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Lietuva pasiruošė Rusijos 
, finansų krizei 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Lietuva galimai Ru
sijos krizei ėmė ruoštis dar 
pavasarį, todėl dabar jai pe r 
simesti į Lietuvą ekonominių 
priežasčių nėra, teigė Gedimi
nas Vagnorius. 

„Pavasarį pasistengta su
kaupti užsienio valiutos at
sargas, kurios padidėjo 600 
mln. JAV dolerių. Dabar Lie
tuva turi 6 mlrd. litų užsienio 
atsargų, o visa užsienio skola 
sudaro 6 mlrd. 47 mln. litų", 
sakė G. Vagnorius spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį. 

Be to, sukaupta biudžeto at
sargų. Iš planuoto 7 mėnesių 
463 mln. litų biudžeto deficito 
panaudota 263 mln. litų. 

Pasak premjero, Lietuva tu
ri ir „ne vieną šimtą milijonų" 
grynųjų pinigų atsargą. 

„Vyriausybei didesnį rūpes
tį kelia ne Rusijos krizė, o 
tuščios politikų kalbos, ažio
tažo kurstymas, nepagrįsti 
gąsdinimai", pažymėjo mini
stras pirmininkas. 

Vis dėlto jis pripažino, kad 
nuostolių turės kai kurios Lie
tuvos bendrovės ir eksportuo
tojai, tačiau paremti eksportą 
iš biudžeto lėšų vyriausybė 
nenumato. 

Pasak premjero, pagerėjo ir 
„Sodros" mokesčių surinki
mas. Jis pažymėjo, kas pasto
vi finansų padėtis leidžia vyk
dyti vyriausybės numatytą 
mokesčių mažinimo progra
mą (trečiadienį vyriausybė 
priėmė sprendimą dėl „Sod
ros" mokesčių pertvarkymo, 
be to, mažinamas juridinių 
asmenų pelno mokestis). 

Nuo 2000-ųjų pelno mokes
čio ketinama visiškai atsisa
kyti, taip pat sumažinti fizi
nių asmenų pajamų mokestį 
nuo dabartinių 33 proc. iki 29 
proc. 

Ministro pirmininko vizitas 

į Maskvą planuojamas šių 
metų spalio-lapkričio mėne
siais, spaudos atstovams pra
nešė pats premjeras. „Kol kas 
nesulaukėme jokių signalų, 
kad numaty tas vizitas į 
Maskvą neįvyktų", sake G. 
Vagnorius. 

Kar tu j is pastebėjo, jog for
muojama nauja Rusijos vy
riausybė, jos vadovas tur i pa
kankamai rūpesčių dėl finan
sinių ir ki tų problemų. 

Pasak premjero, darbo gru
pės šiam vizitui ruošiasi įpras
tu tempu, informuoja El ta . 

Dviejų valstybių ministrų 
pirmininkų susitikimas Mask
voje buvo planuojamas da r šį 
pavasarį , tačiau tam su t rukdė 
Rusijos vyriausybių kaita . 

G. Vagnorius anksčiau yra 
sakęs, jog neskubinąs savo ke
lionės į Maskvą, norėdamas, 
kad tai būtų ne šiaip forma
lus, bet gerai parengtas darbo 
vizitas, kuris padėtų išspręsti 
konkrečias Lietuvos ir Rusijos 
ekonominio, prekybinio, kul
tūrinio bendradarbiavimo pro
blemas. 

E u r o p o s b a n k o 
p a r e i g ū n a s g ir ia 

L i e t u v o s b a n k ų s i s t e m ą 
Europos rekonstrukcijos ir 

plėtros banko (ERPB) vicedi
rektorius Joachimas J a h n k e 
pa tenkin tas stiprėjančiais Lie
tuvos bankais ir mano, kad jų 
nepaveiks Rusijos finansų kri
zė. 

Ketvirtadienį Londone su 
ERPB vicedirektoriumi J . 
J a h n k ė susitiko Lietuvos už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas . 

ERPB Lietuvoje vykdo 0.5 
mlrd. ekiu vertės projektus. 
ERPB bendrininkai paskolų 
sri tyse yra t rys Lietuvos ban
kai — Vilniaus, „Hermio" ir 
Žemės ūkio. 

Krizė Kremliuje: Premjeras 
renka profesionalus, prezidentas 

„dirba užmiestyje" 

Lietuvai reikia JAV paramos 
kelyje į Europos Sąjungą 

V i l n i u s , rugpjūčio 27 d. 
(Elta) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, ketvirta
dienį susitikęs su Vilniuje vie
šinčiu „Potomac" fondo vado
vu ir JAV Kongreso narių bei 
komitetų patarėjais, pareiškė, 
jog tikisi netiesioginės Jungt i 
nių Valstijų paramos Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje. 

Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių integracija į NATO 
ir ES bei šio regiono saugumu 
besidominčio fondo preziden
tas Daniel McDonald žurnalis
tams sakė, jog su Lietuvos va
dovu kalbėtasi apie pastangas 
tapti Vakarų s t ruktūrų nare, 
taip pat Lietuvos santykius su 

kaimynais, ypač Rusija. 
Pastarieji ryšiai, kaip susitiki
me pažymėjo Lietuvos prezi
dentas, dabar yra labai geri ir 
ateityje tikriausiai išliks tokie 
patys. 

„Potomac" fondo preziden
tas teigė, kad delegacijos na
riai liko patenkinti atsaky
mais, kuriuos išgirdo iš Lietu
vos vadovo, ir „šias žinias per
duos į Jungtines Valstijas". 

Kongreso U jsienio reikalų, 
Valstybinio saugumo, Biu
džeto, Energetikos komite
tams bei pavieniams Atstovų 
Rūmų nariams ir senatoriams 
atstovaujantys patarėjai Lie
tuvoje viešės tris dienas. 

Prezidentas pažadėjo uždaryti 
Ignalinos elektrinę 

Seimo valdyba protestuoja dėl 
„Lietuvos žinių" išpuolio 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. 
(Elta) — Ketvirtadienį spe
cialų pareiškimą dėl skanda
lingo „Lietuvos ryto" straips
nio apie neva mirtiną prezi
dento Valdo Adamkaus ligą 
paskelbė Seimo valdyba. 

Seimo vadovybės pasipikti
nimą sustiprino „Lietuvos ži
nių" vyriausiojo redaktoriaus 
Vido Rachlevičiaus komenta
ras tiesioginėje Lietuvos tele
vizijos žinių laidoje, kurioje 
jis teigė, jog informaciją apie 
blogą prezidento sveikatą 
žurnalistai gavo ir iš šaltinių 
Seimo vadovybėje. Skanda
lingą straipsnį ir vyriausio re
daktoriaus paaiškinimą Seimo 
valdyba įvertino kaip „itin 
kenksmingą visuomenės ir 
valstybės gyvenimui" kiršini-
mą, žurnalistinį cinizmą. 

Seimo valdyba tikisi, jog 
„Lietuvos žinių" vyriausiojo 
redaktoriaus veiklos metodus 
atitinkamai įvertins žurna
listų organizacijos bei laik
raščio savininkai. 

Politinį skandalą sukėlė tris 
kartus per savaitę leidžiamo 
laikraščio „Lietuvos žinios" 
rugpjūčio 26 d. straipsnis 
„Diagnozė", kuriame tvirtina
ma, kad „prezidentas Valdas 
Adamkus sunkiai serga: jį 
kamuoja prostatos vėžys, liga 
jau yra persimetusi ir į kepe
nis". Laikraštyje taip pat ra
šoma, jog „šalies vadovas 
anksčiau yra patyręs ir in
farktą". Tą pačią dieną šiuos 

gandus spaudos konferenci
joje paneigė pats Valdas 
Adamkus bei prezidento as
meninis gydytojas Remigijus 
Nargėla. 

Protesto pareiškimą pasi
rašė Seimo pirmininkas Vy
t au t a s Landsbergis, vicepirmi
ninkai — Andrius Kubilius, 
Arvydas Vidžiūnas, Romual
das Ozolas, Feliksas Palubins
kas ir kancleris Jurgis Razma. 

Vyriausybė dirbs, nepaisydama 
opozicijos sumanymų 

Viln ius , rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius mano, kad 
LDDP skelbiami ketinimai ru
denį pareikšti nepasitikėjimą 
vyriausybe tėra opozicijos poli
tinių tikslų vaikymasis. , 

„ Jau baigiame išmokėti sko
bas , a ts ta tyt i bankus, indėlius, 
biudžeto įplaukos padidėjo 50 
proc., ekonomika a ts igauna — 
pats laikas versti vyriausy
bę", spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį ironizavo mini-

* L ie tuvos a m b a s a d o 
r ius R o m a s Mis iūnas antra
dienį įteikė skiriamuosius raš
tus Pietų Afrikos Respublikos 
(PAR) prezidentui Nelson 
Mandela. Lietuvos ambasado
rius Izraelyje ir Pietų Afrikos 
Respublikai reziduoja Tel Avi
ve. R. Misiūnas yra pirmasis 
Lietuvos ambasadorius "Afri
kos žemyne. ,BNSI 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkų.- ketvirta* - kaires) priėmė JAV Kongreso Užsienio reikalų, Val
stybinio saugumo, Biudžeto, Energetikos komitetų nariu?. Atstovų Rūmų pareigūnus bei senatorius, JAV vei
kiančio „Potomac" fondo vadovus. Pirmas iš dešinės — iš JAV sugrįžęs prezidento patarėjas Raimundas Mieže
lis. (Eltai 

Pasienio reikalai 
„aplenkė" 

prezidentūrą 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus yra nustebintas, nes 
nieko nežinojo apie pakeistą 
Pasienio policijos departamen
to vadovą ir kitus pokyčius 
šioje sistemoje. 

Šį pirmadienį Vidaus rei
kalų ministras Stasys Šedba-
ras vyriausiuoju departamen
to komisaru vietoj Audronio 
Beišio paskyrė ligšiolinį Šiau
lių policijos vadovą Algimantą 
Songailą. 

Tačiau V. Adamkus, kuris 
ne kartą pabrėžė, jog skiria 
ypatingą dėmesį pasienio 
problemoms, apie šiuos poky
čius sužinojo tik iš žiniasklai-
dos. 

