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Siame 
numeryje: 
K r e p š i n i o t u r n y r a s 
B r i d g e p o r t , CT; 
D. S o n g a i l a žais su 
„ S a c r a m e n t o Kings"; 
„ J u o d a s i s s e k m a d i e n i s " 
f u t b o l i n i n k a m s . 

2 psl. 

A p s u k r i K r e m l i a u s 
po l i t i ka ; D a i n ų šven tė 
j a u v i s a i a r t i . 

3 psl. 

„Bič iu lys t ė " . 
4 psl. 

„ D r a u g o l i e tuv iuka i " . 
5 psl. 

P r i s i m e n a m a s A lbe r t a s 
Kere l i s ; Paža i s l i s . 

6 psl. 

N a u j a s „Suva lk i jos" 
n u m e r i s . 

7 psl. 

L i e t u v i ų o p e r a v i l t inga i 
žve lg ia į a tei t į ; d a r ap i e 
pa s iva ik šč io j imą 
p a u k š č i ų t a k u . 

8 psl. 

Sportas 

B u v ę s L i e t u v o s v y r u 
k r e p š i n i o r i n k t i n ė s 25 metų 
205 cm ūgio krašto puolėjas Da
rius Songaila (nuotr.) trečia
dienį pasirašė sutartį su JAV 
NBA Sacramento ..Kings" ko
manda. Plačiau — 2 psl . 

* Šve ica r i jo je v y k u s i o s e 
t a r p t a u t i n ė s e lengvosios atle
tikos ..Spitzen Leichtathletik 
Luzern" varžybose naują Lietu
vos moterų 100. m bėgimo reko
rdą pasiekė Agnė Visockaitė. J i 
a t s tumą įveikė per 11.34 se
kundės , įvykdžiusi planetos 
pirmenybių bei olimpinių žai
dynių normatyvą. 

v Ketvirtadienį Vilniuje 
s t a i g a m i r ė ž i n o m a sporto 
ž u r n a l i s t ė , savaitinio žurnalo 
, ,Ekstra" vyriausiojo redakto
r iaus pavaduotoja ir Lietuvos 
t au t in io olimpinio komiteto 
(LTOK) narė Roma Griniūtė-
Grinbergienė. Netikėta mirtis 
sustojus širdžiai ją ištiko tie
siog darbo vietoje per gimimo 
dieną. 

Ketvirtadienį R. Grinber-
gienei sukako 64 metai. Taip 
nelaimingai sutapo, kad trečia
dienį, gimimo dienos išvaka
rėse, ji buvo pagerbta LTOK 
būstinėje, kur LTOK preziden
tas A. Poviliūnas iškilmingai 
jteikė Tarptaut in io olimpinio 
komiteto (IOC) diplomą „Mote
ris ir sportas". Šis apdovanoji
mas skir iamas moterims, anks
čiau aktyviai sportavusioms, o 
vėliau tapusioms sporto pro
paguotojomis ir puoselėtojomis 

Baltų draugai JAV Kongrese gelbsti finansinę 
paramą NATO naujokėms 

Vašingtonas , birželio 26 d. 
(BNS; — Keturi Kongreso na
riai pasiūlė įstatymo pataisą, 
kad padėtų pakviestoms į NA
TO valstybėms išsaugoti JAV fi
nansinę paramą karinėms pajė
goms, kuri gali nutrūkti dėl jų 
prisijungimo prie Europos Są
jungos nuostatos Tarptautinio 
baudžiamojo teismo (TBT) at
žvilgiu. 

Lietuva ir dar 6 į NATO sto
jančios valstybės, kurios taip 

pat yra ir būsimos ES narės, ne
paisydamos JAV nuostatos, nu
sprendė pasekti 15 ES valstybių 
pavyzdžiu ir paremti prieštarin
gai vertinamą tarptautinį karo 
nusikaltimų teismą. 

Tuo tarpu Vašingtonas tf • a 
mėginimus sudaryt i dvi,v ai -s 
sutartis, kad jos įsipareigr - ne
išduoti JAV kareivių Ha . e įsi
kūrusiam TBT. Amen būgš
tauja, kad Tarptautine e bau
džiamajame teisme gai ūti ke

liamos politiškai šališkos bylos 
prieš JAV piliečius. 

Būsimosios ES ir NATO na
rė- už Vašingtono nuostatos ne-
p ymą gali netekti jau kele-
: ,s metus gaunamos pastovios 

VV finansinės paramos savo 
gink uotosioms pajėgoms. Para
mą nutraukus, Lietuva šiemet 
netektų iki 40 mln. litų. 

Pasak Krašto apsaugos mi
nisterijos sekretoriaus Povilo 
Malakausko, pagal Užsienio 

ginkluotųjų pajėgų finansavi
mo, Tarptautinio karių mokymo 
ir kitas programas Lietuva iš 
JAV per 1997-2002 metus gavo 
apie 50 mln. dolerių. Šie pinigai 
buvo panaudoti kur iant bendrą 
Baltijos valstybių oro erdvės 
kontrolės sistemą, Baltijos taik-
darių batalioną, rengiant praty
bas, keliant kar in inkų kvali
fikaciją ir kitiems projektams 
finansuoti. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Nauja p o l i t i n ė partija k o v o s p r i e š 
į s iga lė jus ią korupc i ją 

V i l n i u s , birželio 26 d. 
(Elta) — Korupcija yra užprog
ramuota kai kuriuose Lietuvos 
įstatymuose, ketvirtadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 
tvirtino naujo politinio judėji
mo „Lietuvos kelias" pirminin
kė Lilijana Astra. 

„Padaryti tik Valstybės 
tarnybos įstatymo pataisą yra 
bandymas šaukštu išsemti eže
rą. Reikia įvardinti korupciją 
kaip valstybinį nusikaltimą, o 
ne kaip paprastą darbo pra
žangą", tvirtino prieš kelias 
dienas oficialiai įregistruotos 
partijos vadovė. Pasak jos, kova 
su korupcija bus vienas iš pag
rindinių „Lietuvos kelio" pag
rindinių tikslų. 

„Mūsų ekspertai atliko vi
sų antikorupcinių įstatymų au
ditą, iš kurio paaiškėjo, kad pa
grindinis antikorupcinis įstaty
mas — Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymas — visiškai 
neat i t inka Europos Sąjungos 
konvencijų", sakė L. Astra. 

Spaudos konferencijoje da-

Naujo politinio judėjimo ..Lietuvos kelias" pirmininkė Lilijana Astra i r vi
cepirmininkas Algimantas Zabulionis. Sauliaus Venckaus i ELTA) nuotr. 

lyvavęs naujosios partijos vice
pirmininkas Algimantas Zabu
lionis piktinosi korupcijos įsiga
lėjimu žemės reformoje. Pasak 
jo, korupcijai Lietuvoje yra su
darytos ..šiltnamio sąlygos". 

„Galima grobstyt ir plėšt, o 
už tai gresia tik atleidimas iš 
pareigų", piktinosi A. Zabulio
nis. 

Pasak L. Astros, kova su ko
rupcija yra vienas iš naujos par
tijos programinių punktų. 

kuris, tikimasi, padės judėjimui 
įsitvirtinti visuomenėje ir sėk
mingai pasirengti 2004 metų 
Seimo rinkimams Mes atėjo
me pačiu laiku", sakė ji. Tačiau 
partijos pirmininkė nenorėjo 
naujo judėjimo „įsprausti į kai
rės ar dešinės politinės pa
kraipos spektrą". 

„Lietuvos kelio" vadovų tei
gimu, šiuo metu partija jau tur i 
5 skyrius ir vienija apie 1,000 
narių. 

Kontrolieriai rado neapskaityto valstybės turto 
už 2 milijardus litų 

Vilnius , birželio 26 d. 
(BNS) — Valstybės kontrolė, at
likusi patikrinimą daugiau nei 
200 valstybės institucijų ir įs
taigų, surado neapskaityto il
galaikio valstybės tu r to už 1.7 
mlrd. litų. 

Ūkio ministerijoje neap
skaityto valstybės tur to rasta 
už 1.6 mlrd. litų. Žemės ūkio 
ministerijoje — už 81.7 mln. li
tų. Vyriausybės kanceliarijoje 
— už 24.1 mln. litų. Susisiekimo 
ministerijoje — už 8.8 mln. litų. 

„Tai daugiausia buvo akci
jos ir turtini ai įnašai į viešąsias 

įstaigas. Apskaitydami turtą, 
konstatavome, kad organizaci
jos dažnai neparodo remontuo
jamų pastatų vertės padidėji
mo", ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje sakė Valstybės kon
trolės Finansinio audito valdy
mo departamento direktorė Ni
jolė Mickuvienė. Anot jos, taip 
yra dėl to, kad remontai atlieka
mi iš paprastųjų išlaidų, o turė
tų būti atliekami iš specialiai 
tam skirtų lėšų, todėl, slepiant 
pažeidimą, padaromas dar vie
nas — . nepadidinama tu r to 
vertė. 

Po atliktų patikrinimų vals
tybės įstaigose į biudžetą buvo 
grąžintas 1 mln. litų. 

Pasak N. Mickuvienės, Lie
tuvos automobilių kelių direkci
ja programų vykdytojams nepa
grįstai skyrė 848,000 litų, Susi
siekimo ministerija — apie 
58,000 litų. Žemės ūkio ministe
rija — 23,000 litų. 

Patikrinimų metu nustatyt i 
524 teisės aktų pažeidimai. 
Dažniausiai buvo pažeidžiami 
Buhal ter inės apskaitos. Biu
džetinių įstaigų ir Viešųjų pir
kimų įstatymai. 

Lietuva ir Lenkija prašo ES 
paramos elektros t inklu 

sujungimui 
Varšuva-Vilnius, birželio 

26 d. (BNS) — Lietuvos ir Len
kijos premjerai Algirdas Bra
zauskas bei Leszek Miller bend
ru laišku kreipėsi į Europos Ko
misijos pirmininką Romano 
Prodi dėl Europos Sąjungos 
(ES) paramos Lietuvos ir Len
kijos elektros tinklų sujungi
mui. 

Šis projektas nėra vien Lie
tuvos ir Lenkijos tinklų sujungi

mas, tai ir Baltijos elektros tin
klų sujungimas su Vakarų Eu
ropos tinklais — bendros ES 
rinkos kūrimas. 

Numatomos projekto išlai
dos — 434 mln. eurų. Lėšos bus 
skiriamos ne tik elektros tinklų 
sujungimui, bet ir Lie tuvos . 
Lenkijos, Latvijos. Estijos elekt
rinių modernizavimui bei pri
taikymui darbui vienoje siste
moje. 

Lietuva žada siekti Baltijos 
jūros paskelbimo ypač jautria 

teritorija 
Vi ln ius , Dirželio 26 d. 

BNS) — Lietuva drauge su ki
tomis regiono valstybėmis 
sieks, kad Tarptaut inė jūrų or
ganizacija paskelbtų Baltijos jū
rą ypač jaut r ia teritorija, ketvir
tadienį paskelbė Lietuvos Ap
linkos ministerija. 

Vokietijos Bremeno mieste 
vykstančioje pirmojoje bendroje 
Baltijos jūros regiono valstybes 
vienijančios Helsinkio komisijos 
(HELCOM) ir Šiaurės Rytų At
lanto vandenyno apsaugos ko
misijos (OSPAR) valstybių ap
linkos ministrų konferencijoje 
aštuonių Baltijos jūros valsty
bių atstovai pasiūlė kreiptis į 
Tarptautinę jūrų organizaciją, 

kad visa Baltijos jūra būtų pa
skelbta ypač jautria jūros teri
torija. 

Tačiau Rusija nesutiko, kad 
tokia nuostata būtų įtrauka į 
konferencijoje priimtą bendrą 
deklaraciją. 

Nepaisant to, kad deklara
cija nenumato bendro kreipi
mosi, dauguma Baltijos jūros 
regiono valstybių, pareiškė vis 
tiek teiksiančios šį siūlymą 
Tarptautinei jūrų organizacijai. 

Paskelbus Baltijos jūrą 
ypač jautr ia jūrine zona, atsi
rastų galimybė nustatyti spe
cialias aplinkosaugos sąlygas 
laivybai. 

Nukelta į 7 psl. 

Nusikaltimais įtariamas Kauno tarybos 
narys išleistas \ laisvę 

Vi ln ius , birželio 26 d. 
(BNS) — Nusikaltimais įtaria
mas Kauno miesto savivaldybės 
tarybos narys Enrikas Dakta
ras teismo sprendimu išleistas į 
laisvę. 

Tokį sprendimą ketvirtadie
nį priėmė Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas, pakeitęs E. 
Daktarui kardomąją priemonę 
ir paskyręs namų areštą. 
Sprendimas priimtas po to. kai 
Vilniaus apygardos teismas pa

tenkino E. Daktaro skundą dėl 
suėmimo. 

21 metų E. Daktarui nuro
dyta būti namuose nuo 7 vai. 
vakaro iki 7 vai. 30 min. ryto ir 
uždrausta matytis su kitais toje 
pat byloje įtariamais asmeni
mis. Išėjęs iš teismo salės, jau
nuolis teigė būtinai sugrįšiąs į 
miesto tarybą ir toliau ..dirbsiąs 
žmonėms", nes dienos metu jo 
laisvė nėra suvaržyta. 

Nukelta į 7 psl. 

Netekusį darbo ministerijoje ir 
prokuratūroje pareigūną priglaudė Seimas 

Vi ln ius , birželio 26 d. 
'BNS) — Po nusižengimų iš 
darbo Užsienio reikalų ministe
rijoje ir Generalinėje prokura
tūroje turėjęs pasitraukti buvęs 
garsus politikas Egidijus Bič
kauskas darbą surado Seime. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", „Ekskomisarų biure" 
dirbantis Kovo 11-osios Akto 

signataras pastaruoju metu vis 
dažniau pastebimas Seimo Tei
sės ir teisėtvarkos komiteto po
sėdžiuose. 

Komiteto vadovas Aloyzas 
Sakalas dienraščiui patvirtino, 
kad jis prieš porą mėnesių E. 
Bičkauskui pasiūlė eksperto 
darbą. 

Nuke l t a į 7 psl . 

Š v e d a i p a v y d i 
L i e t u v a i 

e u r o r e f e r e n d u m o 
r e z u l t a t u 

Anna Lindh 
Vilniuje ke tv i r t ad ien į su 

darbo vizitu bes i lankant i Šve
dijos užsienio reikalų ministrė 
Anna Lindh teigė, kad švedai 
labai pavydi Lietuvai pasiektų 
rezultatų referendume, ir tiki
si, jog Švedijos referendume pa
seks lietuvių politinio aktyvu
mo pavyzdžiu bei rugsėjo 14 d. 
pritars euro įvedimui. 

Švedija kar tu su Didžiąja 
Britanija ir Danija yra vienin
telės valstybės Europos Sąjun
goje (ES), pasilikusios valstybi
nę valiutą. (BNS» 

S e i m a s p a s k e l b ė 
J o n i n e s n e d a r b o 

d i e n a 
Parlamentarai pr i ta rė Ra

sų arba Joninių — birželio 24-
osios — paskelbimui valstybine 
švente ir ne darbo diena. 

„Lietuva tik tur i dešimt ne 
darbo dienų. Tuo t a r p u kitos 
valstybės — trylika, keturiolika 
ir daugiau", sakė opozicinės Li
beralų ir centro frakcijos Seime 
seniūnas Eligijus Masiulis. 

Sprendimui Jon ine s pa
skelbti nedarbo diena pr i tarė ir 
valdančiosios daugumos atsto
vas, pagonybę propaguojantis 

N u k e l t a i 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
<ftemtan«s Af=P. Reuters, AP. imertax. ITAR-TASS. 8NS 

liraų agentOru. pranešimais) 

kad O. bin Laden gali nuolat 
kaitalioti buvimo vietą nekont
roliuojamuose pasienio rajo
nuose. 

EUROPA 
Londonas. Irako ..nugink

lavimo dosjė" turi būti užvers
ta, pareiškė Rusijos preziden
tas Vladimir Putm ketvirtadie
nį Londone po derybų su Di
džiosios Britanijos premjeru 
Tony Blair. „Mes savo ruožtu 
pasirengę įnešti deramą indėlį, 
turėdami galvoje mūsų galimy
bes Irake. Turime veikti labai 
kooperuotai ir labai atvirai", 
sakė jis. „Mes neketiname ap
lenkti jokių aštrių kampų. Mes 
ir dabar atvirai kalbamės su 
premjeru visais klausimais . 
Rusija irgi manė. kad Irake gali 
būti masinio naikinimo ginklų 
Tiksliai mes to nežinojome, bet 
darėme prielaidą, kad jų ten 
gali būti", sake V Putin. 

Briusel is . Europos Sąjun
gai (ES) nereikia JAV preziden
to pamokymų, kaip kovoti su 
terorizmu, ketvirtadienį pareiš

kė Briuselis, reaguodamas į 
George W. Bush raginimą ES 
valstybėms stabdyti islamistų 
judėjimo „Hamas" finansavimo 
ir paramos šaltinius. ..Kovoda
mi su terorizmu, mes prieš nie
ką nelenksime galvos", sakė ES 
užsienio reikalų komisaro 
Chris Patten atstovė spaudai 
po ES ir JAV viršūnių susitiki
mo Vašingtone. Po šio susitiki
mo bendroje Europos Komisijos 
(EK) pirmininko Romano Pro
di. Graikijos premjero Costas 
Simitis ir G. W. Bush spaudos 
konferencijoje pastarasis pa
ragino Europą nedelsiant imtis 
veiksmų prieš „Hamas". 

Varšuva. Afganistano pre
zidentas Hamid Karzai mano. 
kad teroristų tinklo ,.al Qaeda" 
vadas Osama bin Laden gyvas 
ir tikriausiai slapstosi Afganis
tano ir Pakistano pasienyje Šia 
savaitę Pakistano prezidentas 
Pervez Musharraf pareiškė. 

JAV 
Vaš ing tonas . JAV Senato 

respublikonų vadovas Bill Frist 
televizijos NBC laidai „Today 
Show" ketvirtadienį pareiškė, 
kad Irako masinio naikinimo 
ginklai nebuvo pagrindinė prie
žastis JAV vadovaujamai kari
nei operacijai pradėti. „Jeigu 
šiandien paklaustumėte ame
rikiečių, ar jie norėjo, kad Sad-
dam Hussein būtų nuverstas , 
dauguma atsakytų, kad jo niek
šiškas režimas buvo to nusipel
nęs", sakė jis. „Mes žinome, 
kad panaudojęs masinio naiki
nimo ginklus jis nužudė tūks
tančius žmonių savo valstybė
je... ir už jos ribų", sakė B. 
Frist. Pasak jo, Saddam Hus
sein nusipelnė būti nuverstas 
vien dėl grubaus ir diktatoriško 
valdymo. B Frist pridūrė, jog jo 
visai nestebina, kad Irake ne
buvo rasta masinio naikinimo 
ginklų. 

Vašingtonas . Irako moks
lininkas Mahdi Shukur Ubaydi 
JAV Centrinei žvalgybos valdy
bai (CIA) atidavė senas bran
duolinių įrenginių dalis ir do
kumentus. M. Sh. Ubaydi anks
čiau vadovavo nutrauktai cent-
rifugos sodrintojam uranui iš
gauti kūrimo programai. Šie 
dokumentai ir įrenginio dalys 
1991 m. buvo užkasti po rožė
mis sode priešais M. Sh. Ubay
di namą, sakė JAV specialiųjų 
tarnybų pareigūnas, prašęs ne
skelbti jo pavardės Pareigūnas 
mano, jog tai rodo, kaip irakie
čiai gali slėpti masinio naikini
mo ginklus. 

N e w York. JAV Valstybės 
departamento žvalgyba abejoja 
CIA praneš imais , kad Irake 
rasti sunkiasvoriai automobi
liai buvo skirti biologiniam gin
klui kurti , ketvirtadienį rašo 
laikraštis „The New York Ti
mes". CIA ir JAV gynybos mi
nisterijos žvalgybos valdyba pa
reiškė gegužės 28 dieną, kad 
Irake rasti du automobiliai, ku
rie buvo „genialiai paprasti" 
biologinių ginklų fabrikai JAV 

valstybės sekretorius Colin 
Powell kalbėdamas Jungtinėse 
Tautose gegužės 31 dieną pa
reiškė, jog šie du rasti sunkve
žimiai patvirtina JAV praneši
mus iki karo, kad Irake buvo 
gaminami biologiniai ginklai 

Vašingtonas. JAV Atstovų 
Rūmai trečiadienį nusprendė 
Kongreso auksiniu medaliu ap
dovanoti Didžiosios Britanijos 
premjerą Tony Blair. Tokiu 
žingsniu JAV įstatymų leidėjai 
įvertino T. Blair paramą per 
karą Irake bei po 2001-ųjų rug
sėjo 11 dienos atakų prieš 
Jungtines Valstijas. 

