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Pasirašytas kompensacijų už 
nekilnojamą turtą įstatymas

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė įstatymą dėl 
kompensacijų už valstybės iš
perkamą nekilnojamąjį turtą 
dydžio, nors ir išreiškė abejo
nę kai kuriomis nuostatomis.

Trečiadienį valstybės vado
vas kreipėsi į premjerą Gedi
miną Vagnorių, prašydamas, 
vykdant įstatymą, užtikrinti 
visų socialinių grupių siekius, 
pranešė prezidento spaudos 
tarnyba.

Birželio 16 d. Seimo priim
tas įstatymas reglamentuoja 
kompensacijų už valstybės iš
perkamąjį nekilnojamąjį tur
tą dydį, šaltinius, mokėjimo 
tvarką, sąlygas bei lengvatas. 
Įstatyme numatyta, kad atly
ginimo dydis apskaičiuojamas 
pagal vyriausybės patvirtintą 
metodiką.

V. Adamkaus nuomone, 
sprendžiant šį klausimą, vy
riausybė privalo užtikrinti,

Tęsiasi dingusio kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus paieška
Kaunas, liepos 2 d. (BNS) 

— Praėjus parai po kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus mįslin
go dingimo Kaune, neaptikta 
nei jo paties, nei vertingos jo 
kolekcįjos pėdsakų.

Pasak bylą tiriančios Kauno 
Vyriausiojo policijos komisa
riato Tardymo valdybos virši
ninko Stanislovo’ Liutkevi
čiaus, yra kelios Kunigo ir jo 
meno kolekcijos galimo pagro
bimo prielaidos, bet jus neko- 
mentuotinos, tačiau pagrindi
nės — siejamos su turtiniais 
motyvais.

Tardymo valdybos viršinin
kas neatmetė galimybės, kad 
kun. R. Mikutavičiaus kolekci
ja galėjo būti pagrobta užsie
nio mafijos užsakymu.

Lietuvos kolekcionieriai pa
prašė policijos, valstybės sau
gumo ir prokuratūros ,,akty
viai ieškoti” dingusio kunigo.

Liėtuvos kolekcininkų aso- 
ciacįja ketvirtadienį paskelbtu 
pareiškimu priekaištauja tei
sėsaugos institucijoms už lig
šiolinį „abejingumą privačių 
rinkinių grobimui”. „Jau ke
lintą kartą mūsų asociacijos 
nariai, po apiplėšimų netekę 
vertingų rinkinių, verčiami 
elgtis, tarsi būtų eilinio nuva
ryto automobilio savininkai — 
patys organizuoti savo kolek
cijos paiešką”, sakoma pareiš
kime.

Kolekcionieriai, dabar no
riai skolinantys savo kolekci
jas įvairioms parodoms, per
spėja, kad „šiandieninė krimi
nogeninė situacija gali priver
sti vėl slėpti šiuos turtus pog
rindyje”.

Dingusi 48 antikvarinių pa
veikslų ir statulėlių R. Miku
tavičiaus kolekcija įvairių 
žinovų vertinama nuo 2 iki 4 
JAV milijonų dolerių. Kolekci
ją kunigas buvo žadėjęs dova-

* Vyriausybė nutarė skir
ti 500,000 litu Šiaulių kate
dros bei laikinosios kurijos re
montui. Lėšos skirtos, atsi
žvelgus į Šiaulių vyskupo Eu
genijaus Bartulio prašymą, 
kuriame teigiama, kad dėl sta
tybos darbų prasto atlikimo 
žiemą peršąla laikinosios kuri
jos pastato sienos. Siekiant iš
taisyti šiuos trūkumus, būtina 
stogą perdengti čerpėmis, ap
šiltinti lauko sienas, uždengti 
vidinį įėjimą į pastatą, būtina 
atlikti katedros vidaus remon
tą. (BNS)

kad bus laikomasi ir šiame įs
tatyme, ir Piliečių nuosavybės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatyme nustatytų 
lygiavertiškumo bei socialinio 
teisingumo principų. Siekiant, 
kad įstatymo nuostatų įgyven
dinimas vyktų nesuprieši
nant visuomenės, valstybės 
institucijų su savivaldybėmis, 
prezidento nuomone, finan
savimas turi būti nustatytas 
valstybės biudžete.

Įstatyme numatyta, kad pi
niginės kompensacijos pir
miausia bus išmokamos už 
išperkamą žemę, mišką, van
dens telkinius. Tai turi būti 
padaryta iki 2006 m. rug
pjūčio pradžios. Kompensaci
jos už gyvenamuosius namus, 
jų dalis, butus bus išmokamos 
iki 2010 m. sausio 1 dienos.

Piliečiams už neišmokėtas 
piniginių kompensacijų su
mas bus skaičiuojamos palū
kanos.

noti Kauno miestui.
Vidaus reikalų ministras 

Stasys Šedbaras gana pesi
mistiškai vertina galimybes 
išaiškinti kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus dingimą. „Situa
cija neteikia labai didelių vil
čių”, sakė ministras ketvirta
dienį Seime, kalbėdamas vy
riausybės posėdyje. Pasak jo, 
tokią nuomonę lemia tai, kad 
įvykdytas „didelės vertės" api
plėšimas, be to, nėra įvykio 
liudininkų.

Žinoma, kad birželio 30- 
osios pavakare kunigas R. 
Mikutavičius buvo namuose, 
jis buvo susitaręs susitikti su 
antikvaru. Pasak S. Šedbaro, 
yra liudytojas, kuris liepos 1- 
osios naktį vidiniame namo 
kieme matė automobilį. Bylą 
tiriantys pareigūnai dabar 
aiškinasi, kas skambino kuni
gui, kam skambino jis pats.

Pasak S. Šedbaro, policija 
nežino tikslaus pavogtų verty
bių sąrašo, tačiau apie žino
mus meno kūrinius yra infor
muota policija, pasienio tarny
bos, „Interpol’as”.

Kodėl vilkinamas 
parlamentaro

teismas?
Vilnius, liepos 2 d. (Elta) 

— Seimo pirmininko pavaduo
tojas, Centro sąjungos pirmi
ninkas Romualdas Ozolas ti
kėjosi, kad atnaujintas parla
mentaro Audriaus Butkevi
čiaus teismo procesas bus 
skirtas jau tam tikroms iš
vadoms daryti. Tačiau matosi, 
pasak jo, kad tai yra vilkinimo 
procesas.

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje R.Ozolas sakė norįs 
paklausti, „ar proceso vilkini
mas ir atsisakymas pakeisti 
kardomąją priemonę nėra są
moningas žmogaus lėto naiki
nimo būdas?”.

Jo nuomone, su tokia rei
kalų padėtimi jokiu būdu ne
galima sutikti ir taikstytis.

Pasak R. Ozolo, gerai, kad 
šia byla susirūpino Lietuvos 
žmogaus teisių gynimo orga
nizacijos. „Norėtųsi paklausti, 
ką veikia įvairių tarptautinių 
žmogaus teisių ir laisvių gyni
mo organizacijų atstovai Lie
tuvoje? Atrodo, kad jiems se
niai buvo laikas pasidairyti po 
Lietuvos kalėjimus ir teismus 
ir ne vien tiktai A. Butkevi
čiaus atveju”, sakė R.Ozolas.
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Liepos 1 dieną Lietuvos Kultūros ministerija, atstovaujama ministro Sauliaus Šaltenio ir dienraStiB „Draugas”, 
atstovaujamas vyr. redaktorės Danutės Bindokienės, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria ministerįja 
įsipareigojo periodiškai teikti informaciją apie Lietuvoje vykstančius kultorinius renginius, kultūros gyvenimo 
naujoves, kasmet prenumeruoti „Draugą” ir pateikti jame spausdinamą informaciją atitinkamoms ministerijai 
pavaldžioms įstaigoms; be to — užprenumeruoti „Draugui” Lietuvoje leidžiamą laikraštį „Septynios meno die
nos”. „Draugas” įsipareigojo, remiantis KultOros ministerijos pateiktomis žiniomis, informuoti savo skaitytojus 
apie Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Sutartis galios 3 metus, ji gali boti pakeista, papildyta arba nutraukta šalių 
susitarimu.

Jono Kuprio nuotr.: Sutarties pasirašyme dalyvavę (iš kairės) Kultūros ministerijos tarptautinio bendra
darbiavimo skyriaus vadovė Vida Pabarškaitė, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, 
„Draugo" vyriausioji redaktorė Danutė Bindokienė ir kultūros ministras Saulius Šaltenis.

Privatizavimo lėšos papildys 
valstybės valiutos atsargas

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — 
Anot premjero Gedimino Vag
noriaus, jau šį mėnesį už „Lie
tuvos telekomą” gauti maž
daug 500 mln. JAV dolerių, 
kurie papildys Lietuvos tarp
tautines valiutos atsargas, ku
rios birželio pradžioje buvo be
veik 1.2 mlrd. dolerių.

Indėlių atstatymui bus skir
ta du trečdaliai iš privatizavi
mo gautų lėšų. Iš „Lietuvos 
telekomo” sandorio tam bus 
skirta 1.4 mlrd. litų, tačiau 
pasak vyriausybės vadovo, tai 
nereiškia, kad tokia suma pa
didės vartojimas ar pinigų 
masė.

G. Vagnorius teigė, kad 
indėlių atstatymas vyks pa
mažu, o į vartojimo rinką ki
tais metais pateks tik apie 
140-150 mln. litų.

Premjeras pranešė, kad vy
riausybė, prieš „atšildydama 
sąskaitas”, priims taupymo 
skatinimo programą, kuri ska
tins žmones kaupti, o ne nau
doti indėlius. Gyventojams, 
kurie ilgesnį laiką nenaudos 
indėlių, bus mokamos keliais 
procentais didesnės palūka
nos.

Prezidento namo remonto 
finansavime pažeidimų nėra

Vilnius, liepos 1 d. (Elta) 
— Valstybės kontrolė nerado 
pažeidimų skiriant ir naudo
jant lėšas prezidento gyvena
mojo namo prestižiniame Vil
niaus Turniškių rajone re
montui.

Birželio 10 d. Valdas Adam
kus, atsižvelgdamas į spau
doje pasirodžiusius rašinius 
apie tai, kad valstybės va
dovo rezidencijai remontuoti 
skirta 2.4 mln. litų, paprašė 
Valstybės kontrolės patikrinti 
lėšų sąmatos pagrįstumą bei 
jų panaudojimo teisėtumą.

„Pastato rekonstrukcijos 
projektinė dokumentacija pa
rengta pagal šiuo metu galio
jančių normatyvinių doku
mentų reikalavimus ir spe
cifinę pastato paskirtį, remon
to darbų projektas komplek
siškai suderintas su atitin
kamomis tarnybomis, atlikta 
projekto valstybinė ekspertizė, 
visi sąmatiniai skaičiavimai

Šiais metais vyriausybė ke
tina atstatyti maždaug pusę 
visų indėlių, tačiau naudotis 
pinigais žmonės galės tik nuo 
kitų metų. Palūkanos bus 
pradėtos skaičiuoti jau šiemet, 
o kitąmet ir vėliau jos bus di
dinamos tiems, kas indėlius 
laikys banke.

Kuriasi nepriklausoma 
ekonomikos žinovų grupė

Vilnius, birželio 30 d. 
(Elta) — Žinomi ekonomistai, 
mokslininkai, verslininkai ke
tina įkurti Nepriklausomą 
ekonominės strategijos eks
pertų grupę.

Viena iš šios idėjos autorių, 
Seimo narė, profesorė Kazi
miera Prunskienė sakė, kad ši 
grupė sutelktų ekonomikos, fi
nansų, vadybos specialistus — 
profesionalus, dirbančius mok
slo, verslo, konsultacijų srity
se, politinėse institucijose. Jie 
svarstytų aktualius ekonomi
nės strategijos klausimus, 
teiktų pasiūlymus valdžios 
institucijoms.

Pasak K. Prunskienės, 
ekonominės strategijos žino-

atlikti laikantis nustatytos 
tvarkos bei normatyvų, o re
konstravimo darbams skirtos 
lėšos naudojamos pagal pa
skirtį, nepažeidžiant galio
jančių norminių aktų”, sako
ma Valstybės kontrolės iš
vadoje.

Pabrėžiama, kad pagal vy
riausybės nuostatą, projekta
vimo, statybos ir remonto dar
bams taikomos rinkos kainos, 
nustatytos atsižvelgiant į tech
ninius sprendimus, darbų są
lygas bei statytojo arba už
sakovo reikalavimus.

Atkreiptas dėmesys, kad 
Specialiosios paskirties akcinė 
komunalinių paslaugų ben
drovė kartu su prezidentūra, 
kuri yra rezidencijos rekon
strukcijos užsakovė, turi sku
bos tvarka spręsti šiuolaikinių 
reikalavimų neatitinkančių ben
drų Turniškių lauko inži
nerinių tinklų statybos klausi- 
simą.

Indėliai bus atstatomi Lietu
vos taupomajame banke.

Dalį privatizavimo fondo 
lėšų vyriausybė ketina panau
doti mokyklų ir ligoninių sut
varkymui. Pirmiausia, pasak 
G. Vagnoriaus, numatoma iki 
europinio lygio sutvarkyti dvi 
respublikines ligonines — 
Santariškių ir Kauno klinikas, 
vėliau — kai kurias apskričių 
ligonines.

vai konsultuotų įstatymų pro
jektų rengirųą, veikiančių įs
tatymų, vyriausybės nutari
mų, kitų teisės aktų tobulini
mą. Jie informuotų ir šviestų 
visuomenę dėl Lietuvos pilie
čių ir valstybės siekius atitin
kančių problemų sprendimo 
krypčių ir būdų, tiesiogiai ne
sikišdami į partijų tarpusavio 
konkurenciją.

Pirmajame Nepriklausomos 
ekonominės strategijos eks
pertų grupės susirinkime da
lyvavo per 20 mokslo, verslo 
atstovų, nepriklausomų kon
sultantų ir specialistų.

Tai — Kauno technologijos 
universiteto mokslininkų gru
pė: profesioriai Bronius Mar- 
tinkus, Povilas Vanagas, Bro
nius Neverauskas, Pranas Mi
lius. Susirinkime dalyvavo 
ekonomistai ekspertai bei ver
slo atstovai: Margarita Star
kevičiūtė, Saulius Pečiulis, 
Laima Mogenienė, Rytis Ja
kaitis, Artūras Kapitonovas, 
Zenonas Kaminskas bei Seimo 
nariai — ekonomistai Kazi
miera Prunskienė, Kęstutis 
Glaveckas, Jūratė Matekonie- 
nė, Algirdas Butkevičius, Vida 
Stasiūnaitė.

* Lietuvos banko valdy
ba patvirtino proginės mone
tos, skirtos Didžiajam Lietu
vos kunigaikščiui Algirdui (iš 
serijos „Lietuvos valdovai”) 
gipsinius pavyzdžius. Iki kitų 
metų pabaigos Lietuvos ban
kas iš serijos „Lietuvos valdo
vai” numato išleisti ir proginę 
monetą, skirtą didžiąjam Lie
tuvos kunigaikščiui Kęstučiui.

* Vyriausybė pritarė Už
sienio kapitalo investicijų įs
tatymo pataisai, leidžiančiai 
užsieniečiams įsigyti nuosavy-

JAV politologas: J NATO dar gali 
patekti Lietuva ir Slovėnija

Varšuva, liepos 1 d. (BNS) 
— Garsus lenkų kilmės JAV 
politologas Zbignievv • Brze- 
zinski mano, kad į antrąją 
NATO plėtros bangą turėtų 
patekti Lietuva ir Slovėnija.