„Prezidentas yra mažų ma
žiausiai nustebęs, kad vidaus 
reikalų ministras jo neinfor
mavo apie planuojamus poky
čius pasienio sistemoje", sakė 
prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė. 

Pasak jos, prezidentą ne 
mažiau nustebino ir kitas mi
nistro S. Šedbaro žingsnis — 
praėjusią savaitę duotas įpa
reigojimas VRM Specialiųjų 
tyrimų tarnybai (STT) įvesti 
savo agentus į Pasienio polici
jos rinktines. 

Ministras šį nurodymą da
vė, atsižvelgdamas į nepakan
kamą nusikalstamos veiklos 
kontrolę Lietuvos pasienyje 
bei siekiant atriboti pasienyje 

r dirbančius pareigūnus nuo nu
sikalstamų grupuočių įtakos. 

..Jei kas būtų paklausęs V. 
Adamkaus nuomones dėl šių 
planų, prezidentas būtų pasa
kęs, kad keistas ir abejotinas 
yra ketinimas vienam padali
niui liepti sekti kitą tos pačios 
žinybos padalinį", sakė V. Gai
žauskaitė. 

* Lie tuvos vyriausybė, 
atsižvelgiant į Europos Sąjun
gos atitinkamas priemones, 
taikomas dėl ginkluoto konf
likto Kosovo provincijoje, nu
tarė taikyti ekonomines sank
cijas Jugoslavijos Federacinei 
Respublikai. Nutarta Lietuvos 
bankuose neatidaryti naujų 
sąskaitų Jugoslavijos ir Serbi
jos vyriausybėms bei joms pa
valdžioms valstybinėms insti
tucijoms ir uždrausti Lietuvos 
asmenims investuoti į Jugos
laviją. Lietuvos banko duome
nimis. Lietuvos banl. KMe da
bar nėra nei Jugoslavijos, nei 
Serbijos vyriausybės lėšų. 

•BNS: 

Vi ln ius , rugpjūčio 27 d. 
(AP-BNS) — Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus 
pažadėjo laikytis įsipareigoji
mo uždaryt i Ignalinos atomi
nę elektrinę (IAE), kurią spe
cialistai laiko viena pavojin
giausių pasaulyje. 

Sovietų metais pastatytoje 
elektrinėje veikia tokio tipo 
grafitu aušinami reaktoriai 
kaip Černobilyje, kur įvyko 

. didžiausia branduolinė ka
tastrofa. 

Kaimyninės valstybės, bijo
damos panašios nelaimės Ig
nalinoje, ragina Lietuvą už
daryti elektrinę. Tačiau Lie-

stras pirmininkas. 
J i s pabrėžė, kad jo vadovau

jamas ministrų kabinetas nė 
vienai dienai neketina sus
tabdyti savo darbo ir skirti 
dėmesį nepasitikėjimo paskel
bimui ar kalboms apie tai . 

„Mūsų tikslas yra vykdyti 
vyriausybės programą ir ne
sustoti nė vienai dienai", kal
bėjo premjeras. 

Jo nuomone, tai ypač svarbu 
šį rudenį, nes Europos Komisi
ja pateiks savo išvadas dėl 
Lietuvos pasirengimo narystei 
Europos Sąjungoje bei dėl 
„nelengvos situacijos kaimy
ninėse Rytų valstybėse". 

Šią savaitę opozicinės LDDP 
frakcijos narys Juozas Berna
tonis paskelbė apie jos ketini
mus paskelbti nepasitikėjimą 
G. Vagnoriaus vadovaujama 
vyriausybe. Pasak jo, šią ini
ciatyvą paremtų ne tik opozi
cija. 

tuva labai priklauso nuo elek
trinės, tiekiančios 80 proc. 
elektros energijos. 

„Patinka tai mums a r ne, 
mes turėsime uždaryti savo 
reaktorius. Vienintelis klausi
mas yra, kokių alternatyvų 
mes imsimės", sakė preziden
tas Valdas Adamkus interviu 
naujienų agentūrai „Associa
ted Press". 

Jėgainės uždarymas vyks 
palaipsniui, ir ji bus uždaryta 
po 15 metų, sakė V. Adam
kus. 

J i s neatmetė galimybės, 
kad . Lietuva ir toliau gali 
išgauti branduolinę energiją. 
naudodama Vakaruose paga
mintus reaktorius. 

V. Adamkus taip pat 
pabrėžė, kad IAE saugumas 
nuolat gerėja, ir jėgainė dabar 
nekelia pavojaus. „Darbas Ig
nalinoje pagerėjo, ir aš ma
nau, jog lietuviams negresia 
kokie nors pavojai, Ignalina 
taip pat nėra pavojinga mūsų 
kaimynams", sakė jis. 

Švedija, labiausiai nerimau
jant i dėl IAE keliamo pavo
jaus , Lietuvai suteikė milijo
nus doleriu, kad būtų 
užtikrintas at.-mines jėgaines 
saugumas. 

Ankstesnė Lietuvos vyriau
sybė žadėjo vieną iš dviejų Ig
nalinos reaktorių uždaryti iki 
2005 metų, kitą — per kitus 
10 metų, tačiau dabartine 
Lietuvos valdžia neskuba vyk
dyti šių pažadu 

Pasak V. Adamkaus, jėgai
nės uždarymą^ faktiškai yra 
neišvengiamas nes pagal pro
jektą, reaktonai, pastatyti 
1983 ir 1987 metais, turi veik
ti maždaug 25 "netus. 

Kijevas-Maskva, rugpjūčio 
27 d. (Reuters-Interfax-BNS; 
— Rusijos vyriausybė bus su
daryta iš profesionalų, neprik
lausomai nuo to, kokiai part i
jai ar judėjimui jie priklauso, 
pareiškė laikinasis vyriau
sybės pirmininkas Viktor Čer-
nomyrdin trečiadienį interviu 
Ukrainos televizijai, Kryme 
pasibaigus susitikimui su Uk
rainos prezidentu Leonid 
Kučma ir Baltarusijos prezi
dentu Aleksandr Lukašenko. 

Drauge V. Černomyrdin pa
brėžė, kad „žmonės, kurie įeis 
į vyriausybę, turi suprasti, per 
kiek laiko ir ką" vyriausybe 
turi padaryti-

Pasak jo, šiandien labai 
svarbu suvienyti visų pastan
gas finansų krizei įveikti, ne
leisti, kad „šios problemos įsi
senėtų". 

Laikinasis Rusijos premje
ras taip pat pranešė, kad per 
susitikimą jis ir prezidentai 
nebuvo užsibrėžę uždavinio 
priimti kokius nors sprendi
mus arba pasiekti susitari
mus. 

Savo ruožtu, Ukrainos prezi
dentas Leonidas Kučma pab
rėžė, kad Ukrainoje ne mažiau 
negu Rusijoje jaudinamasi dėl 
padėties finansų rinkoje. „Ne 
šiandien, tai rytoj ši situacija 
atsilieps Ukrainoje", sakė pre
zidentas. 

Manoma, kad krizė Rusijoje 
turės ypač skaudžių pasekmių 
ir Baltarusijos ekonomikai. 

Nepaisant gilėjančios fi
nansų krizės, Rusijos prezi
dento Boris Jelcin ketvirta
dienį Kremliuje nebuvo. 

Pasak Kremliaus spaudos 
pareigūnės, medžioklės name
lyje „Rus" už 100 km nuo 
Maskvos jis ruošėsi penkta

dienio susitikimui su Bulgari
jos prezidentu Petar Stojanov. 

Kremlius paneigė, kad B. 
Jelcin, garsėjančio savo „pa
bėgimais" per krizes, Mask
voje nėra dėl sveikatos prob
lemų. 

Trečiadienį JAV finansų rin
kose sklande gandai, jog 
premjero pareigas vykdantis 
Viktor Černomyrdin ketina 
užimti prezidento kėdę. Krem
lius šiuos gandus paneigė. 

Rusijos žiniasklaida ketvir
tadienį aršiai kritikavo prezi
dentą, o laikraštis „Komer-
sant" atvirai teigė, kad B. Jel
cin nebegali valdyti Rusijos. 

Kosove stiprinama 
Amerikos 

diplomatų apsauga 
Pris t ina , Serbi ja , rugpjūčio 

27 d. 'Reuters-BNS) — Tre
čiadienį Kosove reziduojantys 
Jungtinių Valstijų diplomatai 
paprašė sustiprinti apsaugą, 
kai nežinomas užpuolikas 
įmetė padegamąją bombą į 
JAV Informacijos centrą Pris-
tinoje. 

Pasak Serbijos policijos, per 
3 metrų aukščio tvorą permes
tas užtaisas sukėlė gaisrą, ku
ris apdegino įėjimą. Laimei, 
nukentėjusiųjų nėra. 

Pasak policijos, amerikie
čiai nori geresnes apsaugos 
miesto centre ir už 10 km nuo 
Pristinos esančiame viešbuty
je, kuriame gyvena JAV atsto
vai iš tarptautinės stebėjimo 
misijos Kosove. 

Ketvirtadienį j Pristina at
vyko JAV Valstybes sekreto
rės padėjėja Julia Taft ir JAV 
įgaliotasis pasiuntinys Jugos
lavijoje Richard Milės. 

Filipiniečio gydytojo operacijos 
— apgaulė, ar tikrovė? 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Kauno statybos fir
mos „Mansarda" savininkas 
Pranas Šimkus ir jo žmona 
Virginija, šių metų balandi 
lankęsi Filipinuose pas garsųjį 
daktarą Alex Orbito, tvirtina, 
jog visos jo operacijos — akių 
dūmimas. 

Kauno dienraštis „Laikinoji 
sostinė" rašo. kad P. Šimkus 
demonstravo vaizdajuostės 
kadrus, kuriuos sulėtinus, aiš
kiai matyti, kad A. Orbito sa
vo rankos pirštus įkiša ne į 
operuojamo žmogaus kūną. o 
laiko juos sulenkęs. Tarp pirš
tų jis laiko pripildytas raudo
no skysčio pūsleles, kurios 
operacijos metu spaudomos ir 
iš jų trykšta kraujas. 

„Susidaro operacijos iliuzi
ja", sako P. Šimkus, teigda
mas, kad po tokio gydymo bū
na tik trumpalaikis pagerėji
mas, o vėliau vėl pasireiškia 
visi negalavimą:. 