SIRIJA 
Damaskas . Sirija trečia

dienį pranešė pareiškusi JAV 
protestą dėl praėjusią savaitę 
prie sienos su Iraku įvykusio 
incidento, kurio metu per JAV 
oro ir sausumos a taką buvo su
žeisti keli sirų pasieniečiai. Da
maskas pareikalavo JAV „grą
žinti ... sužeistus kar ius , kad jie 
galėtų gydytis Sirijos ligoninėje 
ir kad butų išvengta kokių nors 
nesusipratimų, galinčių paska
tinti santykių paaštrėjimą, ku
rio nepageidauja nė viena pu
sė". 

IRAKAS ARTIMIEJI RYTAI 

Bagdadas. Qatar'e įsikū
rusi arabų televizija „ai Ja-
zeera" trečiadienį parodė fil
muotą medžiagą, kurioje nufil
muotas Irake po JAV kariniu 
visureigiu nugriaudėjęs sprogi
mas, ir teigė, kad šį vaizdo įra
šą atsiuntė anksčiau negirdėta 
grupuote „Mujahidoon ai Ta'ifa 
ai Mansoura" , kuri pažadėjo 
artimiausiu metu surengti dau
giau išpuolių 

R a m a l a , V a k a r ų K r a n 
t a s . Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat ketvirtadienį iš
reiškė viltį, jog ne t rukus bus 
paskelbta, kad palestiniečių ko
votojai pažadėjo nu t rauk t i iš
puolius prieš Izraelį Šio pareiš
kimo nekomentavo pacio> kari
nes grupuotės. Įskai tant "Ho 
mas". kurios vedė derybas su 
Palestinos premjeru Mahmoud 
Abbas del laikinų paliaubų 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA 

A. SABONIS DAR NEAPSISPRENDĘS 

P* 

Krepšininkas Arvydas Sabonis. 

Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis, birželio 25 d. 
Vyriausybės rūmuose susiti
kęs su ministru pirm. Algirdu 
Brazausku, padėkojo už kvie
timą žaisti Lietuvos rinktinė
je š. m. Europos čempionate 
Švedijoje, tačiau galutinio 
atsakymo nedavė. Vėliau žur
nalistams Sabonis pareiškė, 
kad šiuo metu atostogauja ir 
apie sportą negalvoja... 

Atstovauti rinktinei Euro
pos čempionate kviečiamas ir 
,.Cleveland Cavaliers" vidurio 
puolėjas Žydrūnas Ilgauskas. 
„Jei Ilgauskas atvyktų, rink
tinė būtų stipri. Tada visos 
pozicijos būtų užpildytos 
gerais žaidėjais", — sakė sep-
tvnis sezonus NBA komando

je ,,Portland Trail Blazers" 
žaidęs A. Sabonis. Jo 
nuomone, Žydrūnui reikėtų 
sutikti, nes yra galimybė iš
kovoti progą dalyvauti olim
pinėse žaidynėse Atėnuose. 

Susitikime A. Sabonis ir 
A. Brazauskas kalbėjo ne tik 
apie rinktinę, bet ir apie 
Kauno „Žalgirio" komandos 
reikalus bei Kaune, Bar
šausko gatvėje, esančio spor
to komplekso išplėtimo gali
mybes. 

Iki liepos pabaigos atosto
gauti ketinantis, A. Sabonis 
žurnalistams teigė, kad jį ki
tam sezonui į savo komandą 
kviečia Malagos „Unicaja" 
(Ispanija) bei „Trail Blazers". 
Kaip žinoma, gegužės pabai
goje A. Sabonis pareiškė bai
giąs karjerą NBA ir kitą se
zoną atstovausiąs Lietuvos 
čempionei, Kauno „Žalgirio" 
komandai. 

Trečiadienį A. Sabonis 
taip pat susitiko su Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
prez. Artūru Poviliūnu ir 
Kūno kultūros ir sporto 
departamento gen. direkto
riumi Vytu Nėniumi. Pasta
rasis sakė, kad, kalbant apie 
atstovavimą Lietuvos rink
tinei Europos pirmenybėse, 
Arvydas nepasakė „ne". Pa
sak V. Nėniaus, daug kas pri
klausys nuo Ž. Ilgausko ap
sisprendimo ir paties A. Sa
bonio sveikatos. Elta 

RYTŲ P A K R A N T Ė S K R E P Š I N I O 
T U R N Y R A S B R I D G E P O R T , CT 

Antrąjį birželio savaitgalį, 
šeštadienį ir sekmadienį, 
Connecticut valstijos Bridge-
port mieste, esančiame to pa
ties pavadinimo universitete, 
Connecticut Lietuvių sporto 
klubas surengė JAV Rytų 
pakrantėje gyvenančių lietu
vių krepšinio varžybas. Apie 
100 turnyro dalyvių iš 8 vals
tijų rungėsi keturiose skirtin
gose <rrupėsc: vyru „A" (uni
versitetuose žaidusių krepši
ninkų, pusiau profesionalų) ir 
..B" ^krepšininkų mėgėjų), 
moterų ir vaikų. 

..A" turnyrą, kuriame da
lyvavo Čikagos „Lituanikos", 
Philadelphijos ..Aro" ir Nau
josios Anglijos rinktinės, lai
mėjo Philadelphijos „Aro" vy
rai, finale įveikę Naująją 
Angliją 52:40. Moterų varžy
bose be konkurencijos pasi
rodė jungtinė New York/New 
Jersey valstijų lietuvių ko
manda, finalinėse varžybose 
nugalėjusi aikštelės šeimi
ninkes, Connecticut „Audrą" 
49:45. 

Vaikų (iki 14 metų) rung
tynes laimėjo taip pat jaunieji 
Philadelphijos krepšininkai, 
įveikę Connecticut bendra
amžius 37:31. 

Didžiausiu turnyru tapo 
vyrų ..B" grupes varžybos, ku
riose dalyvavo net 10 ko
mandų, tame tarpe, beveik 2 
paras automobiliais į Brid-
geportą važiavę, mūsų tautie
čiai iš vidurio vakarų — Min
nesota valstijos. Permainingai 
pogrupiuose rungtyniavusios, 
komandos tarpusavyje išsi
aiškino keturias stipriausias 
grupes, o pusfinaliuose susi

tiko New Jersey „Statyba" ir 
New York LAK (Lietuvių 
atletų klubas) bei Connecticut 
..Ąžuolų" pirmoji komanda ir 
Bostono „Dolija". 

„Sodų" valstijos atstovai 
(taip Amerikoje vadinama 
New Jersey) tik pačioje rung
tynių pabaigoje įveikė savo 
kaimynų iš New York pasi
priešinimą ir laimėjo 45:43, o 
varžybų šeimininkai gan ne
sunkiai palaužė bostoniečius 
57:37. 

Finale ..Ąžuolai I" nuga
lėjo „Statybą" 55:39, o tuo 
tarpu rungtynėse dėl trečios 
vietos prireikė net dviejų 
pratęsimų — tik po to „Dolija" 
sugebėjo vos vieno taško 
persvara laimėti prieš LAK 
59:58. 

Nugalėtojams ir prizi
ninkams Connecticut Lietuvių 
sporto klubo valdybos nariai 
įteikė specialiai šioms varžy
boms pagamintus medalius, o 
labiausiai pasižymėję turnyro 
žaidėjai Žydrė Sakalauskaitė 
(New Jersey) ir Rob Hodgson 
(Philadelphia) taip pat gavo 
atminimo prizus — Lietuvoje 
pagamintus sportinius marš
kinėlius. 

Panašios varžybos Ameri
kos Šiaurės rytuose vyksta jau 
treti metai paeiliui, prieš porą 
metų toks šiame regione 
esančių lietuvių sporto klubų 
turnyras buvo surentas Long 
Island (Nevv York), o pereitų 
metų birželį visi vykome į 
Philadelphiją (Pennsylvania). 
Tikimės ir vėl susitikti kitais 
metais. 

Laurynas R. Misevičius 

Vingio stadione Olimpines dienos aukurą uždegė t rys olimpiniai čempionai: V. Vencienė, Lina Kačiušytė ir 
Romas Ubartas. S. Venckaus (Elta) nuotr . 

LIETINGAS ORAS NEPAVEIKĖ O L I M P I N Ė S DIENOS 

Birželio 21 d. Vilniuje, 
Vingio parke ir stadione, įvykę 
tradiciniai, jau 15—ąjį kartą 
surengtos Olimpinės dienos 
renginiai pateisino organiza
torių lūkesčius — nepaisant 
nuo ryto pliaupusio lietaus, 
olimpinės mylios ir 10 km 
bėgimuose dalyvavo apie pus
antro tūkstančio sporto entu
ziastų, dar keli šimtai išmėgi
no jėgas kitose varžybose. 

Visi, įveikusieji olimpinę 
mylią arba 10 km distanciją, 
gavo tradicinius LTOK ^Olim
pinės dienos" marškinėlius, 
kurių šįkart buvo pagaminta 
dvigubai daugiau nei pernai. 

Pagrindiniame varžybinio 
10 km bėgimo nugalėtojais 
tapo šiaulietis ilgų distancijų 
bėgikas Dainius Saučikovas ir 
vilnietė, olimpinės ėjimo rink
tinės narė Kristina Saltanovič. 

D. Saučikovas, pernai bu
vęs antras, šįkart distanciją 
įveikė per 30 min. 53 sek. ir 
tik sekunde aplenkė panevė
žietį Darių Gorskį. Trečias 
baigė pernykštis čempionas 
panevėžietis Pavelas Fedoren-
ka —31 min. 13 sek. 

Moterų varžybose nepra
lenkiama buvusi K. Saltanovič 
aplenkė didžiulį būrį vyrų ir 

finišavo po 37 min. 10 sek. 
Antra liko kita vilnietė Laima 
Šerelytė — 38 min. 38 sek., o 
trečia antrus metus iš eilės 
finišavo nuolatinė šių bėgimų 
dalyvė, molėtiškė Gailutė 
Keliuotienė — 39 min. 1 sek. 

Dešimčiai pirmųjų vyrų ir 
moterų buvo įteikti LTOK 
prizai — „Jiesios" pagaminti 
kavos servizai. Iš viso 10 km 
bėgime startavo 186 dalyviai. 

Prieš tai įvykęs simbolinės 
lietuviškos olimpinės mylios 
(1988 m) bėgimas sut raukė 
per tūkstantį bėgikų. Jų lai
mei, prieš pat startą nustojo 
lyti, todėl bėgti buvo lengva ir 
smagu. « 

LTOK prezidentas Artū
ras Poviliūnas, kuris laikosi 
tradicijos bėgti olimpiniais 
metais, todėl šįkart nelenktv-
niavo, juokavo, jog teko dėti 
nemažai pastangų, kad nors 
trumpam nustotų lyti. J is pa
sidžiaugė, kad nepalankios 
oro sąlygos neatbaidė tikrų 
sporto entuziastų, kurie gau
siai rinkosi į išpopuliarėjusią 
ne tik bėgimo šventę. J u k 
prieš gerą dešimtmetį tokiu 
oru rinkosi tik kelios dešimtys 
pačių didžiausių „fanatų". 

Šįkart bėgikų gretose sporto 

vadovų buvo kiek mažiau nei 
įprastai — trasą įveikė LTOK 
generalinis direktorius Vytau
tas Zubernis, olimpinė čempio
nė Vida Vencienė, Vilniaus 
Sportininkų namų direktorius 
Stasys Škimelis. 

Jau penktus metus iš eilės 
atminimo medaliais labiausiai 
pasižymėjusius sportininkus 
— jauniausius ir vyriausius 
bei labiausiai tituluotus — ap
dovanojo vienas iš olimpinės 
mylios iniciatorių šiaulietis 
Aleksandras Ronkus. 

Tradiciškai Olimpinės die
nos šventė prasidėjo 12 vai. 
Gedimino kalne šventės ug
nies uždegimu, vėliau ji Neri
mi buvo atplukdyta į Vingio 
stadioną. Čia aukurą uždegė 
trys olimpiniai čempionai — 
V. Vencienė. Lina Kačiušytė ir 
Romas Ubartas. 

Be bėgimų, vyko ir kitų 
sporto šakų masinės varžybos 
— žolės riedulio, bočios, orien
tavimosi sporto, didžiųjų šach
matų, smiginio. mažojo futbo
lo, krepšinio baudų ir tritaškių 
mėtymo, kalnų dviračių sporto 
(Vingio parke ir stadione), taip 
pat paplūdimio tinklinio (Va-
lakupiuose) bei irklavimo (Ne
ryje). Eita 

D. SONGAILA PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU „SACRAMENTO KTNGS' 
Birželio 25 d. Lietuvos 

krepšininkas Darius Songaila 
pasirašė sutartį su Siaurės 
Amerikos Nacionalinės krep
šinio sąjungos (NBA) klubu 
„Sacramcnto Kings". 

„Tai pati nuostabiausia 
šios vasaros diena. — sakė D. 
Songaila. — Esu labai laimin
gas ir sujaudintas. 'Kings" yra 
viena geriausių pastarojo 

meto NBA komandų". 
Darius Songaila tapo 

penktuoju lietuviu, pasira
šiusiu sutartį su NBA klubu. 
Stipriausioje pasaulio krep
šinio lygoje iš lietuvių pirma
sis debiutavo Šarūnas Mar
čiulionis, vėliau jo pėdomis 
pasekė Arvydas Sabonis ir 
Žydrūnas Ilgauskas. 1996-
1997 m. sezono dalį NBA žai-

Remki te ir p l a t i n k i t e katalikišką spauda 
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dė ir Virginijus Praškevičius. 
Kaip žinoma. Sidnėjaus 

olimpinių žaidynių bronzos 
medalio laimėtojas D. Son
gaila buvo pernai pakviestas į 
„Boston Celtics" komandą 50-
uoju šaukimu, tačiau sutar
ties nepasirašė. 206 cm ūgio 
puolėjas gana sėkmingai rung
tyniavo kontrolinėse rungty
nėse, tačiau atvyko žaisti į 
Maskvos CSKA (Rusija), ku
ris pasiūlė trejų metų, 2.1 
min. dol. vertės sutartį su są
lyga, kad, atsiradus galimy
bei, jis galės išvykti į NBA. 
Pirmadienį „Kings" įsigijo tei
ses į lietuvį iš „Celtics" mai
nais už 56-ąjį šaukimą š.m. 
naujokų biržoje bei antrojo 
rato šaukimą 2005 metais. 

CSKA gretose Rusijos 
čempionate D. Songaila pra
ėjusį sezoną pelnydavo po 14,5 
taško ir atkovodavo po 5,5 ka
muolio, o Eurolygoje jo rodik
liai buvo atitinkamai 12,8 tšk. 
ir 3.9 kamuolio. (Elta) 
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„JUODASIS SEKMADIENIS" 
„LITUANICOS" FUTBOLININKAMS 

Praėjusį sekmadienį, kuo
met tūkstančiai mūsų tautie
čių praleido karštą popietę Či
kagos pietinėje dalyje sureng
toje Joninių pramogoje, tik 
pora dešimčių futbolo sirgalių 
keliavo į tolimą šiaurę „Met
ropolitan" lygos rungtynėms 
prieš serbų komandą. „Litua
nicos" futbolininkai, kurių šį 
kartą prisirinko gana daug ir 
visai gerų, buvo tikri pergale, 
kadangi varžovai šį sezoną 
nebuvo laimėję nė vieno susi
tikimo. Jie su 13 taškų buvo 
nukritę į priešpaskutinę vietą 
pirmenybinėje lentelėje, tuo 
tarpu, kuomet lietuviai su 31 
tašku buvo įsitvirtinę pačioje 
viršūnėje. 

Tačiau, deja, mūsiškių lū
kesčiai nepasitvirtino ir iš ser
bų aikštės nebuvo parsivežtas 
nė vienas taškas. Kaip mums 
sakė klubo pirmininkas' ir 
vienas komandos vadovų Al
bertas Glavinskas, nors lietu
viai buvo pranašesni už šeimi
ninkus, jų šūviai dažnai atsi
mušdavo į vartų stulpus ir net 
ir varžovų kojas. Tokį juodą 
sekmadienį" mūsiškiai jau 
seniai yra turėję. 

Pralaimėjimas 1-3 pasek
me tikrai neatspindėjo rung
tynių eigos. Po pirmojo kėlinio, 
pasibaigusio be jvarčių, šei

mininkai 65-oje minutėje pa
darė 1— 0, o po 15 min. lietu
viai išlygino. Ir tik likus 7 mi
nutėms iki rungtynių pabai
gos, varžovai vienas po kito 
pelnė du lengvus įvarčius, 
kuomet mūsiškiai bet kokia 
kaina norėjo persverti rezul
tatą savo naudai ir paliko var
tus Dievo valiai. Todėl mūsų 
vyrai buvo negailestingai nu
bausti. Taip pat nepadėjo ir 
vartininko pakeitimas, kuo
met paskutiniu momentu ge
rai vartus gynęs Virgis Žu-
romskas sugalvojo mušti įvar
čius, savo pozicija patikėjęs 
Linui Jakovlevui, kuriam var
tų laikymas yra per sunkus 
darbas. 

Po šio pralaimėjimo 
„Lituanica" dar visai nėra pa
laidojusi vilties tapti čempio
nais, nors savo padėtį gerokai 
sukomplikavo. Dabar reikės 
laukti, kad ir jų didžiausieji 
persekiotojai — „Eagles" ir 
„Lightning" prarastų taškus. 
Beje, šios dvi komandos dar 
turi žaisti tarpusavyje, tad 
tikrai kuri nors čia „nuken
tės". „Lituanicos" dar laukia 
dvejos sunkios rungtynės 
prieš stiprokas komandas: 
„Kickers" ir „Schwaben", ku
rios šiame rate muša savo 
varžovus. E. Š. 

ŠI SEKMADIENI PRIEŠ „KICKERS" 

Su kamuoliu Lietuvos krepšininkas D a n u s Songaila, birželio 25 d 
pasirašęs sutari Į SU Š Amerikos NBA klubu . .Sacramento Kings" 

Eltos nuot r 

Sekmadienį, birželio 29 d., 
mūsų vyrai žais paskutines šio 
sezono pirmenybių rungtynes 
namuose — Lemonte. Jie 
aikštėje prie PL centro 3 va
landą turės išmėginti jėgas su 
„Kickers" futbolininkais. Var
žovai rudens rate teturėjo tik 
2 taškus, tačiau dabar įstengė 
laimėti porą rungtynių prieš 
pajėgias komandas. Taigi su 

šia ekipa reikės kovoti su 
ypatingu užsidegimu ir ryžtu. 
Priešingu atveju vėl reiktų 
nuryti karčią pralaimėjimo 
piliulę. O „Lituanicos" vyrai 
yra pajėgūs nugalėti bet kokią 
„major" divizijos komandą, 
žinoma, jeigu jie žaidžia ener
gingai ir nepraranda galvų. 
Reikia manyti, jog šis sekma
dienis pradžiugins pergale ne 

tik futbolininkus, bet ir futbo
lo sirgalius. 

Lauktina, kad žiūrovų 
atsilankytų daugiau ir para
gintų mūsiškius pergalei, nes 
tik ji gali garantuoti mūsų 
vyrams čempionų titulą. Tad 
sekmadienį — visi į futbolo 
aikštę prie PL centro. 

E.Š. 
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DAINŲ ŠVENTĖ VISAI ARTI 
Vilniuje — paskutiniai 

pasirengimai prieš Pasaulio 
lietuvių dainų šventę 2003 m. 
birželio 20 d.. Artėjant kulmi
naciniam karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 jubiliejaus 
renginiui — Trečiajai pasaulio 
lietuvių dainų šventei — orga
nizatoriai ruošiasi apie 37,000 
renginių dalyvių priėmimui. 

Į nuo birželio 30 iki liepos 
6 dienos truksiančią Pasaulio 
lietuvių dainų šventę susi
rinks 1,368 kolektyvai — cho
rai, pučiamųjų orkestrų, šokių 
bei folkloro ansambliai, tauto
dailininkai, mėgėjų teatro 
trupės bei kiti. Iš JAV, Bra
zilijos. Australijos, Vokietijos, 
Latvijos, Lenkijos, Rusijos bei 
Ukrainos į Vilnių atvyks apie 
950 lietuviškos dainos bei 
šokio entuziastų. 

