
džiaugėsi, matydama „tokį di
delį skaičių skirtingo amžiaus 
mokinių, kurie pamilo Lietu
vos istoriją". Esame aplankę 
Balzeko muziejų, kurio ekspo
zicija apžvelgia Lietuvos isto
rijos eigą, o įdomūs ekspona
tai dažnai kalba vaizdžiau, nei 
parašyti žodžiai knygose. 

— Ar „Geležinio vilko" 
veikla yra žinoma už mo
kyklos r ibų? 

— „Geležinis vilkas" yra tik
rai žinomas už Maironio mo
kyklos ribų. Siuntėme sveiki
nimus Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui. Faksu kvie
čiame svečius iš Lietuvos. 
Taip pat susirašinėjame su 
mus aplankiusiais svečiais. 

viešnia - Lietuvos švietimo viceministre Gražina Paliokiene. Dešinėje -

Advokatas Povilas Žumbakis, 
pabendravęs su moksleiviais, 
pateikė jiems užduotį — pasi
kalbėti su tėveliais ar sene
liais ir užrašyti jų prisimini
mus apie Simą Kudirką. Visus 
mokinių darbus išsiunčiau Po
vilui Zumbakiui, kuris kiek
vienam individualiai atsiuntė 
padėkos laiškus. 

Ratelio nariai dalyvauja Lie
tuvių Bendruomenės rengi
niuose. 1998 m. minint Vasa
rio 16-ąją Lemonto Lietuvių 
Bendruomenės šventiniame 
minėjime atlikome vaidinimėlį 
„Mūsų Lietuva". Po šių metų 
Nepriklausomybės' minėjimo 
ratelio nariai nešė trispalvę, 
mūsų tautos pasididžiavimą, 
ir dalyvavo šv. Mišiose Pal. 
Jurgio Matulaičio parapijos 
bažnyčioje. 

— Kokią, jūsų manymu, 
įtaka moksleiviams daro 
jūsų būrelio veikla? 

— Ratelis — tai gyvų rankų 
grandinė, kuri taip, kaip ir 
Baltijos kelias, jungia išeivijos 
jaunimą su Lietuva, su jos 
rūpesčiais ir džiaugsmais. 

Mūsų susirinkimuose moks
leiviai jaučiasi ir bendrauja ki
taip, nei pamokų metu. Čia jie 
nėra mokiniai, sėdintys mo
kyklos suole. Ir nėra mokyto
jos vedami „už rankutės". Jie 
yra lygūs pašnekovai, daly
vauja diskusijose, drąsiai pa
sako savo nuomonę. Susiti

kimuose su būrelio svečiais jie 
įgauna žinių nesimokydami, 
tiesiog dalyvaudami ir kalbė
damiesi. 

Į ratelį dažnai užklysta buvę 
nariai, kurie save laiko ne bu
vusiais, o esamais. Nors toli
mesni mokslai išblaško juos, 
tačiau kartais jie suranda lai
ko apsilankyti susirinkimuo
se. Tad net jiems nedalyvau
jant, jaučiu jų dvasią šalia sa
vęs. Be to, kiekvienais metais 
keletas abiturientų parašo 
straipsnelius apie būrelyje ap
silankiusius svečius į lietuvių 
spaudą ir mokyklos „Met
raštį". 

Pavasarį „Geležinio vilko" 
nariai pasipuošė gražiais savo 
sukurtais marškinėliais su 
„Geležinio vilko" emblema ir 
gilios minties užrašu — „Kas 
nežino istorijos, yra pasmerk
tas likimo". Moksleiviai pasi
didžiuodami juos nešioja, nes 
tai yra jų idėja, tai yra jų „Ge
ležinis vilkas". Visa tai maty
dama, džiaugiuosi, kad „už
suktas ratelis" sukasi visu 
tempu, o įdėtas darbas duoda 
gražių vaisių. Tikiu, kad atei
tyje šie vaikai atstovaus Lie
tuvai ir dalyvaus Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. O aš 
tuomet galėsiu tarti — tai 
„Geležinio vilko" vaikai... 