Po operacijos kraujas ir iš
imamos kūno dalys operuoja
miems žmon • .- • • pal eka 
mos, nevalia jų ap/.iareti ir ki
tiems asmenims. 

A. Orbito mokymas P. 
Šimkui nepadarė didelio įspū
džio, nes. pa-ak jo. buvo de
monstruojami pratimai, labai 
panašūs į Rytų kovos menu 
mokymus. 

P. Šimkui šukele juoką pra
nešimai, kad A. Orbito - kuk 
lus žmogus. ,.Ar g;iluna mm 
gų, kurį saugo 20 vyrų. pava
dinti kukliu''", klausė jis. 

Pasak P. Šimkaus, susiti
kime su kauniečiais raginęs 
atsisakyti materialinių verty
bių, filipinietis nuolat vežioja
mas nauju automobiliu ..Jeep 
Nissan Patrol". jį lydi pilni 
sargybinių „Toyota" automo
biliai. 

Tarptautinio projekto „Sa
vo piramidės link" organizato
rė UAB „Unirela" pasiūlė 
steigti Lietuvoje netradicinio 
gydymo centrą ir šiam tikslui 
žada skirti lėšų. 

Šį centrą nuspręsta steigti, 
nes filipinų dvasininko, dakta
ro Alex Orbito švietėjiška ke
lionė Lietuvoje patvirtino di
džiulį žmonių susidomėjimą 
bei poreikį spręsti sveikatos 
problemas netradicinio gydy
mo pagalba. 

Tačiau centro steigimo su
manytojai pripažįsta, kad Lie
tuvoje nėra atitinkamos juri
dines bazes bei organizacinių 
struktūrų, kurios apibrėžtų 
dvasinį gydymą praktikuo
jančių asmenų statusą. 

.J'nirola" siūlo įsteigti eks
perimentinį netradicinio gydy
mo centrą. kunam(- būtų su
darytos sąlygos kartu dirbti 
bioenergetinės ir tradicines 
medicinos specialistams 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 28 d.: S Meta. 

Steigvile. Augintas, Liūtas. 
Rugpjūčio 29 d. Šv. Jo

no Krikštytojo nukankinimas; 
Sabina. Adolfas. Svajone, 
(iaudvydė. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regiene 

DAUGIAU NEGU PRIEŠ PUSĘ 
ŠIMTO METŲ... 

Algimanto Kerniaus rekordinis šuolis ruošiamas 
įteisinti Lietuvos rekordu 

naują Lietuvos jaunių re
kordą, peršokdamas kartelę 
1.80 m. 1940 m. Kaune per 
tarpmiestines Kaunas — 
Maskva lengv. atletikos var
žybas Algimantas peršoko 
1.85 m. Tai buvo jo geriausia 
pasekmė, pasiekta dar gyve
nant Lietuvoje. Artėjanti karo 
grėsmė trukdė bet kokį darbą 
sporte ir toliau jau neturėta 
progos dalyvauti rimtose var
žybose, nes jų jau ir nebuvo... 

Kaip ir daugelis lietuvių 
karo išvietintųjų nuo artėjan
čio fronto ir sovietų okupaci
jos Algimantas Kernius pasi
traukė į Vokietiją. Ten, sto
vykliniame gyvenime atsira
dus galimybei kultūrinėms 
apraiškoms plėtoti, sukruto ir 
sportininkai. A. Kernius pra
dėjo dalyvauti DP (išvietintieji 
asmenys) rengiamose varžy
bose. Miunchene per tokias 
lengv. atletikos pirmenybes. 
1946 m. jis pradėjo šokinėti ir 
į tolį. Pirmasis bandymas — 
6.60 m skaitėsi pavykusiu ir ši 
pasekmė skatino jį ir šioje 
lengv. atletikos šakoje pa
dirbėti. (Į šias varžybas buvo 
kviestas Antanas Supronas, 
1940 m. Lietuvos rekordinin
kas šuolyje j tolį — 7.21 m, 
tačiau jis neatvyko). Hanau 
mieste, DP stovykloje sureng
tose lengv. atl. varžybose A. 
Kernius šuolyje į tolį pasiekė 
6.66 m, o H Baltijos tautų 
sporto šventėje, Augsburge, 
1946 m.' — jau 6.74 m ribą. 
Šios šventės metu A. Kernius 
pasirodė ir kaip geras šuo
lininkas į aukštį su 1.80 m pa
sekme. Sezoną baigė per 5 
UNRRA apygardos pirme
nybes šuoliu į tolį — 6.85 m. 

Nauja ir jau rekordinė pa
sekmė Algimanto Kerniaus 
pasiekta Miuncheno-Frank-
furto tarpklubinėse lengv. atl. 
varžybose 1947 m. birželio 20 
dieną. Jo pirmasis šuolis — 
6.69 m, antrasis — 6.97m, 
trečiasis peržengtas... Kadan
gi, tarpklubinėse varžybose 
nugalėtojai išrenkami iš trijų 
šuolių pasekmių, o joms, šiuo 
atveju esant geroms, Frank
furto lengvaatlečiai pakvietė 
miuncheniškius pasekmių pa
gerinimui be konkurencijos, 
dar trims šuoliams. Algiman
tas Kernius jau pirmuoju pa
siekė rekordinę pasekmę — 
7.27, antrąjį peržengė, trečias 
šuolis — 7.00 m. Su 7.27 pa
sekme A. Kernius tapo ant
ruoju šuolininku Vokietijos 
geriausių tarpe. Pirmavo tuo 
metu Luther (Hamburgas) su 
— 7.38 m. 

Nesant kompetentingų Lie
tuvos kūno kultūros atstovų 
ar įstaigų to meto Vokietijoje, 
kurios būtų turėjusios juridinę 
teisę pripažinti A. Kerniui 
naują pasekmę Lietuvos re
kordu, Bavarijos vyriausiajai 
sporto sąjungai pasiūlius, 
buvo surašytas protokolas pa
gal tarptautines lengvosios at
letikos mėgėjų taisykles, kad 
grįžus Lietuvon, šis naujas 
rekordas būtų galimas įteisin
ti. Kaip matome, Remigijaus 
Gaškos šio klausimo iškėlimas 
yra sveikintinas. Turėkime 
viltį, kad jis bus teigiamai ir 
nedelsiant Lietuvos sporto au
toritetų išspręstas. 

Algimantas Kernius 

Neseniai ŠALFASS-gos pir
mininką Audrių Šileiką pa
siekė „e-mail" iš Remigijaus 
Gaškos, gyvenančio Lietuvoje. 
R. Gaška yra prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjų koman
doje referentu jaunimo ir spor
to reikalams, (abu vyrai yra 
ŠALFASS-gos nariai). 

Remigijus Gaška kreipimesi 
į ŠALFASS prašoma sueiti su 
Toronte gyvenančiu Algiman
tu Kerniumi ir išsiaiškinti, ar 
jis turįs dokumentus, kuriais 
remiantis būtų galima įrodyti 
apie savo pasekmę jo šuolio į 
tolį — 7.27 m, kuri buvo pa
siekta 1947 metais Vokietijoje. 
Jeigu tokie dokumentai yra, 
Algimanto Kerniaus šuolio 
pasekmė bus pripažinta kaip 
to meto Lietuvos rekordas, 
taip R. Gašką informavo Lie
tuvos Lengvosios atletikos fe
deracijos pirmininkas. (Atro
do, kad tokie dokumentai yra 
ir jie bus pateikti Lietuvos 
sporto autoritetams. Sig. K.) 

Ši žinia sudomino ne tik 
ŠALFASS-gos vadovybę, ta
čiau ir A. Kerniaus bendra
amžius, sporto žmones, kurie 
apie jo pasiekimus leng. atleti
koje žinojome, tačiau staigme
na tapo, kad tai gali būti pri
pažinta kaip to meto Lietuvos 
rekordas. Manau, kad ne tik 
sportininkams, bet ir sportu 
besidominčiai visuomenei, 
malonu prisiminti istorijon 
nuriedėjusį lietuvio sportinin
ko (išeivio) pasiekimą, kuris, 
kaip matome, grįžta dėmesin 
ir kalbama apie jo pripa
žinimą rekordu. 

Algimantas Kernius gimė 
1922 m. Būdamas 14 metų 
amžiaus, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos moksleivis Klai
pėdoje, pirmą kartą pamėgino 
dalyvauti savo mokyklos su
ruoštose lengvosios atletikos 
varžybose. Šuolyje į aukštį jis 
pasiekė 1.40 m ir tapo pirmuo
ju. Paskatintas šios sėkmės 
jaunuolis pradėjo rimtai treni
ruotis. Sąlygos V.D. gimnazi
joje buvo labai geros, tačiau 
artėjančio Antrojo Pasaulinio 
karo išvakarėse, vokiečiams 
užėmus Klaipėdos kraštą, 
Kernių šeima pasitraukė į 
Kauną. Nespėjęs pakankamai 
susipažinti su nauja aplinka ir 
negaišdamas laiko. Algiman
tas Kernius pradėjo šuolio į 
aukštį treniruotes Kauno val
stybiniame stadione. 

1939 m. Algimantas Kernius 
pirmą kartą buvo pakviestos 
Lietuvos valstybinėn lengvo
sios atletikos rinktinėn, su ku
ria jis išvyko tarpvalsty
binėms varžyboms į Varšuvą. 
Tais pačiais metais, kaip akty
vus lengv. atletikos dalyvis, 
per pabaltiečių turnyrą Kau
ne šuolyje į aukštį pasiekė 

Tomas ir Jonas Motiejūnai po varžybų Kaune su savo mama Dana Žyliate-Motiejuniene. 

APIE DIDŽIUOSIUS VASAROS 
SPORTO ĮVYKIUS 

LIETUVOJE (1) 
Šių metų birželio mėnesio 

antroje pusėje Lietuvoje vyko 
du didžiuliai sporto renginiai 
— II Lietuvos Tautinė olim
piada ir VI Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynės. 

Apie juos trumpai rašiau ke
liuose pranešimuose iš Kauno. 
Apie tai buvo rašyta ir per ke
lias „Sporto apžvalgas" nusi
driekusiame Prano Abelkio 
straipsnyje Nepamirštamos 
šventės Lietuvoje". 