Interviu Lenkijos dienraš
čiui „Rzeczpospolita” jis sakė, 
kad prieš kelias savaites daly
vaudamas Šiaurės Atlanto 
asamblėjoje Barcelonoje, jis 
prašė visus atkreipti dėmesį į 
šias valstybes. „Įtikinėjau da
lyvius, kad kitame NATO 
plėtros etape visiškai sąmo
ningai reikia eiti pietryčių ir 
šiaurės rytų kryptimi. Gyniau 
požiūrį, kad kitame etape 
NATO privalo priimti mažiau
siai vieną valstybę pietry
čiuose ir vieną šiaurės ry
tuose. Kalbėdamas, pirmiau
siai turėjau galvoje Slovėnįją 
ir Lietuvą”, interviu sakė Z. 
Brzezinski.

Pasak jo, „toks sprendimas 
reikštų, kad NATO plečiasi la
bai atsargiai. Kitokie sprendi
mai būtų žalingi paktui, ir Ru
sija galėtų suprasti, kaip prieš 
ją nukreiptą provokaciją”.

,,EXPO’ 98” Katalogo autoriai 
atsiprašė Lietuvos

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — 
Lietuvą sumenkinusio tarp
tautinio katalogo leidėjai atsi
prašė ir pažadėjo jame pateik
ti naujos informacijos.

Portugalijoje vykstančios pa
saulinės parodos ,,EXPO’ 98” 
oficialiame kataloge Lietuva 
pristatyta kaip neišsivysčiusi 
žemės ūkio valstybė, o ją iliu
struoja sovietinių karių skulp
tūrų nuotraukos.

Kai kurie Lietuvos parla
mentarai viešai pasipiktino to
kiu Lietuvos vaizdavimu pa
sauliui ir pareikalavo išsiaiš
kinti, af dėl to nėra kalti Lie
tuvos valdininkai.

Aplinkos ministerija, kuri 
yra vyriausybės paskirta Lie
tuvos parodos organizatorė 
parodoje ,,EXPO’ 98”, netru
kus po kritikos pareiškė, kad 
neteikė katalogui informacijos 
apie Lietuvą, nes jos nebuvo

Lietuva pagaliau valdys savo 
oro erdvę virš Baltijos

Vilnius-Paryžius, liepos 2 
d. (Elta) — Tarptautinės ci
vilinės aviacijos organizacija 
(ICAO) patvirtino pakoreguo
tą Europos oro navigacijos 
planą, kuriame nurodytos nu
statytos naujos skrydžių infor
macijos regionų (FIR) ribos 
virš Baltijos jūros.

Sovietų Sąjungai priklau
siusiame FIR virš Baltijos jū
ros oro navigacijos paslaugas 
anksčiau teikė Rygos skrydžių 
valdymo centras. Po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ir

bėn ne žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus. Įstatyme tai
komi bendrieji Europos Sąjun
gos teisės principai, nustatan
tys įsikūrimo, kapitalo, pas
laugų bei darbuotojų judėjimo 
laisves, ir Europos bendrijų 
sutarties nuostatos, drau
džiančios diskriminaciją dėl 
valstybinės priklausomybės. 
Pataisa numato, kad užsienio 
kapitalo įmonės turi teisę iš
sinuomoti arba įsigyti nuosa
vybėn ne žemės ūkio paskir
ties žemės sklypus bei įsigyti, 
nuomoti ar kitaip naudoti sa
vo veiklai kitą nekilnojamąjį 
turtą pdgal Lietuvoje galiojan
čius įstatymus. <eiu>

Nr. 129

Pernai liepą NATO valsty
bių vadovai per susitikimą 
Madride nusprendė pakviesti 
iki 1999 m. prisijungti tris 
Vidurio Europos valstybes — 
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją. 
Baltijos valstybės susitikimo 
deklaracijoje išskirtos, kaip 
„siekiančios narystės”.

Z. Brzezinski, interviu Len
kijos dienraščiui kalbėdamas 
apie Rusįją, pabrėžė, kad Ji 
turi vienintelę geopolitinę al
ternatyvą — jeigu nori būti 
demokratinė valstybė, jeigu 
nori įeiti į Europą, tai privalo 
stiprinti ryšius su Lenkija”.

Politologas neatmeta gali
mybės, jog Rusįja taip pat gali 
tapti NATO nare. „Jeigu sa
kome, kad NATO plėtimasis 
yra normalus istorinis proce
sas ir Europos saugumo kū
rimo sąlyga, tai kiekviena de
mokratinė valstybė, kuri iš
reiškia norą tapti sąjungos 
nare ir įvykdo visus keliamus 
reikalavimus, privalo turėti 
tam teisę. Ir tokia turi būti 
Vakarų nuostata Maskvos at
žvilgiu”, sakė Z. Brzezinski.

prašyta.
Ketvirtadienį paskelbtame 

Aplinkos ministerijos praneši
me spaudai sakoma, kad kata
logo, „Ofticial Guide’98” lei
dėjai atsiprašė dėl šio nemalo
naus incidento ir patvirtino, 
kad informaciją apie Lietuvą 
rinko ir pateikė jie patys.

Pranešime taip pat sakoma, 
kas su katalogo leidėjais su
tarta, jog naujame leidinyje 
bus atspausdinta Lietuvos pa
teikta medžiaga.

Tuo tarpu vyriausybės kan
cleris Kęstutis Čilinskas pa
prašė Užsienio reikalų bei 
Aplinkos ministerijų išsiaiš
kinti, kas kaltas, kad iki šiol 
nebuvo aktyviai bendradar
biaujama su parodos organiza
toriais ir domimasi, koks lei
dinys bus išleistas, pranešė 
vyriausybės spaudos tarnyba.

tarptautinio jos pripažinimo 
iškilo būtinybė nustatyti FIR 
ribas ir jas įteisinti. Šios prob
lemos buvo ne kartą spren
džiamos ICAO pasitarimų ir 
seminarų metu.

Ilgiausiai dėl FIR ribų de
rėjosi Latvija ir Lietuva. 1998 
m. balandžio 15 d. Latvijos ir 
Lietuvos susisiekimo minist
rai V. Krištopanis ir A. Žva
liauskas pasirašė sutartį dėl 
skrydžių informacijos regionų 
nustatymo, kuris užbaigė ilgą 
derybų procesą.

Susisiekimo ministerijos 
atstovas spaudai sakė, kad da
bar Lietuvai belieka tik atlikti 
kai kuriuos procedūrinius ir 
technologinius darbus, sie
kiant perimti oro navigacijos 
paslaugų teikimą ir užtikrinti 
skrydžių saugą virš Baltijos 
jūros Vilniaus skrydžių infor
macijos regione.

kalendorius“
Liepos 3 d.: Šv. Tomas, 

apaštalas; Anatolijus, Leonas, 
Vaidilas, Rytis.

Liepos 4 d.: Šv. Elzbieta 
Portugalė, karalienė (1271- 
1336); Ulrikas, Berta, Birutė, 
Aldis. JAV Nepriklausomybės 
šventė.

s
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

PASAULINĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS (V)

(Po 3-jų savaičių)
Jau pasibaigė pirmasis baig

mės varžybų ratas. Nuo birže
lio 10-os iki 26 d. rungėsi 32 
komandos. Suskirstytos į 8 
grupes po 4 komandas, jos tar
pusavyje žaidė su kiekviena 
savo grupės rinktine. Išryš
kinti pirmąsias 2 komandas 
kiekvienoje grupėje reikėjo su
žaisti 48 žaidimus. Praėjusią 
savaitę supažindinome skaity
tojus su 9 komandomis, kurios 
kvalifikavosi tolimesnei eigai; 
dabar pažvelkime į 7 vienetus, 
irgi liekančius Prancūzijoje to
limesnei kovai dėl meisterio 
titulo.

Kas išliko?
Grupėje C varžėsi Danija, 

Prancūzija, Pietų Afrika ir 
Saudi Arabija. Šeimininkai 
užėmė pirmą vietą, nugalėję 
Daniją 2:1, Pietų Afriką 3:0 ir 
Saudi Arabiją 4:0. Tais duo
menimis prancūzai pelnė 9 
taškus, viena iš 2 komandų, 
tarpusavio grupės varžybose 
išsikovojusi 3 laimėjimus = 9 
taškus, prancūzai tuo ryškiai 
atkreipė dėmesį į save. Gru
pėje D afrikiečiai iš Nigerijos 
užėmė pirmą vietą, nugalėjo 
ispanus 3:2, nors pastarieji 
dominavo šiose rungtynėse, 
bulgarus 1:0, bet turėjo nusi
leisti Paragvajaus rinktinei 
1:3. Pietų Amerikos komandai 
atiteko 2-ji vieta, nes išsiko
vojo dar 2 lygiąsias — prieš is
panus 0:0 ir bulgarus 1:1. Is
panija, paskutinėse rungty
nėse įveikusi Bulgariją net 6:1 
rezultatu, turėjo tenkintis 3- 
čia vieta ir bilietu į namus. 

'Grupinėse (I rato) varžybose 
tai įvarčiais gausiausia pa
sekmė. Taip ispanai ir toliau 
neįstengia patekti į galutinių 
susitikimų ratelį. Potencialo 
daug, bet jo tikslingo panau
dojimo vis dar trūksta.

Grupėje E susitiko Belgija, 
Meksika, Olandija bei Pietų 
Korėja. Varžybas laimėjo 
Olandija, įveikusi Pietų Korė
ją 5:0, o su Meksika sužaidusi 
2:2 ir Belgija 0:0. Antroji vieta 
atiteko Meksikai, kuri nu
galėjo Pietų Korėją 3:1 ir išsi
kovojo lygiąsias (2:2) prieš bel
gus. Pastaroji komanda, nors 
ir efektingai pasirodžiusi aikš
tėse, neįstengė įkopti į toli
mesnių varžybų ratą. Vokieti
ja grupėje F rungėsi su jugos
lavais, išsikovodama lygiąsias 
2:2, Iranu, kurio rinktinę nu
galėjo 2:0. Ta pačia pasekme 
įveikė JAV ir tuo būdu, surin
kusi 7 taškus, liko Prancūzi
joje. Jugoslavai taipogi pelnė 7 
taškus, nugalėję Iraną 1:0 ir 
JAV ta pačia pasekme, bet 
prieš Vokietiją įstengė išpešti 
tik 2:2 rezultatą. Bent poli
tiškai „svarbiausiose” rungty
nėse amerikiečiai neįstengė 
įveikti iraniečių, kurie žaidi
mą laimėjo 2:1. Taip, ameri
kiečiai, teįstengę įmušti vie
nui vieną įvartį per visas var
žybas, pirmojo rato rungtyse 
pelnė beveik paskutinę vietą. 
Gaila, kad ši komanda dar vis 
nesugeba surasti priešininkų 
vartų. Tas pats sunkumas 
juos kamavo ir kvalifikacinių 
varžybų ilgoje susitikimų vir
tinėje — įvarčiai JAV rinkti
nei buvo retas pasiekimas, 
nors bendrai ši komanda yra 
padariusi daug pažangos šia
me dešimtmetyje.

Nors grupės G laimėtoju jau 
buvome pristatę Rumuniją,

tik paskutinę to rato varžybų 
dieną išryškėjo Anglija kaip 
antros vietos laimėtoja. Jie 
įveikė Kolumbiją 2:0 ir anks
čiau tuo pačiu santykiu pak
lupdė Tuniso atstovus.

Paskutinėje grupėje — H — 
laimėtoju tapo argentiniečiai 
įveikę Japoniją 1:0, Jamaiką 
5:0 ir Kroatiją 1:0. Tuo jie pel
nė 7 taškus, o jų priešinin
kams nepavyko pasiekti nei 
vieno golo. Tad — šia prasme 
— sėkmingiausia pirmo rato 
rinktine galime skaityti Ar
gentiną. Kroatai šioje grupėje 
pelnė antrą vietą, laimėję 
prieš japonus 1:0. ir Jamaiką 
3:1. Jamaika, kuri kvalifika
vosi varžybos, turėjo žaisti net 
20 rungtynių, įveikė japonus 
2:1.

Susumuojant: Pietų Ameri
kos rinktinės buvo sėkmin
giausios, nes 4 iš 5 komandų 
(t.y. 80%) išsikovojo teisę daly
vauti antrame rate. Europos 
rinktinės buvo taipogi sėkmin
gos; iš 15 komandų 10 (67%) 
liko Prancūzijoje. Viena iš 5 
afrikiečių komandų — Nigeri
ja — irgi kvalifikavosi tolimes
nei žaidimų eigai (20%), o 
Centr. Amerikos grupėje 1 iš 3 
rinktinių — Meksika — pelnė 
sau tolimesnį dalyvavimą pa
saulinėse pirmenybėse. Įdomu 
ir tai, kad prancūzai įmušė 
net 9 įvarčius šio rato rung
tynėse, o Danijai pakako 3 
golų kvalifikuotis.

O kur žaidžiama?
Varžybų pravedimui buvo 

parinkta 10 stadionų. Trum
pai palieskime juos. Pačiame 
Paryžiuje žaidžiama 2 aikš
tėse. Prancūzų pasididžiavi
mas tai specialiai šioms pir
menybėms pastatytas Stade 
de France. Sostinės šiaur. 
priemiestyje St. Denis esąs 
stadionas talpina 80,000 
žiūrovų; užbaigtas per 2.5 me
tus, kainavęs arti 500 mln. do
lerių. Stadioną galima naudoti 
ne vien futbolo varžyboms. Šių 
pirmenybių metu stadionas 
bus naudojamas 9 kartus — 
čia vyks ir pačios baigminės 
rungtynės liepos 12 d. Apart 
to, Paryžiuje naudojamas ir 
Princų parko stadionas (Parc 
dės Princes), kur numatytos 6 
rungtynės. Ši varžybų vieta, 
šiuo metų talpinanti daugiau 
48,000 pastatyta 1897 m. buvo 
atnaujinta 1972 metais.

Šiaurėje Felix-Bollaert sta
dionas Lens mieste, pastaty
tas 1932 metais, daug kuo pa- 
pašus į tipingą anglų aikštę, 
talpina daugiau 41,000 žiūro
vų. Čia pravedamos 6 rung
tynės. Nanteš mieste, Pran-

JAV ir Kanados lietuvių sportininkai II Lietuvos Tautinės olimpiados ir VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
atidaryme, Kauno Dariaus ir Girėno sporto centro stadione, š.m. birželio 27 d. (Nuotrauka ELTos)
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pastatytas Europos futbolo 
pirmenybėms 1984 m.; jis tal
pina 38,500 žiūrovų, jame su
sitikimai vyks 6 kartus. Pa
traukę į pietus pasieksime 
Bordeaux Stade Lescure aikš
tę su 35,000 žiūrovų talpa. 
1930 m. pastatytas, keletą 
kartų atnaujintas, šis stadio
nas irgi 6 kartus priims pa
saulinių pirmenybių žaidėjus 
ir jų entuziastus. Pietuose, 
Toulouse mieste, Le Stadium 
36,500 žiūrovų suteikia progos 
irgi 6 kartus pasigrožėti pa
saulio geriausių rinktinių žai
dimu; Į rytus Montepellier 
Stade la Mosson, po eilės per
dirbimų, talpins 35,500 mėgė
jų. Ir čia pramatytos 6 rung
tynės. O į rytus kiek pakeliavę 
pasieksime garsųjį Vidurže
mio jūros uostą Marseille, 
prieš 2,600 metų įkurtą mies
tą. Jo garsiame stadione Sta
de Velodrome dabar telpa 
60,000 žiūrovų, ir čia bus pra
vestos 7 rungtynės. Šiaurėje 
nuo šio kosmpolitinio centro 
rasime St. Etienne Stade Ge- 
offrey Guichard stadioną, ku
ris gali priglausti 36,000 žiū
rovų. Ir čia 6 kartus susirinks 
pasaulinių pirmenybių žaidė
jai ir mėgėjai. Šis stadionas 
buvo pastatytas 1931 metais. 
Galop, dar kiek į šiaurę pa
judėję, pasieksime garsųjį 
Lyono miestą ir ten rasime 
Stade Garland aikštę. Pasta
tytas 1920 metais, jis radika
liai pertvarkytas, šiandien tal
pina 43,300 žiūrovų ir jame 
rungtynės bus pravestos 6 
kartus.