Kalbėjosi 
Rūta Kuncienė 

APIE JERONIMO ŠALČIUNO VIEŠNAGĘ 
Rugpjūčio 3 d. į JAV atvy

kęs, dabar Marijampolėje gy
venantis lietuviškųjų organi
zacijų veikėjas, spaudos ben
dradarbis ir poezijos gerbėjas 
Jeronimas Šalčiūnas, aplankė 
kai kuriuos lietuvių telkinius 
Šiaurės Amerikoje, o taip pat 
atvažiavęs paviešėti ir į Čika
gą. Čia jis išbuvo beveik savai
tę laiko ir spėjo užsukti į 
„Draugo" dienraščio redakci
ją, Marijonų vienuolyną, lan
kėsi pas seseles kazimierietes. 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte ir kitose svarbesnėse 
vietose. 

Čikagoje gyvenantys kybar-
tiečiai (svečias yra lankęs ir 
baigęs Kybartų gimnaziją) su
rengė J. Šalčiūnui pagerbimo 
vakarienę „Seklyčios" patal
pose rugpjūčio 15 d. Čia atsi
lankė ne vien kybartiečiai. bet 
ir marijampoliečiai bei kitų 
vietovių tautiečiai, kurie no
rėjo atnaujinti pažintį su šiuo 
žinomu katalikiškų organiza
cijų veikėju bei patriotines, re
liginės poezijos kūrėju. 

Pobūvyje, kurį vedė svečio 
mokyklos dienų Kybartuose 
draugas Edvardas Šulaitis, J. 
Šalčiūnas perskaitė eilėraščių 
iš abiejų savo eilėraščių knygų 
— „Žodžiai nuo Nemuno" ir 
„Vaikystės takeliais". Pabai
goje poetas taip pat jausmin
gai padeklamavo ir savo naujų 
kūrinių, gimusių jau keliones 
metu Amerikoje. Vieno iš jų, 
pavadinto ,,0 Kybartai!", pra
džia skambėjo taip: „O Kybar
tai. Kybartai /O mieli, dideli/ J 
gyvenimą vartai/ mūs klajonių 
kely/ Pro jus *- atlapus — 

ėjom/ Ne, gai skridom skris
t e / Nors ir pamatus dejom/ 
Ten, Lieponos krante". 

J. Šalčiūnas papasakojo apie 
Kybartus bei Marijampolę, o 
susirinkusieji turėjo jam klau
simų a r kitok:u pastabų. Čia 
kalbėjo viena iš susitikimo 
rengėjų Elena Roženienė. Ma
rijampolėje gimnaziją baigęs 
dr. Petras Kisielius, Aldona 
Maztienė ir kiti. Pobūvyje da
lyvavo ir svečio mokslo drau
gas iš Kybartu laikų Viktoras 
Kučas (buvęs Kučiauskas) su 
žmona Regina, žemaičių poe
tas Apolinaras 3agdonas, Ma
rija Smilgaitė ir kt. 

Beje, J. Šalt:anas savo vieš
nagės Š. Ame-:koje metu atš
ventė savo 7I-jį gimtadienį, 

nes jis yra gimęs 1928. rugpjū
čio 6 d. Virbalyje. Ten baigęs 
šešių skyrių mokyklą, 1941 m. 
rudenį jis įstojo į Kybartų 
gimnaziją, ją baigęs 1948 m. 
studijavo Vilniaus Pedagogi
niame institute, kurį dėl 
rimtesnių susirgimų užbaigė 
tik 195? m. Pedagoginį darbą 
jis dirbo 32 metus: ilgiausiai 
mokytojavo Kybartuose, kur 
dėstė anglų kalbą. 