Gaila, kad P. Abelkio raši
nys, plačiai pažymėjęs daugelį 
šių švenčių ne sportinio pobū
džio renginių, nesupažindino 
su laimėtojais, pasekmėmis ir 
kitomis su sporto varžybomis 
susijusiomis detalėmis. 

Tai bandysiu atlikti šį kar
tą, ypač kuomet iš Lietuvos, 
tuoj po sporto švenčių, atkelia
vo dvi stambios knygos (viena 
128 puslapių, kita 266) su 
LTO ir PLSŽ rezultatais. 

Šias knygas išleido II Lietu
vos Tautinės olimpiados ir VI 
Pasaulio Lietuvių sporto žai
dynių Organizacinio komiteto 
direktoratas 200 egz. tiražu. 
Tai daugumoje atskirų rung
čių varžybų lapai su dalyvių 
pavardėmis, varžybinės len
telės ir pan. Visa tai talpina
ma daugumą jų neperrašant, 
o tik perfotografuojant, net su 
vyr. teisėjų bei vyr. sekretorių 
parašais. 

Kadangi LTO buvo varžo
masi 14-je, o PLSŽ — 18-je 
sporto šakų, tai vien tik me
dalius laimėjusiųjų sąrašas 
būtų labai ilgas ir nuobodus. 
Čia bandysime peržvelgti tik 
tas sporto šakų varžybas, ku
riose dalyvavo sportininkai iš 
Š. Amerikos, prabėgomis pa
minint dalyvius ir iš kitų Va
karų pasaulio. 

Apie II LT olimpiadą 

Ši olimpiada surengta pra
ėjus 60 metų nuo pirmosios, 
1938-siais vykusios Kaune. 
Varžantis 14-je sporto šakų 
čia buvo išdalinta 726 meda
liai (237 — aukso), 236 — si
dabro, 253 —bronzos). Iš jų 
tarpo 6 medalus (3 aukso, 1 
sidabro ir 2 bronzos) sugriebė 
JAV sportininkai ir 3 — Kana
dos (po vieną tisų spalvų). 

Olimpiados lengv. atletikos 
varžybose buvo pasiektas vie
nas Lietuvos rekordas (jį pa
rodė Arūnas Jurkštas, ietį 
nusviedęs 77.06 m) ir 28 L.T. 
olimpiados rekordai, o plauki
mo varžybose kito net 24 L.T. 
Olimpiados rekordai. 

Čia reikia paminėti, kad 
Lietuvos rekordais neskaitomi 
užsienyje gyvenančių sporti
ninkų gerieji pasiekimai. 

Iš užsienyje gyvenančiųjų 
lietuvių sportininkų lengv. at-

BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. Amerikos Bal-
tiečių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenybės rugsėjo 12 
ir 13 d. vyks Iroąuois Ridge 
High School, 1123 Glen Ash-
ton Road, Oakville, Ont., Ka
nadoje. Baltiečių sporto fede
racijos (BAFNA) pavedimu, 
vykdo ŠALFASS-gos Lengvo
sios atletikos komitetas. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m., imtinai), mote
rų (17-34 m.), jaunių A (17-19 
m.), jaunių ir mergaičių B (15-
16 m.); berniukų ir mergaičių 
C (13-14 m.), D. (11-12 m.), E 
(9-10 m.) ir F (8 m. ir jaunes
nių); vyrų ir moterų „Sub-
masters" (35-39 m.) visų kla
sių „Masters" — (40-44 m.), 
(45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — 

Atvykęs į Kanadą 1948 m. 
Algimantas Kernius dalyvavo 
Toronto sporto klubo „Vytis" 
steigime ir buvo pirmosios jo 
valdybos pirmininku. Asme
niškai dar reiškėsi lengv. at
letikoje. Bufalo mieste, ameri
kiečių suruoštose sporto var
žybose, šuolyje į aukštį jis pa
siekė 1.905 m ribą. Ilgą laiką, 
kartu su Antanu Supronu 
treniravo jaunuosius „Vyčio" 
lengvaatlečius, kurie pasiek
davo gerų pasekmių kana
diečių ir lietuvių rengiamose 
varžybose. 

Sigitas Krasauskas 

pagal dalyvio amžių 1998 m. 
gruodžio 31 d. Sub-masters ir 
masters — pagal dalyvio 
amšių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose 
klasėse. 

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugsėjo 12 d., 1:30 vai. p.p. 
Registracija nuo 12 vai. Sek
madienį varžybos tęsis nuo 10 
vai. ryto. 

Dalyvių registracija pagei
daujama iki 1998 m. rugsėjo 
8 d. imtinai, šiuo adresu: 

Mrs. Irena Wilkinson, 
2783 Kinnerton Cresc, Mis-
sissauga, Ont. L6K 2B3. Tel. 
905-822-0302; Faksas: 416-
808-5215 Barrie Wilkinson 
vardu. 

Papildomi kontaktai: Al
gis Malinauskas 905-844-
7694; Algirdas Bielskus 
216-486-0889. 

Lietuvių 1998 m. pirme
nybės bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS-
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji dėl informa
cijų gali kreiptis į A. Bielskų 
oei kitus aukščiau nurodytus 
asmenis ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą. 

Visi klubai ir pavieniai leng-
vatlečiai skatinami šiose var
žybose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos komietas 

ŠALFASS centro valdyba 

Nuotr. V. Kapoč iaus 
letikoje geriausiai pasirodė 
Tomas Pūkštys ir Tomas Mo
tiejūnas, laimėję aukso meda
lius (Motiejūnas — 2). 

Pirmasis jų buvo nepaveja
mas ieties metime. Šis JAV 
čempionas ir rekordininkas 
dešimties dalyvių būryje su 
82.18 m rezultatu buvo aiškiai 
geresnis už kitus. Tačiau jis 
80 metrų ribą peržengė tik an
trame 80.33 m) ir paskuti
niame — šeštame metime, ku
ris ir buvo pats geriausias. 

Antruoju liko Lietuvos re
kordą pelnęs Arūnas Jurkš
tas, 1964 m. gimęs sportinin
kas iš Kauno, kurio irgi pas
kutinis metimas buvo pats 
geriausias — 77.06 m. Bron
zos medalį laimėjo dvidešimt
metis vyras iš Vilniaus — 
Kęstas Celiešius, kurio trečia
sis bandymas buvo pats ge
riausias — 76.09 m. 

Broliai Motiejūnai — 
varžybų atradimas 

Jeigu Tomas Pūkštys buvo 
LTO dalyvių bei žiūrovų (o jų 
Dariaus ir Girėno stadione 
birželio 23-24 d. buvo labai ne
daug) dėmesio centre, bet šių 
varžybų atradimu buvo dvy
nukai iš Clevelando Tomas ir 
Jonas Motiejūnai, 1974 metų 
gimimo. Tai JAV studentų 
čempionai 400 metrų estafe
tiniame bėgime. 

Pirmąją varžybų dieną jiedu 
bėgo savo pagrindinę distan
ciją — 400 metrus. Čia Tomas 
su 46.77 sek. buvo pirmasis, o 
Jonas (47.20 sek.) užėmė II 
vietą. Trečiuoju (iŠ 8) liko vil
nietis Saulius Slavinskas — 
49.98 sek. 

Kitą dieną vykusiame 200 m 
bėgime pasirodė tik Tomas, 
nes Jonas buvo pasitempęs 
sausgyslę. Jis čia parodė ge
riausią rezultatą, 200 m nuo
tolį nugalėjęs per 21.1 sek. 

Čia bėgo ir dabar JAV gyve
nantis ir Colorado aviacijos 
akademijoje studijuojantis 
sportininkas iš Kauno — Min
daugas Butkus. Šis 22 metų 
amžiaus vyras atstumą įveikė 
per 22.4 sek. M. Butkus daly
vavo ir 100 m bėgime, kur su 
11.18 sek. rezultatu sugriebė 
sidabrą. Pirmuoju čia buvo 
Donatas Jakševičius su 10.83 
'sek. 

800 m, 1,500 m ir 5,000 m 
bėgimuose dalyvavo dar vie
nas sportininkas iš JAV — 35 
metų amžiaus Andrius Kle
mas. Tačiau jis visose šiose 
rungtyse buvo paskutinis. 

Kalbant apie dvynukus Mo
tiejūnus, reikia pasakyti, kad 
jie buvo pakviesti į Lietuvos 
rinktinę. Tas buvo atlikta tuoj 
po varžybų vykusią spaudos 
konferenciją, kurioje pasirodė 
ir jų mama Dana (Žylytė), ver
tėjavusi savo sūnums, mažai 
lietuviškai kalbantiems. Jie šį 
pasiūlymą priėmė ir vėliau 
įteikė prašymą dėl Lietuvos 
pilietybes gavimo. Kadangi 
Motiejūnai tarptautinėse var
žybose nėra atstovavę JAV, 
tai maždaug po metų jie galės 
tapti Lietuvos rinktinės na
riais. 
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DR AS. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Ietininkas Tomas PukStys 

Taip pat paaiškėjo, kad pra
eityje geresnius rezultatus ro
dė ne Tomas, bet Jonas. Ta
čiau šis, gavęs nemažą traumą 
turėjo praleisti vienerius me
tus (1996-97) nesportavęs. 
Kaip matėsi ir LTO varžybose, 
dar ir dabar viena koja Jonui 
kartais šiek tiek „sustrei
kuoja". 

Čia minėtoje spaudos konfe
rencijoje daugiausia klausimų 
susilaukė laisvai lietuviškai 
kalbantis ietininkas Tomas 
Pūkštys, neseniai šventęs sa
vo 30-jį gimtadienį. 

Jis čia pažymėjo, kad ge
riausia jo pasekmė iki šiol yra 
87.12 metrų ir kad labai no
rėtų įveikti 90 m ribą. Tomas 
paminėjo, kad šiemet daug ir 
nuolat dirba, tačiau šių metų 
rezultatai prastesni negu 
anksčiau. „Protas veikia, ran
ka klauso, bet kojos netiksliai 
dirba", — pažymėjo Pūkštys. 