Dainų šventėje dalyvaus 
1.368 lietuviški kolektyvai, 
kuriuose — daugiau kaip 
36,000 šokėjų, muzikantų bei 
dainininkų. 

Kaip birželio 20 d. vyku
sioje spaudos konferencijoje 
teigė šventės organizatoriai, 
pirmoji 21 amžiaus Dainų 
šventė bus .jauna'" — didžiąją 
jos dalyvių dalį sudaro jau
nieji dainininkai, šokėjai, mu
zikantai. 

Šventės dalyviai Vilniuje 
galės nemokamai naudotis 
viešuoju transportu. Vyriau
sybė skyrė 400,000 litų šven
tės dalyvių apgyvendinimui 
mokyklose. Dauguma dalyvių 
ten ir apsistos, apie 3,000 
pasirinko bendrabučius. 

Renginiai šiais metais 
vyks Vingio. Sereikiškių bei 
Kalnų parkuose, Žalgirio sta
dione, Katedros bei Rotušės 
aikštėse. 

2,6 mln. litų, skirti Vingio 
parko estrados remontui, buvo 
panaudoti išoriniam ir adminis
tracinių patalpų remontui. 
Šioje estradoje, skirtingai nei 
Rygos ar Talino Dainų švenčių 
vietose, neįrengtas žiūrovų 
amfiteatras, todėl buvo nus
pręsta pakloti kietos dangos 

terasą prieš estradą. Ten iki 
šventės pradžios bus pastaty
ta 4,500 specialių kėdžių, ku
rioms įsigyti Vyriausybė skyrė 
100,000 litų. 

Pirmą kartą greta estra
dos bus įrengtas 56 kvadrati
nių metrų vaizdo ekranas, ku
riame bus rodomi ne tik vyks
tančio koncerto vaizdai, bet ir 
šalies istoriją, kelią į nepri
klausomybę užfiksavę kadrai. 

Valstybė šiais metais ski
ria 2 mln. 500 tūkstančių litų 
Dainų šventės meninių pro
gramų kūrėjams, regionų de
legacijų pervežimui, išeivijos 
kolektyvų išlaikymui. 1 mln. 
litų organizatoriai tikisi su
rinkti iš rėmėjų ir bilietų, ku
rių kainos svyruos nuo 10 iki 
80 litų. 

Pasak organizatorių, bran
giausi bilietai jau išpirkti. 

Pirmosios 21 amžiaus Pa
saulio dainų šventės menines 
programas jungs bendra te
ma, kurią nusako Justino 
Marcinkevičiaus eilėraščio pa
diktuotas žodis „Mes". 

Organizatorių teigimu, ši 
tema įprasmins bei susies 
visas menines Dainų šventės 
programas į „tautišką, spal
vingą, iš valstybės ir kultūros 
istorijos besiskleidžiančią dai
nos, šokio ir muzikos puokš
tę". 

Šią temą įkūnija specialiai 
Dainų šventei sukurta kom
pozitoriaus Gintauto Abariaus 
ir Just. Marcinkevičiaus daina 
„Tai mes". 

Šiemetinę Pasaulio lietu
vių dainų šventę birželio 30-
osios vakarą „Forum Palace" 
pradės Lietuvos tautinio kos
tiumo kolekcijos pristatymas. 
kurioje bus demonstruojami 
atkurti 19-20 amžių Lietuvos 
etnografinių regionų kostiu
mai bei tautiniais motyvais 
sukurti šiuolaikinių dizaine
rių darbai. 

Liepos 1 dieną vyksian
čiame Kartų vakare Vingio 
parke skambės miuziklas 
„Velnio nuotaka", kuriame 

UŽSIENIO LIETUVIŲ VAIKAI STOVYKLAUS 
LIETUVOJE 

Birželio 30 d. prie Baltijos 
jūros. Giruliuose, pradės dirb
ti. Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento prie Lie
tuvos Respublikos Vyriau
sybės finansuojama, užsienio 
lietuvių vaikų ir jaunimo poil
sio bei švietimo stovykla 
..Pasaka". Per 30 vaikų joje 
dešimt dienų ilsėsis, susi
pažins su savo tėvų ir protėvių 
pratinės istorija, kultūra, 
kalba. papročiais. Vaikų 
laukia ekskursijos po Lietuvą, 
teminės vakaronės, daug kitų 
įdomių dalykų. 

Be „Pasakos", užsienio lie
tuvių vaikus departamentas 
pakvies taip pat prie jūros į 
Karkle (Klaipėdos rajonas), į 

„Žilvyčio" stovyklą. Čia jie 
ilsėsis keturiolika dienų, nuo 
liepos 17 d. 

Pagal departamento ir 
Lietuvos šaulių sąjungos 
sutartį, šiemet Šaulių sąjunga 
rugpjūčio pradžioje savo 
lėšomis surengs užsienio lie
tuvių vaikams vienos pamai
nos stovyklą Pivašiūnuose. 
Alytaus rajone. 

Iš viso Lietuvoje šią va
sarą poilsiaus apie 100 lietu
vių vaikų iš Baltarusijos. Es
tijos. Latvijos, Lenkijos. Ru
sijos, Ukrainos. 

Jonas Rumšą 
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 

atstovas spaudai 
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Danutė Bindokienė 

Apsukri Kremliaus 
politika 

Iš Pasaulio lietuvių damų šventes , vykusios Lietuvoje 1998 m. Ir š iemet Lietuva sutiks per 37,000 Trečiosios 
pasaulio lietuvių dainų šventes dalyvius , susi r inkusius švęsti Mindaugo karūnavimo 750 metų sukaktį. 

dalyvaus Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, daini
ninkai, muzikantai, aktoriai. 

Liepos 2-ąją Katedros 
aikštėje įvyks specialiai šven
tei parašyto Vidmanto Bar
tulio kūrinio ..Mūsų Lietuva" 
premjera. Kūrinį atliks Lie
tuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Kauno valstybinis 
choras, solistai, roko grupės 
bei pučiamųjų orkestras. 

Liepos 3-iąją Sereikiškių 
parke ir pilių teritorijoje vyks 
Folkloro diena „Slauna mūsų 
giminėlė", kurioje dalyvaus 
Lietuvos ir išeivių folkloro an
sambliai, dainininkai ir mu
zikantai bei tradicinių amatų 
meistrai. 

Tą pačią dieną „Arkos" ga
lerijoje bus atidaryta Liaudies 
meno paroda. 

Liepos 4 dieną Vilniaus 
universiteto Petro Skargos 
kiemelyje vyks Kanklių an
samblių popietė. Kalnų parke 
— ansamblių vakaras „Virsmo 
spalvos", kuriame muzikuos 
dainų ir šokiu ansamblia i . 

liaudies instrumentų orkest
rai, kaimiškos muzikos kape
los. 

Liepos 5-oji — Katedros 
bei Rotušės aikštėse vyksian
čio pučiamųjų orkestrų parado 
„Vario audra" bei Žalgirio sta
dione Lietuvos ir užsienio 
šokėjus surinksiančios šokių 
šventės „Gyvybės žalias 
medis" — diena. 

Liepos 6-ąją — Dainų 
šventės uždarymo dieną — 
nuo Katedros aikštės iki 
Vingio parko vyks visų šven
tės dalyvių eitynės—mani
festacija. Vingio parke vakare 
prasidės Dainų diena „Karūna 
tėvynei", kurioje dalyvaus vy
rų, moterų, vaikų bei mišrūs 
chorai, pučiamųjų orkestrai, 
aktoriai, užsienio lietuvių cho
rai. 

Nuo birželio 29 iki liepos 5 
dienos Lietuvos liaudies kul
tūros centre veiks dainos klu
bas, kuriame skambės įvairių 
žanrų dainos, o nuo birželio 30 
d. Mokytojų namų kiemelyje 
įsikurs mėgėjų teatro sve

tainė. 
Pasaulio lietuvių dainų 

šventės paprastai rengiamos 
kas ketveri metai, tačiau nors 
pastarąjį kartą šventė vyko 
1998 metais, kita šventė dėl 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo jubiliejaus buvo perkelta iš 

. 2002-ųjų į 2003-ius metus. 
Praėjusiais metais trys 

Baltijos valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija — pateikė 
bendrą prašymą UNESCO 
įtraukti jų dainų šventes į 
žmonijos kūrybinio palikimo 
sąrašą. 

Pirmoji Europos Dainų 
šventė įvyko 1843 metais 
Ciuriche, Šveicarijoje. Šventės 
taip pat būdavo rengiamos 
Vokietijoje. Austrijoje. 

Pirmoji iš Baltijos valsty
bių šią tradiciją pratęsė Estija 
1869 metais. Latvija savąją 
pirmąją dainų šventę surengė 
1873-aisiais. Lietuva — 1924 
metais. 

Šiuo metu tik trys Baltijos 
valstvbės tęsia šį unikalu ren
ginį. (BNS) 

SLEPLANTIEMS 
PINIGUS UŽSIENYJE 

Po 14 metų trukusių dery
bų Europos Sąjungos šalys 
pagaliau susitarė dėl apmokes
tinimo palūkanų. kur ias 
indėlininkai uždirba užsieny
je. Nuo 2005-ųjų metų 12 Eu
ropos Sąjungos narių bankai 
praneš mdėlininkų šalių vyriau
sybėms apie jų piliečių už
dirbtas palūkanas, kad jas 
būtų galima apmokestinti . 
Belgija. Austrija ir Liuksem
burgas išsikovojo išimtį — jos 
pačios apmokestins kitų Eu
ropos Sąjungos šalių piliečių 
indėlius ir pinigus atiduos in
dėlininko vyriausybei, išsau
godamos indėlininko tapaty
bės slaptumą. Šveicarija. Mo-
naco. Lichtenšteinas. Andora 
ir San Marinas sutiko pana
šiai apmokestinti indėlinin-

• kus. Jos perves 75 procentus 
surinktu mokesčiu indėli

ninkų tėvynėms, neatskleis-
damos indėlininkų tapatybės. 
Naujų taisyklių tikslas; ap
mokestinti indėlininkus, kurie 
slepia pinigus užsienyje. LER 

RADIACIJA IR 
DAUGINIMASIS 

Dauguma kirmėlių yra 
hermafroditai — tai yra be
lytės būtybės, kurioms daugi
nantis nereikalingi partneriai. 
Kaip rodo Černobylio apylin
kėse atlikti biologų tyrimai, 
padidinta radiacijos dozė kei
čia kirmėlių įpročius — nor
maliomis sąlygomis dauginu
sios pačios iš savęs, radiacijos 
dozę gavusios, kirmėlės prade
da poruotis. Pietų jūrų biologi
jos mokslinio tyrimo instituto 
Sevastopolyje darbuotojai Ge
nadijus Polikarpovas ir Vik
torija Ciciugina lygino dviejų 
ežerų kirmėles. Vienas ežeras 
buvo visiškai šalia Černobylio. 

kitas — už dvidešimties kilo
metrų. Iš esmės skyrėsi tik šių 
dviejų ežerų radiacinis fonas 
— prie Černobylio radiacija 
buvo bent dvidešimt kartų di
desnė. O šiaip abiejuose ežeruo
se vandens temperatūra, van
dens cheminė sudėtis beveik 
nesiskyrė. 

Mokslininkai pastebėjo, 
kad Černobylio ežere pasikeitė 
dviejų kirmėlių dauginimosi 
įpročiai — nuo vegetatyvinio 
pereita prie kirmėlių tarpe 
gana reto lytinio dauginimosi. 
Buvusios hermafroditės kir
mėlės pradėjo ieškoti lytinių 
partnerių. Kaip rašoma žur
nale „New Scientist". tyrinėto
jas Polikarpovas mano. kad 
kirmėlės perėjo prie lytinio 
dauginimosi. saugodamosis nuo 
radiacijos poveikio. Lytinis 
dauginimasis skatina natū
ralią atranką, išskiria genus, 
kurie yra atsparesni radiaci
jai. LER 

Artėjant Rusijoje prezi
dento rinkimų sezonui, užsi
tikrinta, kad opozicija nepa
sinaudotų nepriklausoma ži-
niasklaida ir neigiamai nepa
sisakytų apie kandidatus 
i šiuo atveju — kandidatą), ku
rioms jau ..nulemtas laimėji
mas". Kad taip neatsitiktų 
praėjusią savaitę Dūma atra
do priežasčių uždaryti vienin
telę likusią nepriklausomą 
televizijos stotį.-

Rusijos Žiniasklaidos minis
terija TVS kanalo uždarymą 
nevadina cenzūra. Tvirtina
ma, kad laidos nutrauktos dėl 
ilgą laiką užsitęsusių finan
sinių bėdų. algų nemokėjimo 
darbuotojams ir netinkamos 
vadybos. (Po uždarymo, tuo 
pačiu kanalu pradėtos trans
liuoti sporto žinios.) Nuo 
birželio 22 d. visa žiniasklaida 
Rusijoje yra valdžios kontro
liuojama, nors tai nei prez. 
Putin, nei parlamentarai 
nevadina cenzūra. 

Tačiau žodį „cenzūra" po 
TVS kanalo išjungimo atvirai 
pavartojo ,,Ekho Moskvy", 
vienos įtakingiausių Rusijos 
radijo stočių, vyr. redaktorius 
A. Venediktov: „Žinoma, kad 
tai cenzūra. TVS buvo vienin
telis kanalas, perteikiantis in
formaciją valdžiai nepriklau
somu balsu. Dabar valstybė 
turi televizijos monopolį", — 
tvirtino jis. Pasigirdo ir dau
giau balsų, jog prez. Putin. be
baigiantis savo ketverių metų 
kadenciją, nepaliko jokios abe
jonės, kas kontroliuoja visą ži
niasklaida. Valstybės kontrolė 
ypač sustiprėjo po pernai te
roristų išpuolių Maskvos teat
re. Įkaitų „laisvinimo" metu 
žuvo 129 žmonės ir žiniasklai
da atvirai kritikavo „teroristų 
malšinimo metodus". Po to 
įvykio tiek prez. Putin, tiek 
kitos valdžios institucijos buvo 
pasiryžusios pažaboti Rusijos 
žiniasklaida. kad per daug 
neskirtų dėmesio kraštuti-
niesiems ir jų veiksmams. Vis
gi po stipraus žiniaskaidos 
žmonių spaudimo. Putin įsta
tymą vetavo. 

Be abejo. Rusijos preziden
tui bet kokia neigiama žinia, 
pasiekianti užsienio ausis, 
nepriimtina, nes šiuo metu jis 
ypač stengiasi suartėti su 
Vakarais. Sankt Peterburgui 
Švenčiant 300 m. sukaktį, 
prez. Putin ja pasinaudojo, ne 
tik priimdamas apie 45 Eu
ropos 'įskaitant ir JAV) va
dovų buvusioje Rusijos sos
tinėje, stebindamas juos iškil
mių įspūdingumu ir miesto 
įžymybėmis, bet tuo pačiu pa
sistengė priminti, kad jie 
turėtų plačiau savo duris 
atverti Rusijos piliečiams, o 

taip pat skatintų savo gyven
tojus lankytis Rusijoje, kuri 
pasiruošusi gražiai priimti 
turistus. Svarbiausia, kad, 
Europos Sąjungai plečiantis. 
Rusija neliktų apsupta „diplo
matine Berlyno siena", nes 
Rusijos piliečiams jau bus 
sunkiau patekti į ES kraštus. 
Putin užsiminė ir Karaliau
čiaus problemą, nors ji visgi 
buvo išspręsta bendra sutarti
mi su Lietuva. Tik jis nepami
nėjo, kas tą problemą sukūrė, 
nepasakė, kad ir „Berlyno 
siena" buvo sovietinės siste
mos statybos... 

Be abejo, prez. Putin nepa
minėjo ir Latvijos, kuriai šiuo 
metu daromas naujas spaudi
mas, pasinaudojant naftos tie
kimu. Jau nebe pirmas kar
tas, kai Rusija naudoja savo 
bendrovės „Transneft" vamz
dynus „paspausti" Latviją, kai 
pastaroji elgiasi nepriimtinai. 
Pirmą kartą tai padaryta, 
Latvijai pasiryžus siekti na
rystės NATO, o ypač dėl Lat
vijos nutarimų, kad rusakal
biai, norėdami gauti pilietybę, 
turi išlaikyti latvių kalbos 
egzaminus. Latvijoje yra per 
38 proc. rusiakalbių, o dabar 
jie vėl nepatenkinti, nes nuo 
rugsėjo mėnesio — naujų 
mokslo metų pradžios, visose 
gimnazijose 60 proc. pamokų 
bus latvių kalba (iš esmes taip 
buvo iki šiol, tik „neoficia
liai"). Vadinasi, kai tik Latvija 
paspaudžia rusiakalbius, Mask
va per Ventspilį paspaudžia 
Latviją, sumažindama naftos 
tiekimą, o š.m. vasario mėnesį 
„Transneft" visiškai jį uždarė. 
f Iki praeitų metų beveik 
aštuntadalis Rusijos naftos 
buvo pumpuojama per Vents
pilio uostą.) „Transneft" tei
gia, kad dabartiniai vamzdy
nai negali aptarnauti Vents
pilio, Lietuvos Būtingės ir Pri-
morsk. Reikėtų apie 143 mln. 
dolerių, kad ši problema būtų 
išspręsta. Visgi „Transneft" 
paskyrė apie pusantro milijar
do dol. pertvarkyti Primorsk 
šaką. o naftos tekėjimas į Lie
tuvą, kur jau įsitvirtinusi 
„Jukos" bendrovė, nei kiek 
nesumažėjo. Latvija sako, kad 
naujoji naftos blokada jai 
kainavusi per 200 mln. dol. 
arba 2.5 bendro vidaus pro
dukto, bet nusileisti Maskvai 
nesiruošia. Galbūt nėra to blo
go, kur neišeitų į gerą — gal 
šiuo būdu Latvija pagaliau 
atsikratys Rusijos įtakos beht~ 
Ventspilyje. Šis uostas gali ne
blogai verstis — kas jau daro
ma — ir be Rusijos malonės. 

Kol kas neigiamo Putin 
dėmesio centre dar neatsidūrė 
Lietuva. Tikėkimės, kad ir 
neatsidurs. 

VILNIAUS PILYS 
6. Valdovų rūmų vietoje — miesto parkas 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Pastaroji apgriauta, ka
bant griovį dar renesansinių 
rūmų pamatams. Dabar buvo 
vilties surasti abiejų šių avari
nės sienos dalių jungtį 
kampą). Deja, kaip tik toje 

vietoje iškasta ta nelemta fo-
sa. 

Beje. minėta 1964 m. ap
tiktoji aptvarinės sienos dalis 
remiasi į rūmų rytinio korpu
so pamatus toje vietoje, kur 
yra A. Šliozbergo namo vidu
rys. Priminsime, kad A. Šlioz-
bergas gavo leidimą tą namą 
pasistatyti ant griaunamų 
rūmų rytinio korpuso pamatų. 
Po 1831 m. sukilimo įrengiant 
tvirtovę, šis namas buvo pa
verstas kareivinėmis. 1853-

1854 m. kareiviai iškelti, A. 
Šliozbergo namas perstatytas 
ir atiduotas Vilniaus karinei 
apygardai. Pradžioje jame 
įkurdinta šios apygardos inži
nerinė valdyba. Čia kurį laiką 
gyveno ir valdybos viršininko 
šeima. Vėliau, iki pat Pirmojo 
pasaulinio karo. jame gyveno 
Vilniaus karinės apygardos 
vadai ir jų šeimos. 

Valdovų rūmų ir kitų ap
link Katedrą išgriautų pasta
tų vietoje pamažu formuojasi 
centrinė miesto aikštė. \ ją 
tiesiamos naujos gatves. Dar 
1836 m. nutiestas Georgijaus 
''dabartinis Gedimino) pros
pektas, 1851 m. Semionovs-
kajos (dabartinė Stuokos —. 

Gucevičiaus gatvė. 1868 m. 
projektas sujungti katedros 
aikštę su pravoslavų metropo
lito soboru 'buv. Prečistt-ns-
kajos cerkvė). Šiuo tikslu 1870 
m. atsirado nauja Aleksandro 
gatvė. Ją tiesiant buvo nu
griauta keletas namų. tarp jų 
ir prie šv. Mykolo buvusio mo
terų vienuolyno fligelis. Nu
griauta iš šv. Onos bažnyčios 
varpinė. 