Jeronimo du broliai pasi
traukė į Vakarus ir pasiekė 
Amerikos krantus. Iš jų vie
nas — Vincas dar tebegyve
na Floridoje, o kitas — Anta
nas jau ilsisi Resurection ka
pinėse Philadelphijoje. Iš Či
kagos Jeronimas kaip tik iš
vyko į Floridą aplankyti savo 
brolio Vinco, po to grįš atgal į 
Marijampolę. E. Š. 

Draugo knygynėlyje 
Čikagos Newberry biblio

tekoje saugomos lituanistinės 
knygos daugeliui buvo tikras 
atradimas. Giedros ir Gied
riaus Subačių sukataloguoti 
92 leidiniai - lietuvių kalbos 
gramatikos, žodynai, giesmy
nai - buvo pavadinti „Čika
gos Newberry bibliotekos litu
anistinių ir prūsistinių knygų 
katalogu iki 1882 metų". Jame 

atskleistos dvi nežinomos kny
gos - A. F. Šimelpenigio 1751 
m. giesmynas bei kartu su juo 
įrišta D. Kleino maldų knyga. 
Pasirodo, dar 1901 m. privati 
Čikagos Newberry biblioteka 
Londone įsigijo kolekcininko, 
Napoleono I sūnėno Lous-Lu-
cien Bonaparte knygų rinkinį, 
kuriame buvo ir daug lituanis
tinių dalykų. Naująjį katalogą 
galite įsigyti „Draugo" kny
gynėlyje, jo kaina - 9 dol., su 
persiuntimu - 12.95 dol. 

Svečias iš M.ir: 
rengėjais Edvar 
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S.ili :u;i;is dešinėje' k.irtu su vakaro 
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• Partizanų šalpai au
kojo: $200 Rimantas Sidrys; 
$100 Algis ir Angelė Bliūdžiai 
prisiminimui a. a. Vinco Ma-
maičio. Užuojauta Olgai ir Ditai 
Mamaičiams. Romas ir Rita 
Penčylai prisiminimui a. a. Jad
vygos Stravinskienės. Birute 
Razminienė aukojo $20 (anks
čiau $170). Lietuvos Par
tizanų globos fondo valdyba 
dėkoja aukotojams, o mirusių 
šeimų nariams reiškia nuo
širdžią užuojautą. 

• Lietuvos Dukterų drau-
gija maloniai kviečia \ jų 
rengiamą „Rudens pokyli" 
šeštadienį, spalio 2 d., 6 vai. 
vakaro Jaunimo eentre . 
Gerą nuotaiką kels linksmų 
dainų programa, gausus laimi
kiai, puikios vaišės ir svajinga 
šokių muzika. Bilietus galima 
įsigyti draugijos būstinėje 2736 
W. 71" Str., Chicago, IL, tel. 
773-925-3211 kasdien nuolO 
iki 2 vai. Labai prašome fantų 
loterijai. Dalyvaudami prisi
dėsite prie lietuviškos labda
ros. %WB 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Pederal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja p. p. Slons-
kiams, kurie paskyrė suau
kotus $565 jų brangios dukters 
a. a. Renatos vardu. A. a. Rena
tos Slonskytės atminimą pa
gerbdami aukojo: J. ir B. Brie
džiai, J. Jarašienė, dr. J. Jak-
ševicienė, S. Jokubauskas, A. ir 
E. Kikilai, O. ir B. Kremeriai, 
K. Kubilienė, A. Lauraitis, A. 
Markelienė, P. ir G. Nariai, R. 
Raslavičienė, A. ir E. Rup-
kalviai, P. Sošienė, A. Stan
kevičius, J. ir O. Statkai, J. 
Strikienė, G. ir J. Stulpin, dr. 
J. ir J. Valaičiai, S. Vaišvilienė, 
A ir D. Vitkai, B. Žemaitienė, 
S. Žilevičius. MM 
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