T. Pūkštys pirmą kartą Lie
tuvoje lankėsi 1984 m. ir da
bar su malonumu lankosi savo 
tėvų krašte. 

Edvardas Šulaitis 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava.. Suite 310 

Naparvaa. IL 60563 
TaL (630) 527-0090 
3825 HkjNand Ava., 
Towar1.Surte3C 

Downan Grova. IL 60515 
TaL (630) 436-0120 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus Kgu gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tej. 773-585-7755 
VaĮandot pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTIJ GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79lri Ave., Htetory HM*. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northv/estem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliSkai) 
Tel. 706422-6260 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA" - „LIGHTNING 3-3 

Praėjusį sekmadienį, rug
pjūčio • 23 d., Orland Parko 
aikštėje vykusiose pirmose 
1998-99 metų pirmenybių 
rungtynėse „Lituanica" pasi
dalino po tašką su lenkų 
„Lightning" futbolininkais. 

Pačios rungtynės buvo apy
lygės ir baigminis rezultatas 
3-3 maždaug atspindėjo jų eį-
gą. Ir po pirmojo kėlinio pa
sekmė buvo lygi — 2-2. Tačiau 
lietuviai turėjo daugiau progų; 
buvo labai apmaudu, kuomet 
V. Žuromskas pirmame kėli
nyje neįmušė 11 m baudinio. 

Tačiau žinant, kad visą va
sarą mūsiškiai neturėjo nė 
vieno susitikimo, yra sunku 
tikėtis geresnės sėkmės. Bet 
prieš akis yra dar 8 rudens 
rato rungtynės, ,tai bus ne
mažai progų ir sėkminges-
niems pasirodymams. 

Rugpjūčio 30 d. „Lituanica" 
rungtyniaus Lombard, IL, 
prieš .Lombard S.C.". Po sa

vaitės pertraukos dėl „Labor 
Day" šventės, rugsėjo 13 d. 
„Lituanica" vyks į Park Rid-
ghe, IL, susitikimui su ukrai
niečių „Wings". Abiejų rungty
nių pradžia 3 vai. p.p. 

Pagaliau — rugsėjo 20 d. 
JLituanica" grįžta į namus ir 
rungtyniaus Lemonte prie Pa
saulio lietuvių centro (pradžia 
3 vai.) prieš „Cracovia". Pas
kui kiekvieną sekmadienio po
pietę bus rungtyniaujama 
prieš „Spartą" (VVoodrige), 
„Rams" (Lemonte), „United 
Serbs" (Gurnee), „Highlan-
ders" (Lemonte), „Croatia" 
(Lemonte). Rungtynės prieš 
„Spartą" prasidės 4 vai. p.p., o 
visos kitos — 2 vai. p.p. 

E.Š. 

Daugiausia atsispaudimu 
(remiantis kumščiais) — 4,050 
kartų — atsispaudė Rolandas 
Žukauskas (g. 1967 m.) i* Vei
siejų (Lazdiiu rai.). 
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BYLA N510 
E. RINGUS 

Viena po kitos į viešumą iš
eina KGB paslaptys. Mums 
jos vis dar įdomios. Sovietinis 
laikotarpis, dar gyvenant Lie
tuvoje, o vėliau stebint jį iš 
užsienio, vis dar dirgina mūsų 
pasąmonę. Tos paslaptys gau
namos sunkiai, nes dar daug 
nusikaltėlių tebėra gyvi ir 
nori gyventi savo visuomenėje 
„incognito". Kiekviena tauta, 
praėjusi žiaurų laikotarpį, 
bando rasti ir, jeigu reikia, nu
bausti bausmės užsitarnavu
sius, išskyrus buvusią Sovietų 
Sąjungą. Turbūt todėl, kad 
nusikaltėlių būta per daug. O 
be to, lyg ir netinka nusikal
tėliui teisti kitą nusikaltėlį, 
nes tai būtų pakartota, kas 
buvo daroma stalinistinėje sis
temoje. 

Rusija, nors ir atbulomis 
rankomis, pravedė įstatymą 
dėl reabilitacijos nukentėju
siems nuo politinių represijų. 

Byla N 510 būtų užsilikusi 
KGB archyvuose amžiams, jei
gu ne Ezevo, didžiausio sovie
tinio žudiko, duktė. J i padavė 
prašymą, kad vyriausias karo 
teismas peržiūrėtų jos tėvo 
bylą ir gal rastų neteisingą 
nuosprendį dėl sušaudymo. 
Bylos dokumentai apstūs, 12 
tomų. Nenuostabu. Surašyti 
Ezevo gyvenimą ir „nuopel
nus", veiklą ir pasiektus rezul
tatus, reikėjo daug popieriaus. 
Nors Ezevo gyvenimas buvo 
trumpas, bet pilnas niekšiš
kumo, gal net rekordinis. 

Biografijos yra dvi. Viena 
partijos sąraše, kita papildyta 
teisme. Pagal pirmąją Ezovas 
gimė Peterburge, šaltkalvio 
šeimoje. Pagal kitą (jo paties 
pareikštą teisme), jis gimė 
Marijampolėje, pulko kapel-
meistro šeimoje. Motina vieti
nę,, duktė Saliamono. Bemoks
lis. Karo metu šeima persikėlė 
į Rusijos gilumą. J i s įstojo į 

partiją jau 1917 m. Karjera 
augo skubiai ir 1936 m. tapo 
Stalino numylėtiniu, NKVD 
šefu, vandens transporto ko
misaru, deputatu. Laike antro 
kolektyvizacijos laikotarpio 
Ezovas ypatingai pasižymi: 
dabartinė karinė komisija su
renka daugiau duomenų apie 
Ezovą ir prie bylos prideda 13-
tą tomą. Pasirodo, Ezovas bu
vo apkaltintas špionažu Len
kijai, Vokietijai, Anglijai, Ja
ponijai, antisovietine veikla ir 
t.t. Padarius kratą Ezovo raš
tinėse ir namuose, rasta daug 
butelių degtinės, paslėptų 
tarp knygų. Stalčiuje rasti 
trys vokai su užrašais: Kame-
new, Zinovev, Smirnov. Vo
kuose buvo kulkos, panaudo
tos tų partijos šulų sušau
dymui. Įdomus radinys buvo 
Stalino byla, paruošta caro po
licijos Tiflise. 

Kodėf jis rinko žinias apie 
Staliną? Norėdamas išgelbėti 
savo kailį, Ezovas norėjo dar 
kartą pasitarnauti Stalinui ir 
be pasigailėjimo išdavė dau
gelį savo bendradarbių bei 
draugų, žinodamas savo skun
dų neteisingumą ir, svarbiau
sia, išduotųjų likimą. Į są
mokslininkų grupę Ezovas 
įtraukia ir savo žmoną, kuri 
vėliau nusinuodija. 

Komisija, peržiūrėjusi Ezo
vo bylą, nutarė, kad Ezovas 
yra kaltas tautos genocide, 
organizuojant ir pildant ma
sines represijas. Pavyzdžiui: 
1937.06.30 m. išleistas įsaky
mas Nr. 447, reikalauja pa
stiprinti veiksmus prieš užsi
likusias „buožes" (stambius 
ūkininkus), aktyvius antiso-
vietinius asmenis. įsakyme 
aiškiai paskirti skaičiai, ku
riuos turi išpildyti „trejukių 
teisėjai" — čia tikra tragedija 
— kiek žmonių turi būti su
šaudyta ir kiek suimta. Azer-

Danutė Bindokienė 

Dėmesio verti 
posūkiai 

Kauno vaizdelis. 

baidžane sušaudymui — 1,500 
asmenų, išsiuntimui į gulagus 
— 3,750; Gudijoje — 1,000 
sušaudymui, 10,000 išsiunti
mui ir t.t. Cituojamas kitas 
Ezovo įsakymas ir nurodymai, 
kaip likviduoti iš Lenkijos 
perbėgusius sabotažninkus 
(komunistus). Tokiais dažnai 
būdavo Lenkijos žydai, vienas 
kitas lietuvis ar gudas. 

Rastuose Kremliaus archy
vuose pateikti štai kokie skai
čiai: 1937 m. areštuota 937,650 
už kontrrevoliucinį veikimą; 
1938 — 638,509. Sušaudyta 
1937 m. — 353,074, o 1938 m. 
— 328,618. Taigi 1937 m. bu
vo šaudomas kas trečias, o 
1938 m. — kas an t ras žmogus. 

Štai sovietinė ironija: užtek
tinai įbauginus ir iššvarinus 
antikomunistus, Stalinas ir 
Molotovas „apkaltina" Ezovą 
per dideliu aktyvumu. Jie rep-

Punios ežeras netoli Punsko. Nuotr. Viktoro Kučo 

resiją sulėtina, pasirodydami 
geradariais. 

Komisija Ezovo dukters pra
šymą atmetė ir pripažino Ezo
vą tautos nusikaltėliu. Jo dar
bų jokiu būdu pateisinti nega
lima, nors jis buvo Stalino 
įsakymų pildytojas, kaip buvo 
Hitlerio pagrindiniai padėjė
jai. Bylos N 510 dokumentų 
viršelio kampe yra antspau
das: „Saugoti amžiams". 

ŽVILGSNIS I 
PRIEŠKARIO KAUNĄ 
Antradienio, rugpjūčio 18-

osios, vakarą sostinės ..Var
tų " galerijoje atidaryta mūsų 
amžiaus pirmosios pusės ta
pybos paroda , Ponios". Joje 
eksponuojami paveikslai iš 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio . 
dailės galerijos rinkinių. Pa
sak darbus ekspozicijai at
rinkusios dailėtyrininkės Ni
jolės Adomonytės, koketiškai 
pavadinta paroda — tai tarsi 
intymus langas į prieškario 
Kauną, atveriantis laikino
sios sostinės gyvenimo kūry
binius ir buitinius vaizdus. 
Parodos lankytojai turi retą 
progą pamatyti iš galerijos 
fondų atrinktų paveikslų , su
sipažinti su vienuolikos daili
ninkų kūriniais. „Ponių" pa
roda tęsia tradicinį „Vartų" 
galerijos ciklą „Užmiršti pa
veikslai". Šį dailės palikimo 
ciklą nuolat remia bendrovės 
IBM atstovybė Lietuvoje. 