Buvo numatyta sujungti 
Pilies gatvę su Antakalniu ir 
Šnipiškėmis. Platus Jeka te 
rinos bulvaras turėjo kirsti 
Valdovų rūmų vieta palei ryti
nį Katedros galą. tačiau pro
jektui įgyvendinti reikėjo 
panaikinti tvirtove. 1863 metų 
sukilimo įbaugintas caras leis
ti panaikinti Vilniaus tvirtovę 
neskubėjo, nors daugelyje kitų 
Rusijos imperijos miestų tos 
pačios 'antrosios' kategorijos 
tvirtoves jau buvo panaikin
tos. Jų vietoje buvo renkama 

vieta modernesnėms, pirmos 
kategorijos tvirtovėms. Lietu
voje tokia tvirtovės vieta pa
rinkta Kaune. 

Vilniaus tvirtovės likimą 
pakoregavo gamta. 1870 m. 
potvynis gerokai apgadino 
tvirtovės teritorijoje buvusį 
Karališkąjį malūną. Vilnia 
tada dar tebetekėjo dviem ša
kom, kurios kairioji buvo į pie
tus nuo Katedros, supo var
pinę ir netoli dabartinės Vrub
levskio gatvės įtekėjo į Nerį. 

Apgadintą malūną nutarta 
neremontuoti, ir jis buvo 
nugriautas. Išardyti šliužai. 
Vilnios vanduo nukreiptas 
tiesiog Į Nerį. Tad kairioji jos 
šaka pradėjo džiūti ir dumb
lėti. Pačiame miesto centre 
atsirado antisanitarijos židi
nys. Šia teritoriją reikėjo sku
biai tvarkyti, tačiau tai pa
daryti dar kelis fnetus trukdė 
tvirtoves buvimas. 

Pagaliau 1878 m birželio 

29 d. caras Aleksandras II 
patvirtino tvirtoves panaikini
mo planą. Karo ministerijos 
žinioje kuriam laikui dar pasi
liko tvirtoves teritorijos dalis. 
tačiau joje jau buvo leista lan
kytis civiliams ir rengti šios 
miesto dalies sutvarkymo pro
jektą. 

1879 m. kovo 28 d. Vil
niaus miesto dūmos spren
dimu buvo įsteigta Sodų ko
misija, kuri tą pačią dieną nu
tarė Pilies. Plikojo. Stalo ir Be
kešo kalnų teritoriją. Bota
nikos ir Bernardinų sodus bei 
skverą šalia Katedros paversti 
viešu poilsio parku. 1880 m. 
miesto valdyba paskelbė to 
parko sutvarkymo konkursą. 
Konkursas buvo viešas. Jo są
lygos paskelbtos Maskvos, Pe
terburgo ir Varšuvos laikraš 
čiuose. 

1881 m. kovo 1 d. pasibai
gus konkursui. Vilniaus mies
to valdyba turėjo net 9 projek

tas. Pirmoji vieta ir 300 rublių 
premija paskirta Vilniaus 
sodininkui E. Rutkovskiui. 
kuris geriausiai išsprendė 
kelių ir takų problemą. 

Projekto įgyvendinimą 
sanitarine būkle verte pradėti 
nuo minėtos uždumblėjusios 
Vilnios kairiosios šakos su
tvarkymo. Iki tol jos dugnas ir 
šlaitai buvo išgrįsti rąstais, 
kurie jau buvo uždumblėję. ir 
apipuvę. Ant jų kaupėsi iš 
miesto kanalizacijos kanalu 
nešami nešvarumai, kurie 
kiekvienu momentu galėjo 
tapti infekcijos židiniu. Ka
riškiai baiminosi, kad tai gali 
sukelti pavoju net arklių svei
katai. Tad į buvusios upes at
šakos atkarpa tarp Ber
nardinų ir botanikos sodų iš 
miesto buvo nutiestas kanali
zacijos kanalas, o atkarpa nuo 
įėjimo i Botanikos soda iki 
Vilnios upes užversta Darbai 
tesėsi nuo 1879 m. iki 1882 m 

Miestiečiams buvo leista Į 
buvusios upės vagą versti bet 
kokį statybinį šlamštą bei % 
žemes. Išskyrus šiukšles, ku
rių puvėsiai pradėjo skleisti 
baisų tvaiką. 

1881-1884 m. likviduoja- -
ma ir tvirtovė. Jos pylimai 
buvo nukasami, grioviai užpi
lami. J griovius pylė ir iš mies
to-atvežamas žemes. Išlygin
tos tvirtovės vietoje. Pilies kal
vos papėdėje 1882 m. pradėtas 
tvarkyti skveras. Visoje skvero 
teritorijoje žemė išpurenta iki 
1 m gylio. Kasant suardyti 
senoviniai akmenų grindiniai, 
medinių pastatų liekanos. į 
kuriuos niekas nekreipė dėme
sio. 

Pirmiausia buvo baigta 
skvero dalis tarp Neries ir Ka
tedros. Čia pnsodmta medžių, 
įrengta vejų ir gėlynų. Deko
ratyvinių krūmų ir medžių 
sodinukus-pirko net Varšuvoje 
ir Paryžiuje. Bus daugiau 
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radai savito ar skolinaisi iš 
kitų? Kaip susiderina šios 
skirtingos meno šakos? 

M.V. Sunku atrasti ką 
nors nauja vitražo technikoje. 
Kūrybiniame procese kažką 
atrandi. Vitražo mene negali 
bet ko padaryti, o tapyboje — 
išreiškiu save. 

A K Kviečiu Mindaugą 
atskleisti, kur tos užkoduotos 
mintys. 

M.V. Klasika yra savaime 
prasminga — paišai ant stik
lo. Turiu kažkokį vaizdinį ir 
darau. Vitražas — yra medžia
ga, kuri turi tam tikrus 
reikalavimus, negali kažko 
padaryti. Tapyba — lengviau, 
ką sugalvoji viską gali pada
ryti. Vitražas yra mano ama
tas. Tapyba — malonumas. 

A K Amatas — tai daly
kas padarytas pardavimui, 
uždarbiui. O aš žiūriu, kad ta
vo kūriniuose yra ir mintis 
paslėpta. Visiems būtų įdomu 
sužinoti tavo darbų koloritą 
— įkaitini stiklą ir tepi dažus? 
Ar gali iš anksto atspėti kas 
gausis. 

M.V. Spalvų pokyčiai 
maždaug pasako kas gausis. 
Visada atsiranda netikėtumų. 
Yra daug dailininkų, kurie 
padaro vitražą ir įdeda į langą 
ir tiek. Aš galiu keisti, pa
keisti. Kai dailininkas siekia 
rezultato, daug įdeda darbo, 
jėgų. 

A K Tavo tapyboje pa
grindinis siužetas — mergai
tės, angelai, kipšiukai. Kas 
arčiau širdies — ar antraeilis 
dalykas, ar nori kūriniu kaž
ką pasakyti. 

M.V. Aišku, kad noriu. 
Tapyba — tai tik dėl savęs, o 
kas gaunasi ir kaip priima — 
kiekvieno žmogaus suprati
mas kitoks. 

— Žiūrovai klausė kiek 
laiko truko įgyvendinti iš 
smulkesnių, tarsi perlamut
ras, stiklo gabalėlių sumon
tuota, sukurta Nikė. Nei 
daug. nei mažai — tik pusė 
metų, — sakė Mindaugas, — 
nuo pradinio projekto iki 
įgyvendinimo. 

A. Januso pakviestas žodį 
tarė ir Mindaugo tėvas Algis 
Vitkauskas, kuris pasidžiau
gęs sūnaus darbais, visiems 
paaiškino, kad „čia ne viskas, 
ką matote. Mindaugas turi 
daug darbų, skirtų Vilniaus 
senamiesčiui, jo architektū
rai. Atvežtų kūrinių dalis iš
reiškia jo šiandieninę nuotai
ką". Manau, ne vienas dai
lininkas pavydėtų tėvo Algio 
Vitkausko pastangų rengiant 
parodas sūnui — jis pasidar
bavo kaip geras vadybininkas 
— visi rūpesčiai gulė ant jo 
pečių. 

Pakalbinau ir aš Mindau
gą. Pasirodo, kad Lietuvoje 
Mindaugas nedalyvauja paro
dose. Kodėl? 

M.V. Kai dirbi visada yra 
išlaidų. Reikia, kad bent dalis 
atsipirktų parodose, reikia, 
kad žmonės pirktų darbus. 
Lietuvoje yra daug žmomu, 
kurie domisi menu ir neturi 
pinigų, o tie, kurie turi pinigų, 
tiems meno nereikia. Ameri
koje yra daug turtingų žmo
nių, kurie nori ir gali pirkti 
meną. 

L.T. Čia eksponuojamų 
vitražų kaina labai įvairi. Ar 
brangiai kainuoja pagaminti 
vitražus? 

Dail. Mindaugas Vitkauskas. 

Antrą kartą personalinę 
parodą Amerikon pas lietu
vius, atvežė jaunas vitra-
žimnkas iš Lietuvos, Min
daugas Vitkauskas. Šį kartą 
paroda buvo surengta Či
kagoje, M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Pirmojoje salėje 
buvo iškabinti spalvingi, 
dekoratyvūs, tarpais nedide
lio formato vitražai, antrojoje 
salėje menininkas pasiūlė 
tapybos darbus. Trečiojoje sa
lėje ant postamento puika
vosi Nikė, įvertinta 25,000 
dolerių... 

Parodos atidarymui susi
rinkusi veik tradicinė publika 
išklausė Algimanto Kezio 
įžanginį žodį: „Kalbėsiu apie 
Mindaugą, kurio nepažįstu ir 
jo darbus matau pirmą, ne, 
gal antrą, kartą. Apie vit
ražus nieko nežinau, tad gal 
mano kalba ir nebus taikli. 
Savo parodą Mindaugas pa
vadino „Kažkur aukštai, kaž
kur...". Mano nuomone, dar 
turėtų būti pasakyta „kažkur 
žemai", bet tai jokiu būdu ne
įmanoma, nes vitražai įpratę 
būti tik aukštai. Mums vitra
žai siejasi su sakraline pa
skirtimi, kurie šviesūs, sklei
džiantys spinduliukus iš 
aukštybių. Bet Mindaugo 
darbai yra akių aukštyje, 
prieinami eiliniam žiūrovui ir 
žavi akį miniatiūrinio monu
mentalumo, išradingo spal
vingumo, širdį lepinančia te
matika. 

Mindaugo tapyba persi
meta gylyn į žemę, kur rau
siasi jo pamilti gyvulėliai, kur 
vyksta gyvenimas šalia 
gyvenimo. Visa tai autorius 
vadina „klasika". Ne visai 
aišku ką autorius norėjo tuo 
terminu pasakytu. Gal tik 
tiek, kiek nenorėta visiškai 
pasimesti abstrakčių formų 
raizginiuose, kuriuose vaizdo 
turinys lyg ir dingsta. Min
daugo sukurtose formose švy
ti originalus mąstymas, o 
tarp potepių įvairovės išnyra 
atpažįstamos figūros, nusa
kančios ar atspėjančios kaž
kokią gyvenimui artimą mįs
lę. Bet mįslingumas, intri-, 
guojančios nuovokos žadina 
žiūrovų dėmesį, norą nepa
siduoti paviršiaus vilionėms 
žvelgti į slaptingai užkoduo
tas minti:-". 

Toliau A. Kezys kvietė 
Mindaugą dialogui su žiūro
vais, pirmas klausdamas ar 
ką nauja atradęs vitraže, ar 
tik sekęs kitų jau sukurta 
technika, spalvomis, temati
ka. 

A.K Tavo parodoje yra 
dvi technikos — vitražas ir 
tapyba, kuriuos atlieka ta 
naf i ranka Pirmas klausimas 
apie vitražo techniką — ar 

ZODIAKAS 

Publika dail. M. Vitkausko parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje. Cikadoje. 

M.V. Viskas kainuoja. Ga
liu pasakyti tik tiek, kad vit
ražus Lietuvoje išpildyti yra 
pigiau. 

L.T. Kaip šiandien Lietu
voje išsilaiko dailininkai-vit-
ražininkai. ar pragyvena iš 
savo darbų? Ar jauti konku
renciją? 

M.V. Visaip. Tarp vitra-
žininkų didelė konkurencija. 
Jei turi komercinę gyslelę, ta
da lengviau. Darydamas to
kius darbus, nežinau ar turė
čiau konkurenciją. Jie daro ki
tokius. 

L.T. Kaip pasirinkai vit-
ražininko kelią. Ar žinojai, 
kad pats darbo procesas yra 
gana kenksmingas sveikatai? 

M.V. Studijavau dizainą, 
paskiau perėjau į vitražą. Dar 
prieš stodamas į Dailės aka
demiją pradėjau dirbti pas v-it-
ražininkus brolius Šatunus. Ir 
man patiko. Taip. dirbti labai 

kenksminga. Tarybiniais lai
kais meistrams duodavo rau
dono sauso vyno, tam buvo 
specialūs talonai, o vėliau — 
pieno ar vynuogių sulčių. Bet 
žmonės, kad ir žinodami tai, 
vis tiek dirba iki gyvenimo 
pabaigos pamėgtą darbą. 

L.T. Ar esi kur nors Lietu
voje padaręs savo vitražus? 

M.V. Esu daręs tik Mari
jampolėje — šv. Marijos ėmi
mas į dangų. Šiaip mano dar
bų yra daug užsienio šalyse. 

L.T. Kas tau yra tapyba? 
M.V. Jei vitražas yra ma

no amatas, kuriame yra ir kū
rybinio ir teehninio proceso, 
tai tapyba — galiu joje išsilie
ti. 

L.T. Tapyba man asmeniš
kai mažiau patiko, nei vitražo 
darbai. Vaikai'visada yra be 
kompromisų. Štai mano, ket
virtus metus einantis, anūkas 
Mvkolas sako. kad - šitas 

Mindaugas Vitkauskas. ..Pusbalsiu". 2002 m. Drobė/aliejus. 

paveikslas — pabaisa. Man 
— raudoname kraujo klane 
įpykęs bulius... 

M.V. Kiekvienas mato ki
taip, išeidamas iš savo supra
timo. Čia ne kraujas, o tik 
raudona spalva, čia nėra jokio 
pykčio. 

L.T. Ar myli savo moterį? 
M.V. Žinoma. 
L.T. Kodėl tavo moterys 

(ne visos) tokios, lyg iš kokios 
koncentracijos stovyklos? Aš 
nematau meilės moteriai. 

M.V. Aš moterį matau sa
vaip. Žiūrėdamas į kažkokį 
daiktą, kiekvienas suvokia ki
taip. 

Kai kurie Mindaugo Vit
kausko paveikslai buvo įdo
mūs tematika, pateikta per
keltine prasme. Vienas tokių 
— .Aukštoji visuomenė", ku
rią atstovauja baltų pelyčių 
kamuolys.. 

Parodoje sutikau meno 
žmones — Alfredą Sutkų su 
dukra Evelina — jauna vit
ražininke: 

— Gražūs vitražai. Man 
patinka paroda. Čia labai 
daug kruopštumo, profesiona
liai atlikta. Aš pati galvoju 
rudeniop pakviesti į tapybos 
darbų parodą. Mano vitražai 
stambesni, — sakė Evelina. 

Malonu, kad jauni kūry
bingi meno žmonės suteikia ir 
mums džiaugsmo akimirkų, 
supažindindami su savo dar
bais. Lauksime Evelinos pa
rodos, manau, kad veiklusis 
Algis Vitkauskas neilgai 
trukūs, vėl primins mums 
visiems savo kūrybingą 
sūnų... 

Ligija Tautkuvienė 

RAŠOME „BIČIULYSTEI' 

„Draugo" beveik neskai
tau, bet visada peržiūriu laiš
kų skyrelį. Dažnai nesutinku 
su ten išsakytomis mintimis. 
Štai moteris iš užjūrio sielo
jasi apverktina lietuvių kalbos 
būkle Lietuvoje, tarptautinių 
žodžių gausa kalboje, kalbos 

•šiukšlėmis ir pan. Anot au
tores, blogi tie Lietuvos lietu
viai, nesaugo gimtosios kal
bos, nieko jie nesupranta... 
Suprantantys ir žinantys rei
kalo svarbą yra užjūrio lietu
viai. Jie saugojo kalbos gry-

Užsienio lietuvių spaudoje 
Lietuvos valdantieji neretai 
įvardijami kaip nusikaltėliai, 
žmonės be principų. Sakoma, 
kad jie dirba ne šaliai, bet 
žiūri savo naudos. Teisingai. 
su tuo nopasiginčysi. Šaknys 
nurodomos vienos — sovieti
nis auklėjimas, sovietinis 
mentalitetas. Su tuo nesinori 
sutikti. Kiek siekia mano 
atmintis, vienas iš sovietijos 
auklėjimo principų buvo tas. 
kad pinigai, nauda nėra svar
biausias dalykas, o šalies in
teresai yra aukščiau už as
meninius. Tuo tikėjo gal tik 
naivuoliai, bet. apskritai, žmo
nės nebuvo grobuonys. Pelno 
dalybos darbovietėse buvo 
žmoniškos. Darbuotojai žinojo. 

TIK IS L I E T U V O S 

numą už Lietuvos ribų per 50 
metų. Gražu. Gražu, jei neži
nai, kad tų saugotojų vaikai 
kalba (jei išvis kalba) prastai 
lietuviškai, kad jų vaikų lietu
vių kalba paremta anglišku 
mąstymu ir gerokai atmiešta 
angliškais žodžiais. Gražu, jei 
nežinai, kad lietuvių vaikai 
užjūryje beveik neskaito lietu
viškų knygų ir laikraščiu jei 
išvis skaito lietuviškai', ir kad 
didelė kančia jiems yra su
regzti lietuvišką sakinį raštu. 
Kai tą sužinai., t.y., kai su-

KUO D Ė T A S ? 
koks kieno atlyginimas ir 
kokio dydžio premiją sau 
pasiskyrė skyriaus viršinin
kas bei kiek gavo jo proteguo
jami žmonės. Jei vogei, aplin
kiniai žinojo, kiek per tvorą 
išnešei. Žmonės turėjo nuo
mones. Viršininkui ar partijos 
bosui nebuvo vis vien. ką apie 
jį mano pavaldiniai. Jis nebu
vo aukščiau pavaldinių tiek. 
kad ignoruotųjų nuomones 

Sovietų laikais galiojo tam 
tikri lygybės ir morales princi
pai. Buvo ribos. O dabar... Da
bar ne tavo reikalas, kiek 
gauna bosas ir kiek jis iš šalies 
„prisiduria". Ribų nebėra Bo
sui nusišvilpt, ką apie jį mano 
jo engiami darbuotojai. Bosai 
ir valdžios vyrai elgiasi ne-

pranti, kaip ta mums visiems 
brangi kalba „išsisaugoja" už
sieniuose (t.y. kokios menkos 
galimybės jai yra ten gyvuoti 
ir būti perduotai iš kartos į 
kartą', ima noras žemai nu
silenkti Lietuvai ir jos lietu
viams: ačiū. mielieji, kad dar 
esate ir kad dar kalbate mūsų 
kalba. Nes tik iš Lietuvos, ne 
iš užsienių, plaukia mūsų kal
bos gyvastis. 

Ona Leperskaitė 

'J? • 
moraliai, bet kuo čia dėtas so
cializmas? „Pelnas yra svar
biausia: ant viso kito, jei tik 
galiu išvengti teismų, 'dėjau'. 
— toks yra kapitalizmo, ne 
socializmo, principas. Gali — 
griebi. Susitinki su reikalin
gais žmonėmis, susitari, iš-
sileidi. jei turi galios, sau nau
dingus įstatymus ir 'vairuoji' 
pinigus | savo kišenę". Ar ne 
šaunuoliai tie mūsų vadai ir 
bosai — jie žaibiškai susivokė 
situacijoje, pamynė bet kokius 
sovietinio gyvenimo principus 
ir persiorientavo į vakarie
tiškus. Dabar elgiasi kaip 
Vakarų verslo žmonės ir kaip 
pastarieji turtėja. Kuo čia 
dėtas sovietinis mentalitetas9 

Algimantas Zutauskas, IN 

VEZYS 
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Vėžys dažniausiai sieja
mas su vandeniu, simbolizuo
ja jūrą. Krikščionybė vėžį ir 
krabą laikė prisikėlimo sim
boliu, nes vystydamasis vėžys 
numeta šarvus. Nuo seniausių 
laikų laikomas mėnulio sim
boliu. Afrikoje kartais blogio 
simboliu. Kaip asmenybė, 
daugiau mėgsta švarų van
denį, nors yra labai priešta
ringa pati sau — dažnai eina 
atbula, nors ir norėtų pasielg
ti kitaip. Neretai reikia pas
tumti, tada rieda... Atsidūręs 
kvailoje situacijoje, išsivynios 
— mokės išsisukti, viską nu
leisdamas juokais. Vėžys, daž
niausiai turi puikią išvaizdą, 
publikos mylimas. 