Antrasis ratas

Dabar varžybos jau įgavo 
tikros svarbos reikšmę. Kvali
fikavosi 16 rinktinių, o po vie
nų rungtynių beliko aštuonių 
komandų elitas. Pasižvalgę 
pastebėsime, kas per vienas 
rungtynes įvyko ir kokia bus 
tolimesnė varžybų eiga. Šian
dien Brazilija susitinka su Da
nija, o Italija su šeimininkais. 
Beliko tik 3 rungtynės — 270 
minučių — jas sėkmingai 
sužaidžiusi rinktinė (be pratę
simų, lygiųjų, baudinių spyri- 
mo nustatyti rungtynių laimė
toją) pasipuoš pasaulio futbolo 
meisteriu ir ta garbe galės

DIDŽIŲJŲ SPORTO ŠVENČIŲ 
ATIDARYMAS KAUNE

Birželio 27 d., šeštadienį va
kare, Kauno Dariaus ir Girėno 
sporto centro stadione 'įvyko 
įspūdinga Lietuvos tautinė 
sporto šventė, skirta II Lietu
vos tautinei olimpiadai ir VI 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėms. Prasidėjusi 17-kos 
žaidynėse dalyvaujančių šalių 
sportininkų delegacijų eise
noms, dvi valandas trukusi 
šventė baigėsi įvairiaspalvė
mis ugnies salvėmis, prieš pat 
vidurnaktį nutvieskusiomis 
naktinio Kauno padangę ir 
paskelbusiomis atėjus tradici
niam lietuvių vienijimosi ir 
bendravimo per sportą metui.

Tautinę sporto šventę, ku
rios sėkmę garantavo ir kan
triai savo valandos išlaukęs 
lietutis, Dariaus ir Girėno sta
dione stebėjo arti dešimt tūks
tančių žmonių.

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, savo 
kreipimesi trumpai apžvelgęs 
lietuvių sporto švenčių raidą 
ir akcentavęs sporto vaidmenį 
lietuvių tautos gyvenime, 
šventės atidarymą paskelbė 
22 vai. 7 min. „Sportas — tai 
ne tik rezultatai, bet ir puiki 
tarpusavio supratimo ir ben
dravimo mokykla”,- sakė pre
zidentas, visą gyvenimą buvęs 
aktyvus sporto propaguotojas.

Organizacinio komiteto var
du į šventės dalyvius ir 
svečius kreipėsi jo pirminin
kas, Seimo pirmininko pava
duotojas Arvydas Vidžiūnas. 
Jis citavo I Lietuvos tautinės 
olimpiados glpbėjo, prezidento 
Antano Smetonos žodžius, kad 
.jaunimo žaismai nėra tuščias 
laiko leidimas” ir nuo savęs 
pridėjo, jog šiandieninis spor
tas yra „žmogaus tobulėjimo 
pagrindas, kultūros dalis, gar
bingos kovos ir konkurencijos 
pamokos, galimybė įrodyti sa
vo pranašumus, puiki sąlyga 
garsinti valstybės vardą pa
saulio platumose”.

Žaidynių ugnį, kurią nuo 
Nežinomojo kareivio kapo ug
nies uždegė Pirmosios Tau
tinės olimpiados dalyvis Diz- 
manas Ilgūnas, stadiono taku

fas Aleksejūnas, Jonas Nar- 
montas, Vida Vencienė, Ana 
Ambrazienė, o pagrindinį 
Žaidynių aukurą uždegė Bar
selonos čempionas Romas 
Ubartas.

Sportininkų vardu priesaiką 
perskaitė buriuotojas Raimon
das Šiugždinis, o teisėjų — 
Jūratė Norvaišienė.

Žymiausiems Lietuvos spor
tininkams ir užsienio lietuvių, 
atstovams buvo patikėta gar
binga misija į stadioną atnešti 
Lietuvos valstybinę, Lietuvos 
Tautinės olimpiados ir Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių 
vėliavas.

Delegacijų parade viena pas
kui kitą raidyno tvarka žy
giavo Argentinos, Australijos, 
Baltarusijos, Danijos, Estijos, 
Izraelio, JAV, Kanados, Latvi
jos, Lenkijos, Moldovos, Rusi
jos, Švedijos, Ukrainos, Vokie
tijos ir šeimininkės Lietuvos 
delegacija. Originalumu ir 
puošnumu išsiskyrė kanadi.e- 
čiai, apsirengę vienodomis 
juodai raudonomis uniformo
mis ir nešę visą pluoštą savo 
valstybinių vėliavų.

Tautinė sporto šventė šeš
tadienį prasidėjo 12 vai. Mi- 
šiomis Kauno arkikatedroje 
bazilikoje, kur buvo pašven
tintos II LTO ir VI PLSŽ 
vėliavos. Po Mišių užsienio lie
tuvių delegacijų vadovus pri
ėmė Kauno meras.

Po to Lietuvos sporto muzie
juje įvyko šalies sporto vete
ranų forumas, kuriame meda
liais „Už nuopelnus Lietuvos 
sportui” buvo apdovanoti la
biausiai nusipelnę šalies spor
tui žmones, I Tautinės olim
piados dalyviai.

7 v.v. Karo muziejaus sode-
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lyje buvo pagerbtas žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę atmini
mas, o prezidentas V. Adam
kus perdavė pašventintas II 
LTO ir VI PLSŽ vėliavas spor
tininkų delegacijoms. LTO 
vėliavą į stadioną nešė trįjų 
olimpiadų dalyvis Vaclovas 
Kidykas, o PLSŽ — Kanados 
delegacįjos atstovas Mindau
gas Leknickas. Šiose apeigose 
dalyvavo ir Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, pa
stebėjęs, kad sporto žaidynės 
turi tapti lietuvių vienijimosi 
švente, nors „lietuviams nėra 
paprasta vienytis”. „Tegu 
sporto šventė padeda jaustis 
vieningais, būti optimistais, 
gyventi pakelta galva, kaip ir 
dera sportininkams”,— linkėjo 
V. Landsbergis.

Šventės dalyviai padėjo 
gėlių ant Nežinomojo kareivio 
kapo ir Laisvės paminklo.

Po to prasidėjo visų šalių 
sportininkų delegacijų eitynės 
gatvėmis į Dariaus ir Girėno 
sporto centro stadioną, į kurį 
žiūrovai ėmė rinktis jau prieš 
gerą valandą iki šventės pra
džios. Nors oras buvo apsi
niaukęs, iki pat šventės pabai
gos nelijo, ir žiūrovai galėjo 
netrukdomi grožėtis sporto ir 
meno švente.

Lygiai 9:30 v.v. šventė pra
sidėjo Kauno parašiutininkų 
klubo narių šuoliais į stadio
no veją, į kurią iš padangių 
buvo atskraidinta ir Lietuvos 
vėliava. Meninę šventės dalį 
pradėjo vaikų kolektyvai, o jos 
kulminacija tapo savotiška lie
tuvių kovų su kryžiuočiais im
provizacija senovės pilies fone.
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TREČIOJI TAUTINĖ OLIMPIADA 2002 
METAIS

cūzijos vakaruose, parinktas puoštis 4 metus.______________nešė garsūs Lietuvos sporti
ne Beaujoire stadionas buvo________________ P. Ganvytas ninkai Vladas Česiūnas, Adol-

Brazilija 4 XVI-osios PASAULINĖS 
FUTBOLO PIRMENYBĖS 

BAIGMĖS 
ANTRAS RATAS

Italija 1

Brazilija Italija
Čilė 1 Norvegija 0

Nigerija 1
liepos 3 d. liepos 3 d.

Prancūzija 1

Danija Prancūzija
Danija 4

ep
os

 7
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.

■d
oo

■ Paragvajus 0
FINALAS

Olandija 2 liepos 12 d.
1 Vokietija 2

Olandija — Vokietija

Jugoslavija 1 Meksika 1

Argentina 3
liepos 4 d.

Trečios vietos varžybos
liepos 4 d.

Rumunija 0
Argentina * liepos 11 d. Kroatija

Anglija 2 Kroatija 1

* Argentina laimėjo požaidiminiu baudiniu.

Birželio 30 d., antradienį, 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamente įvykusiame Pasaulio 
lietuvių sporto organizacijų fo
rume nuspręsta, tęsiant pa
saulio lietuvių sporto varžybų 
tradiciją, 2002 metais liepos 
mėnesį Lietuvoje surengti tre
čiąją Tautinę olimpiadą, ku
rios programoje būtų ir Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių 
renginiai. Pasaulio lietuvių fo
rume už šį nutarimą buvo visų 
jame dalyvavusių šalių atsto
vai.

Nutarime pažymima, kad 
varžybų vykdymo formos ir 
programa bus parinkta sie
kiant patenkinti didelio sporti
nio meistriškumo ir įvairaus 
amžiaus bei fizinio parengtu- 
mo sportininkų poreikius. Tokį 
pasiūlymą remti III Tautinę 
olimpiadą 2002 metais Lietu
vos sporto organizacijų vardu 
pateikė Kūno kultūros ir spor
to departamento generalinis 
direktorius Rimas Kurtinaitis. 
Jis sakė, kad tai buvo aptarta

visų Lietuvos sporto organiza
cijų susitikimuose ir, manoma, 
kad tai yra tinkamiausias va
riantas norint išsaugoti lietu
vių sporto varžybų tradiciją.

Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas sakė, kad esmė yra 
ne sporto šventės pavadini
mas, o pats jos surengimas. 
Tam, kad jos vyktų Lietuvoje, 
pritarė ir visos užsienio lietu
vių delegacijos.

(ELTA)

PREZIDENTO 
SUSITIKIMAS SU
„LITUANICA”

Liepos ld., trečiadienį, prezi
dentas Valdas Adamkus susiti
ko su Čikagos akademinio 
sporto klubo „Lituanica” na
riais. Susitikime buvo pasida
lyta įspūdžiais apie ką tik 
pasibaigusią II Lietuvos Tau
tinę olimpiadą ir VI Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Pre
zidentas pareiškė tikįs, kad

išeivijos lietuvių jaunimas ir 
' ateityje aktyviai dalyvaus

Lietuvos Tautinėse olimpia
dose.

Tarp 1952 metais įkurto 
klubo „Lituanica” steigėjų 
buvo ir V. Adamkus.

(ELTA)

DIANA ŽILIŪTĖ — 
TREČIA

TARPTAUTINĖSE
DVIRAČIU

LENKTYNĖSE

Birželio 22 d. JAV vyku
siose prestižinėse tarptauti
nėse moterų dviračių lenk
tynėse, kurių prizų fondas — 
100,000 dol., pasaulio taurės 
varžybų plente Lietuvos dvi
ratininkė Diana Žiliūtė užė
mė trečiąją vietą, nuo nugalė
tojos kanadietės Linda Jack- 
son atsilikusi 1 min. 15 se
kundžių. ’

Šiose lenktynėse taip pat 
dalyvavo Rasa ir Jolanta Poli
kevičiūtė^ bei Edita Pučins
kaitė.

(AFP ELTA)



KAD IŠSAUGOTUME BRANGŲ 
LIETUVIŠKĄ PAVELDĄ

„Ateina laikas, kai Lietuvos valstybė privalo rūpintis 
svetur gyvenančių lietuvių kultūriniais poreikiais”, — 
pareiškė Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis, liepos 1 d. apsilankęs „Draugo” redakci
joje, kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo su mūsų 
dienraščiu sutartis ir ministras maloniai sutiko atsakyti 
į pateiktus klausimus.

—JAV Jūs lankotės nebe 
pirmą kartą, bet šis Jūsų 
vizitas yra oficialus, jau 
kaip Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministro. Malo
nėkite papasakoti mūsų 
skaitytojams, koks šio at
vykimo tikslas?

—Mes atvykome į Smithso- 
nian Instituto festivalį Va
šingtone, kuriam ruošėmės 
trejus metus ir kuris, manau, 
yra reikšmingas kultūrinis 
įvykis. Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Vašingtone man 
teko garbė pasirašyti pirmąją 
istorijoje Lietuvos-Amerikos 
valstybių tarpusavio kultūros 
paveldo išsaugojimo doku- 
mentą-deklaraciją, pasižadant 
bendromis jėgomis saugoti ir 
išlaikyti savo kultūros pa
veldą.

—Kaip suprasti: saugant 
Lietuvos-Amerikos kultū
ros paveldą?

—Amerikoje yra lietuviams 
brangių kultūros paveldo da
lykų, pavyzdžiui, važiuodami 
į „Draugo” redakciją, pakeliui 
matėme Dariaus ir Girėno pa
minklą, yra įspūdingos lietu
viškos kapinės, kurias nese
niai aplankiau, yra archyvai 
ir daug daugiau saugotinų 
vertybių, kurios neturėtų 
išnykti.

—O iš Amerikos pusės?
—Amerikoje gyvena daug 

išeivių iš Lietuvos, kuriems 
yra brangūs paliktieji mąldos 
namai, kapinės ir pan. Mes 
žinome, kad amerikiečiai do
misi žydų kultūros paveldu, 
tad kodėl ne lietuvių? Mes 
kultūrinėje srityje esame 
daug nuveikę ir galime 
užsieniui -— liuo atveju Ame
rikai — pasirodyti, kaip kul
tūringa, civilizuota tauta.

Leonas Narbutis (kairėje) kalbasi su Kultūros ministru S. Šalteniu.

—Kaip pasisekė lietu
viams festivalyje Vašingto
ne?

—Kiek man pačiam teko 
būti ir kalbėti su lankytojais 
bei dalyviais iš Lietuvos, man 
atrodo, kad tai įspūdingas 
renginys. Jau pati festivalio 
vieta yra įspūdinga: lietu
viškas kaimas atsikraustė 
kažkur prie Amerikos sostinės 
kapitolijaus... Galima sakyti, 
kai kapitolĮjaus papėdėje 
drožiamas ir skaptuojamas 
lietuviškas koplytstulpis, kai 
ten verpiama, dainuojama, 
šokama, o juo labiau, kai 
įvairių tautų žmonės įsijungia 
į lietuviškus šokius — ir juo
di, ir balti, ir kitokių spalvų, 
tarytum visas „Babelis”, tai 
yra labai įspūdinga.

—Ar atvykote ir į Čikagą 
su oficialiu vizitu?

—Taip. Čia yra oficialus vi
zitas. Lankomės Čikagoje, 
norėdami sužinoti tikslius 
Amerikoje gyvenančių lietu
vių, jų kultūrinių organiza
cijų poreikius. Mes pasi
rašome sutartį su „Draugo” 
redakcija dėl bendradarbiavi
mo. Lankėmės Jaunimo cen
tre, dar kartą apžiūrėjome 
jame sukauptus tuos įspū
dingus archyvus, ir manom, 
kad mes galėtume suteikti pa
galbą. Ateina laikas, kai Lie
tuvos valstybė privalo rū
pintis svetur gyvenančių lie
tuvių kultūriniais poreikiais.

—Kokiu būdu rūpintis?
—Labai praktiškai! Vienur 

ta pagalba būtų finansinė, ki
tur informacinė. Tarkim, Jau
nimo centre mums pasakė, 
kad jie neišsilaikys, jeigu ne
gaus finansinės paramos. Tai 
čia yra vienas pagalbos aspek
tas, bet, kaip minėjau, jų yra 
įvairių.

„Draugo” redakcijoje liepos 1 d. su svečiais iš Lietuvos Kultūros ministerijos. Iš kairės: „Draugo” administrato
rius Valentinas Krumplis, vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, Kultūros ministerijos traptautinio bendradarbia
vimo skyriaus vadovė Vida Pabarškaitė, LR konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis ir tėvų marijonų Šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Donaldas Petraitis, MIC.