„Vartų" galerijoje ekspo
nuojami Petro Kalpoko. Jus
tino Vienožinskio, Jono Šilei
kos, Adomo Varno. Viktoro 
Vizgirdos ir kitų prieškario 
meistrų tapyti portretai. Ats
kirą parodos dalį sudaro pir
mą kartą viešai rodoma anks
tyvoje jaunystėje mirusios 
garsios grafikės Marcės Kati-

Nuotr Viktoro Kapočiaus 

liūtes tapyba: dešimt daili
ninkės tapytų portretų bei 
autoportretų. 

Pasak parodos rengėjos N. 
Adomonytės, ši paroda turėtų 
imponuoti dviem požiūriais — 
turinio ir formos. Visų pirma 
ji vertinga pažintine prasme 
— tarpukaryje populiaraus 
portreto žanras atspindi dau
gelį ano meto dailės stilistinių 
ieškojimų, kuriuos formavo 
Rusijoje, Vokietijoje, Prancū
zijoje ir kitur mokslus ėję dai
lininkai. Antroji parodos intri
ga — moterų atvaizdai, 
įžymių ir nežinomų damų 
portretai, veiduose atsispin
dinčios biografijos, dailininko 
santykis su modeliu, ponių 
drabužiai, aksesuarai. 

Paroda „Ponios" iš M. K 
Čiurlionio dailės galerijos rin
kinių Vilniaus „Vartų" galeri
joje veiks iki rugsėjo 12 die
nos. (Elta) 

FORMUOJASI 
INFORMACINIS 

TINKLAS ' 
Vyksta Lietuvos kultūros 

įstaigų bendro skaitmeninio 
tinklo projektavimo ir įren
gimo pirmojo etapo darbai. 
Šiame etape numatoma įra
šyti beveik 200 modemų įvai
riose rajonų ir miestų kultū
ros įstaigose bei institucijose. 
Jau įrašyti modemai Mažei
kių, Telšių, Zarasų, Kupiškio, 
Rokiškio, Lazdijų, Druskinin
kų, Varėnos, Šilutės, Vilniaus, 
Molėtų, Švenčionių ir Utenos 
rajonų bei Vilniaus miesto 
kultūros įstaigose. („KG") 

• Nėra nieko rimtesnio žmo
guje kaip humoras; tai ženk
las, kad jįs iš tikrųjų atviras 
visai tiesai. 

Mark Van Doren 

Nemažai vakariečių, net ge
rai susipažinusių su Sovietų 
Sąjungos ir apskritai komu
nistinės santvarkos bei ideolo
gijos politika, kažkodėl naivo
kai tikėjo, kad po oficialaus 
sovietų imperijos sugriuvimo, 
komunizmas, netekęs savo at
ramos, ne t rukus išnyks kaip 
vasaros ryto rūkas, saulei 
aukščiau pakilus. Iš tiesų, 
pradžioje net patys aršiausi 
komunistai taip greitai mainė 
savo spalvas, kad buvo nesun
ku tokia teorija tikėti. J ie taip 
pat pasistengė labai sumaniai 
apsirūpinti materialinėmis gė
rybėmis, grobstydami valsty
binį tur tą oficialiais — priva
tizacijos — ir neoficialiais 
būdais. 

Tačiau visose, iš ilgos so
vietų okupacijos pagaliau iš
trūkusiose, valstybėse komu
nistų partija tebedominuoja 
valdančiuosiuose skluoks-
niuose, suprantama, pasivadi
nusi kitais vardais. Tai ypač 
ryškiai pasireiškė pirmuose po 
nepriklausomybės atkūrimo 
įvykusiuose demokratiniuose 
rinkimuose, kai daugumą vie
tų vyriausybėje laimėjo buvę 
komunistai . Tas atsitiko ir 
Lietuvoje, kai Seimą bei prezi
dentūrą (su gyventojų pritari
mu) „okupavo" LDDP. 

Galbūt tik dabar padėtis 
pradeda keistis, kai žmonės 
apsižiūrėjo, kad senoji no
menkla tūra visų pirma rū
pinosi savo, o ne jų gerove. 
Vis tik ta i nereiškia, kad bu
vusieji komunistai pagaliau 
ištirpo naujojo materializmo 
katile ir nustojo egzistuoti. 
Yra pakankamai laukiančių 
progos vėl užimti šiltas vietas 
vyriausybėje ir atgauti pra
rastą galią. Savo tikslų jie da
bar siekia subtiliau, pasinau
dodami metodais, gerai išmok
tais sovietijos laikais: propa
ganda, šmeižtais, šantažu ir 
gyventojų pasitikėjimo vyriau
sybe griovimu. 

Kai kalbame apie neišny-
kusius komunizmo pėdsakus, 
mintyje turime ne vien Lie
tuvą, bet visas buvusias so
vietų valdose tau tas apskritai. 
Artėjant r inkimams Vokieti
joje komunistų partijos kan
didatas tikisi laimėti nemažai 
balsų, ypač buvusioje Rytų Vo
kietijoje, kur gyvenimo sąly
gos dar vis ne per geriausios, o 
nemažai gyventojų, kuriems 
komunistiniame režime labai 
blogai nebuvo, yra nusivylę 
naująja santvarka. 

Kandidatuojantis Gregor 
Gysi, buvęs rytinės Vokietijos 
komunistų partijos vadas, ti
kisi rinkimuose neblogai pa
sirodyti, net ir vakarinėje Vo
kietijos dalyje, nors ten vy

rauja prieškomunistinės nuo
taikos. Kodėl7 Mat. jis yra 
žydas, o šiuo metu vokiečių 
tauta kaip tik mėgina atsikra
tyti kalčių nuosėdomis dėl 
nacių vykdytų žydų genocido 
Tad bus balsuojama daugiau 
už žydą kandidatą, ignoruo
jan t jo komunistinę praeitį. 

Jeigu nelengva komunis
tinės galvosenos atsikratyti 
žmonėms, kuriems ši santvar
ka buvo prievarta įbrukta po 
Antrojo pasaulinio karo, juo 
sunkiau Rusijoje, pačioje ko
munizmo perykloje. Galbūt 
dėl to Rusija išgyvena tiek 
ekonominių, politinių ir socia
linių painavų, kad po perėjimo 
į laisvųjų demokratinių tautų 
šeimą iš tikrųjų dar nėra atra
dusi savęs, juo labiau, kad vy
riausybės viršūnė, prez. Boris 
Jelcin. pats nuolat rodo nepas
tovumo ženklus, tarytum tikė
damas, kad įmanoma didžiulę 
ir netvirtai ant savo kojų sto
vinčią valstybę vairuoti į sau
gią, pastovią ateitį vien gar
siais, bet tuščiais, pažadais. 

Boris Jelcin nenuosaiku
mas gerai žinomas ir užsie
niui, tačiau vakariečiai, su 
JAV priešakyje, tiki, kad tik 
jis vienas gali laiduoti Rusijos 
įsijungimą į laisvosios rinkos 
ekonomiją, kad tik jis yra tik
roji Rusijos demokratinė atei
tis. Vis tik pastarųjų savaičių 
įvykiai kelia susirūpinimą, 
nes Kremliaus posūkiai darosi 
pavojingi ne tik pačiai rusų 
tautai , bet ir kaimyninėms 
valstybėms. Pneš maždaug 
penkis mėnesius, kai Rusijos 
ministru pirmininku tapo jau
nąs, energingas, nors be dide
lio patyrimo Sergej Kirijenko, 
buvo pradėta tikėti", "kad atsi
rado galimybės įgyvendinti 
krašte jo siūlomas būtinas re
formas, sustabdyti senosios 
nomenklatūros sauvaliavimą 
ir paramstyti — su užsienio fi
nansine pagalba — pašlijusią 
ekonomiką. 

Deja, tos viltys nepasitvirti
no, nes Kirijenko reformos 
kaip tik skaudžiausiai būtų 
palietusios senąją nomenk
latūrą. Opozicija ministrui 
pirmininkui Dūmoje buvo per 
stipri, reformų vežimas nepa
judėjo pirmyn, o prez. Jelcino 
palankumas Kirijenko projek
tams subliūško lyg pradurtas 
balionas. Ministro pirmininko 
vieta grąžinta prieš pusmetį 
pašalintam Černomyrdinui. 
Tačiau prezidentas pasimokė 
iš tos skaudžios patirties ir 
šiuo metu deda daug pastangų 
į savo pusę patraukti Dūmos 
daugumą — komunistų par
tiją. Ką jis pažadės ir kuo 
pirks jos palankumą'.' 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.10 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Gal surinko visas į krūvą ir padarė iš jų savo 
gyventą laiką, o gal ir dabar tebevelka negyventas die
nas kaip lipte prilipusią, nesusikratomą naštą. Ar jos 
sunyksta nors ir negyventos. Pagalvojau apie Aldoną, 
apie kurią nieko nežinau, apie Joną, apie kurį šiek 
tiek žinau ir apie save, apie kurį turėčiau viską žinoti. 
O žinau — dirbu vaistų fabrike, esu viceprezidentas, 
kad turiu savo namą, automobilį, rudeniais išvykstu į 
kalnus, pasidairau, pafotografuoju, prisidirbu skaid
rių, o vakarais mėginu ir teptuku atgaivinti gamtą. 
Kai nuvykstu į parodas ir kai mintimi palyginu savo 
bei gamtos meistrų darbus, tikrai pajuntu, kad mano 
dienos bėga negyventos. Man sako: dirbi, patenkintas 
darbu, daug kuo ir pats pasidžiaugi. Ir daug padarai. 
Bet aš vis tiek atitrūkęs — nuo žmonių, nuo viso 
krašto buities. Aš jiems dirbu, jie man moka, tik toks 
ryšys mane tesieja. Ar čia pragyventas laikas nėra ne
gyventų dienų suma? Iš ten šaknys išrautos, čia ne
prigijęs. Kabi kažin kokiame nebuvime ir savo buvi
mui prasmės nerandi. Galima ir būti, ir net gyventi be 

prasmės, bet ar tai nėra negyventos dienos, savaitės, 
mėnesiai, metai ir negyventas amžius? Staiga pasi
ilgstu to jauno žemaituko, viską praradusio. Ne ne
praradusio, bet apiplėšto iki nuogumo. Pats juk rgi 
ligi nuogumo apiplėštas, bet kito apiplėšimą lengviau 
svarstyti. Kokia dabar jo gyvenimo ir dienų samprata. 