Vėžio akmenys. Rinkis iš 
šių mineralų: rubinas, onik
sas, karneolis, opalas, avan
tiūrinas, ametistas, tigro akis, 
nefritas, rožinis kvarcas. 

Vėžio pagrindiniai akme
nys: oniksas, rubinas, smarag
das. Smaragdas mažina tini
mus, gydo tulžies ir kepenų 
ligas, skrandžio opas, širdies 
sutrikimus ir nemigą, stiprina 

atmintį ir regėjimą. Rubinas 
gydo sielos letargą, stiprina 
širdį ir kraujotaką, mažina 
akių skausmus. 

Talismanai: Menulio ak
muo, perlai, smaragdas. 

Meilės energiją st iprins 
rubinas ar karneolis. Rubinas 
dovanotų magišką galią pa
vergti širdis. Tik nepersis
tenk, nes atsikratyti įsimy
lėjusių gerbėjų geruoju bus be
veik neįmanoma. Karneolis 
talpina savyje Veneros ir 
Marso energiją, todėl žadina 
karštus jausmus, paaš t r ina 
lytėjimo pojūtį. Kad mokslas 
ir darbas sektųsi geriau, turėk 
avantiūriną arba ametistą, 
Mėnulio akmenėlį. Pirmasis 
akmenėlis skatins tavo fan
taziją, greitins reakciją, pridės 
drąsos ir išradingumo. Ame
tistas apgaudinėti nepadės, 
tačiau didins tavo savigarbą ir 
kartu kitų pagarbą tau, padės 
susikaupti, pridės jėgų bei 
sėkmės sporto ir kitokiose 
rungtyse. 

C? 

^0 L.T. 

DAR LB TARYBOS RINKIMU T E M A 

Brangieji, nebalsavau, nes 
žinojau, kad tai neturės pras
mės. Nujaučiau, kad nė vienas 
trečios bangos žmonių nebus 
išrinktas. Taipjau yra (...). 

Žemaitis iš Plungės 

Kai sužinojau, kad Le-
monte balsų skaičiavimas 
vyko dvi dienas, nepatikėjau 
savo ausimis. Atidarė balsa-
dėžę, truputį paskaičiavo, pa
vargo ir atidėjo kitai dienai. 
Skaičiavo dar po kelių dienų. 
Kur tai matyta ir girdėta? 

Danutė K , Darien, EL 

Referendumui buvo palan
kios sąlygos — kas norėjo, 
galėjo balsuoti. Kažin kodėl 
balsavusieji referendumui ne
balsavo už tarybos kandida
tus? Pavyzdžiui, Jaunimo 
centre ir nežinotum, ko ten sė
di gerokai vyresnė moterytė 
su dėžele ir popierėliais. Nei 
kas mane pakalbino, nei koks 
užrašas buvo. Tik, apžiūrė

dama Meno mokyklėlės vaikų 
darbų parodą, eidama nuo 
sienos prie sienos, pati užkr 
lausiau ir tada sužinojau, kad 
čia galima balsuoti... Į mano 
konkrečius klausimus, nega
vau konkretaus atsakymo. 
Balsavimo biuleteniai man 
pasirodė netinkami, kodėl tik 
kryželiu pažymėti tą. kurį 
noriu, o kurio nenoriu — nie
ko nežymėti? Ir anksčiau gal
vojau, kad neišrinks mūsų 
žmonių, nes buvau girdėjusi 
keleto žmonių nuomonę 
bažnyčioje, girdi, naujieji 
ateiviai (tai es) nori išstumti 
senuosius. Todėl ir nebalsa
vau — mano spėlionė pasi
tvirtino — nereikalingi. 

Jonė Mališauskienė, 
Marąuette Parkas, IL 

(...) Kartais man atrodo, 
kad išeiviai turi daug stagna
cijos, kaip buvusioje SSSR Le
onido Brežnevo laikais, iki 
pertvarkos dar toloka. 

Živilė Kairienė, IL 

AR TOKIE RINKIMAI Į LB TARYBĄ MUMS 
REIKALINGI IR NAUDINGI? 

Kiekvieną penktadienį 
dienraštyje „Draugas" skai
tau „Bičiulystės" skyrių. Man 
įdomiausi yra skaitytojų laiš
kai, kurie savo skiltyse pa
sako daug įdomių ir aktualių 
minčių nors kartais, jie pa
sirašyti vardu be pavardės, ta
čiau iš esmės tai jau ne taip 
ir svarbu. 

Norėčiau trumpai pako
mentuoti vieną „Bičiulystėje" 
išspausdintą laišką („Drau
gas", 2003 m. gegužės 23 d.) 

Mano nuojauta, šį laišką 
parašė trečiosios bangos lietu
vis. Apskritai, laiškų rašyto
jai turi daug tiesos ir pagrįstų 
argumentų, dėl rinkimų į LB 
tarybą eigos. Paprastai rinki
mų rezultatus lemia gera pro
paganda, nušviečiant kiek
vieno kandidato atl'ktus, ir 
ateityje numatomus įvykdyti 
darbus visų lietuvių naudai. 
Tačiau, kada skaitai, kad per 
visą Ameriką kandidatai 
skirtingai kandidatavo — vie
niems siūlė, kitiems — pa
siūlė, treti pasisiūlė patys — 
tai galvoji — ko galima laukti 
iš tokios tarybos, kuri ne
pateikė savo pozicijos planų'1 

Pagaliau rinkimų rezultatų 

paskelbimas visuomenei? 
Pvz„ Los Angeles lietuvių tel
kinys neturi savo spaudos. 
Tik vienas laikraštukas „Pa
rapijos žinios". Deja, ir tas jau 
keturi mėnesiai nepasirodo. 
Lietuvių kalba šeštadienio 
radijas nė viena proga nepa
minėjo apie rinkimų rezulta
tus. 

Ryšium su tuo. kas aukš
čiau išdėstyta, nededu jokių 
vilčių apie išrinktų kandidatų 
tinkamumą ir jų ateities dar 
bus. Jie niekur viešai per 
renginius apie save nepasi
sakė ir man jų tikslai nežino
mi. 

Mano nuomone reikėjo 
pasidalinti eilinių žmonių 
pasisakymais ir nuomonėmis. 
Mums reikia žmonių, kurie 
dirbtų, bet ne garbės pavar
džių. Juolab, kad kandidatus 
renka eiliniai žmonės, tad ir 
kandidatai turi atkreipti 
dėmesį į visų lietuvių intere
sus. 

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles. CA 

!XįūQD[ 
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J O N I N I Ų S I M B O L I S - SAULĖ P O E Z I J O S R I N K T I N E S „MAŽOJO 
PASAKORIAUS K R A I T E L Ė " P R I S T A T Y M A S 

JAUNIAUSI J O N I N I U Š V E N T Ė S DALYVIAI 

O štai Gerda Kugaudaitė nupiešė „Saulėgėlę" 

*************** I r * * * * * * * ************************** 

LIETUVOS MIESTAI 

K A U N A S 

Kauno herbas - raudo
name lauke sidabrinis tauras. 
Jam tarp ragų auksinis lo
tyniškas kryžius. Tauras lai
komas jėgos, garbės ir tauru
mo simboliu. 

Kaunas vra Vidurio Lietu
voje. Tai antras pagal dydį 
Lietuvos miestas, pastatytas 
Nemuno ir Neries santakoje, 
kur dar stovi Kauno pilies sie
nos. 

Tai senas miestas. Jau 
XII a. čia buvo mūrinė pilis -
svarbiausias atramos punk
tas prieš kryžiuočius, kurie ne 
kartą puolė pilį ir miestą. 

navičiaus velnių, K forto. Yra 
paminklas S. Dariui ir S. Gi
rėnui, Laisvės paminklas. 

Gražus ne tik Kauno se
namiestis, bet ir kitos miesto 
dalys: Aukštoji Panemunė, 
Aleksotas. Dainava. Žaliakal
nis. 

Iš Kauno į Klaipėdą ir Ni
dą veda vienintelis Lietuvoje 
upių kelias. Plaukdami Ne
munu galite grožėtis puikio
mis panemunės pilimis ir 
gamta. 

Netoli Kauno marių Rum
šiškėse yra lietuvių liaudies 
buities muziejus, Pažaislyje 

Kauno senamiestyje dau
gybė architektūrinių pamink
lų: Kauno pilis. Perkūno na
mai, Vytauto bažnyčia. Rotu
šė, Arkikatedra bazilika. Mai
ronio namai. 

Kai 1920 m. spalio 9 d. 
Lenkija okupavo Vilniaus 
kraštą. Kaunas tapo laikinąja 
sostine iki 1939 m. spalio. Per 
tą laiką miestas labai išaugo 
ir išgražėjo. Kauną su 
Vilniumi ir Klaipėda jungia 
greitkelis. Pro jį eina Via 
Baltica magistralė, jungianti 
Lietuvą su kitomis Europos 
šalimis. 

Kaune veikia universite
tai: Vytauto Didžiojo, Kaun 
technikos. Veterinarijos. Že 
mės ūkio. Gausu muziejų: Vv 
tauto Didžiojo karo. T. Iva 
nausko zoologijos. A Žmuidzi 

stovi įžymusis Pažaislio vie
nuolyno ansamblis - reto 
grožio architektūros kūry-
nys, pastatytas 1664 - 1712 
m. 

Šeštadienį Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje vyko 
Violetos Pakalniškienės rinkti
nės vaikams „Mažojo Pasa
koriaus kraitelė" pristatymas. 

Ši poezijos rinktinė - pa
saulio pažinimas, pateikiamas 
vaikams suprantama kalba. 
Rinkinys skirtas jaunesnio 
mokyklinio amžiaus vaikams, 
mokantis suvokti aplinką, la
vinantis literatūrinį skonį, 
atskleidžiantis poetinę lite
ratūrinio teksto vertę. 

Knygelę iliustravo daili
ninkas Kęstutis Šileika 
(Šilas), žaismingais, charak
teringais, linksmais piešinė
liais atspindėdamas eilėraščio 
pagrindinę mintį. 

Kartu su eilėraščių rink
tine vaikučiai ras ir kompakti
nę plokštelę, kurią įgarsino 
Dalia Sokienė. Knygos prista
tyme, Kovo 11-sios lituanis
tinės mokyklos, kurios įkūrėja 
yra pati poetė Violeta Pakal
niškienė, moksleiviai skaitė 
eiles. 

Nepaprastai gražūs eilė
raštukai patiks ne tik vaikams, 
bet ir tėveliams primins vaikys
tės svajonių ir fantazijų šalį. 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

EIMUČIO GANDRAI 

Kartą Rimas tėtei sako. 
Man nepirk daugiau pyrago. 
Sutaupykime šimtuką 
Ir nupirkime broliuką. 

Man vienam neįdomu, 
Noriu brolio, net graudu. 
Mes su broliuku abu 
Žaisim, dirbsime kartu. 

Tu, sūneli, nežinai, . 
Brolius atneša gandrai. 
Paprašysime gandrų 
Tai nereiks ir pinigų. 

Oi, tėveli, nuostabu, 
Bėgu šaukti aš gandrų. 
Pro duris jis išdundėjo 
Ir į dangų vis žiūrėjo. 

Žvalgės, tūpčiojo po kiemą, 
Nerymavo visą dieną. 
Laukė kol gandrai atskris 
Ir jį mažą išklausys. 

Laukė Rimas dar ilgai, 
Neatskrido jo gandrai. 
Snaigės taką padabino, 
Rimas nosį nukabino... 

Violeta PaklanišTsdenė 

S 
Raidelę S vaikučiams pa

dės išmokti D. Lipčiūtės-Au-
gienės ketureilis: 

Sniego pusnį išbraidžiau, 
Sniego senį nulipdžiau. 
Skrieju rogėm nuo kalniuko 
Su mergytėm, su 

berniukais. 

************* c * * * * * * * * * * * * * * ******** ************** 

KAD DANTUKAI 
B U T U SVEIKI 

Ar žinote, mažieji bičiu
liai, kad dantukais reikia rū
pintis labai rimtai. Juk jie gali 
sugesti! O tuomet labai skau
da. 

Pasimokykime, kaip juos 
išsaugoti sveikus. 

Dantukais atsikandame ir 
kramtome maistą. Kramty
mas dantims nekenkia, prie
šingai, nuo to tik stiprėja. 

Dantukus reikia rūpestin
gai prižiūrėti. Rytą prausian
tis ir vakare, einant gultis 
išsiplausti dantų pasta. Gerai 
dantis valo žali vaisiai ir 
daržovės. Po karšto valgio 
nevalgykite tuojau pat šalto ir 
atvirkščiai. 

A T S P Ė K I T E M Į S L E S 

Pilna laktelė 
baltų vištelių. 

Maža maža trobelė 
pilna kultuvėlių. 

Balti viščiukai 
pakrosnyje tupi. 

Dvidešimt keturi kulia, 
o totoriukas vartinėja. 

O dabar pažiūrėkite pa
veikslėlį, kaip taisyklingai rei
kia valyti dantukus. O ar jūs 
prižiūrite savo dantukus, vai
kučiai? 

Atsakymai: (Dantukai) 

Sekmadienį, birželio 22 d. vyko Joninių šventė. Savo meninę programą pristatė Meno mokyklėlės kolektyvas, 
vadovaujamas Ligijos Tautkuvienės. Nuotraukoje: Joninių šventės akimirkos. Jono Kuprio nuo t r auka 

Š Y P S E N O S 

Jonukas giriasi drau
gams, kad jau moka išvar
dinti visas savaitės dienas. „Na 
ir kas, - sušuko kitas vaikas. 
- O aš galiu pasakyti net 
dviejų savaičių visas dienas". 

Mama priekaištauja tri
mečiui Joneliui: 

- Kaip tu gali tokiomis 
nešvariomis rankomis eiti į 
lauką? 

Jonelis nustebęs atsako: 
- Bet mama, aš eisiu kojomis! 

Mano jaunesnysis brolis 
Jonas nutarė būti laikraščių 
išnešiotoju mūsų apylinkėje. 
Nuvykęs į įstaigą, jis užpildė 
anketą. Sekretorė jam pa
sakė, kad pradžioje jis gaus 3 
dol. už valandą, o jau po metų 
- 5 dol. 

Brolis Jonas apsidžiaugė: 
- Gerai, aš pas jus ateisiu 

kitais metais". 

- Močiute, kiek tau metų? 
- klausia Jonukas. 

- Virš trisdešimt. 
- O kiek virš trisdešimt? 
- Trisdešimt. 

Mokytoja klausia: 
- Pasakyk. Jonuk, kurie 

dantys atsiranda vėliausiai? 
- Dirbtiniai, - tuoj pat at

sakė Jonukas. 

AR ŽINOTE, KAD.. . 

* Birželio mėnesį užsibai
gia metinės kilnojamosios 
bažnytinės šventės. 

* Birželio 14 d. mes šven
čiame tautos Gedulo ir Vilties 
dieną. Šią dieną degame žva
kutes, giedame giesmes ir 
Tautos himną. 

* Birželio 24 d. pagal Ka
talikų Bažnyčios liturgiją -
Šv. Jono Krikštytojo gimimo 
šventė. 

* Birželio 29 d. Katalikų 
Bažnyčia švenčia šv. Petro ir 
Povilo dieną. 

P A T A R L E S , 
P R I E Ž O D Ž I A I , 

P O S A K I A I 

Geras žodis, gera darbu tampa. 
Geras žodis vertesnis už 

auksą. 
Išminties dantys vėliau

siai dygsta. 
Išminties vartai visad atviri 
Išmintingam ir vieno 

žodžio gana. 
Išrnintis didžiausia Dievo 

dovana. 
Parengta pagal Jono Mingirdo 

knygą „Patarlės, priežodžiai, 
posakiai" 

Nuotraukoje 
i Jono 
Taugino 
augint inis 
še rn iukas 
Ciukas . 

VAKARE IŠvSlVAi^MŠIV^IlJSI 
DANTIS. DAUGIAU*NIEKCT 

JONAS TAUGINAS 

„MANO J U O D A S 
ŽVĖRIS" 

(Tęsinys. Pradžia „Draugo" 
lietuviukų nr. 22) 

Vilkų medžioklė 

Gruodžio šeštoji. Tuoj įpu-
sės pirmasis žiemos mėnuo, o 
sniego vis nėra ir nėra. Tas, 
kur buvo iškritęs lapkrityje, 
seniai ištirpo. 

Ciukas pasidarė tiesiog 
įžūlus. Vos išgirsta mane kie
me vaikštant, tuoj pradeda it 
skerdžiamas rėkti, prašytis 
išleidžiamas iš tvarto. (Štai ką 
reiškia pernelyg artima drau
gyste.) Išleistas žviegia toliau, 
prašydamas ėsti. Pašertas 
žviegia, piršdamasis į šiltą 
gryčią. Čia nelabai noriu 
leisti, nes nuolat valo žemėtą 
šnipą į mano kelnes. 

Atvirai kalbant aš jo elge
sį suprantu. Juo toliau, tuo 
labiau jis prie manęs prisiriša 
ir nori būti kartu. 

Nuolatinis Čiuko žviegi
mas jam pridarė nemalonu
mų. Važiuodamas kartą vilkų 
medžioti užsuko Petras Urbe-
lis. Žiūrėjo jis į Čiuką, žiūrėjo, 
o paskui sako: „Žinai. Jonai, 
turiu gerą mintį". ..Kokią9" 
..Uždarom Čiuką į dėžę. ve
žam naktį į mišką ir palie

kam". Kadangi aš kurį laiką 
dėl netikėto pasiūlymo buvau 
išsižiojęs, Petras tarė: ..Pri-
viliosim vilkus, tik pasakyk. 
ar Ciukas žviegs?" ..Ciukas 
žviegs kaip skerdžiamas, tik 
tu jo negausi" - sakau. 

Po to sėdime prie krosnies 
ir ginčijamės. Petras pasako
ja, kaip medžiodavo vilkus se
novėje. Pasiimdavo paršiuką į 
roges ir imdavo važiuodami 
mišku jį kirkinti. Išgirdę par
šą žviegiant, vilkai puldavo 
paskui roges. Belikdavo pa
leisti taiklų šūvį. 

Ką gi, aš kiek pagalvojęs 
sutinku. Taip naktį Ciukas 
iškeliauja į miškus pas vilkus. 
Aš pats nevažiuoju - kokia ten 
medžioklė, kai tavo draugas 
uždarytas dėžėje šaukiasi 
pagalbos. 

Rytą Petras susijaudinęs 
pasakoja: Ciukas pateisino 
visas viltis. Iš pradžių žviegė 
kaip užsuktas, paskui aprimo 
— matyt pavargo. Bičiulis pa
sislėpęs visą naktį laukė, ka
da gi ateis tie vilkai. Atėjo. 
Tačiau jie ne tokie kvaili. Ap
suko ratą aplink, pajuto žmo
gaus pėdsakus ir viską supra
to: žmones didelę kiaulystę 
nori iškrėsti. Pabruko uode
gas ir nuturseno savo keliais. 

Na o Čiukas° Jis sveikas ir 
gyvas ramiai snaudžia an t 
mano kelių... 

. 
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SKAUDI NETEKTIS 
Prieš pat Velykas sužino

jome netektį: mirė mūsų 
brangus žmogus - Albertas 
Jonas Kerelis, garbingas Lie
tuvos patriotas, talentingas 
architektas, visuomenės vei
kėjas. Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
pirmininkas. Mokslo ir kūry
bos simpoziumų organizato
rius, palikęs neišdildomus 
pėdsakus ne tik Čikagoje, bet 
ir Lietuvoje. 