Nuotr. Jono Kuprio

—Kokie yra Lietuvos Re
spublikos Kultūros mini
sterijos svarbiausi veiklos 
punktai ir funkcijos?

—Amerikoje koks nors vie
nas kultūros fondas turi di
desnį biudžetą, negu galbūt 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Kultūros ministerijų išteklius 
kartu sudėjus. Šiame krašte 
yra didžiulė ir plati kultūros 
rinka. Lietuvoje tik apie 12 
procentų yra privataus kul
tūros finansavimo, visa kitą 
meno rinką atstoja valstybė. 
Tad mažoje tautoje, matyt, 
buvo ir bus reikalinga valsty
binio masto kultūros mecena
tas, o jo funkciją atlieka 
Kultūros ministerija.

Ši vyriausybė, eidama į rin
kimus, yra pasižadėjusi, ir tą, 
ačiū Dievui, sėkmingai vykdo, 
pakelti kultūros prestižą — 
kultūros žmonių atlyginimus, 
didinam stipendijas, jų skai
čių, remiam knygų leidybą, 
dabar pradedam tokią progra
mą: ieškom kitakalbių vertė
jų, pvz. rašytojų, kurie galėtų 
išmokti lietuvių kalbą, galėtų 
versti leidinius. Valstybė fi
nansuoja filmus, yra valstybi
niai teatrai, kuriuos valstybė 
išlaiko, muziejai, remiam at
skirus kultūrinius bei meni
nius projektus. Aš manau, 
kad kultūra yra puikus am
basadorius užsienyje. Prieš 
čia važiuodamas, šnekėjausi 
su Respublikos prezidentu 
Valdu Adamkum ir jis puikiai 
supranta, kad kultūra gali la
bai veiksmingai reprezentuoti 
Lietuvą. Mes neturim galin
gos pramonės, karinės galios, 
bet turime tikrai aukšto lygio, 
talentingus menininkus, ku
rie pasaulyje labai vertinami.

Mes norime juos užsieniui 
parodyti, pvz., ruošti Lietuvos 
meno festivalius. Gal pavyks 
tai padaryti kitų metų rudenį 
New Yorke; gal jau šių metų 
rudenį, atvešime kai kurias

parodas į Čikagą, į Vašing
toną.

—Ar dabar teatre bus 
daugiau akcentuojami va
karietiški autoriai? Vienu 
tarpu Jaunimo teatras į 
užsienį veždavo beveik iš
skirtinai rusą autorių vei
kalus.

—Dabar Nekrošius turi pa
siūlymą iš Vokietijos. Žadama 
finansuoti Goethės „Fausto” 
spektaklį, nes yra Goethės 
200 metų sukaktis. Mes ma
nome, kad būtų galima paro
dyti „Faustą” Vokietijoje, Pa
saulinėje parodoje 2000 metų 
proga. Tai būtų puikus Lietu
vos valstybės reprezentavi- 
mas.

Lenkai irgi siūlo Adomo 
Mickevičiaus 200-tųjų meti
nių proga statyti „Vėlines” 
kartu su lenkų aktoriais. Tai 
būtų pasaulinės premjeros, 
kurių reikšmė yra didesnė, 
negu vien teatro spektaklis. 
Tai jau taptų tarpvalstybinės 
svarbos renginiai.

Čia tik nedidelis mūsų kul
tūros veiklos pavyzdys, viena 
iš jos krypčių.

—Jūsų ministerija turi 
skyrių, kurio paskirtis rū
pintis po pasaulį išsiblaš
kiusiais lietuviais, ar šie 
projektai eis per tą minis
terijos skyrių?

—Mums rūpi viskas, ką ga
lima pavadinti kultūra, menu, 
kur lietuviai begyventų, kur 
jie kurtų. Jie yra sukūrę kul
tūrinį palikimą, ir mes steng
simės jį išsaugoti.

—Ar toks pat dėmesys 
kreipiamas ir į Pietų Amer
ikoje gyvenančius lietu
vius?

—Mes labai gerai bendrau
jame su ambasadorium Pietų 
ir Vidurio Amerikos vals
tybėms Vytautu A. Dambrava, 
esame su juo gerai pažistami 
ir jis vienas pats dirba labai 
svarbų, didžiulį darbą, garsin

damas Lietuvos vardą. Ten 
lankėsi mūsų dirigentas Do
markas, reguliariai vyksta 
Lietuvos dailininkų parodos, 
bet svarbu patraukti tą nu- 
tautėjusį vietinį lietuvių jau
nimą. Apie tai šnekėjome su 
konsulu Rasausku, kuris pa
siūlė ruošti vasaros stovyklas 
Lietuvoje, apgyvendinti jau
nus lietuvaičius šeimose, kad 
jie galėtų Lietuvoje mokytis ir 
„susirgti lietuviškumo liga”.

—Ar, Jūsų nuomone, bū
tų pravartu gastrolėm į 
Lietuvą kviestis mūsų, t.y. 
Šiaurės Aunerikos, kultūri
ninkus per Kultūros minis
teriją?

—Pati Kultūros ministerija 
gali būti tarpininkė, rėmėja. 
Aš stengiuosi, kad mažėtų pa
ti ministerija, didelę dalį naš
tos perduodant grupėms, tary
boms, menininkų sąjungoms, 
ir jie puikiai tą atlieka. Lygiai 
taip pat jau dabar veikia ne 
viena kultūros organizatorių 
grupė, kuri gerai susitvarko 
—-jų ekspertai peržiūri įvai
rias programas ir mums belie
ka tiktai pasirašyti po jų 
sprendimais.

—Jūs esate ne tik Kul
tūros ministras, rašytojas, 
bet ir redaktorius...

—Buvęs... Ačiū, Dievui, bu
vęs redaktorius.

—Mes su širdies skausmu 
žiūrime į Lietuvos spaudą, 
joje vartojamą barbarizmų 
gausybę, tad norėčiau iš
girsti Jūsų komentarus dėl 
lietuvių kalbos švarinimo. 
Ne tiek, kaip Kultūros mi
nistro, bet kaip rašytojo, vi
suomenininko, buvusio re
daktoriaus.

—Yra toks pomėgis mestis į 
kitą kraštutinumą, į anglų 
kalbos įtaką. Pvz., buvo geras 
žodis mecenatas, rėmėjas, da
bar atsiranda sponsoriai, arba

(Nukelta į 4 psl.)

Danutė Bindokienė

Malonu, bet neįprasta
Šiomis dienomis JAV lanko

si Lietuvos Respublikos Kul
tūros ministras Saulius Šal
tenis. Nors jo pagrindinis tiks
las galbūt buvo Vašingtone 
tebevykstantis folkloro festi
valis, ruoštas ir globojamas 
garsiojo Smithsonian institu
to, bet ta pačia proga mini
stras apsilankė Čikagoje.

Jau prieš atvykimą į JAV 
Kultūros ministerija susisiekė 
su „Draugu” (ir su kitomis 
mūsų kultūrinėmis įstaigo
mis), prašydama skirti laiko 
susitikimui, nes „ministerija 
siūlo tarpusavio bendradarbi
avimo sutartį”. Toks pasiū
lymas ir nustebino, ir nudžiu
gino. Bendradarbiavimas su 
Lietuvos vyriausybės ir nevy
riausybinėmis institucijomis 
iki šiol vyko labai nenuosek
liai: iš anos pusės paremtas 
daugybe pažadų, kurie daž
niausiai sublizgėdavo lyg mui
lo burbuliukai ir labai greitai 
išnykdavo; iš šios pusės — 
tam tikru cinišku nusiteiki
mu, kad „iš tų šiaudų neverta 
grūdų tikėtis”.

Kultūros ministerijos pa
siūlymas kažką pateikti raštu 
ir patvirtinti parašais, jau at
rodė savaime apčiuopiamas 
reikalas. Tačiau dar maloniau 
nuteikė pats susitikimas ir po
kalbis (liepos 1 d. „Draugo” 
redakcijoje) su Kultūros mini
stru S. Šalteniu. Pasirodo, kad 
Kultūros ministerija vienu iš 
veiklos tikslų užsibrėžusi teik
ti konkrečią paramą svetur 
gyvenančių lietuvių kultūri
nėms vertybėms išlaikyti.

Klausaisi tokių žodžių ir pa
galvoji, kad tai būtų „iš jo bur
nos tiesiai į Dievo ausį”. Ne
jaugi, po aštuonerių nepri
klausomo gyvenimo metų, tė
vynėje pradėta įsisąmoninti, 
kad vis dėlto užsieniuose gy
venantys tautiečiai nėra vien 
neišsemiamas dolerių aruo
das, į kurį galima tiesti ran
kas, niekuo (dažnai net ir 
padėkos žodžiu) neatsilygi
nant? Ne vienam ir ne kartą 
čia kilo įtarimas, kad Lietu
voje tebegalioja, penkiasde
šimt metų okupanto puo
selėta, nuomonė apie Vaka
ruose gyvenančius lietuvius. 
Esą jie visi materialistai, liau
dies priešai, fašistų simpati- 
kai, norėję išvengti teisingo 
atpildo už savo kaltes ir todėl 
pabėgę iš tėvynės. Tą nuomo
nę mes ne tik anksčiau ži
nojome, bet daug kartų ir da
bar girdėjome iš naujai atvyk
stančių į Ameriką, arba tėvy
nėje esančių tautiečių. Taip 
pat daug sielojomės, o galbūt 
tas mus dar labiau skaudino, 
kone visiška informacijos sto
ka apie svetur gyvenančių lie

tuvių plašiašakę kultūrinę bei 
visuomeninę veiklą. Kai užsie
nyje gyvenantys mūsiškai 
trokšte trokšta kuo ^daugiau 
žinių apie Lietuvą, joje mes iš 
tikrųjų dar vis esame „terra 
incognita”.

Dosniai atvėrę širdis ir pini
gines įvairiausiems reikalams 
tėvynėje, vis labiau prade
dame sielotis, kad mūsų tarpe 
veiklos laužai — jau daug kur 
tik rusenančios žarijos, senie
siems jų kurstytojams iške
liaujant ieškoti kitų ugnia
kurų, o jaunesniems jų nepa- 
keičiant... Dažnai pasigirsta ir 
viltingos svajonės, kad būtų 
gerai susilaukti konkrečios 
pagalbos iš Lietuvos. Juk pir
mosios nepriklausomybės lai
kais buvo įsisteigusios orga
nizacijos užsienio lietuviams 
padėti, o dabar nieko oficialiai 
nedaroma...

Reikia tikėti, kad tai pasi
keis, kad ministro Šaltenio vi
zitas bus lyg sėkla, kuri ne tik 
išleis šaknis ir žalią stiebelį, 
bet ilgainiui duos gražių vai
sių. Nereikia ir aiškinti — 
mes juk labai skaudžiai jau
čiame, kad mūsų kultūros cen
trams, archyvams, spaudai, 
šventovėms, viskam, kas buvo 
sukaupta ir brangu, gresia 
pavojus. Daug tų vertybių jau 
išnyko, jų nebesugrąžinsime, 
bet reikia gelbėti, kas dar gali
ma išsaugoti. Tai nereiškia, 
kad viską supakuokime ir 
išsiųskime Lietuvon (kaip kai 
kas siūlo): kol užsienyje gyve
na bent būrelis susipratusių 
lietuvių, jiems reikia ir ar
chyvų, ir lietuviškų mokyklų, 
ir muziejų, ir centrų, ir savos 
spaudos. Mes galime su Lietu
va dalintis kultūriniais lo
biais, nes tai juk buvo mūsų 
pagrindinis tikslas, tačiau ne
galime likti lyg medis, nuo ku
rio audra nuplėšė visus lapus.

Gražiai skamba Kultūros 
ministro žodžiai, kad „atėjo 
laikas Lietuvai pasirūpinti 
svetur gyvenančių lietuvių 
kultūriniais poreikiais”. Visa 
širdimi norime tikėti, kad tai 
ne „tuščio puodo” skambesys, 
o netrukus sulauksime kon
krečių rezultatų. Sakome — 
netrukus! Ir tas labai svarbu. 
Daug girdėjome, kaip minėta, 
gražių pažadų, bet jie vėjais 
nuskrido.

Pasirašyta bendradarbiavi
mo sutartis su „Draugo” re
dakcija, aplankyti lietuvių 
centrai, kalbėtasi su lietuviš
kų radijo ir televizijos laidų 
darbuotojais, LB Kultūros ta
ryba, susitikta su visuomene, 
ir visur pabrėžtas noras pa
dėti, paremti. Tai mums labai 
malonu, nors ir neįprasta.

MEILUTA
Romano ištrauka

VYTAUTAS VOLERTAS
Nr.2 Tęsinys

— Pagalvok, su kuo kalbi! — tėvas užrėkė visu 
balsu ir numetė mergaitės apsiaustėlį ant grindų. — 
Pagalvok, išsigimėle!

— Kalbu su Aukštosios politinės mokyklos absol
ventu.

— Rima! — Ateik čia, greitai! — tarė mama ir pa
rodė dukrai virtuvėlės duris ir pati vikriai įslinko pro 
jas. Vos Užbalienė spėjo prie sukrypusio staliuko at
sisėsti, rankose maigydama skarą ir sunkiai kvėpuo
dama, motina priartėjo prie dukters, pasilenkė, vos 
kakta į kaktą nesuduodama, ir subarė, išretindama 
žodžius:

— Ar tu apie Ameriką rimtai kalbi, ar tik erzini 
tėvą? Ne jo kaltė, kad pragyvenimas nusmuko. Tegul 
jis ir komunistavo, gal ir dabar jo viduje raudonumas 
liepsnoja, bet ar tėvas kaltas, kad tavo vaikui batų rei
kia? Ar tėvas kaltas” Jau metuose surambėjai, bet ne
galvoji. Kam Ameriką kaišioji? Keikė jis tą šalį, bet 
neprakeikė. Ten kaip turėjo visi turto, taip ir turi. 
Burzlojo tėvas, neišsigins, bet taip reikėjo. Ką jis 
veiks, jei už nugaros stovėjo ir liepė keikti? Jei būtų 
priešinęsis, šiandien gal mes kur duobėje po žeme 
gulėtume, o gal varge skęstume. Išsimokei, turi gražų 
butą, o be vaiko batų ar be geresnio rūbo galima pa

kentėti. Dėl skurdo kalta dabartinė, jau sava, valdžia. 
Norėjote jos, rėkėte visi ir tu rėkei, tai ir turite!

— Dėl savo ir dėl tavo geresnio gyvenimo jis nu
garą laužė. Gal ir dėl mūsų, dėl savo vaikų mokslo 
parsidavinėjo. Bet tai ne pasiaukojmas, mama, tai 
veidmainystė, — Užbalienės veidą iškreipė skausmo 
šypsena.

— Patylėk, nežinai, kaip buvo. Todėl patylėk! — 
mama atšoko atgal ir pagrasino pirštu.

— Tik šitiek ir galite pasakyti. Žinau, kaip buvo! 
Ar ne dėl kumpių ir dešrų Gintaras skerdykloje kara
liauja? Tyras mano brolio vardas, istorinis... Ginta
ras... O jo pirštai, o pareigos? Vogti, nešti sau, nešti 
tėvams... Taip viskas buvo! Apgauti, apsukti, grobti. 
Tai raudono gaiso, kuriuo ir šiandien tėtis viduje dega, 
ideologija. Penkiasdešimt metų taip buvo! Visi taip 
elgėsi, todėl ir šalį nugyveno. O kai Lietuva pakilo, 
kas susigrobė geriausius pastatus, fabrikus? Ar ne 
partijos pilvūzai?