Buvau besukruntąs keltis, kai pasibeldė į duris. 
Palindau po antklode — miniau, kad Aldona atėjo 
pasiteirauti, ar aš dar gyvas. Įėjo Jonas. Pasiteiravo, 
kaip jaučiuosi, atsiprašė, kad vakar buvo dingęs, pasi
teiravo, ką galvoju šiandien veikti. 

— Jeigu tik oras bus geras, mėginsiu pasiekti to 
perskelto kauburio viršūnę. Norėčiau išeiti anksčiau. 
Eidamas noriu pasidairyti, kai ką nusifotografuoti. 
Vakar mėginau vikriau apsisukti ir turėjau valandėlę 
pastovėti, kol kvapą atgavau. Pasirodo, Jonai, neb*' tie 
laikai, kai keli kilometrai tekinam buvo ne bėgimas 

— O ar daug dabar bėgioji? Iš namų važiuotas, 
namo važiuotas. Ir darbe turbūt neblogai įsitaisęs 

— Dėl to negalėčiau skųstis. Džiaugiuos, kad Vo
kietijoje laiko vėjais nepaleidau. Pabaigiau namie pra
dėtą inžinieriaus mokslą, čia dar susigriebiau įsigyti, 
kaip jie čia sako chemijos inžinieriaus magistrą, tai 
turiu lyg ir savo skyrių. Rūpesčio yra, bet skųstis ne
galiu. Svetimos duonos galiu valgyti ligi soties. 

— O kaip šeima? Didelė. 
— Mažiausia, kokia tik begali būti. 
— Dviese? 
— Dviese, būtų jau nemaža. — nusijuokiau — 

Vienas. 
— Tiktai? 
— Tiktai. 
— Kaip čia yra? Aš vienas, Aldona viena, pats vie

nas. Galėčiau ir daugiau tokių priskaičiuoti. 
— Bet tada buvai ne vienas. Kas atsitiko? Negi 

Bngitėlė? 
Nežinojau kaip baigti neapgalvotai išmesto žodžio, 

bet jis užšoko. 
— Man reikia į miestelį. Jeigu neužsispyręs būti

nai šiandien kartis į tą kalną, pavažiuokim abu. Pasi
šnekėkim. J kalną kurią dieną abu užsikarsim. 

Nors jutau, kad šio rudens mano atostogos ima 
sukti kitu keliu, negu buvau galvojęs, bet sutikau. Kai 
vaikystėje su seneliu kur nors išvažiuodavau, grįžtant 
namo jis kartais užsukdavo vadeles ant rungo ir pa
leisdavo arklį eiti kaip jis nori. Nieko net nesakydavo, 
kai tas stabtelėdavo nuo kelio krašto žolės pasipešti. 
..Tegu", sakydavo. „Gana per dienas pritampom. Gali 
gyvuliui ir žandai įskausti. Kam vis kaip mes norim? 
Kur nubėgsi m' Tegu ir gyvulys pabūna nors kiek ir 
pagal savo norą". Dabar suprantu. Jis visada taip pa
darydavo, kai norėdavo man ką parodyti, kai vieno pa
rodymo nepakakdavo, bet reikėjo dar ir papasakoti. Iš 
tų pasakojimų atsimenu kalnelį. į kurį mano metais 
daugiau kaip pusę kaimo sulaidojo. Buvo pristatyta 
kryžių, bet per metus vienas po kito nuvirto. Kai nebe
buvo kam atstatyti, per Visus Šventus sudegindavo, 
prie laužo už mirusius pasimelsdavo. Dar vienas buvo, 

bet aną rudenį ir tą vėjas nuvertė. Guli dabar išskės
tom rankom kalnelį apkabinęs ir laukia, kad per Visus 
Šventus kas sudegintų ir dūmais į dangų paleistų. 
Ten, sako, vėlės savo kryžių kiekvieną dūmelį surenka 
ir sau kryželį pasidaro, kad visada prieš akis turėtų, 
iš kur atėjusios. Kai buvo daug kryžių, sako vėlinių 
naktį kai kas daug baltų vėlių matydavo tarp kryžių 
vaikščiojančių, bet kai dabar ir paskutinis nuvirto, 
vėlės nebeateina, tik paskutinės ten viršuje už debesų 
dar savo dūmų tebelaukia. Arba dar ir tą beržą, kurį 
perkūnas pritrenkė. Senelis savo akimis mate, kaip 
perkūnas ugnimi spjovė, kaip tiesus berželis dvilinkas 
sulinko ir niekada visiškai nebeatsitiese. Dabar jau 
storas, bet sukumpęs, labai panašus į kupre Daratą 
pakiemiais einančią elgetą. O kas gali užmiršti galu
laukės akmenį, kuriam baudžiauninkas turėjo odą nu
lupti. Iš neskubėjimo senelis sugebėjo sukurti daugybę 
atsitikimų, kurių atminimas neretai palengvina buvi
mo valandas. Nežinau, ar jam tada atėjo į galvą, kad 
tų neskubėjimo valandų atgaivas jo vaikaičiui užteks 
visam gyvenimui, tai ko skubėti ir man, jeigu žmogus 
nori sustoti ir pasišnekėti. Sutikau. Po pusryčio ir pra
dėjom rengtis. 

Kai Jonas nuėjo tvarkytis, nuskundžiau Aldoną. 
kad jai vienai reikės suktis Dar pridėjau, kad man 
reikėtų pasilikti. Kad ir ne daug temokėčiau padėti. 
bent po kojomis galėčiau pasipainioti 

(Bus daugiau) 
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ĮSPŪDŽIŲ KALEIDOSKOPAS, 
APLANKIUS TĖVYNĘ 

Praėjus dvejiems metams 
nuo paskutinio apsilankymo, 
šią vasarą teko praleisti mė
nesį laiko Lietuvoj. Liepos 
pirmąsias dvi savaites džiau
giausi Dainų šventės rengi
mais ir lankiau gimines. Ki
tas dvi savaites skyriau dar
bui su APPLE bendrijos ir Lie
tuvos Švietimo ministerijos 
ruošiamais vasaros kursais 
Lietuvos mokytojams. Kaip ir 
daugelis kitų šiais metais ap
silankiusių tėvynėje, grįžau su 
..pilna kuprine" labai — turiu 
pridėti — asmeniškų įspūdžių. 

Pabuvojus didesniuose mies
tuose — mano atveju Vilniuje 
ir Panevėžyje, susidarė ne vi
sai teisingas vaizdas, kad Lie
tuva jau nebesiskiria nuo dau
gumos kitų Europos valsty
bių. Pilies ir kitose sena
miesčio gatvėse įsikūrusios 
užsienietiškos „boutiąues" ir 
parduotuvės puikuojasi viso
kiausių prekių ir gėrybių gau
sa. Kainos tačiau ne kiekvie
nam, net ir iš Amerikos, pri
einamos. Atrodo, kad šis ver
sies, bent užsienio prekybinin
kams, daug nuostolio neneša. 
Prieinamos kainos, nebloga 
reklama, o atsiranda vienas — 
kitas turistas ar vietinis pir
kėjas. 

Vilnius iš tiesų labai pa
gražėjęs. Daug pastatų remon
tuoti, nors į gatves išeinantys 
balkonai tiesiog prašyte pra
šosi, kad juos puoštų lietuvių 
taip mėgstamos gėiės. Nauji 
ir. be abejo, labai brangūs 
užsienietiški dažai ilgai nesi
laiko dėl senų pastatų šie
nuose įsiveisusio ir nepanaiki
namo grybelio. Praėjus vos kele-
tai metų, jie vėl lupasi ir byra. 

Panevėžys svečio akimis la
bai patrauklus miestas. Daug 
medžių ir žalumos — tarytum 
žmonės, .gyventų parke. Per 
miestą tekantis Nevėžis vilio
ja pasivaikščioti gražiomis 
pakrantėmis, kol priartėjus 
tenka skubiai užsiimti nosį. 
Vakarais vaikščioti mieste — 
nesaugu. Čia, daugiau negu 
Vilniuje, girdėti ir matyti va
karietiškos „kultūros ir lais
vės" įtaka. Radijo bangomis 
ypač daug transliuojama ame
rikietiškos muzikos ir dainų. 
Vietiniai gyventojai skundėsi, 
kad netrukus jų jaunimas jau 
nebemokės dainuoti lietuviš
kai. Miesto centre, net ir de
mokratiškiausioj laisvės šaly, 
subrendusį žmogų nustebina 
skelbimų lenta su stambiu 
užrašu „Sekso reikmenys". 

Vieną sekmadienį, papieta
vus Vilniuje pagarsėjusioje 
„Ritos smuklėj" (kur nesant 
savininkės, reikėjo paprašyti, 
kad vietoj itališkų dainų no
rėtumėm pasiklausyti lietu
viškai smuklei tinkamos mu
zikos', su giminaičiais pa
traukėm žaviu keliuku pagal 
Nerį i netoliese esantį Euro
pos parką. Norėjom pasi
grožėti įvairių pasaulio kraštų 
skulptorių sukurtais ir ten pa
liktais meno kuriniais. Susto
jom aukštame skardyje pa
sidžiaugti reto grožio Neries 

vingiu. Iš automobilio vikriai 
iššokęs giminaitis greitai ap
sisukęs sugrįžo atgal ir liepė 
važiuoti tolyn. Be abejo, tai 
dar daugiau sužadino mūsų 
smalsumą. Ogi siaubų siaubas 
— ta nuostabi vieta, kaip ir 
daug kitų ypatingo grožio Lie
tuvos kampelių, paversta di
džiausiu šiukšlynu! Gaila, bet 
plastikiniai buteliai ir kiti 
plastikinės masės įpakavimai 
taipogi liūliuoja netoli Vil
niaus esančiuose „žaliuose" 
ežeruose, kyšo iš Varėnos miš
kuose išvartytų baltųjų sa
manų patalo ir iš pakelėse au
gančių žolynų. Giminės gar
siai samprotauja, kad Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus, būdamas gamtos 
saugotojas ir taršos valytojas, 
netrukus įsakys (ypač televizi
jai, perduodant sportą), išeiti į 
atvirą kovą prieš Lietuvos 
apsišiukšlinimą. 