Albertas Jonas Kerelis 
gimė 1926 m. balandžio 22 d. 
valdininko šeimoje Joniškė
lyje. Augo ir mokėsi Kybar
tuose. 1944 m. vasarą, sovietų 
armijos patrankų šūviams 
artėjant į Kybartus, Albertas 
su tėvais pasitraukė iš gimti
nės į Vokietiją. Antrojo pa
saulinio karo audrom Euro
poje nurimus. Kerelių šeima 
laikinai įsikūrė tremtinių sto
vykloje amerikiečių zonoje, 
Albertas mokėsi Štutgarto 
Aukštesniojoje technikos mo
kykloje. Paaiškėjus, kad į tė
vynę grįžti nebus galima, Ke
reliai 1949 m. emigravo į JAV 
ir apsigyveno Čikagos mieste. 
1950 m. Albertas buvo pa
šauktas atlikti karinę prie
volę JAV kariuomenėje. Po 
pradinio karinio apmokymo 
jis dalį savo tarnybos kariuo
menėje praleido Korėjoje. 
Atlikus karinę prievolę, Al
bertas, kaip Korėjos karo ve
teranas, buvo paleistas iš ka
riuomenės į atsargą, pradėjo 
studijuoti architektūrą Illi
nois universitete Urbanoje. 
1958 m. pavasarį įsigijo baka
lauro laipsnį architektūroje, 
susituokė su jurbarkiete, Lie
tuvos skautų sąjungos tremty
je vadove. Irena Ausukaityte. 

Irena ir Albertas Kereliai 
darniai sukūrė lietuvišką šei
mą, augino tris dukteris -
Jovitą, Gintarę. Dainę, ir sū
nų Albertą (jaunesnįjį). Alber
tas padėjo žmonai Irenai tvar
kyti jaunos šeimos kasdie
ninius reikalus, pats dirbo 
įvairiose Čikagos architektų 
įstaigose. 1962 m. išlaikė Illi
nois valstijos architekto egza
minus, gavo leidimą verstis 
privačia praktika, buvo priim
tas į Amerikos Architektų 
institutą (A.I.A.), įsteigė savo 
architektūros firmą „Kerelis 
and Associates", kurią vėliau 
pavadino „Facilities Design, 
LTD". 1968 m. Čikagos miesto 
mero jis buvo paskirtas Čika
gos miesto Cook apygardos 
(county architekto parei
goms, vadovauti miesto įstai
gai, kuri tikrino ir tvirtino 
architektų parengtus naujų 
bustu bei pastatų statybos 
projektus. Tarnaudamas Či
kagos miesto administracijos 
įstaigai, Albertas dalyvavo 
demokratų partijos veikloje, 
palaike draugiškus ryšius su 
Čikagos miesto administra
cijos vadovais. Neužmiršo ir 
Čikagos lietuvių. Reikalui 
esant, jis pats stengėsi išrū
pinti namo ar pastato statybai 
reikalingą leidimą, talkinin
kavo Marquette Parko lietu
viams, kad miesto adminis
tracija pavadintų vieną gatvę 
..Lithuanian Plaza". Šiose ar
chitekto pareigose .įis išdirbo 
iki 1991 m., pasitraukė į pen
siją, vadovavo savo firmai 
..Facilities Design, LTD" -Hic-
kory Hills. IL. Sūnui Albertui. 
Jn., perėmus firmos vadova
vimą, liko jo patarėju. 

Kaip architektas, per 30 
kūrybingų metų Albertas J. 
Kerelis suprojektavo Čikagoje 
ir jos apylinkėje per 1.000 
gyvenamųjų bustų. įvairių 
mokslo, prekybos ir pramones 
pastatų. Atliko rajoninius 
išplanavimus Illinois, Wiscon-
sin. Indiana. Michigan, Ohio 
valstijose. Paminėtini komer-
cinių pastatų įgyvendinti pro
jektai: Moraine Valley 

VIETA, KURIĄ BŪTINA APLANKYTI ŽVAIGŽDES MEDŽIO KVAPAS 

Albertas Jonas Kerelis. 

Community College. resto
ranas ,,La Margarita", Lake-
wood Office ir kt. 

Albertas J. Kerelis nuo 
pat jaunų dienų priklausė 
Lietuvių Bendruomenei, buvo 
Lietuvių fondo narys, taip pat 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALIAS) 
narys, ilgametis ALIAS Či
kagos skyriaus ir ALIAS cen
tro valdybos pirmininkas, žur
nalo „Technikos žodis" ben
dradarbis ir redakcijos kolegi
jos narys. Ilgus metus dirbo ir 
organizavo įvairius architektų 
ir inžinierių kultūrinius ren
ginius, sąjungos suvažiavi
mus ir skyrių susirinkimus. 
Padėjo suruošti Illinois uni
versiteto Urbanoje architektų 
studentų parodą Lietuvių cen
tre Lemonte. Parodoje buvo 
eksponuoti Palaimintojo Jur
gio Matulaičio bažnyčios pro
jekto Lietuvoje. Illinois uni
versiteto studentų architektų 
konkurso darbai. Drauge su 
inžinierium Bronium Masio-
ku sukūrė Lietuvos tarybos 
nario profesoriaus Stepono 
Kairio paminklo projektą. 
Sukurtas projektas laimėjo 
ALIAS paskirtą premiją. Iš 
granito iškaltas paminklas 
pastatytas Lietuvių tautinėse 
kapinėse Čikagoje. 

1990 m. birželio 1 d. — 44-
oji sovietinės blokados Lie
tuvai diena. Tūkstančiai lie
tuvių autobusais suplūdo į 
JAV sostinę, prie JAV Atstovų 
rūmų. Kapitolijaus, didžiulė 
lietuvių minia reikalavo, kad 
Sovietų Sąjunga nutrauktų 
ekonominę blokadą Lietuvai. 
kad prezidentas Basas pri
pažintų nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybe. Su trispal
vėm vėliavom demonstraci
jose dalyvavo ir ALIAS narių 
būrys, kurio priekyje žygiavo 
Albertas Kerelis su plakatu. 
Po demonstracijų ALIAS na
riai aplankė ambasadorių 
Stasį Lozoraitį. Jn.. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje. 

Architektas Albertas Jo
nas Kerelis Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mo veiklos pradininkas, orga
nizatorius ir prelegentas. 
Mintis organizuoti Mokslo ir 
kūrybos simpoziumus brendo 
Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungoje. Šis 
sumanymas buvo svarstomas 
ALIAS 1968 me*ų suvažiavi
me Clevelande. Pirmas Moks
lo ir kūrybos simpoziumas 
įgyvendintas 1969 m. Čika
goje. Albertas Kerelis vėliau 
buvo simpoziumo TV. VI. VIII 
ir X tarybos pirmininkas. 
1989 m. VI simpoziumas buvo 
ypatingas tuo. kad į jį iš 
okupuotos, bet jau besiver
žiančios laisvėn. Lietuvos at
vyko 114 mokslininku. Alber
tas Kerelis visus juos gražiai 
ir dangiškai sutiko, globojo ir 
užmezgė bičiuliškus ryšius. 
1991 m VII Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mo dalyviai mokslininkai jau 

Jeigu kas, besilankyda
mas Lietuvoje, dar neužsuko į 
Pažaislį, turėtų tai pirma 
pasitaikiusia proga padaryti. 

Ant dešiniojo Nemuno 
upės kranto, apsuptas žalio 
miško ir Kauno marių, stovi 
vienas gražiausių Lietuvos 
baroko paminklų — Pažaislio 
vienuolynas. Jo istorijos pra
džia siekia XVII a. antrąją pu
sę, kada Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės didysis kanc
leris Kristupas Zigmantas 
Pacas netoli Kauno sumanė 
pastatyti bažnyčią mirusio 
vienturčio sūnaus atminimui. 
Kalną, ant kurio turėjo išaugti 
bažnyčia, kancleris pavadino 
Mons Paeis 'Taikos kalnas), 
taip siekdamas įamžinti ir 
savo pavardę. Tačiau šis pava
dinimas neprigijo — vietovę ir 
vienuolyną pradėta vadinti 
Pažaisliu, pagal toje vietoje 
įtekančio Žaisos upelio vardą. 

Bažnyčią, kurios kertinis 

akmuo buvo padėtas 1667 m., 
fundatorius pavedė vienuolių 
kamaldulių ordinui. Taigi; 
kartu su bažnyčia buvo sta
tomas vienuolynas — eremitų 
(vienuolių atsiskyrėlių) na
meliai, ūkiniai pastatai. Baž
nyčią projektavo žymiausi 
baroko italų architektai — G. 
B. Frediani, K. ir P. Putini. 
Interjerą kūrė G. B. Frediani, 
stiuko meistras J. Merli, flo-
rentietis tapytojas M. A. Pa-
loni. Kartu su italais Pažais
lyje dirbo vilnietis skulptorius 
M. Volšeidas, varpus vienuo
lynui nuliejo geriausias Lie
tuvos liejikas Johanas Dela-
marsas. Vietiniai auksakaliai 
pagamino puošnius bažny
tinius apeiginius reikmenis, 
medžio meistrai — altorius, 
panelius. Juodas ir rausvas 
marmuras buvo gabenamas iš 
Lenkijos..Švč. Mergelės Ma
rijos Apsilankymo pas šv. 
Elžbietą titulo bažnyčia buvo 

konsekruota 1712 m. 
Pažaislio vienuolynas iš

kentė daug negandų ir pra
radimų: Napoleono armijos 
plėšimus, aštuonis dešimtme
čius trukusį stačiatikių šeimi
ninkavimą, du pasaulinius ka
rus, sovietinę okupaciją, nepa
likusią jokių vilčių čia grįžti 
tikriesiems šeimininkams — 
vienuoliams. Atkūrus Lietu
vos valstybę, 1992 m. Pažais
lio vienuolynas sugrąžintas 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserims, kurios čia buvo 
įsikūrusios 1920-1940 metais. 
Pasikliaudamos Dievo Apvaiz
da bei Pažaislio lankytojų gera 
valia, seserys kazimierietės 
tikisi, jog pavyks išlaikyti šį 
nuostabų baroko architektū
ros ansamblį deramoje būklė
je, tęsti restauraciją, kad vėl, 
kaip ir kamaldulių laikais, iš 
čia į visą Lietuvą galėtų sklisti 
Viešpaties palaima. 

Pažaislis. 

susirinko tėvynėje — Vilniuje 
ir Kaune. Jo atidaryme, Vil
niaus Sporto rūmuose, dalyva
vo apie 6.000 pasaulio lietu
vių. Kaip ALIAS atstovas, 
susirinkusius pasveikino ar
chitektas Albertas Kerelis, pa
linkėjo Lietuvai realios nepri
klausomybės ir. apžvelgdamas 

poziumų reikšmę, pabrė
žė, kad mokslas turi tarnauti 
savo kraštui, pagerinti jo žmo
nių gerovę, JAV lietuvių 
mokslininkų vardu, VII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
vadovui dr. Romualdui Ozolui 
įteikė JAV vėliavą, plevėsa
vusią 1990 metais per lietuvių 
demonstracijas Vašingtono 
Kapitolijuje. 

Septintojo simpoziumo metu 
Albertas susitiko Vilniuje su 
Lietuvos Kultūros fondo 
pareigūnais. Kito mintis, kad 
lietuviai išeiviai prisidėtų prie 
planuojamo Medininkų pilies 
atstatymo. Albertas Medi
ninkų pilį pirmą kartą aplan
kęs 1988 metais, negalėjo 
atsistebėti jos didingumu. 
Minčiai, kad išeiviai padėtų 
atstatyti Medininkų pilį. karš
tai pritarė, žadėjo bandyti ją 
įgyvendinti. 1991 m. rudenį 
ALIAS Čikagos skyriaus narių 
susirinkimas, Albertui Kere
liui pasiūlius. įkūrė Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek
tu sąjungos (ALIAS) padalinį 

Medininkų pilies atstatymo 
fondą (MPAF). Netrukus 
lietuvių visuomene Amerikoje 
ir Australijoje buvo supažin
dinta su Medininkų pilies 
atstatymo projektu, pradėtos 
rinkt i Medininkų pilies res
tauravimui lėšos. Irena ir Al
bertas Kereliai tapo pirmieji 
fondo mecenatai. Rekons
trukcijos darbams prasidėjus. 

Albertas kasmet lankė Medi
ninkų pilies vfetovę, skrupu
lingai domėjosi darbų būkle, 
rezultatais ir-' problemomis. 
Restauravimo darbams įpusė
jus, parašė laišką Lietuvos 
Respublikos ministrui 
pirmininkui Algirdui Brazaus
kui, prašė peržiūrėti Min
daugo karūnavimo 750-jam 
jubiliejui skirtas lėšas ir į 
jubiliejinius renginius įtraukti 
ir didžiausią Lietuvoje gardinę 
pilį — Medininkus. 2001 m. 
rudenį Albertas turėjo ne
užmirštamą susitikimą Prezi
dentūroje Vilniuje su prezi
dentu Valdu Adamkum. Susi
rinkime, kuriame dalyvavo 
kultūros ministras ir kiti 
aukšti valstybės pareigūnai, 
buvo plačiai diskutuojami 
Medininkų pilies restauracijos 
reikalai. 

Lietuvos Respublikos pilietis 
architektas Albertas J. 
Kerelis, šalia kitų savo įsipa
reigojimų, 1996 m. sausio 
mėn. įsteigė ir vadovavo Či
kagoje Lietuvos Tėvynės są
jungos (LK) rėmėjų sambūriui, 
kurio tikslas — remti Tėvynės 
sąjungą (LK) Lietuvoje auko
mis, drąsinančiu žodžiu, ruoš
ti renginius, kurių metų Tėvy
nės sąjungos (LK) vadovai 
turėtų galimybę pasisakyti. 
Sambūrio pirmas narių su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
Tėvynės sąjungos (LK) pir
mininkas prof. V. Landsber
gis, buvo vasario 5 d. Irenos ir 
architekto Alberto Kerelių 
rezidencijoje Palos Park, IL. 

2002 m. pavasarį Albertas 
dalvvavo ALIAS Čik agos sky
riaus meno ir kūrybos parodo
je Jaunimo centro „Čiurlionio" 
galerijoje, eksponavo savo su
kurtas architektūros projektų 

perspektyvas ir akvarelės dar
bus. Tai buvo galbūt jo pasku
tinis viešas pasirodymas 
Čikagoje. 

Š. m. sausio 23 dieną Al
bertas Kerelis savo namuose 
sukvietė ALIAS valdybos na
rius metiniam posėdžiui. Po 
sėkmingo posėdžio atsisveiki
nant. Albertas sakė. kad už 
kelių dienų skrenda į saulėtą 
Floridą, sušilti ir jėgų pa
sisemti. Žadėjo grįžti namo 
dar prieš Velykas ir su mylima 
savo šeima švęsti Velykas, 
taip pat tą dieną ir savo gimta
dienį. Šaltos, vėjuotos ir pilkos 
dienos slinko Michigan ežero 
pakrantėje. Iš saulėtos Flori
dos Alberto skambutis nebesu-
skambėjo. Balandžio 15 dieną 
Alberto žmona Irena su giliu 
liūdesiu pranešė, kad negai
lestinga liga. su kuria Alber
tas jau ilgai kovojo, pakirto jo 
gyvybę. Albertas mirė balan
džio 14 dieną Naples, Florido
je. Balandžio 21 dieną Petkaus 
laidojimo namuose Lemonte 
buvo atsisveikinimas su velio
niu. Kitą rytą, po šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje, gausus 
tautiečių būrys velionį paly
dėjo į Šv. Kazimiero kapines, 
kur buvo palaidotas. 

Nuliūdusi liko žmona Ire
na, dukterys: dr. Jovita su vy
ru Raimundu Gilius, anūkai 
Lukas ir Linas; Gintarė su vy
ru Kurt Thaus, anūkai Alek
sandras, Andrius ir Petras; 
Dainė su vyru Dovydu Rosen-
bacher, anūkai Artūras ir 
Gabrielė; sūnus Albertas Jn. 
su žmona Lilija, anūkai Rasa 
ir Albertas III bei kiti gimines 
ir artimieji. 

Vytautas Peseckas 

Lietuva turi nemažai ga
bių, talentingų, tačiau ne visa
da už šalies ribų žinomų 
žmonių. Šie žmonės — kūrė
jai. Jie kuria ne tik sau, bet ir 
norėdami išreikšti save, at
skleisti savaip suvokiamą pa
saulį. Jie norėtų būti išgirsti, 
pastebėti, suprasti... Ne visų 
žvaigždėms lemta spindėti 
plačiajame pasaulio skliaute. 
Tačiau šiandieną norėčiau 
jums pristatyti kaunietį di
zainerį Kęstutį Lekecką. kurio 
dvi sukurtos drabužių kolekci
jos jau kitą savaitę bus de
monstruojamos Ncw Yorke. 
Gaila, bet į Lietuvą jos dau
giau taip ir nebesugrįš. 

Entuziazmu trykštantis 
27 metų dizaineris Kęstutis 
Lekeckas publikos dėmesiui 
jau yra pristatęs penkias au
torines kolekcijas. Viena jų, 
„Devynios aistros naktys", 
dekoruota porcelianu, sudomi
no New Yorke modelių agen
tūrą turinčius asmenis. „Jie 
mane ir pakvietė ją parodyti 
JAV. Kitą savaitę ji bus pa
demonstruota New Yorke, o 
dar kitą — Čikagoje. Antrasis 
vakaras turėtų būti ypač įspū
dingas — modeliai bus demons
truojami laive, kuris plaukios 
po ežerą. O ir proga neeilinė 
— amerikiečiai švęs savo 
šalies Nepriklausomybės 
dieną", — sako Kęstutis. 

Į JAV iškeliaus ir pati 
naujausia dizainerio kolekcija 
— „Nežinoma žvaigždė". 
Dizaineris jau turi sutartį su 
dviem galerijomis, kuriose ir 
liks tie drabužiai, kurių 
nenupirks po demonstravimo. 
Pats Kęstutis už Atlanto te
bus dešimtį dienų. Visam lai
kui ten liks tik puošnūs ir 
gundantys porcelianu puošti 
švarkai bei juodo trikotažo, 
dekoruoto medžiu, suknelės. 
Galimybę jas pamatyti 

paskutinį kartą Lietuvoje 
turėjo susirinkusieji į Kauno 
restoraną „Sfinksas". 

Modeliai repetavo restora
no kiemelyje, todėl vartai at
sivėrė tik lygiai 20 vai. Svečiai 
buvo kviečiami paragaut i 
strutienos kepsnio, o apnuo
gintos susirinkusių damų nu
garos nuo žvarboko vėjo buvo 
klostomos baltais portugališ
kais pledais. 

Pirmoji tą vakarą demons
truota kolekcija „Žingsnis iki 
sugundymo". Rygos mados 
šventėje ..Mados pulsas" lai
mėjusi pirmąją vietą aukšto
sios mados kategorijoje, buvo 
parodyta tik apie 22 vai. 
Antroji — ..Nežinoma žvaigž
dė"" — dar po valandos. Lauk
ta sutemų, mat už merginų, 
demonstruojančių prabangiai 
tviskančias sukneles, nugarų 
nakties tamsoje turėjo tvyks
telėti ugnies salvė, kurios 
krintančios ugnys turėjo su
silieti su juodose suknelėse 
išsiuvinėtais žvaigždynais. 
Visa tai įvyko, tačiau birželio 
nakties sutemos nesilaikė 
organizatorių darbotvarkės — 
teko tenkintis pilkšvu fonu. 

„Juodos suknelės buvo 
pasiūtos iš acetatinio triko
tažo, tačiau jis juk gaminamas 
iš medžio celiuliozės. Tad gali
ma sakyti, kad viskas — iš 
medžio. Nes pagaliukai, kurių 
gabalėliais buvo dekoruoti 
modeliai, buvo visiškai tikri", 
— šypteli Kęstutis Lekeckas. 
Dizaineris labai mėgsta na
tūralias medžiagas — vilną, 
medvilnę, liną. kurių raštams 
blizgesio suteikia papildy
damas Swarovski krištolo 
karoliukais. Jam patinka, kai 
kuriama kolekcija turi kvapą. 
O šioji kvepėjo medžiu... 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

Dizaineris Kęstutis Lekeckas tarp gražiausiųjų Kauno merųinu. denions 
travusių jo sukurtus modelius. 

DIDELI SPORTO ĮVYKTAI LIETUVOJE 

Šią vasarą Lietuvoje bus 
pravesta ne tik tautinių šokių 
bei dainų šventė, kurioje daly
vaus ir nemažai šokėjų bei 
dainininkų iš Amerikos, bet 
bus kitų reikšmingų renginių. 