— Tavo tėvas nieko nepasigrobė, o Gintarą įdar
bino dėdė.

— Dėdė, tėvo brolis... Kas dėdę', tėvo brolį, ten 
įdarbino? Ar ne miesto partijos pirmasis sekretorius, 
mano ir Gintaro tėvas? Prisimenu, kai pirmąkart ma
ne nuvedei į mokyklą. Meilutaitė, karaliaus duktė... 
Šokinėjo visi mokytojai. Kodėl šokinėjo? Kad buvau ly
giai tokia pat žiopla, o gal net žioplesnė, kaip kelios 
dešimtys kitų vaikų? Meilutos duktė, štai kodėl! 
Šiandien tėvą gini, o kas buvo prieš keliolika metų? 
Kiek prikariavai, priverkei, kiek pirtis keikei...

— Nekalbėkime apie tai, — mama atsisėdo kampe
lyje ant dėžės, lyg būtų mirtinai pavargusi. — Dėl

Amerikos... Tu rimtai apie ją galvoji?
— Rimtai, mama. Liko dar visi metai, kol turėsiu į 

ligoninę grįžti, kai Saulutei bus pilni treji. Nuva
žiuosiu ir kiek užsidirbsiu, kad vaikams būtų lengviau. 
Jau ne viena taip padarė.

— Ar tik nuvažiuoja ir jau pasisemia?
— Eisiu tarnaite.
— Ką tu dabar! — pašoko motina ir vėl atsisėdo. 

— Išsimokslinai, esi gydytoja ir kažkam grindis valy
si? Ar todėl auginome, kad turtuoliams lankstytumei- 
si? Kur Lietuva eina... Kur ji suka, kad inteligentai 
veržiasi tarnais... — užsidengė akis ir lingavo, ant 
dėžės kampelyje įsispraudusi.

— Ir inteligentui reikia pavalgyti, apsirengti. Lie
tuva eina ten, kur ją seni komunistai veda. Negaliu 
žiūrėti, kai mano vyras pusalkanis išskuba darban, o 
vaikam net drabužėlių nepajėgiu nupirkti. Kaip reikia 
gyventi iš vienos algos? Butas, dujos, elektra... Su
mokėjus nieko nelieka, duonai neužtenka. O kur vai
kams rūbeliai?

— Anksčiau ir tvarka buvo, ir daug .geriau gyve
nome. Bet tėvui vis prikaišioji ir prikaišioji, — motina 
pakilo nuo dėžės, pravėrė virtuvės duris, atsistojo tarp 
jų ir šūktelėjo seniui Meilutai: — Arba mergaitę ap
renk, kaip reikia, arba sustok be reikalo ją erzinęs! 
Nueik sandėliukan, atnešk tą ryšulėlį. Žinai, ką turiu 
galvoje. — Dabar ji vėl atsigręžė į dukterį: — Su ma
žais tėvas nemoka elgtis. Turime užsislėpę kiek mė
sos. Parsineši namo, pasistiprinsite.

— Pensininkai tėvai išlaikys jaunus vaikus? — 
Užbalienė atsistojo, pastūmė kėdę arčiau staliuko ir

užsimetė ant pečių apsiaustą. — Kur tą mėsą pirkote? 
Jūsų pensija yra mažesnė už mano vyro uždarbį. Čia 
Gintarėlio, sūnelio, dovana...

— Kodėl tau rūpi, kur ėmėme? Brolį niekinai, 
šmeižei, o ne kartą ir tavo namams kai kas teko, — 
motina garsiai nešaukė, bet žvilgsniai, į dukrą nu
kreipti, buvo skaudūs. — Visi pajausime, kas buvo 
Gintaras.

— Brolelis nemirė, tai kodėl buvo?
— Atleido iš darbo, štai kodėl! Dabar įvairiausi 

sukčiai gyvulius Lenkijai pardavinėja, o mūsų sker
dyklose jau nėra kam žviegtų Vakar pasakė, kad baig
ta su jo darbu. Ar tau bus lengviau? Jūs galite iš pavy
do vienas kitą suplėšyti! Tokie dabar pas mus visi 
žmonės. Tik apgaudinėti žino, o mažesnis sukčius pa
vydi didesniam sukčiui.

— Kokia sėkla, toks ir derlius, mama. Kas kiaulių 
fermas valdė ir dar valdo? Kas gyvulius lenkams su
kiša, o sau vilas augina? Ar ne buvę komunizmo bran- 
dintojai ir ateizmo šulai? Kodėl nevogti, neapgaudinėti 
ir nesukčiauti? Mano vaikas pirmąją komuniją priims, 
o mes, jo tėvai, persižegnoti nemokėjome. Ačiū, mama. 
.Taip auginai, taip išauginai. Tokios motinos buvo vi
sos, kurių namuose laikėsi bent vienas marksizmo ra
binas.

Meilutienė vėl'susmuko ant savo dėžės ir taip susi
traukė, kad išjos liko tik mažas kamuoliukas, netvar
kingai kampe numestas.

— Kai maži buvote, vienas mane ėdė. O dabar jau 
tryse tarkuojate... — mama daugiau sudejavo, kaip 
kalbėjo. (Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LAIMĖJIMAIS GAUSŪS MOKSLO METAI

4
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„Maža saujelė — gausi 
telė". •

klė-

Senais laikais, tai būtų 
1950-tais, pirmaisiais mūsų 
emigracijos metais, lietuvių 
telkiniuose, beveik kiekviena
me didesniame mieste prie lie
tuviškų parapijų klestėjo lie
tuvių Šeštadieninės mokyklos. 
Gūžėjo vaikai, . šnekučiavosi 
mokytojai, ir lietuviškas gy
venimas virte virė prie para
pijų,, prie bažnyčių. Po Šešta
dieninės mokyklos, į parapijos 
patalpas, susirinkdavo skau
tai sueigom, ateitininkai turė
davo savo susirinkimus, prisi
glausdavo studentai, filisteriai 
ir kitos naujųjų ateivių guvios 
organizacijos. Šiandien, pra
bėgus jau beveik penkioms de
šimtims metų, po tų pirmųjų 
bruzdėjimų, ir tos didžios 
energijos metų, jau tik keletas 
lietuviškų parapijų turi lietu
viškas šeštadienines mokyk
las. Jau daug lietuviškų baž
nyčių ir parapijų užsidarė, ir 
visas lietuviškas bruzdėjimas 
labai sumažėjo.

Nežinau tikrai kiek dabar 
tokių lietuviškų mokyklų tebe
gyvuoja ir nežinau kaip ilgai 
dar pasiseks joms išsilaikyti, 
tačiau, su pasididžiavimu ga
liu pranešti, kad Philadelphi- 
joje, Lietuvių Bendruomenės 
remiama, veikia dar labai jud
ri ir talentinga Vinco Krėvės 
Sekmadieninė mokykla. Dėl 
susidariusių didelių nuotolių, 
mokykla buvo perkelta į sek
madienį. Ir tėvai su visa šei
ma atvažiuoja į bažnyčią jau 
labai anksti iš ryto, nes lietu
viškos pamokos prasideda 9-tą 
vai. Po poros pamokų, pusę 
vienuoliktos, yra skiriama di
džioji pertrauka, kurios metu 
visi mokiniai su mokytojais ir 
tėveliais dalyvauja sekmadie
nio šv. Mišiose. Po to grįžta į 
mokyklos suolą užbaigti die
nos darbų. Pradžioje atrodė, 
kad į dvi pagrindines dalis su
skaldytos pamokos gali pa
kenkti vaikų dėmesiui ir jų 
susitelkimui mokslui. Bet 
praktika parodė kitaip; nors 
Philadelphijos mokykla turi 
tik saujelę mokinių (16), šiais 
metaįs turėjo labai našius ir 
laimėjimais gausius mokslo 
metus.

Šių metų, birželio 7-tą dieną 
įvyko Philadelphijos Vinco 
Krėvės Sekmadieninės mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mas. Tą sekmadienį, po šv. 
Mišių, Šv. Andriejaus parapi
jos salėje susirinko mokytojai, 
mokiniai, jų tėvai ir svečiai.

Užbaigimo programą atida
rė mokyklos vedėjas Vytautas 
Maciūnas. Pasveikinęs susi
rinkusius, jis pakvietė visus 
mokytojus, dabartinius ir 
anksčiau mokytojavusius (o jų 
pasirodė nemažas būrelis) pri
sistatyti atsistojimu, tai įvyk
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Kauno Dariaus ir Girėno sporto centro stadione birželio 27 d. įvyko II Lietuvos Tautinės olimpiados ir VI pasau
lio lietuvių sporto žaidynių atidarymas. Nuotr. Eltos
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džius, jie buvo įvertinti gausiu 
plojimu. Po šio įvado progra
mą tęsė II ir IV skyrių moky
toja Alė Mačiūnienė, pristaty
dama savo klasės mokinius (iš 
viso tris) įteikdama jiems pa
žymėjimus ir po juostelę. Po to 
dr. Onilės Šeštokienės, V ir VI 
skyrių mokytojos, pažymėjimų 
įteikimas savo klasės moki
niams (6), ir Jūratės Kroky- 
tės-Stirbienės, parengiamosios 
klasės (3 mokiniai) pažymėji
mas ir perkėlimas į sekančią 
klasę.

Toliau Danutė Surdėnienė, 
VIII skyriaus mokytoja, pris
tatė užbaigiamojo skyriaus 
abiturientus: Dainą Maciūnai- 
tę, Kovą Jušką, Gintautą Stir- 
bį ir Aidą Gedeiką. Ji trumpai 
apibūdino jų darbą šiais pas
kutiniais mokyklos metais — 
daug studijuota lietuvių istori
jos ir geografijos, diskutuota 
dabartinės Lietuvos proble
mos ir giliai nagrinėta ir pla
čiai skaityta apie Lietuvos 
partizanus. Mokytoja Surdė
nienė pasidžiaugė jų ypatingu 
susidomėjimu šiais narsiais 
tautos didvyriais ir paminėjo, 
kad partizanų gyvenimo ir jų 
veiklos studija buvo perkelta 
net už ribų, kada studentai 
apklausinėjo ir ieškojo gyvų 
ryšių su buvusiais partizanais 
ir jų giminėmis. Mokyklą bai
giantieji studentai perskaitė 
savo rašinius: „Ką aš išmokau 
lietuviškoje mokykloje ir gra
žiai įrodė savo brandų gal
voj mą ir aiškų įvertinimą savo 
kilmės.

Tada, Danutė Surdėnienė 
pranešė, kad jos studentai, 
Kovas Juška ir Daina Maciū- 
naitė, LB Švietimo tarybos 
skelbtame lietuviškoms mo
kykloms konkurse, laimėjo 
pirmą ir trečią vietą. Čia ten
ka pažymėti, kad šio konkurso 
apimtis buvo visos Amerikos 
lietuviškos mokyklos, konkur
so tema: „Apie ką rašyčiau, jei 
rašyčiau knygą?” Buvo skir
tos dvi pirmos vietos, dvi ant
rosios ir viena trečia vieta — 
taigi Philadelphijos mokykla 
pasirodė ypatingai pranaši, 
išsinešdama „savom klėtelėn” 
net dvi premijas iš penkių! 
Čia Danutė Surdėnienė įteikė 
savo abiturientams baigimo 
pažymėjimus ir pakvietė bai
giančiųjų mamytes apjuosti 
juos gražiomis tautinėmis 
juostomis, kurias skyrė mo
kykla. Mokyklos vedėjas pas
veikino baigiančiuosius moki
nius ir įteikė jiems diplomus.

Užbaigusiuosius Lietuvių 
Bendruomenės apygardos var
du sveikino Teresė Gečienė, ir, 
prisimindama p aėjusius Pir
mosios Lietuviškos Knygos 
metus, įteikė Dainai Maciū- 
naitei, pirmąją lietuvišką kny
gą išleistą Amerikoje, o Kovui 
Juškai, Gintautui Stirbiui ir 
Aidui Gedeįkai po Lietuviškos
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Philadelphijos lituanistinės 
Mačiūnienė ir O. Šeštokienė.

mokyklos mokiniai mokslo metų užbaigimo šventėje. Kairėje mokytojos A. 
Nuotr. R. Gedeikos

ĮSPŪDINGAS SPORTO 
ŠVENTĖS RENGINYS KAUNE

EDVARDAS ŠULAITIS, KAUNAS

Vienas iš įdomiausiųjų bet 
kada Lietuvoje matytų rengi
nių buvo birželio 27 d. vakare 
Kauno Dariaus ir Girėno spor
to centro stadione įvykusi 
Sporto šventė, kurią oficialiai 
atidarytos II Lietuvos Tautinė 
olimpiada ir VI Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės.

„Tegul ši šventė žymi naują 
mūsų šalies gyvenimo etapą”, 
— atidarymo iškilmių metu 
tarė buvęs žymusis išeivijos 
sportininkas ir sporto darbuo
tojas, dabartinis Lietuvos Res
publikos prezidentas V. 
Adamkus, akcentuodamas, 
kad: „Sportas tai ne tik rezul
tatai ir lentelės, bet puiki tar
pusavio supratimo ir bendra
vimo mokykla”.

Šiame renginyje dalyvavo ir 
prasmingą kalbą pasakė abie
jų sporto renginių organizaci
nio komiteto pirm. A. Vidžiū
nas, o sportininkų parado 
priekyje Kauno gatvėmis žy
giavo Seimo pirm. V. Lands
bergis.

Įspūdingas buvo Žaidynių 
aukuro uždegimas, kurį įžiebė
mokyklos istoriją. Tėvų komi
teto vardu sveikino Rasa Juš
kienė ir dar labiau padidino 
lietuviškų knygų 1 ,t, įteik
dama kiekvienam Romo Spa
lio „Gatvės berniuko nuoty
kiai”.

Programos pabaigoje visus 
nustebino gražiai pasiruošęs 
mergaičių kanklių ansamblis 
sukankliuodamas keletą liau
dies dainų. Mergaitės buvo en
tuziastingai sutiktos ir įver
tintos plojimu. Didelė padėka 
priklauso jų vadovams muzi
kams Brigitai ir Juozui Ka- 
sinskams, kaip ir visiems šių 
metų mokytojams, už jų pasi
šventimą ir darbą.

Buvo labai malonu ir ausiai 
ir širdžiai praleisti tą sekma
dienio popietę kartu su jau
nąja ir daug žadančia Phila
delphijos lietuvių karta.

A. Rastenytė

Barcelonos olimpiados čempio
nas Romas Ubartas. Olimpi
nės ugnies deglas buvo uždeg
tas prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, o ją į stadioną nešė žy
mūs Lietuvos sportininkai 
Vladas Česiūnas, Adolfas 
Aleksejūnas, Jonas Narmon- 
tas, Vida Vencienė, Ana Amb- 
razienė.

Sportininkų vardu priesaiką 
perskaitė buriuotojas Raimun
das Šiugždinis, o teisėjų — 
žymioji sportinių šokių Šokė
ja, dabar — mokytoja ir tei
sėja Jūratė Norvaišienė.

Gražus buvo sportininkų pa
radas pačiame stadione, ku
riame žygiavo visos šiuose 
sporto renginiuose dalyvau
jančios delegacijos iš užsienio, 
jų tarpe ir JAV bei Kanados. 
Įspūdingiausiai atrodė Kana
dos lietuvių'atstovai, kurie iš
siskyrė savo gausumu, apran
ga bei kitais priedais (pvz. 
skėčiais su Kanados ženklais 
ir kt.). JAV delegacijos prie
kyje ėjo ir veiklusis Čikagos 
lietuvių sporto darbuotojas Ri
mas Dirvonis.

Labai įdomi buvo šios šven
tės meninė dalis, atlikta bent 
poros tūkstančių jaunuolių 
savo šokiais, gimnastika, spal
vingais drabužiais sukėlę di
džiulę ovacijų audrą. Šventė 
trumpai prieš vidurnaktį bu
vo baigta fajerveritais.