Vienas jų — Sporto žai
dynės, kurių finalas įvyks jau 
šį savaitgalį, birželio 28—29 
d. Vilniuje. Šiose žaidynėse, 
kurios yra skirtos Lietuvos 
valstybės ir karaliaus Min
daugo karūnavimo "50-me-
čiui paminėti, dalyvaus dau
giau negu 3.000 sportininkų iš 
įvairių Lietuvos miestų ir 
miestelių. Kaip skelbia rengė
jai, čia turėtų dalyvauti ir 259 
užsienio lietuviai, atvykstan
tys iš Australijos. Baltaru
sijos, JAV, Latvijos, Estijos ir 
Rusijos. 

Tuo reikalu mes kalbė
jomės su Šiaurės Amerikos 
Lietuvių sporto sąjungos 

pirm. Rimu Dirvoniu. kuris 
nuteikė liūdnai, sakydamas, 
jog ir Amerikoj nepavyko 
sudaryti didesnes sportininkų 
grupės, nepaisant, kad buvo 
daug raginta it stengtasi. J is 
pažymėjo, jog iš Čikagos 
turėtų važiuoti tik pora 
krepšininkų, kurie ten su vie
tinių talka žais gatvės 
krepšinį — trys prieš tris. 

Pats Dirvonis Lietuvon 
išskrido antradienį ir ten ste
bės ne tik sportinius, bet ir 
kitus šventinius renginius. 
Lietuvoje jis žada išbūti mė
nesį laiko. Antradienį Lietu
von grįžo ir buvęs JAV lietu
vių sporto darbuotojas, jau 
savo prezidentavimą baigės 
Valdas Adamkus, kurio vieš
nagę Čikagoje sudrumstė 
skausmai nugaroje ir prireikė 
gvdvtoju pagalbos. 

E. Š. 
DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto. tačiau skelbtis laikraityje bran
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Baltų draugai JAV Kongrese gelbsti finansinę paramą NATO naujokėms 
A t k e l t a iš 1 psl . 

Keturių Kongreso nar ių pa
siūlytoje pataisoje nurodoma, 
kad valstybės, baigusios dery
bas dėl įstojimo į NATO, gali 
gaut i JAV finansinę paramą 
ginkluotosioms pajėgoms, ne
priklausomai nuo jų nuostatos 

Lietuva žada siekti Baltijos j ū ros paskelbimo ypač jaut r ia teritorija 

dėl TBT. 
Pataisą, kurios autorius yra 

nuolat inis Baltijos valstybių rė
mėjas , Kongreso narys J o h n 
Shimkus , drauge su juo pateikė 
Kongreso nariai Duncan Hun-
te r , James Oberstar ir Ike Skel-
ton . 

Pataisos projektas šiuo 
metu svarstomas Atstovų rūmų 
Tarptautinių santykių komite
te, kuris netrukus nuspręs, ar 
p a t a i s a bus te ikiama balsa
v imui Atstovų rūmuose ir 
Senate. 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Praėjusią savaitę Švedijos 

vandenų apsaugos komisija pa
skelbė, kad Baltijos jūros būklė 
yra kritiška, kad ji žūsta dėl 
taršos iš Sankt Peterburgo. Šve
dų skaičiavimais, apie 30 proc. 
vandens iš per Sankt Peterbur
gą tekančios Nevos upės į jūrą 
patenka nevalytas — su buiti
nėmis nuotekomis ir prisotintas 
sunkiųjų metalų. 

Tuo tarpu Rusijos aplinko
saugininkai teisinasi sunkia fi

nans ine padėtimi, kuri nelei
dž ia įdiegti modernių valymo 
technologijų. 

Reaguodami į Švedijos 
informaciją, Lietuvos aplinko
saugininkai teigia, kad visi Bal
tijos jūros rodikliai yra pakan
kamai geri. 

Lietuvai atstovaujantis Ap
l inkos ministerijos valstybės 
sekretorius Arvydas Dragūnas 
konferencijoje Bremene išreiškė 
i r Lietuvos susirūpinimą Rusi
jos bendrovės „LUKoil" planais 

šių metų pabaigoje pradėti naf
tos gavybą telkinyje „D-6" ne
toli Kuršių nerijos. 

Kadangi iki šiol į v isas 
daugkartines Lietuvos ir ta rp
taut inių organizacijų pas tangas 
gaut i išsamesnės informacijos 
apie šio projekto ekologinį sau
gumą Rusija neatsakydavo, 
Bremene ji dar sykį buvo viešai 
pakviesta pateikti Lietuvai ir 
Helsinkio komisijai visą tur imą 
informaciją apie galimą „D-6" 
poveikį aplinkai. 

N u s i k a l t i m a i s į t a r i a m a s K a u n o t a r y b o s n a r y s i š l e i s t a s \ l a i s v ę 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Naujoji Kauno valdžia yra 

pareiškusi , kad per Lietuvos 
laisvės sąjungos sąrašą išrink
tas į tarybą, įgaliojimo E. Dak
t a ra s neteks tik tuomet, jei bus 
teismo pripažintas kaltu. 

E. Daktaras yra įtariamas 
nete isė tu narkotikų įgijimu, 
narkotikų kontrabanda ir su
klastotų pinigų platinimu. To
kiais pat nusikaltimais įtariami 
ir balandį kartu su E. Daktaru 
Kaune sulaikyti Mindaugas Če-
sonis, Nerijus Šaronas ir Ri
mantas Daktaras. 

Keturis kauniečius Lietuvos 

per bendrą tarptautinę operaci
j ą su JAV specialiosiomis tarny
bomis, kur ią surengė Valstybės 
saugumo departamentas (VSD), 
Vilniaus apygardos prokuratū
r a ir Greitojo reagavimo rinkti
nė „Aras". 

Manoma, kad jaunuoliai iš 
Lietuvos į JAV greituoju paštu 
išsiuntė nemažus kiekius me-
tamfe tamino ir kel iasdešimt 
tūkstančių netikrų JAV dolerių. 

JAV pareigūnai Amerikoje 
sulaikė kelis asmenis, kur ie 
bandė naudoti suklastotą valiu
tą ir parduoti narkotines me
džiagas, gautas iš sulaikytųjų 
Kaune. 

Sulaikytasis E. D a k t a r a s 
y r a Kauno nusikals tamo pa
saulio autoritetu laikomo Hen
riko Daktaro, pravarde „Heny-
tė", sūnus. 

J is studijuoja Kauno tech
nologijos universiteto Elektro
technikos fakultete ir yra iš
rinktas į Kauno miesto tarybą. 

E. Daktaro apsisprendimą 
dalyvauti politiniame gyvenime 
r ėmė Seimo narys Vytau tas 
Šustauskas , kurio vadovauja
mos Lietuvos laisvės sąjungos 
sąraše miesto tarybos nar iu ir 
buvo išrinktas E. Daktaras. 

teisėsaugos pareigūnai sulaikė 

Netekusį darbo ministerijoje ir prokuratūroje pareigūną priglaudė Seimas 
A t k e l t a iš 1 psl . 

E. Bičkauskas nėra etatinis 
Seimo darbuotojas —jis talkina 
pagal sutartį, atlieka teisines 
ekspertizes. 

Šį komitetą signataras kon
sultuoja ir teikia išvadas bau
džiamosios ir administracinės 
teisės klausimais. 

Praėjusios kadencijos parla
mente E. Bičkauskas buvo Tei
sės ir teisėtvarkos komiteto na
rys. 

Būdamas vienas Centro są

jungos vadovų, jis taip pat pri
klausė parlamento Ekonominių 
nusikalt imų tyrimų komisijai. 

Teisės ir teisėtvarkos ko
mitete E. Bičkauskas — kol kas 
vienintel is laisvai samdomas 
ekspertas. 

Praėjusios vasaros pabaigo
je E. Bičkauskas pradėjo dirbti 
„Ekskomisarų biure". Darbo 

privačioje saugos tarnyboje bu
vusiam politikui teko imtis po 
to, kai vairuodamas neblaivus 
j is gatvėje partrenkė moterį-

Seimas paskelbė Jonines ne darbo diena 

Po šios avarijos kilus skan
dalui, jis buvo priverstas pasi
t raukt i iš pareigų Generalinės 
prokuratūros Kvotos ir tardymo 
kontrolės departamente. 

Su kelių policija reikalų E. 
Bičkauskas turėjo ir pernai , kai 
rėžėsi į gatvėje stovėjusį auto
mobilį ir pabėgo iš įvykio vietos, 
atsisakė tikrintis girtumą. 

Tuomet j am buvo sk i r t a 
piniginė bauda, jis neteko darbo 
Užsienio reikalų ministerijoje. 

A tke l t a iš 1 psl . 
socialliberalas Gediminas Jaka-
vonis. Komentuodamas kitų 
parlamentarų pasisakymus, ne
va Joninių paskelbimas ne dar
bo diena per šią šventę skatintų 
girtuoklystę, G. Jakavonis pa
reiškė: „tegu įrodo kas nors, 
kad Velykos ir Kalėdos yra blai
vininkų šventė". 

Kai kurie parlamentarai 
prieštaravo Joninių paskelbi
mui valstybine švente. 

„Pasiūlykite žmonėms kas 

antrą dieną daryti ne darbo die
na — jie sutiks", ironiškai teigė 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos narys Just inas Karo
sas. Pa sak socialdemokrato, 
„niekas nėra skaičiavęs, kiek 
yra populiarių vardų". „Šalia 
Joninių, populiaresnės gali būti 
Antaninės, Petrinės bei kitos 
šventės", teigė J. Karosas. 

Tuo tarpu opozicinės Tėvy
nės sąjungos frakcijos narys Ar
tūras Vazbys, kalbėdamas apie 
Joninių paskelbimą valstybine n Trumpai apie viską 

'N»ucio}»nUs „Lietuvon ryto" '.LR), „Lietuvos žimų" (LŽ>* „ReapuHikm' (R>. 
„Kauno dienos1" 0CD>, „Klaipėda' <K> „V«tetybes žinių" (Vt) diroraSei*, SMS 
ir Ei tos mformnajūnits 

* JAV b e n d r o v ė „Massie 
R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s " keti
no Kauno medicinos universite
to Akių ligų klinikai trim mėne
siams paskolinti naujausią akių 
ligų diagnostikos įrangą, bet ba
landžio viduryje ją gabenusiems 
amerikiečiams įvažiuoti į Lietu
vą neleido Kalvarijos posto pa
reigūnai. Brangi medicinos 
įranga Kauną pasiekė tik prieš 
kelias dienas, ir dabar klinika 
galės ja naudotis tik vieną sa
vaitę. Komentuodamas šį įvykį, 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto pirmininkas Aloyzas Sa
kalas teigė, kad tokiu išskirti
niu atveju pasieniečiai turėtų 
ne aklai vykdyti instrukcijas, o 
kar tu su savo vadovais rasti vi
siems priimtinus sprendimus. 

(LR-Elta) 
* į t a r i amo e r i t ropoe t ino 

(EPO) v a r t o j i m u Raimondo 
Rumšo B tyrimas trečiadienį 
buvo tiriamas Lozanos antido-
pingo laboratorijoje. Šią proce
dūrą stebėjo pats dviratininkas 
ir jo pakviesta Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamento 
antidopingo programos vyriau

sioji specialistė gydytoja Rima 
Berlovienė. Procedūroje, kur i 
yra griežtai reglamentuota Pa
saulinės antidopingo agentūros 
(WADA) instrukcijos, j iems teko 
dalyvauti pirmą sykį. Atsakymo 
teks palaukti iki ateinančio pir
madienio. Gydytoja R. Berlovie
nė pastebėjo du jai abejonių su
kėlusius pažeidimus, t i r iant at
šildyto šlapimo mėginio tūrį ir 
nus ta tant tyrimo ,.pH" rodiklį. 
„Nenoriu daryti skubotų išva
dų, bet jei tektų užginčyti testo 
rezultatus, turime gana svarių 
argumentų", teigė patyrusi Lie
tuvos antidopingo programos 
vyriausioji specialistė. 

(KD-Elta) 
* Ž y m i a u s i a s L i e t u v o s 

a k r o b a t i n i o s k r a i d y m o 
m e i s t r a s Jurgis Kairys daly
vaus pirmose pasaulyje oro 
lenktynėse, kurios rengiamos 
per didžiausią kada nors Aust
rijoje vykusią aviacijos šventę. 
Penktadienį ir šeštadienį Celt-
vego mieste šeši garsiausi lakū
nai išmėgins jėgas įveikdami 
sudėtingą kliūčių ruožą, įrengtą 
visai prie pat žemės. Lėktuvai 

švente, įžvelgė pavojų krikščio
niškiems valstybės pamatams. 
„Pagonybė grįžta, mes grįžtam į 
viduramžius", teigė jis. 

Finansų ministerijos duo
menimis, poilsio diena biudže
tui kainuos daugiau kaip 70 
mln. litų. 

Apklausų duomenimis; dau
guma Lietuvos gyventojų sutik
tų dirbti per Tarptautinę darbo 
šventę — Gegužės 1-ąją ir il
sėtis per Jonines. (BNS) 

skris vidutiniu 240 kilometrų 
per valandą greičiu, o užduo
tims atlikti skirtos 2 minutės 
40 sekundžių. Pirmųjų pasaulio 
lenktynių nugalėtoju taps grei
čiausiai kliūčių ruožą įveikęs 
lakūnas, pademonstravęs įspū
dingiausius akrobatinius „triu
kus" ir išvengęs klaidų. 

(KD-Elta) 

* E n e r g e t i k o s spec ia l i s 
t u į s i t i k i n i m u , dabar t inė 
elektros energijos kaina yra ne
pagrįstai maža ir neatspindi vi
sų būtinų energetikos bendro
vių sąnaudų. Spėjama, kad ar
timiausiais metais elektra gali 
pabrangti daugiau nei dvigu
bai. Ūkio ministerijos Energe
tikos depar tamento direkto
riaus Algimanto Zarembos ma
nymu, šią savaitę pr i imta 
Energetikos įstatymo pataisa 
turėtų apsaugoti vartotojus nuo 
galimo kainų šuolio. Įstatymas 
numato, kad energetikos įmo
nės amortizacinių atskaitymų 
normas turės derinti su Kainų 
komisija. A. Zaremba pripaži
no, kad, nus t a t an t įkainius, 
bandoma ieškoti paties priei-
namiausio varianto, nes smar
kiai padidėjus kainai, vartoto
jai visiškai nebūtų pajėgūs su
simokėti už elektrą. (LŽ-Elta) 

NAUJAS „SUVALKIJOS" NUMERIS 
t is , jo 110-oms gimimo meti
nėms paminėti. Nepamirš tas 
ir Kanadoje gyvenęs žurnalis
tas Manfredas Bridžius, Ma
rijampolėje buvęs „Suval
kiečio" laikraščio redaktoriu
mi. Šis rašinys ta lp inamas jo 
95-osioms gimimo ir 20-
osioms mirties met inėms 
prisiminti . 

Aldona Lie tuvninkai tė -
Andrėnienė duoda prisimini
mų pluoštą apie savo garsųjį 
brolį — solistą Abdoną 
Lietuvninką ir senus gerus 
la ikus. 

Yra įdėtas Kęstučio Keb-
lio prisiminimų rašinys apie 
savo tėvus Praną ir Kuni
gundą Keblinskus. Kaip rašo
ma , s t raipsnis sk i r i amas 
P r a n o Keblinsko šimtosioms 
gimimo ir dešimtosioms mir
ties metinėms bei Kęstučio 
Keblio septyniasdeš imtme
čiui. 

Šiame numeryje yra pris
t a tomas naujas leidinys — 
„Sin tau tų parapija", kur io 
autor ia i Valerija Vilčinskienė 
ir Juozas Vytas Jacevičius. 
Šią monografiją spaudai 
paruošė ir išleido JRamonos" 
leidykla Marijampolėje. 

Paskut in ia i du žurnalo 
pus lap ia i yra sk i r t i 2002 
me tų „Suvalkijos" tur in iu i . 
Beje, numeris gausiai ilius
t ruo tas istorinėmis bei kito
kiomis nuotraukomis. Žurna
lo viršeliai papuošti spalvo
tomis dailininko Juozo Tumo 
paveikslų reprodukcijomis. 

„Suvalkijos" adresas: Vy
t a u t o g. 32, 4520 Marijam
polė, Lietuva, ei. paš tas : 

suva!krja@maTi.caimiteLnet 
Kadangi žurnalo leidėjai 

iš Spaudos, radijo ir televi
zijos rėmimo fondo gauna tik 
labai mažą paramą, jie prašo, 
kad geros valios suvalkiečiai 
jo leidimą pa remtų savo 
aukomis. 

Ed. Šulaitds 

DRAUGAS, 2 0 0 3 m . b i rže l io 27 d., p e n k t a d i e n i s 

Mus pasiekė vėl naujas 
„Suvalkijos" žurnalo numer is . 
Tai šio etninės kultūros lei
dinio 2003 metų Nr. 1. 

Žurnalo redaktor ius Ze
nius Šileris kar tu s iųs tame 
laiške rašo: „Tenka a ts ipra
šyti, kad praeitų metų trečio
jo ir ketvirtojo numerio vis 
da r negal iu išleisti dėl tų pa
čių priežasčių — lėšų sty
giaus. Tie žurnalai yra su
maketuot i , belikę t ik išspaus
dinti..." 

Š iemet šis žurnalas pra
dėjo savo septintuosius gyva
vimo metus ir per tą laiką 
išleido 30 numerių. Pradžioje 
j is pasirodydavo kas du mė
nesiai , o vėliau — vis retėjo. 
Pe r pa sku t i n iu s du m e t u s 
tepajėgta išleisti t ik po pora 
numer ių , nes t rūks ta vieno 
dalyko — pinigų. 

Naujojo numerio 64 pus
lapiuose telpa daug Suvalkiją 
a r suvalkiečius liečiančios 
medžiagos, nors vienas, k i tas 
raš inys liečia ir apl inkines 
srit is . 

Čia randame straipsnius 
apie dr . Vinco Kudirkos mu
ziejų Kudirkos Naumiestyje. 
Aprašomas iš Sūduvos kraš to 
kilęs bibliografas ir ka ro 
istorikas Vytautas Steponai-

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629} arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

P l a t i n k i t e „ D R A U G Ą " 

DRAUGAS 
M> WiOt DAILY 

PASLAUGOS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Q*9b 
Pro-Teatn 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMai:77J8547X» 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANITĘMAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOHUaNAMlįSVEKATDS 

R GYVYBĖS M M U M S 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

, 24HRS.7DAYS 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

GREIT PARDUODA 
į -_ Landmark 
±*5; propertiesM, 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790, Algirdas. 

„Suvalkijos" žurnalo redaktorius Zenius Šileris. 
E. bulaičio nuotr. 

Af A 
ALDONA VASIUKEVIČIŪTĖ 

PAŠKEVIČIENĖ 
Mirė 2003 m. birželio 21 d. 
Nuo 1987 m. su d u k r a gyveno Vista, CA; nuo 

1949—1987 m. Čikagoje; nuo 1944—1949 m. Vokieti
joje. 

Gimė 1917 m. gruodžio 18 d. Lietuvoje, S in t au tų 
kaime, Šak ių apskr i ty je . 

Nul iūdę liko: d u k t ė Genovai tė Al-Shafie, žen tas 
Khaled, a n ū k ė Nicole, a n ū k a s Omar ; mi rus ių brolių 
žmonos su va ika is Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Aldona buvo žmona a.a. Vlado. 
Laidotuvės įvyks šeš tadienį , birželio 28 d. Švč. Mer

gelės Marijos Gimimo bažnyčioje Chicago, IL., kurioje 
9:30 vai . ryto b u s aukojamos šv. Mišios už a.a. Aldonos 
sielą. Po Mišių vel ionė b u s pa la ido ta Šv. Kazimiero lie
tuvių kap inėse . 

Nuoširdžiai kvieč iame gimines , d r a u g u s ir pažįs
t amus da lyvau t i šiose la idotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

DARO GENETINĘ ŽALĄ 
Mais to p r i e d a i , k u r i u o s 

milijonai žmonių n a u d o j a , 
siekdami aug in t i r a u m e n i s a r 
mažinti svorį, ga l i p a d a r y t i 
genetinę žalą, k u r i ą paveldės 
ir ateities ka r t o s , — perspėja 
amer ik ieč ių m o k s l i n i n k a i . 
Pirmieji b a n d y m a i , a t l ik t i su 
nėščiomis pe lėmis , leidžia da
ryti pr ie la idas , k a d ku l tū r i s tų 
naudojami v a i s t a i gali bū t i 
prieauglio neišnešioj imo prie
žastis. E s a m a akiva izdžių įro
dymų, k a d vad inamos ios vai
sinės musės , ku r ios buvo mai 

t i n a m o s k u l t ū r i s t ų p r ieda i s , 
p a t y r ė gene t i n ių pokyčių, 
kur ie buvo pe rduodami pali
k u o n i m s . Nemaža i tokių mu
sių pa l ikuonių nebegalėjo su
bręs t i , ka i kur ios iš jų g imda
vo bergždžios . 

P a s a k t y r i m a m s vadova
vus io A l a b a m a u n i v e r s i t e t o 
tyr inėtojo J o h n Vincent . m a 
žai abe jon ių , kad ž m o n e s 
mais to pr iedai veikia p a n a 
šiai , k a i p ir muses . 

LER 

SKELBIMAI 
' 21 m.mergina ir 2 vyrai nio su grjzimu į namus. 

32 m. ir 38 m., ieško bet kokio prižiūrėti senelius ar vaikus. Tel. 
darbo. Visi vairuoja. Siūlyti 
įvairius variantus ir skambinti 
po 9 v.v. Tel. 773-655-5412. 

* 27m.moteris ieško darbo 
nuo pirmadienio iki penktadie-

SIŪLO I Š N U O M O T I 

630-985-2257 arba 708-420-
8796. 

* 45 m. vyras ieško bet 
kokio darbo. Tel. 847-529-8760. 

P A R D U O D A 

\Voodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai 
1 mieg. - S645; 2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO D A R B Ą 

Pilnos d a r b o d i e n o s d a r b a s 

su gyven imu , 
įvairiose valst i jose. 
Te l . 630-330-9471 

Hinsdale parduodamas 2 
mieg . 2 vonių ..condo". 

I aukštas, prijungtas garažas. \r.! 
židinys, naujas remontas, pasku
tiniame bloke, netoli mokyklų. 

Kaina S 189.50(1 
Tel. 708-352-9352. analiskai. 

„ D r a u g o " s k e l b i m ų 
skyr ius 

T e l . 1 7 7 3 - 5 8 5 9 5 0 0 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
ANP LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

•Si__ 

2212 Wcs tCcrmak Road. Chicago. IL ( K N 
(773) 847-7747 

Stcphen M Oksas , PrcSidcnt 

Patarnautum Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 tfeftr.v. 

.— 

' 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
file:///Voodridge
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
SU VILTIMI LIETUVIŲ O P E R A 

ŽVELGIA Į ATEITĮ 

Ona Martinkienė ir jos 
dukra Kristina, Marąuette 
Parko gyventojos, Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
archyvui perdavė a.a. Antano 
Martinkaus daugelį metų 
kauptą filmų ir garso juostų 
rinkinį, kuriame yra daug 
istorinės vertės turinčių įra
šų. Šiuo metu rinkinys yra 
t ikrinamas, rūšiuojamas ir 
kataloguoj amas. 

Radijo ir televizijos mu
ziejus ! The Museum of Broad-
cast Communication), pas
taraisiais metais veikęs Kul
tūros centro patalpose, išsike
lia į naują, nuosavą, 50 kv. 
pėdų ploto, pastatą State ir 
Kinzlie gatvių kampe (įėjimas 
iš State gatvės). Numatoma 
visą muziejų atidaryti iki šių 
metų pabaigos. 

Meagan Shimkus, Lin-
koln-Way East aukštesniosios 
mokyklos mokinė, pastaruoju 
metu pasižymėjusi mokyklų 
Softball varžybose, buvo porą 
kartų patekusi ir į Čikagos 
didžiųjų dienraščių sporto 
skyrius, kur ji buvo aprašyta 
kaip perspektyvi sportininkė. 

Šv. Kazimiero kongregaci
jos seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios vyks šį šešta
dienį, liepos 5 d., 9,30 vai. r., 
seselių Motiniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kun. 
Jaunius Kelpšas, Švč. M. Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos vikaras. Pamokslas 
bus lietuviškas. Prašome da
lyvauti. 

Lemonto LB valdyba vi
sus kviečia į birželio 29 d. 
ruošiamą gegužinę, kuri vyks 
PLC sodelyje ir prasidės 12 
vai. Šia gegužine atidaromas 
vasaros sezonas Lemonte. 
Bus prisiminti ir pasveikinti 
visi Jonai ir Jonės, švęsime 
Petrines, o linksmą programą 
atliks Stasė Jagminienė. Gros 
naujas muzikinis vienetas, 
veiks įdomi loterija, o jau 
vaišių skanumėlis — ką ir 
bekalbėti! Visi kviečiami 
atvykti, pasižmonėti, pasišok
ti, padainuoti ir smagiai 
praleisti sekmadienio popie
tę. 

Ziono Lietuvių evangelikų 
liuteronų ir „Tėviškės" Lietu
vių evangelikų liuteronų pa
rapijos organizuoja 3-12 m. 
amžiaus vaikams „Biblijos 
vasaros stovyklą", kuri vyks 
liepos 21-25 d. Ziono parapi
jos patalpose. Vaikai susipa
žins su pagrindinėmis Bibli
jos sąvokomis ir istorijomis, 
bendraus, dainuos, kar tu 
ruoš projektus. Užsiėmimai 
vyks nuo 9:30 v. r. iki 12:30 v. 
po pietų. Grupes sudaromos 
pagal amžių ir kalbą (lietuvių 
ir anglų). Registruotis reikia 
iki liepos 18 d. Telefonas: 
708-422-1433; adresas: 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 
60616; e-paštas: 

zionlithlutheran@aol.coin 

Anglijos Lietuvių klubas 
birželio 29 d., sekmadienį, 12 
vai.. Vytauto Didžiojo šaulių 
namuose. 2417 W. 43rd Str., 
Chicago, rengia vasaros ge
gužinę. Bus įvairūs pietų pa
tiekalai ir kiti priedai. Gros ir 
dainuos Algimantas Barniš-
kis. Anglijos Lietuvių klubo 
valdyba visus maloniai kvie
čia atsilankyti. 

Ar ruošiate renginį ir dar 
nepaskelbėte? Ateinančią sa-
vaitę jau liepos pradžia ir bus 

spausdinamas „Renginių ka
lendorius". Paskubėkite iki 
pirmadienio, birželio 30 d., 
atsiųsti pranešimuką ir bus 
įdėtas į kalendorių. Būtina 
pateikti raštu. 

Šių metų birželio 30 d. 
sueina lygiai šešeri metai nuo 
Igno Miliausko mirties. Už jo 
sielą birželio 30 d., pirmadie
nį, 8 vai. ryte, Mišios bus au
kojamos Nekalto Mergelės 
Marijos Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke 
ir taip pat Kennebunkporte. 
Liūdinti šeima prašo a+a 
Igną Miliauską prisiminti 
savo maldose. 

Nekalto Šv. M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje (Brighton Parke) nuo 
pirmojo liepos mėnesio sek
madienio, 6 d., lietuviškų 
Mišių laikas pasikeičia — 
Mišios bus 10 vai. r. (anks
čiau — 10:30 vai. r.) 

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas šaukiamas penktadie
nį, birželio 27 d., 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club, 13070 McCart-
hy Rd., Lemonte. Visas pel
nas skiriamas stipendijoms. 
Kviečiame ir ne golfo entu
ziastus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos -
skambinti Edui Modestui -
630-794-0500. 

Cbicagos ir apylinkių 
Nekaltojo Prasidėjimo Švč, 
M. Marijos seselių rėmėjai 
minės arkiv. Jurgio Matulai
čio paskelbimo palaimintuoju 
šventę š. m. liepos 13 d. (sek
madienį). 10,30 vai. r. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. Mišios, 
tuoj po šv. Mišių parapijos sa
lėje vyks paminėjimas. Apie 
arkiv. Jurgį Matulaitį ir 
Sibire kankintą Adelę Dirsy
tę, maldaknygės „Marija, gel
bėk mus" autorę, kalbės kun. 
dr. prof. Kęstutis Trimakas. 
Bus kavutė. Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami. 

Birželio 28 d., šeštadienį, 
8 vai. ryto, Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje bus aukojamos Mišios už 
a+a Oną Aldoną Laurinaitie
nę, kurią Viešpats pasišaukė 
prieš 5 metus. Draugai, gi
minės ir pažįstami prašomi ją 
prisiminti savo maldose. 

Sofija ir Vytenis Statkai, 
anksčiau gyvenę N. River-
side, IL, nuo š.m. birželio 24 
d. jau gyvena Pasaulio lietu
vių centre. Jų naujas adresas 
yra: 14915 West 127th Str., 
Apt. 105, Lemont, IL 60439; 
tel. 630-243-2437. 

„Draugo'' darbuotojai vi
suomet džiaugiasi, kai skaity
tojai atnaujina prenumeratą 
dar vieniems metams, bet 
taip pat labai malonu, kai 
prie prenumeratos mokesčio 
pridedama didesnė ar ma
žesnė auka. Esame labai 
dėkingi Marijai Kuprys, Ci
cero, IL. už prenumeratos at
naujinimą ir 50 dol. auką. 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių radi
jas , vad Anatolijus Siutas kiek-
\iena_ sekmadieni 7 vai. r. per 
\Y( FA 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903, adresas: 4459 S Francisco, 
Chicago. IL 60632 (sk i 

Važiuojant į metinį 
Lietuvių operos susirinkimą 
Jaunimo centre, penktadie
nio vakare, birželio 20 d., 
dingtelėjo mintis — kiek su
sirinks šį vakarą dainos en
tuziastų, pasiryžusių žengti į 
48—jį Lietuvių operos sezoną. 
Nemaža dalis choristų jauni, 
neseniai atvykę į šį kraštą, 
tik vieni kiti metai dalyvauja 
Lietuvių operoje, būna taip, 
kad ateina, padainuoja me
tus ar du ir dingsta, o vetera
nų eilės kasmet mažėja — 
tad ir rūpi, pagalvojus, kaip 
viskas vyks toliau, ar pakaks 
jėgų ir ryžto, o ypač visuo
menės paramos, tęsti toliau 
šį gražų lietuviškos kultūros 
puoselėjimo darbą. Bet, kita 
vertus, yra vilčių ateičiai — 
gražus būrys naujųjų ateivių 
nuo pat pasirodymo Čikagoje 

reikalus susirinko gan ne
mažas būrys choro narių. Su
sirinkimą pradėjo valdybos 
pirmininkas Vaclovas Mom-
kus, paprašydamas atsisto
jimu ir tylos minutes prisi
minti prieš keletą savaičių 
netikėtai mirusį ilgametį 
Lietuvių operos ir valdybos 
narį Romą Burneikį. Šį va
karą visi jo pasigedo, pajuto 
tuštumą ir skaudžią netektį. 

Susirinkimui vadovauti 
pirmininkas pakvietė choro 
veteraną Joną Mockaitį, o 
sekretoriauti — ilgametę 
veiklią choro narę Dalią 
Stankaitienę. Praėjusių metų 
susirinkimo protokolą per
skaitė tuomet susirinkimui 
sekretoriavusi Giedrė Kon
čienė. Susirinkimo vadovas 
pagyrė, kad protokolas buvo 
išsamus, gerai paruoštas, 

Giedrė Končiene skaito praėjusių metų susirinkimo protokolą. Sėdi su
sirinkimo sekretorė Dalia Stankaitienė ir pirm. Jonas Mockaitis. 

savo laisvalaikius pašventė 
operos menui, lietuviškai da
nai ir nesigaili. Pora naujai 
atvykusiųjų jau įsijungė ir 
gražiai darbuojasi operos val
dyboje, o taip pat kasmet at
siranda ir naujų dainininkų. 

Peržvelgti praėjusių metų 
veiklą bei aptarti ateinančių 
metų planus ir finansinius 

kad nei klausimų, nei pa
taisymų nebuvo iškelta. 

Valdybos iždininkė Elena 
Ablingytė pateikė suglaustą 
praėjusių metų veiklos fi
nansinį pranešimą, o po to 
atsakė į visus klausimus bei 
suteikė, jei kas prašė, ir pa
pildomos informacijos. Deta
liai neminint visų veiklos 

KVIEČIAME PASIVAIKŠČIOTI 
PAUKŠČIŲ 

TAKU 
Balzeko kultūros muziejus 

(6500 S. Pulaski Rd. Chicago, 
IL; tel 773-582-6500) kviečia į 
Nijolės Šaltenytės - talentin
gos dailininkės iš Lietuvos pa
rodą ..Pasivaikščiojimas 
Paukščių taku". 

Dailininke kuria estam
pus, miniatiūras, ekslibrisus, 
iliustruoja knygas. Yra suren
gusi daugiau kaip 10 perso
nalinių parodų Lietuvoje, Vo
kietijoje, Japonijoje, Prancūzi
joje. Dalyvavo daugelyje gru
pinių parodų Vokietijoje, 
Lenkijoje, Australijoje, Belgi
joje, Italijoje. Taip pat dalyva
vo prestižinėse tarptautinėse 
parodose Lenkijoje, Prancūzi
joje, Japonijoje, Norvegijoje. 
Apdovanota tarptautinių pa
rodų diplomais ir medaliais 
Estijoje, Latvijoje, Italijoje ir 
Lietuvoje. 

Lietuvoje ir užsienyje ži
nomos grafikės kūrybos paro
da Čikagoje rengiama pirmą 
kartą. Pirmą kartą į JAV at
vyksta ir pati dailininkė, ta
čiau Nijolės darbų galima 
rasti ne vieno amerikiečio na
muose: įsigytų tarptautinės 
parodose arba iš dailininkės 
dirbtuvių Vilniaus senamies
tyje. Kviečiame apsilankyti ir 
patiems įvertinti Nijolės Šal
tenytės kūrybą. 

Parodos atidarymas vyks 
šeštadienį, birželio 28 d., nuo 
7 iki 9 vai. vakaro. Atidaryme 
dalyvaus autorė, bus vaišės. 
Dailininkę pristatys šios paro
dos iniciatorė, gerai žinanti 
jos kūrybą, žurnalistė Ligija 
Žilevičienė. Įėjimas nemoka
mas. Paroda veiks iki liepos 12 d. 
Bus proga įsigyti ir dailininkes 
darbų. 
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Nijolė Šaltenytė. Amžinybė. 

Bučinys 
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Lietuvių operos nariai atidžiai seka susirinkimo eigą. Iš kairės: P r a n a s Olis. Rudolfas Valdukait is , Virginija 
Savrimienė. Gi tana Vanakojiene ir Julius Savrimas. 

metų išlaidų ir gautų įplau
kų bei aukų, metų balansas 
baigėsi su minusu. Išlaidoms 
apmokėti pritrūko daugiau 
kaip 10,000 dol., kuriuos teks 
padengti iš praėjusių metų 
sezono likučio. Kaip pa
aiškėjo iš pirm. V. Momkaus 
ir ižd. E. Ablingytės paaiški
nimų, šis trūkumas susidarė 
dėl keletos priežasčių: pa
didėjusios solistų iš Lietuvos 
išlaidos — šiais metais buvo 
daugiau solistų, o be to, teko 
sumokėti už jų darbo vizas, 
ko praeityje nebuvo reikalau
jama. Taip pat padidėjo išlai
dos orkestrui, pakelta kaina 
už rūbus ir dekoracijas. 
Diskutuojant biudžeto klau
simus buvo padaryta kai 
kurių pasiūlymų bei patari
mų, kaip išvengti susi
darančių biudžetinių trūku
mų. 

Valdybos pirmininkas sa
vo pranešime pasidžiaugė 
puikiai pavykusiu „Kaukių 
baliaus" spektakliu ir gra
žiais žiūrovų atsiliepimais, 
tik apgailestavo, kad pub
likos galėjo būti daugėliau. 
Pasigesta gausesnio naujųjų 
ateivių dalyvavimo, nors jų ir 
atsilanko gan daug, bet pa
galvojus, kiek jų gyvena Či
kagoje ir apylinkėse, galėtų 
būti ir daugiau — tik kaip 
juos sukviesti. Jis pareiškė 
padėką valdybos nariams, 
maestro Alvvdui Vasaičiui. 

chormeisteriams Gitanai Va-
riakojienei ir Manigirdui Mo-
tekaičiui, choro nariams ir vi
siems operos talkininkams. 
Ypač šiltai jis minėjo rėmėjus, 
be kurių finansinės ir morali
nės paramos nebūtų nei Lie
tuvių operos. 

Pirmininkas minėjo, kad 
48-jam Lietuvių operos sezo
nui buvo apsvarstyta keletas 
operų, bet kokią statyti, dar 
galutinai nėra nuspręsta, nors 
aptarus pastatymo galimybes, 
meno vadovas A. Vasaitis yra 
linkęs siūlyti kitiem metam 
dvi trumpesnes operas Pietro 
Mascagni „Cavaleria Rus-
ticana" ir Giacomo Puccini 
operą ,,Sesuo Angelica"'. Dėl 
šių operų buvo įvairių pa
sisakymų bei kitų pasiūlymų. 
Chormeisterė Gitana Varia-
kojienė aiškino, jog puiki 
Puccini muzika daugeliui yra 
žinoma ir žiūrovai jo operas 
mielai lanko, o be to, operoje 
„Sesuo Angelica" yra daugiau
siai dainavimo moterų chorui, 
kuriam būtų proga čia gražiai 
pasireikšti. P. Mascagni opera 
„Cavaleria Rusticana" jau bu
vo pastatyta Čikagoje anks
čiau ir publika ja žavėjosi. Šio
je operoje taip pat daug gra
žaus chorinio dainavimo. 
Šioms operoms būtų reikalin
ga mažiau solistų, o be to, anot 
Gitanos, operai „Sesuo 
Angelica" ir paruoštas natas 
būtų galima gauti iš Lietuvos. 

kur ši opera buvo statyta 
anksčiau. Diskusijų metu bu
vo nutarta galutinį sprendimą 
dėl operos parinkimo palikti 
meno vadovui ir valdybai. 

Valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai praėjo be di
desnės įtampos. Norinčių su
daryti naują valdybą neatsira
do, buvo pasiūlyta prašyti, 
kad praėjusių metų valdyba ir 
revizijos komisija liktų ir ki
tiems metams. Šiems sutikus, 
buvo šiltai paplota. Paminėsi
me valdybos sudėtį: Vaclovas 
Momkus, Jurgis Vidžiūnas, 
Virginija Savrimienė, Elena 
Ablingytė. Ramunė Račkaus
kienė. Rudolfas Valdukaitis ir 
dar vienas iš naujųjų ateivių. 
Amžinybėn iškeliavusio Romo 
Burneiko vietoje į valdybą 
sutiko įeiti jaunas ir geras, 
„Kaukių baliuje" atlikęs trum
pą solo partiją, dainininkas 
Gintaras Juknys . Revizijos 
komisijoje liko Albinas Smo-
linskas, Irena Meilienė ir 
Vytautas Prialgauskas. 

Baigiant susirinkimą, pir
mininkavęs J. Mockaitis pasi
ryžusiai darbus ir kitais me
tais tęsti operos valdybai bei 
revizijos komisijai palinkėjo 
sėkmės ir be skolų užbaigti 
48—jį sezoną. Jam pritardami, 
susirinkimo dalyviai sustoję 
savo linkėjimus išreiškė 
trankiai sudainuodami „Il
giausių metų". 

Juozas Končius 

Lietuviu operos susirinkimo dalyviai iiš kairės): Gintaras Juknys , Jurgis Vidžiūnas. Irena Meilienė, Albinas 
Smolinskas. Raimundas Korzonas, Edvardas Jokūbauskas ir Vaclovas Momkus. 

LR GENERALINIO 
KONSULATO 

ČIKAGOJE SKYRIUS 
PERSIKELIA Į 

„DRAUGĄ" 
LR Generalinio konsulato 

Čikagoje skyrius, iki šiol 
veikęs Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, keliasi j 
naujas patalpas. Dėl kraus
tymosi liepos 3 d., ketvirtadie
nį, priėmimo Balzeko mu
ziejuje nebus. Nuo š. m. liepos 
8 d. klientai bus priiminėjami 
..Draugo" patalpose adresu: 
4545 West 63rd street, Chi-
cago, IL, 60629. 

Priėmimo laikas: antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
8.30 a.m.-1 p.m. 

Visais klausimais kreiptis 
tel. 1-312-397-0382. 

sekmadienį, liepos 27 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS 
- Pagrindinis celebrantas: 

Kunigas Vytautas Gedvainis, 
Vienuolyno kapelionas 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
- Vėliavų nuleidimas 

4:00 Didžiųjų dovanu TRAUKIMAS 

4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

LR Generalinis 
konsulatas Čikagoje 