Sporto veteranų forumas 
ir apsilankymas pas

kardinolą

Birželio 27 dienos popietėje 
buvo daugiau įdomių įvykių. 
Šventė buvo pradėta šv. Mi- 
šiomis Kauno arkikatedroje 
bazilikoje, o po jų užsienio lie
tuvių sporto delegacijų atsto
vus priėmė Kauno meras.

Žymieji Lietuvos sporto ve
teranai tada susirinko Sporto 
muziejuje, kur vyko Lietuvos 
sporto veteranų forumas. Čia 
jiems įteikti medaliai „Už nuo
pelnus Lietuvos sportui”. Tiek 
daug Lietuvos sportui nusipel
niusių žmonių šių eilučių au
toriui niekada vienoje vietoje 
nebuvo progos matyti.

Medalius Lietuvos sporto 
žymūnams įteikė Arvydas Vi
džiūnas, Rimas Kurtinaitis ir 
LTOK prez. Artūras Poviliū
nas. Juos čia gavo ir mūsiškiai 
Vladas Adomavičius, Gaspa
ras Kazlauskas, Vytautas 
Grybauskas, Kęstutis Čerke- 
liūnas ir kiti.

Iš Sporto muziejaus vetera
nai nužingsniavo prie Mairo
nio paminklo bendrai nuotrau
kai. Po to visi ėjo į kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus rezi
denciją, kur kardinolas vi
siems paspaudė rankas, asme
niškai ir vėliau bendrai vi
siems išsakė gražius linkė
jimus.

„Sportas mus daro ne sveti

mais, bet savais. Tik sportuo
dami pasijuntame, kad esame 
vieni kitiems reikalingi. Vie
nam sportuoti būtų nuobodu, 
bet kai visi susijungiame jį 
bendrą šeimą, būna gera, mie
la ir džiugu” — kalbėjo kardi
nolas.

Daugiau medalių 
užsienio lietuviams

Be’ jau minėtų laimikių 
lengv. atletikoje, Š. Amerikos 
lietuviai sportininkai sugriebė 
ir daugiau medalių.

Vilniuje vykusiose LTO 
plaukimo varžybose mūsiškiai 
iškovojo 5 medalius: 1 aukso ir 
po du sidabro bei bronzos.

Auksą čia sugriebė 17 m. 
amžiaus plaukikė R. Jotau- 
taitė iš Kanados laimėjusi 400 
m plaukimą laisvu stiliumi. Ji 
taip pat iškovojo bronzą 200 m 
laisvo stiliaus rungtyje.

Plaukikės brolis, 18 m. am
žiaus Mikas Jotautas, plauk
damas 100 m peteliške, laimė
jo sidabro medalį. Čikagietė, 
tik 13 m. amžiaus Kristina 
Norkutė iškovojo du bronzos 
medalius — 100 m peteliške 
ir plaukdama 200 m komplek-, 
siniu būdu. Jie visi dar užėmė 
neblogas kitas vietas įvairiose 
kitose rungtyse.

Čia dar reikia pridėti, jog 
birželio 28 d. užsienio lietuvių 
sporto delegacijų atstovai bei 
sporto darbuotojai buvo visi 
kartu priimti Lietuvos Respu
blikos prezidento Valdo Adam
kaus priezidentūroje.

KAD BŪTŲ IŠSAUGOTAS 
KULTŪRINIS PAVELDAS
Atkelta iš 3 psl. 
kaime sako: „Vežu mašiną
taisyti į servyzą” — ne remon
tas, ne taisykla, bet servyzas, 
dar ir su y ilgąja.............

—Prancūzijoje ir kai ku
riose kitose Europos vals
tybėse kreipiamas griež
tas dėmesys į kalbos ter
šimą ir net baudžiama už 
svetimybių vartojimą. Ka
dangi Lietuva daug kur 
seka Prancūzijos, Vokieti
jos ir apskritai Vakarų Eu
ropos pavyzdžiu, kodėl nė
ra dedama pakankamai pa
stangų išlaikyti švarią lie
tuvių kalbą?

—Yia Valstybinė kalbos 
komisija, yra Kalbos inspekci
ja, yra baudžiama, bet kalba 
juk gyvas procesas ir, žinoma, 
viskas priklauso nuo žmogaus 
kalbinės kultūros. Lygiai kaip 
muzikai reikalinga klausa, 
kad pajustų harmoniją, taip ir 
su kalba. Yra žmonių, net

EOUAL HOUSING 
UENDER

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chlcago

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Casimir G. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
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METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos - 
Kun. Aušvydas Belickas MIC, Šaltinio redaktorius 

VAIŠĖS, užsiėmimai
Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus!

laikraščių redakcijose, kurie 
neturi to kalbos jausmo ir jie 
rašo taip, kad rėžia akį bei 
ausį.

Kalbos Svarinimas nėra 
Kultūros ministerijos funkci
ja. Mes galim tik skatinti, pa
tarti, bet negalim įtakoti laik
raščių. Lietuvoje spauda yra 
laisva, todėl ji galbūt pati 
galėtų nusistatyti savo krite
rijus ir daugiau kreipti dė
mesio ir į kalbą, ir į etiką, ir 
kitus panašius dalykus. Bet, 
aš manau, kad visi tie dalykai 
— kaip ir vaikiškos ligos, iš 
kurių išaugama — ilgainiui 
pasitaisys.

—Ar Jūs šiuo metu rašote 
naują knygą? Gal galime 
paklausti, kokį veikalą?

—Rašau, rašau... Čia tegul 
bus karinė paslaptis. Iš dalies 
aš esu prietaringas, jeigu pa
sakai, tai tikrai neparašai.

—Kokie nauji darbai Jū
sų laukia, grįžus į Lietuvą?

—Kaip tik pateksime į vals
tybės minėjimų ir švenčių sū

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

(773)586-5959 
(708)425-7160

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

Gotuos KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Perkate automobilj? 
Turite Kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis?

Ne problema!
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo

šiandien!
(630) 579-1033 
Kviesti Ričardą

kurį, šurmulį — Dainų šven
tę, turėsime dalyvauti ir ap
dovanoti, kaip „Draugas” jau 
pranešė, poetą Kazį Bra- 
dūną. Yra daugiau įspūdingų 
kandidatų, tad su dideliu ma
lonumu tai padarysime. Per
nai apdovanojome Bernardą 
Brazdžionį kartu su kitais 
žymiais Lietuvos žmonėmis.

Tai pirmieji, labai malonūs 
darbai, kurie laukia grįžus.

—Ar esate patenkintas 
savo pareigomis, ar jos ne
atima Jums laiko atlikti 
darbus, kurie būtų arti šir
dies?

—Čia yra tikra baudžiava... 
Aš jau aštunti metai, pra
sidėjus Atgimimui, įkliuvau ir 
vis tiek galvoju, kad kažkada 
galėsiu pabėgti ir gyventi sa
vo gyvenimą, labiau prie ra
šomojo stalo, prie popierių.

—Gerbiamas Ministre, la
bai dėkui už pokalbį ir 
daug sėkmės tolimesniuose 
darbuose.

Kalbėjosi Leonas Narbutis



LAIŠKAI
DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. liepos 3 d. 5

REIKĖJO ATIDŽIAU 
PAŽIŪRĖTI

Aurelija 'Balašaitienė jau 
antrą kartą skundžiasi 
(„Draugas” 1998 m. birželio 26 
d.) Lietuvoje 1990 m. išleistu 
„Lietuvos albumu”. Atidžiau 
pažiūrėjus, tai antras foto* 
grafuotinis leidimas. Fotog- 
rafuotiniame leidime kalba 
netaisoma, tik fotografuojama. 
Taigi, tai ne sovietinis žargo
nas, o 1921 metų lietuviška 
rašyba. Abi laidos skiriasi tik 
viršeliais, pirmoji — minkš
tais, antroji — kietais.

Gintautas Vėžys 
Willowbrook, IL

Aurelija Balašaitienė, minė
dama jos skaitytą „Lietuvos 
albumą”, išleistą Vilniuje 
1990 metais (jos laiškas birže
lio 26 d. „Drauge”) gal nežino
jo, kad tai buvo nufotografuo
ta pirmo leidinio, išspausdinto 
Berlyne ir išleisto 1921 me
tais, kopįja. Tai turint galvoje, 
man rodosi, kad turėtumėm 
prileisti, jog tenai vartota kal
ba pakenčiamai graži, sklandi 
ir taisyklinga, ypač palyginus 
su to meto Amerikos lietuvių 
spauda.

Viskas keičiasi 77 metų lai
kotarpy. Keičiasi pasaulis, 
kraštai, žmonės, na, keičiasi ir 
kalbos, ir net atskiri žodžiai.

Dr. Nicholas Gemell
Crystal Lake, IL

PAMINĖJIMO
UŽSITARNAVĘ
PAGALBININKAI

Noriu papildyti E. Vodopa- 
lienės šiaip jau platų rašinį 
apie Washingtone surengtą 
„Dainavos” ansamblio kon
certą. Renginio iniciatorius, ir 
vadovas Algis Lukas savo ge
gužės 25 d. bendralaiškyje 
rengėjais vadino ir dėkojo už 
talką ne tik A. Dundzilai, bet 
dar ir šiems talkininkams: G. 
Skučienei, T. Landsbergienei 
ir Židinietėms; A. Barzdukui, 
A. Rimui, A. Pakštienei, E. ir 
R. Bačanskams, D. ir K. Čam- 
pėms, P. ir A. Čižiūnams; na, 
ir pačiai rašinio autorei E. Vo- 
dopalienei. Šiuos talkininkus 
straipsnyje sužerti į „kitų pa
galbininkų” kategorįją, ypač 
kai buvo linksniuojami ir 
laipsniuojami kiti, negana. Vi
sų talka buvo svarbi ir todėl 
minėtina.

Antanas Dundzila
Mc Lean, VA

KEISTAS KALTINIMAS 
LIETUVIŲ FONDUI

„Drauge”, birželio 20 d. Ra
munė ir Raimundas Marius 
Lapai atvirame laiške kaltina 
Lietuvių fondą, kad jis ne
gelbsti iš bėdų jų „Studiją R”.

Lietuvių fondas remia (skel
bimais, premijomis ar auko
mis) relatyviai vienodai visas 
radijo valandėles bei spaudą 
jau daugel metų.

Pirmiausia turime konsta
tuoti, kad šiais metais „Stu
dija R” nebuvo davusi L. fon

„VisiSkai nesutinku!” — aiškina vienas Lietuvių fondo pelno skirstymo 
komiteto narių, Kęstutis Ječius, Kultūros tarybos pirm. Marijai Reinie
nei. Vis dėlto LF dosniai parėmė ir užsienio lietuvių kultūros, ir 
švietimo, ir spaudos, ir kitus svarbius darbus.

dui prašymo paramai gauti, 
todėl reikalas net negalėjo bū
ti svarstomas. Š.m. birželio 23 
d. buvo tik LF spaudos konfe
rencija pranešti apie skirsty
mo rezultatus, bet ne prašymų 
svarstymas. Be to, „Studija R” 
yra privati korporacija (ne, pa
gal IRS nuostatus, „not-for- 
profit” visuomeninė instituci
ja).

Nors šiais metais Lietuvių 
fondas paskyrė lietuvybės dar
bams rekordinę 800,000 dol. 
sumą, manau visiems geros 
valios tautiečiams yra aišku, 
kad ir prie geriausių norų 
neįmanoma visų svarbių rei
kalų paremti, nes 1998 m. Lie
tuvių fondas gavo prašymų 
daugiau kaip 3 milijonų dol. 
sumai.

Dr. Antanas Razma
LF Pelno skirstymo 

komisijos pirm.

AR SIBIRO LIETUVIAI
YRA LAIKOMI RUSAIS?

Su įdomumu perskaičiau 
Juozo Gailos paskutinius 
apmąstymus —* šį kartą iš 
Ellicott miestelio („Draugas”, 
1998.06.19). Apskritai, daug 
tiesos pasakyta. Beskaitant 
gyvenimas pro akis prabėgo. 
Pasigedau tik vienos minties, 
kuri man yra opi. Ji būtų 
maždaug tokia: keliasdešimt 
metų gyvenant Amerikoje, 
tiek lietuvių, tiek ir kitatau
čių tarpe esu žinomas kaip 
lietuvis. Ne visi tokiai mano 
tapatybei pritaria, bet jos pa
neigti negali. Lietuvoje lan
kantis,visi, gal ir su kokiomis 
išimtimis, mane laiko ameri
konu (ar amerikiečiu), kuris 
lietuviškai supranta ir kalba.

Toks įvaizdis manęs ne tik 
nevilioja, bet kartais ir erzi
na. Kažin ar iš Sibiro grįž
tančius lietuvius jie rusais 
vadina?

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

STABDYKIME
NULIETUVĖJIMĄ

AMERIKOJE

Juozas Pronskus kažkada 
man sakė, kad geriausi „Nau
jienų” laikraščio .skaitytojai 
jau ilsėjosi tautinėse ir kazi- 
mierinėse kapinėse. Galų gale 
ir „Naujienų” laikraštis iške
liavo amžinybėn. Šiandien tai 
lyg lietuviškų institucijų užsi
darymo viršūnė. Užsidaro 
Kultūros Židinys Brooklyne, 
užsidarė lietuviška parapija 
Gary, Indiana. Lietuvių ben
druomenė — iš didžios ir 
mažos raidžių — yra bejėgė 
prieš nūtautimo bangas. Kaip 
išsilaikyti šiuose laikuose?

Man regis, kad vienintelis 
atsakymas yra per sus
tiprintą ir vertingą kultūrinę 
veiklą. Čia pavyzdžiu ateina 
Aušros Vartų parapija Man- 
hattane, kur vyksta parodos, 
koncertai, vaidinimai. Apie 
tai skaitau ir didžioje New 
Yorko spaudoje, kai eina 
mėnesiai ir nieko lietuviško 
nepamatai „Chicago Maga
zine”. Su Adamkaus išrinki

Marcinkonių etnografinis ansamblis, dalyvavęs Smithsonian Institute, Washington, DC, ruoštame etninių gru
pių festivalyje.

mu Lietuvos prezidentu, Či
kaga susidomėjo lietuviais. Ar 
mes tą progą mokėsime iš
naudoti lietuvybės pakėlimui?

Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

AK, TIE KOLDŪNAI

„Draugo” dienraščio birželio 
23 d. laidoje, „Laiškai ir nuo
monės” skyriuje, Kostas Ma
čiulis rašo: „yra labai keista, 
kodėl iš viso lietuvių kalboje 
taįp dažnai minimas žodis 
koldūnai”. Galima atsakyti 
aiškiai ir paprastai. Būtent: 
lietuviai mėgsta koldūnus ir 
juos valgo jau keletą šimtų 
metų. Toliau K. M. rašo: 
„Manau dabar jau visiems 
turėtų būti aišku, kad jis yra 
nelietuviškas”. Žinoma, kad 
taip. Koldūnai nėra lietuviš
kas žodis. Tačiau nereikėtų 
pamiršti, kad ir pats patieka
las yra ne lietuviškos kilmės.

Šia proga norėtųsi klus- 
telėti, o ką reikėtų sakyti ir 
daryti, girdint svetimtau- 
tiškai skambančius kitokių 
maisto patiekalų pavadini
mus? Pvz,, cepelinai, kugelis, 
karbonadas, šnicelis, zrazai, 
kotletai, naliesnikai, buljo
nas, barščiai, makaronai, vaf
liai, kisielius ir kt. Ne visi, 
tačiau kai kurie, čia išvar
dinti patiekalai turi grynai 
lietuviškus atitikmenis. Deja, 
daug kam „pripratimas yra 
antras prigimimas”.

K. M. teigia, kad nepriklau
somoje Lietuvoje jau buvo 
vartojamas žodis virtiniai. Tai 
yra tiesa. Nors, atvirai pasa
kius, tenka abejoti šio pavadi
nimo tikslingumu. Anot Stefa
nijos Stasienės (Cleveland, 
Ohio) kadaise Lietuvoje, kai 
kas koldūnus vadindavo rie- 
builiais. Ko gero, gal ir būtų 
tinkamas toks pavadinimas. 
Nors ilgainiui koldūnai gero
kai suliesėjo. Vis tik toks pa
vadinimas lyg ir primena 
„sviestuotą sviestą”. Šiais lai
kais riebalai nepriimtini. Ką 
pasakytų dr. J. Adomavičius, 
jei juos ryte rytume?

Petras Petrutis 
Chicago, IL

KODĖL KARIUOMENĖS 
DAUGUMĄ SUDARO

KITATAUČIAI?

Š. m. 11 d. „Drauge” Liuda 
Rugienienė savo straipsnyje 
„Penkios dienos Lietuvos res
publikos Seime” rašė apie Lie
tuvos Seimo ir JAV LB at
stovų komisijos posėdį, ku
riame buvo aiškinamas Lietu
vos siekimas NATO narystės. 
Būvi iškeltas ir kitas įdomus 
klausimas apie kitataučių 
tarnavimą Lietuvos kariuo
menėje. Krašto apsaugos mi
nistro Č. Stankevičiaus buvo 
toks atsakymas: „Aš pasaky
čiau, kad kariuomenėje šito 
pobūdžio problemų nejaučia
ma. Yra viena įdomi aplin

kybė, kad kariuomenėje tar
naujančių Lietuvos rusų skai
čius yra santykiniai didesnis 
negu lietuvių. Taip pat ir len
kai eina į Lietuvos kariuome
nę, ir tarnauja. Kadangi jie 
tarnauja tarp lietuvių, tas 
prisideda prie visuomenės in
tegracijos. Jie išmoksta lietu
viškai kalbėti. Tie, kurie atei
na silpnai kalbėdami lietuviš
kai, iš kariuomenės išeina ge
rai kalbėdami, nes kartu tar
navo su lietuviais. Man atro
do, kad šitas tarnybos kariuo
menėje poveikis yra teisin
gas”.

Bet nebuvo paaiškinta, 
kodėl Lietuvos kariuomenės 
daugumą sudaro kitataučiai 
— rusai ir lenkai, kurių Lietu
voje yra apie 20 proc., o lietu
vių 80 proc. Ar lietuviai neno
ri atlikti karinės prievolės, ar 
jie neįmami į kariuomenę dėl 
nesveikatos, ar kitų priežas
čių? Kokia yra kariuomenė, 
toks bus jos rezervas (atsargi
niai), kuris gali būti neveiks
mingas, jei Lietuvos neprik- 
lausomybėi susidarytų pavo
jus iš imperialistinės Rusijos. 
Lietuvai yra pavojinga pasi
tikėti kariuomene, kurios dau
gumą sudaro kitataučiai.

Juozas Navakas 
Gulfport, FL

SUDIEV, TĖVELI!
Nors jau praėjo Tėvų diena, 

man ta diena visados yra pil
na liūdesio.

1944 m. rugpjūčio 24 dieną 
atsisveikinau su savo tėveliu 
ir niekad jo daugiau nema
čiau. *

Prieš tą dieną sapnavau, 
kad esu Kaune ir maudausi 
Nemune. Staiga pakilo tokia 
didelė audra, bangos išmetė 
mane iš vandens. Bangos buvo 
tokios didelės, kad siekė net 
namus, o, kai jos leidosi, buvo 
tokios raudonos, kaip kraujas. 
Jos išmetė į krantą kažkokį 
ryšulėlį. Kai priėjau arti, buvo 
mažas kūdikis. Jis neverkė — 
buvo negyvas. Kūdikis buvo 
susuktas į mūsų trispalvę. 
Staiga pasidarė labai tamsu, 
aš išsigandau ir pradėjau 
verkti.

Pabudau, kai mama pradėjo 
mane purtyti „Stase, kelkis, 
sapnuoji!”

Papasakojau mamai tą savo 
•sapną. „Kas nors baisaus atsi
tiks”, — pasakę ji. Taip ir bu
vo.

Tą rytą mano tėvai dar pas

Tauriam Patriotui

AJA.
KAZIMIERUI PABEDINSKUI

staiga iškeliavus Amžinybėn, jo sūnų JONĄ su šeima bei 
sūnų LEONĄ su šeima, visus anūkus ir proanūkus, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge giliai 
liūdi

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudžmienė

kerdė kiaulę ir pjaustė mėsą. 
Mūsų kaimynai, pasiruošę 
bėgti, užsukę paragino ir mus 
„nešti kudašių”. Na ir pradė
jome ruoštis kelionėn.

Mama, pridėjo mažą kibirėlį 
mėsos, užpylė druska, o kitą 
liepėme pasiimti vokiečių ka
reiviam. (Jie kitame sudaužy
tame name turėjo virtuvę).

Tėvelis atidarė tvartą, išlei
do visus gyvulius į lauką, sa
kydamas: „Eikite, kur kas no
rite!”

Taip su pora lagaminų 10 
metų dukryte, pasiruošėm ke
lionėn. Mums besiruošiant, 
atvažiavo dviračiu iš Alvito 
mano brolis. „Jūs jau bėgate? 
Palaukite, manęs, aš grįžtu 
atgal, pasiimsiu savo žmoną ir 
sūnų, keliausime kartu...”

Tačiau frontas vis labiau 
lipo ant kulnų. Dangus darėsi 
vis niūresnis, tankų garsai vis 
arčiau ir arčiau buvo girdėti.

Tėvelis, tada ir sako” „Jūs 
nelaukite, bėkite! Susitiksi
me!”

Taip aš su vyru, mama ir 
mažyte dukryte išėjome iš sa
vo namų. Persižegnojau ir su 
ašaromis apleidome savo tė
viškę.

Traukinys, sunkiai šniokš
damas, traukė savo sunkią 
naštą.

Insterburge traukinys susto
jo. Įvyko lėktuvų vokiečių ru
sų susišaudymas. Buvo baisu. 
Žmonės lipo iš vagonų ir lindo 
po apačia. Mes nelindome. Pa
galvojau, Dievo valia, kaip 
bus, taip bus. Deja, tapome 
laimingi, nenukentėjome.

Tad ir vėl lekiame Vokietijos 
gilumon. Apsistojome Schnai- 
damblen. Čia mus visus iš
laipino. Turėjome eiti per pa
tikrinimą. Išrengė nuogus ir 
atliko kažkokią dizenfekciją. 
Aš nenusirengiau, nes lau
kiausi kūdikio. Nors vokietis 
ir labai jau pyko, bet mano 
užsispyrimas juos nugalėjo.

Sukimšo mus į tokį lagerį. 
Naktį blakės, kad pradėjo vi
sus sveikinti, kad mes pusiau 
nuogi išdūmėme į kiemą. Ir .te
nai pasidarėme lovas.

Buvome tenai gana ilgokai. 
Kai tik atvažiuodavo naujas 
ešelonas, tai vis klausdavau, 
ar nėra nieko iš Kybartų?! 
Deja, nėra!.

Tai, taip ir buvo mano pas
kutinis žodis: „Sudiev, Tėve-

AJA.
JUOZAS MICKUNAS

Pranešame giminėms, pažįstamiems ir draugams, kad 
1998.m. liepos 1 d., Matulaičio slaugos namuose, Putnam, 
CT, mirė Juozas Mickūnas, sulaukęs 97 metų.

Juozas gimė 1901 m. sausio 1 d., Banionių kaime, Kriklinių 
parapijoje, Panevėžio apskrityje. Jo tėvai - Povilas Mickūnas 
ir Apolonija Titaitė-Mickūnienė-Ragažinskienė.

Juozas - nepriklausomybės kovų savanoris, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas, apdovanotas Savanorio kūrėjo, Vytauto 
Didžiojo su kardais, Nepriklausomybės dešimtmečio ir 
Klaipėdos atvadavimo medaliais. Priklausė Šaulių sąjungai 
nuo pat jos įsteigimo.

Buvo vedęs a.a. Filomeną Jurskytę (1896-1979) iš Kriklinių 
kaimo.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 m. su šeima atvyko į JAV 
ir apsigyveno Athol, MA, kur išgyveno 40 metų.

Nuliūdime paliko du sūnus su šeimomis: Juozą Mickūną, 
Jr su žmona Sarah iš Acton, MA ir prof. Algį Mickūną su žmona 
Irena iš Athens, OH, ir anūkus (Algio šeimos) dr. Gregory 
Mickūną, Mare Mickūną, ir anūkę Sylvia Mickūnaitę. 
Lietuvoje paliko iš Sibiro tremties grįžusią seserį Oną Stašienę 
iš Kriklinių kaimo, tris dukterėčias ir sūnėną.

Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašautos 1998 m. liepos 7 d., 
9:15 vai. ryto St. Elizabeth of Hungary bažnyčioje, Acton, 
MA. Amžinajam poilsiui bus priglaustas Woodlawn Cem- 
etery, Acton, MA, šalia žmonos a.a. Filomenos.

Tebūna jiems lengva svetimoji žemelė!

Giliame nuliūdime sūnūs - Juozas ir Algis Mickūnai 
su šeimomis.

AJA.
Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame mūsų vaikystės dienų 
bičiulei, jo žmonai REGINAI ir jos visai šeimai.

Dalia ir Jaunis Gilvydiiai 
Dana ir Romas Sakalai

Mielai Mamytei
AJA.

JUZEFAI PAULAUSKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukras: NELIĄ, mūsų 
bažnyčios choro narę ir BRIGITĄ KRASAUSKIENĘ su šeima.

Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choras

Tauriam Tautiečiui
A.tA.

Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI
mirus, jo žmoną REGINĄ, sūnus DARIU, ARŪNĄ, GINTARĄ 
ir TAURĄ bei dukterį GAILUTĘ su šeimomis, brolį 
ALGIMANTĄ, brolienę ELVYRĄ su jų šeima, bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge giliai liūdi

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudžmienė

Ii!”.
Stasė Viščiuvienė

Chicago, IL

1998 m. balandžio-birželio mėn. atminimui už 
mirusius

„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI”
AUKOJO:

a.a. Aleksandros Vaičiulienės atm.: Elizabeth 
A.Pivariūnas - $25;

a.a. dr. Kazio Katiliaus atm.: Aldona ir Kostas 
Eidukoniai, Monika ir Gytis Krikščiūnai - $75;

a.a. Juozo Sakevičiaus atm.: Stasys Pranskevičius, 
Juzė Sakevičius - $65;

a.a. Juozo Matekūno atm.: Alma Sventickas, V. ir 
R.Petrulis, Rūta ir Linas Mikulionis, Viktorija ir Anatolijus 
Viskantas, Česlovą Naumūs, Virga ir Povilas Norkevičius, 
Marytė ir Stasys Erlingis, kun. Alfonsas Babonas, Rita ir 
Kastytis Giedraitis, Valerija Patalauskas, Alma ir Paulius 
Jankus - $195;

a.a. Rūtos Rimpau atm.: Kostas, Aldona ir Birutė 
Eidukoniai - $50.

a.a. Petro Balandžio atm.: Vladas Jomantas - $100; 
a.a. dr. Aleksandro Broel-Platerio atm.: dr. Sophie 

O.Blumenfeld - $25;
a.a. Onos Juodvalkienės atm.: Zuzana Juškevičienė, 

Antanas Juodvalkis, Olga Numgaudienė, Pilypas ir Elvyra 
Naručiai - $95;

a.a. Enriko Volkovickio atm.: Antanas ir Viktorija 
Valavičiai $50;

a.a. Raimundo Ošlapo atm.: Julius ir Nįjolė Šmulkščiai, 
Edmundas ir Elena Arbai, Liudas ir Rūta Šmulkščiai, 
L.O.Griniūtė-Šmulkštienė - $320.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis” padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį, ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams.

„Lietuvos Vaikų viltis”, 2711 W.' 71“ Street, Chicago, IL 60629.
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Rima Sėli (kairėje) ir Dana Borgogni pardavinėja Bingo entuziastam la
pelius. Bingo vyksta kas trečiadienį Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Š.m. vasario mėnesį Lie
tuvos Vyčių 16 kuopa pa
minėjo savo veiklos dešimt
metį. Ta proga liepos 18 d., 7 
vai. vak., ruošiamas pokylis 
Mabenka restorane, 78th and
S. Cicero Avė. Muzikinę dalį 
atliks Algimantas Bamiškis. 
Visas pelnas bus skiriamas 
Lietuvos Vyčių labdaros dar
baus: Aid to Lithuania, Ine., 
Šv. Kazimiero gildijai, Lietu
vos Vyčių stipendijų fondui ir 
Lietuvos Vyčių fondui. Vietų 
skaičius ribotas, todėl reikia 
padaryti rezervacijas, skambi
nant 773-376-4779 (Diann 
Martin). Visi kviečiami.

Lemonto LB apylinkės 
Socialiniu reikalu skyrius 
praneša, kad nuo liepos 3 iki 
liepos 17 d. neveiks, bus vasa
ros atostogos. Liepos 21 d. vėl 
pradės įprastą veiklą ir bus 
atidarytai antradieniais bei 
penktadieniais, nuo 10 vai. r. 
iki 3 vai. popiet.

Primename, kad šį šeš
tadienį, liepos 4 d., yra Ame
rikos Nepriklausomybės šven
tė. Kadangi šventė pasitaiko 
nedarbo dieną — šeštadienį, 
kai kurios įstaigos nedirba 
penktadienį, kai kurios — pir
madienį. „Draugo” adminis
tracija, redakcija ir spaustuvė 
nedirbs pirmadienį, liepos 5 
d., tad dienraštis antrądienį 
neišleidžiamas. Penktadienį 
„Draugas” dirbs, kaip papras
tai.

Nustatyti, kokie yra moky
tojo vadybiniai poreikiai, nes 
jie turi daug įtakos „klasės 
darbo klimatui”, darbo aplin
kai ir vaikų norui mokytis. 
Tai tik viena Mokytojų studijų 
dienų tema, kuri bus gvildena
ma liepos 24, 25 ir 26 d. Pa
saulio lietuvių centre.

Bilietų pardavėjai „Bingo” žaidėjams PLC trečiadienių vakarais. Iš kairės: Zenonas Mereckis, Irena 
Tijūnėlienė, Arūnas Klibas, Romas Kronas; sėdi — Irena Draugelienė.

BALFo įstaiga bus užda
ryta liepos 6 d., pirmadienį, 
švenčiant Amerikos Nepri
klausomybės šventę.

APIE TĖVUS JĖZUITUS
IR INAUGURACIJOS - 

PUOTAS VILNIUJE

Joninių trečiadienis (birželio 
24 d.) buvo labai karštas, tai 
vyr. lietuvių globėja E. Siru
tienė buvo beveik susirūpinus, 
kad į „Seklyčią” nedaug žmo
nių tesusirinks. Susirinko 
nemažai, nes, anot E. Siru
tienės „Seklyčia” yra kryžkelė 
tarp Jaunimo centro ir Le
monto: kas negalėjo kokio gar
bingo svečio pamatyti ar iš
girsti tose dviejose vietose — 
susitiks „Seklyčioje”.

Šį sykį sulaukėm garbaus 
svečio iš Lietuvos — kun. Al
gio Gudaičio, SJ, kurį atlydėjo 
Tadas Kulbis ir Edvardas Tus- 
kenis.

E. Sirutienė paaiškino, kad
T. Kulbis yra pats jauniausias 
„Pensininko” skaitytojas, nes 
pirma perskaito jį pats, o pas
kui atiduoda savo tėvams 
skaityti. T. Kulbis turi ir kitas 
pareigas: yra amerikiečių bei 
lietuvių jėzuitų (kartu su 
Čikagos provincija) vajaus pir
mininkas. Lietuvos jėzuitams 
reikia labai daug pagalbos (ir 
moralinės, ir materialinės). 
Taigi, be didelių įžangų, T. 
Kulbis pristatė mums kun. 
Algį Gudaitį (suvalkietį nuo 
Prienų), kuris mokėsi pogrin
džio seminarijoje ir 1992 m. 
įšvęstas kunigu, o toliau mo
kytis buvo atsiųstas į Bostoną. 
Dabar kun. Algis, kuriam 35 
metai, yra Vilniaus jėzuitų 
gimnazijps kapelionu.

Kunigas papasakojo, kad da
bar Lietuvoje yra tik dvi kata
likiškos gimnazijos: Kauno ir

Vilniaus jėzuitų. Parodė di
delėj, į plakatą panašioj, nuo
traukoj, kuri Kauno senamies
ty yra ir kaip atrodo gimna
zija, taip pat paaiškino, kad 
suremontuoti Perkūno namai, 
kur yra gimnazijos biblioteka 
ir skaitykla. Gimnazijoj moko
si kartu mergaitės ir berniu
kai. Kauno gimnazijoj yra 500

mokinių, o Vilniuje per 400.
Norinčių į gimnaziją įstoti 

yra labai daug, nes tėvai nori, 
kad vaikai būtų gerai išauk
lėti ir kad jau mokyklos suole 
būtų informuoti apie Dievą, 
pasaulį bei žmones pagal ka
talikišką sampratą. Norint į 
gimnaziją įstoti, reikia laikyti 
konkursinius egzaminus. Moks
las kainuoja 100 litų semest
rui. Negalį susimokėti, turi 
paduoti prašymą, kad atleistų 
nuo mokesčio.

Yra problemų, pasirenkant 
mokytojus, nes jie iš „sovie
tinių laikų” ir buvo ruošiami 
mokytojavimui pagal visiškai 
kitokias idėjas. Mokytojai 
samdomi vieneriems metams. 
Ruošiami jiems seminarai, pa
skaitos, supažindinami su 
krikščionybe.

Kiekvienoj gimnazijoj yra 3 
kunigai jėzuitai. Šalia studijų, 
kreipiamas didelis dėmesys į 
socialinę veiklą. Mokiniai lan
ko 25 senelius — neša jiems 
maistą. Taip pat lanko atsili
kusius vaikus ir vaikus su ne
galia. To viso tikslas — jog 
užaugę atsimintų, kad negali
ma būti egoistu, bet reikia tar
nauti žmonėms, tarnauti Lie
tuvai.

Po kun. Algio Gudaičio įdo
mios kalbos ir atsakymų į 
klausimus buvo parodyta 
trumpa vaizdajuostė, kurioje 
kun. A. Saulaitis, SJ, B. Ja
saitienė ir kun. Gintaras Vit
kus, SJ, angliškai aiškino, 
kaip jėzuitai savo gimnazijose 
Kaune ir Vilniuje moko jau
nimą, paruošia tolimesniam 
gyvenimui. Taip tikimasi už
auginti gerų žmonių, nors gal 
ir ne tuoj, bet už 20 ar dau
giau metų. Ta vaizdajuostė 
vadinasi „Baltic Jesuit Ad- 
vancement Project”.

Po visų rimtų kalbų apie 
svarbius reikalus buvo paro
dyta vaizdajuostė apie „Inau
guracijos balių”. Jų buvo ne 
vienas, bet net keturi: Sporto 
rūmuose, Prezidentūroj, Ro
tušėj ir Chodkevičių rūmuose. 
Man į tą gausybę išsipusčiusių 
žmonių bežiūrint (Rotušėj 
buvę 500 svečių, Prezidentūroj 
— 400), staiga prisiminė J. Bi
liūno „Liūdnos pasakos” Juo
zapota su savo aimana: „Kiek 
ponų, kokie gražūs...” Beveik 
neskanu pasidarė, žiūrint į 
vadinamuosius „švediškus 
stalus”, ant kurių puikavosi 
(tarpe kitų skanėstų) kepti 
paršeliai ir labai neestetiškai 
atrodančios kiaulių galvos.

Kažkas manęs užklausė, iš 
kur tie piniguočiai? Ar tik ne
bus tie, kur „sutvarkė” bankus 
ir nusavino kas jiems neprik
lausė? Aš į klausimą nega
lėjau atsakyti. Žinau tik, kad 
esu mačiusi ne vieną inaugu
racijos vaizdajuostę, bet šitoji 
tikrai nepaliko šviesaus įspū
džio.

Ta tema besikalbėdami, pa
valgėm skanius pietus ir pa
linkėjau „gero vėjo” į Bostoną 
mokslų bei studijų gilinti iš
skrendančiam tėvui Algiui 
Gudaičiui, SJ. Esam tikri, kad 
Dievas leis mums su juo dar 
ne vieną kartą susitikt Čika
goje.

Emilija J. Valantinienė

IŠ ARTI IR TOLI į

KANADA

Toronte apsilankė puikus 
Panevėžio tautinių šokių an
samblis „Grandinėlė”, vado
vaujamas choreografės Irenos 
Kartanienės.

Jis susideda iš 10-14 metų 
amžiaus berniukų ir mergai
čių. Toronto Prisikėlimo šven
tovėje per Mišias ansamblis 
pagiedojo, pritariant kanklė
mis ir akordeonu. Vėliau atli
ko trumpą koncertą.

Tikrai profesionaliai pašoko 
tautinius šokius bei padaina
vo. Ne vienam tautiečiui iškri
to ašaros, matartt augantį tokį 
puikų jaunimą, kuris jau išau
go veik laisvoje, dabartinėje 
Lietuvoje. Tautiečiai su malo
numu visą ansamblį apnakvy- 
dino ir aprodė miesto žymes
nes vietoves. Pagaliau visi 
buvo nuvežti prie • Niagara 
krioklių, nes juos pamatyti 
buvo ansambliečių svajonė.

Visas ansamblis, susidedan
tis iš daugiau kaip 20 dalyvių, 
su vadovais išvyko į Beauport, 
Quebec provinciją, iškviesti 
dalyvauti kanadiečių festiva
liuose.

Stasys Prakapas
Toronto

LIETUVOS DELEGACIJA 
HOLOKAUSTO

KONFERENCIJOJE

Lietuvos delegacija dalyvavo 
konferencijoje-seminare Holo
kausto laikotarpio vertybių 
klausimais. Š.m. birželio 29- 
30 d. Vašingtone įvykusią 
tarptautinę konferenciją-semi
narą suorganizavo JAV Vals
tybės departamentas ir JAV 
Holokausto Atminties muzie
jus. Susitikimas buvo skirtas 
aptarti lapkričio mėn. įvyk
siančios Vašingtono konfe- 
renejos programos temas ir 
apimtį. Renginiui pirmininka
vo JAV Valstybės departa
mento pasekretorius Stuart 
Eizenstat. Konferencijoje daly
vavo JAV vyriausybinių ir 
JAV žydų organizacijų atsto
vai, 38 valstybių delegacijos. 
Lietuvai atstovavo LR Seimo 
žmogaus ir tautinių mažumų 
teisių komiteto pirmininkas 
Emanuelis Zingeris, LR am
basadorius JAV Stasys Saka
lauskas, URM Azijos, Afrikos 
ir Okeanijos skyriaus vedėjas 
Dainius Kamaitis, ambasados 
antroji sekretorė Aušra Se
maškienė.

Konferencijoje buvo aptarti 
II pasaulinio karo metu pa
grobto aukso, meno vertybių, 
draudimo sutarčių, kitų verty
bių paieškos, įvertinimo, grą
žinimo klausimai. Diskusijų 
metu pasisakęs Lietuvos de
legacijos narys Emanuelis Zin
geris pastebėjo, kad minėtu 
laikotarpiu Lietuva patyrė 
dvi, sovietų ir nacių, amžiais 
sukauptų kultūros vertybių 
grobimo bangas. Emanuelis 
Zingeris konferencijos daly
viams išplatino jo pasiūlytą 
Europos Tarybos iniciatyvą 
dėl Europos žydų kultūros pa
likimo.

Lietuvos ambasada 
Vašingtone

Tokia jau tradicija: Čikagos lit. mokyklos mokslo metų užbaigimo apeigose 10 klasė perduoda simbolinį raktą 9 
klasei. Iš kairės — devintokai: Daina Valaitytė, Rasa Dovilaitė, Aušra Brooks, Živilė Bielskutė ir Renius Pada
lino; dešimtokai: Rytas Vygantas ir Ada Valaitytė. Nuotr. VI. Žukausko

AUSTRALIJOS 
LIETUVIO V.RATO

GRAFIKA
Antradienį, birželio 30 die

ną, sostinėje, Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmuose, 
atidaryta Vaclovo Rataiskio- 
Rato (1910-1973) grafikos pa
roda. Nuo pokario Australi-’ 
joje gyvenusio dailininko dar
bų rinkinį į Lietuvą atvežė jo 
dukra Ramona Ratas-Zakare- 
vičius. Radvilų rūmuose eks
ponuojama penkiasdešimt V. 
Rato darbų, sukurtų Australi
joje 1950-1972 metais, didžio
ji jų dalis — medžio raižiniai 
ir monotipijos.

V. Ratas — vienas ryškiau
sių lietuviškos grafikos pradi
ninkų. Dar prieš Antrąjį pa
saulinį karą jis , kartu su Pau
liumi Augiumi, Viktoru Petra
vičiumi, Telesforu Valiumi, 
priklausė vadinamajam di
džiųjų grafikų ketvertukui, 
kuris gaivino senąsias grafi
kos tradicijas, sukūrė lietuviš
kąją grafikos mokyklą, turė
jusią įtakos vėlesnių kartų 
dailininkams.

V. Ratas baigė Kauno meno 
mokyklą, grafikos meno mo
kėsi pas Adomą Galdiką. Vė
liau studijavo Vokietijoje bei 
Italijoje. Grįžęs į Kauną, V. 
Ratas įsitraukė į jaunųjų me
nininkų sąjūdžius — priklau
sė dailininkų grupėms „Ars” 
ir „Forma”. Jau pirmieji jo 
darbai sulaukė pripažinimo, 
vėliau dailininkas buvo kvie
čiamas į tarptautines parodas 
JAV, Čekoslovakijoje, Latvi
joje, Estijoje.

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312- 
879-7751, dirbą su First Al- 
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730.

(sk.)
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241.

(sk.)
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

(sk.)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS- 
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)

Pasitraukęs iš Lietuvos, po
kariu V. Ratas dėstytojavo 
Miuncheno tarptautinėje me
no akademijoje, įsteigė savo 
privačią dailės mokyklą;— 
studiją Ausburge, buvo vienas 
iš Lietuvių dailės instituto 
steigėjų.

Nuo 1949 metų V. Ratas gy
veno Australijoje ir aktyviai 
dalyvavo šios šalies meni
niame gyvenime. Jis priklausė 
Šiuolaikinio meno draugijai, 
kartu su kolegomis įkūrė Sid
nėjaus grafikų draugiją, subū
rė lietuvių dailininkus. Spal
vinga ir žaisminga V.Rato gra
fika visur sulaukdavo pasise
kimo: jo darbų įsigijo visi 
žymiausieji Australijos muzie
jai, meno galerijos, privatūs 
kolekcionieriai. (Elta)

LIETUVIU KLUBO 
SUKAKTIS

Š.m. gegužės 24 d., sekma
dienį, Rosario (Argentina) Lie
tuvių klubas paminėjo 51 
metų veiklos sukaktį. Ta pro
ga buvo suruošti pietūs, pro
gramoje pasirodė dvi klubo 
vaikų grupės — jaunuolių ir 
jaunųjų vaikučių „Romuva”. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
garbės konsulas Algimantas 
Rastauskas, atvykęs iš Bue
nos Aires.

MOTINOS DIENOS 
- ŠVENTĖ

Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinos patalpose Kultūros 
reikalų komisija gegužės 10 d. 
suruošė paskaitą ir koncertą,

• Parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320.

(sk.)
• Neringos restorane, 

2632 W.71 St., šeštadieniais, 
nuo 9 vai. vakaro gros Al
gimanto Barniškio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773- 
476-9026.

(sk.)
• Vytauto Didžiojo šaulių 

rinktinė rengia gegužinę lie
pos 5 d., sekmadieni. Pradžia 
12 vai. Šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43 St., Chicago. 
Pelnas skiriamas Šaulių sąjun
gos žurnalui „Trimitui” (leidžia
mas Lietuvoje). Bus skanių 
lietuviškų patiekalų, gausūs 
laimėjimai, veiks „Šaltinėlis”, o 
šokiams gros ir visus linksmins 
Kosto Ramanausko orkestras. 
Visi šauliai ir lietuviškoji visuo
menė kviečiami atsilankyti, 
linksmai praleisti laiką ir pa
remti žurnalą.

(sk.)
• Besidominčiam audi

mu, galiu atiduoti mažas

kuriuo paminėta Motinos die
na ir Lietuvos Nepriklauso
mybės 80 metų šventė. Susi
rinko beveik 100 klausytojų. 
Paskaitą skaitė prof. E. 
Paršelis, o meninę programą 
atliko. S.L.A. mišrus choras, 
diriguojamas prof. H. Urbono.

PAMINĖTA LIETUVIU
TAUTOS TRAGEDIJA

Sibirinių trėmimų pradžia 
Aušros Vartų parapijoje Mon- 
trealyje paminėta biržėlio 14 
d. Minėjimą rengė Baltiečių 
federacija, todėl šventovėje 
dalyvavo visų trijų Baltijos 
tautų žmonės. Aušros Vartų 
parapijos chorui giedant 
„Libera”, iškilmingoje procesi
joje žygiavo du lietuviukai ir 
dvi latvaitės, atnešę vainiką, 
kurį padėjo prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės garbės lentos. 
Dalyvavo trys dvasininkai: 
kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, latvių kun. Rasma Caune 
ir estų kun. Heino Altosaar.

Kalbėjo Kanados LB Mon- 
trealio apylinkės valdybos 
pirm. Arūnas Staškevičius, 
estų kunigas, buvo giedamas 
Estijos himnas, latvių choras 
„Atbalss”, vad. Andris Gutma- 
nis, pagiedojo latvių kompozi
torių giesmes bei dainas. Gie
dotas ir Latvijos himnas. 
Aušros Vartų parapijos cho
ras, vad. Laureti Djintcharad- 
ze, pagiedojo lietuvių kompozi
torių giesmių ir dainų, 
pritaikytų šiam minėjimui.

Po to visi dalyviai rinkosi į 
parapijos salę užkandžiams.

automatines lietuviškas audi
mo stakles ir siūlų. Kreiptis 
lietuviškai arba angliškai į
Stanley, tel. 773-779-1779.

(sk.)
• Muzikos festivalis „Va

sara *98”. Pasaulio lietuvių 
centro aikštėje, Lemont, IL, 
liepos 3 ir 4 dienomis, nuo 6 
vai. vakaro ir liepos 5 d. nuo 
12 vai. iki vidurnakčio vyks 
pirmoji jaunųjų atlikėjų mu
zikos šventė. Liaudiškos bei 
populiarios muzikos koncertai, 
šokių vakarai, diskotekos jau
nimui. Čia bus pramogos, vai
šės bei atgaiva ir mažiems, ir 
dideliems. Programos daly
viai: Artūras Blažukas, Paulius 
Strolia, Artūras Augustaitis, 
Benas Vilkaitis. Diskotekų 
vedėjai: Tadas Dunčia ir Min
daugas Markauskas. Esant 
blogam orui, šventė vyks salėje. 
Jus kviečia kultūros klubas 
Baltija, tel. 847-342-1512.

(sk.)
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