CLASSIFiED GUIDE 
įVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Su kun. Vytautu Pikturna, išvykstančiu į Putnam, CT, aerodrome atsisveikinti susirinko būrys Palm Beach, 
Nuotr. Jono Garloa FL, apylinkės lietuvių. 

KUN. V. PIKTURNĄ 
IŠLYDĖJOM l PUTNAMĄ 

1998 m. liepos 16 d., ketvir- West Palm Beach. Matyda-

Bet patį skaudžiausią smū
gį sudavė vizitas kaiman, į 
neseniai pusseserei, buvusiai 
Sibiro tremtinei, sugrąžintą 
tėviškę. Joje dar tebegyvena 
viena iš keturių ten buvusia
me kolchoze dirbusių šeimų. 
Šeimą sudaro motina, jos al
koholikas vyras ir keturi ma
žamečiai vaikai. Jauniausia, 
maždaug metų amžiaus, duk
rytė aiškiai turi negalią — al
koholio sindromą. Močiutė 
pristato savo namuose gamin
tą spiritą, o vyriausias — vie
nuolikmetis vaikaitis jį parda
vinėja. Ankstų sekmadienio 
rytą iš visų pusių tarytum 
skruzdėlės skruzdėlynan pasi
pylė aplinkinių gyvenviečių 
vyrai. Reikėjo jei ne tai die
nai, tai visai savaitei ap
sirūpinti tuomi, laikinai nuo
taiką pakeliančiu, eleksyru. 
Pagalvojau, kokia sunki turi 
būti kai kurių žmonių dalia, 
kad pati motina taip baisiai 
kenkia ne tik savo sūnui, bet 
ir vaikaičiams. 

Susidomėjau kiemo vidury 
stovinčiomis dviem statinėm 
su guminiu vamzdeliu ir pil-
stytuvu. Tai turbūt bus tasai 
„bravoras". „Teta", sako man 
pusseserės sūnus „tai nelega
liai iš pravažiuojančių trans
porto sunkvežimių ištrauktas 
degalas. Reikalui esant, juomi 
prisipildomi privatūs auto
mobiliai. Nereikia važiuoti į 
degalinę". Giminės išgyvena 
tam tikrą dilemą: tylėti ar ri
zikuoti ir pranešti policijai. 
Bijo keršto, bijo išlikusių tė
viškės pastatų padegimo. 

Krašte taip pat netvarka su 
dideliu skaičiumi vaikų, kurie 
nelanko mokyklų. Dar neiš
dirbtas planas, kaip juos pa
siekti ir iš gatvių, ypač kaimų, 
kur nėra telefono ir gero susi
siekimo, surinkti. 

Panevėžyje, mergaičių ama
tų mokyklos bendrabutyje, te
ko kalbėtis su dešimties naš
laičių globėja. Jos Čia vasaros 
metu laikinai prisiglaudusios, 
mėgina susirasti kokioj siu
vykloj darbą ir pastogę. Sulau
kę 18 metų, internatų globoti-

tadienį, būrys pietų Floridos 
lietuvių susirinko West Palm 
Beach aerouoste atsisveikinti 
su mylimu ir gerbiamu savo 
klebonu, kunigu Vytautu Pik
turna, kuris, pablogėjus svei
katai, išvyko gyventi į Putna-
mą, Conn. 

Kun. Pikturna prieš pusant
rų metų pradėjo nesveikuoti, 
gydytojai nustatė, jog reikia 
daryti operaciją. Po operacijos 
kun. Pikturna kurį laiką jau
tėsi geriau, vėl laikė šv. Mi
šias. Tačiau liga pasikartojo ir 
reikėjo kitos operacijos, o po 
kurio laiko ir trečios. Po pas
kutinės operacijos šį pavasarį 
kun. Pikturna porą mėnesių 
išbuvo rehabilitacijos centre 

niai išleidžiami į gyvenimą. 
Tai asocialių šeimų, šiuo atve
ju alkoholikų tėvų vaikai, ku
riais jie nesugebėjo ir nesuge
ba rūpintis. Internate, bet ne 
šeimoj ir ne bendro lavinimosi 
mokykloje, išauginti ir iš
mokslinti jaunuoliai dažnai 

mas, kad nepaisant fizinės te
rapijos sveikata negerėja, nu
tarė keltis į Putnamą, Conn. 

Kun. Pikturna į Palm Beach 
apylinkę atvyko 1981 m. sau
sio mėn. ir tuoj visa širdimi 
įsijungė į lietuvių gyvenimą. 
Jis tuoj pradėjo lietuviams au
koti šv. Mišias St. Paul of the 
Cross bažnyčios koplyčioje, 
Singer Island, FL. Kun. Pik
turna tris sekmadienius laikė 
šv. Mišias Palm Beach ir Mar
tin vietovių lietuviams, o ant
rą mėnesio sekmadienį auko
davo šv. Mišias Pampano 
Beach arba Miami lietuviams. 

Jau prieš atvykstant, kun. 
Pikturna buvo žinomas kaip 
labai geras pamokslininkas, 
išbuvęs Brooklyne, Angelų 
Karalienės parapijoje 32 me
tus. Kun. Pikturna buvo ir 
laikraščio „Amerika", vėliau 
„Darbininkas" laikraščio ben
dradarbis, 3-jų tomų pamoks
lų knygų „Šviesa ir gyveni
mas" ir knygos apie šv. Mi
šias „Amžinoji aukV autorius. 
Be to, kun. Pikturna į garso be gerų ir „normalių" ben

draamžių, išauga savotiški — juostą įkalbėdavo pamokslus, 
nerūpestingi, nepatikimi ir juostą oro paštu siųsdavo į 

Europos skulptūrų parkas Lietuvoje 
Nevs Yorko naujausia skulptūra 

JAV skulptores kristinos Baggt iš 
Nuotr. V. Kapočiaus 

viendieniai. Nors visus suge
bančius internatai stengiasi 
išmokyti amato, bet įų auklė
tiniai be patirties ir su tam 
tikru praeities bagažu sun
kiai, jei iš viso, suranda 
darbą. Gausu savižudy Dių, va
gysčių ir kitų nelaimių. 

Tačiau ne vien liūdesį ir 
blogį mačiau tėvynėj. Šią va
sarą, kaip ir anksčiau, dvasią 
kėlė ir šildė susitikimai su 
APPLE kursų dalyviais. Tai, 
be abejo, geriausi iš geriausių 
Lietuvos mokytojų, kurie nori 
profesiškai augti ir tobulėti. 
Puikūs vietiniai kursų orga
nizatoriai ir organizatorės, pa
sigėrėtinai paruoštos visos su
tiktos anglų kalbos mokytojos 
ir vertėjos. Jaunimas ir maži 
8-11 metų vaikai — berniukai 
ir mergaitės — laukdavo 
amerikiečių svečių išeinant iš 
mokyklų pastatų, kad galėtų 
pasipraktikuoti anglų kalbą. 

Vilniuje, Šv. Kazimiero baž
nyčioje, tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių, būna vargonų ir stygi
nių instrumentų koncertai. Ta 
proga geriausi Lietuvos muzi
kai atlieka Bacho, Beethoveno 
ir kitų žymiausių pasaulyje 
kompozitorių kūrinius. Visa 
tai muzikos mėgėjui prieina
ma veltui. Pažaislio vienuoly
no festivaliai ir koncertai va
saros metu vyksta įvairiose 
miestų, miestelių ir kaimų 
bažnyčiose. Jų pasiklausyti at
vyksta ne tik muzikiniai vie
netai, bet paprasčiausi kaimo 
žmonės. 

Skrendant atgal į Ameriką, 
teko keliauti su dviem jau
nais, labai inteligentiškais 
Lietuvos oro linijų pilotais. 
Pagalvojau, jei visas jaunims 
būtų toks Šviesus, blaivus ir 
išsilavinęs, tai mūsų tėvynės 
skrydis ateitin būtų labai tie
sus ir greitas. 

Ritonė Rudaitienė 

Vatikaną ir jo pamokslai tre
jus metus būdavo perduodami 
į Lietuvą per Vatikano lietu
vių radijo programą. 

Kun. Pikturna 17 metų pa
tarnaudavo lietuviams nuošir
džiai ir dvasiniuose reikaluo
se, ar tai būtų Motinos dienos 
minėjimas, ar per Vėlines mi
rusių artimųjų prisiminimas, 
ar rekolekcijos. Kun. Pikturna 
buvo ir Palm Beach Lietuvos 
Vyčių kapelionas, veiklus JAV 
LB Palm Beach apylinkės ir 
BALFo organizacijų narys. Jis 
aktyviai dalyvaudavo visuose 
lietuvių suėjimuose, susirin
kimuose, minėjimuose, geguži
nėse, kai pietų Floridos lietu
viai Lietuvai kovojant už ne
priklausomybės atstatymą 
skambino ir rašė JAV kongre
so nariams, dalyvavo de
monstracijose prieš sovietus. 
Organizacijoms turint sunku
mų sudaryti valdybas, kun. 
Pikturna buvo tas, kuris as
meniškai ragindavo kandida
tus nepamiršti pareigos dirbti 
visuomeninį darbą. Lietuviš
kam gyvenimui kun. Pikturna 
buvo didžiulis ramstis. 

Tad liepos 16 d. West Palm 
Beach aerouoste susirinku
siems lietuviams buvo neleng
va atsisveikinti su išvykstan
čiu iš mūsų tarpo kun. Piktur
na. LB Palm Beach apylinkės 
vicepirm. Marius Sodonis pa
linkėjo kun. Pikturnai laimin
gos kelionės, prašė nepamiršti 
savo „avelių" ir. esant galimy
bei, vėl sugrįžti. Lietuvos 
Dukterų vardu atsisveikino 
Dalia Augūniene. Kun. Pik
turnai nuo visų lietuvių buvo 
įteikta dovanėlė. Susirinkę 
prašė kun. Pikturną rašyti sa
vo turtingo įvairiais pergyve
nimais gyvenimo atsiminimus 
ir pažadėjo, važiuodami pro 
Putnamą aplankyti savo ger
biamą kleboną kun. Pikturną. 
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ATOSTOGAS 
PRALEISTI LIETUVOJE 

» 
Dabartiniais laikais lietu

viai pasklidę po įvairias pa
saulio šalis. Tai, daugumoje, 
studentai, sportininkai, meni
ninkai. Bet vasara, jei ne vi
sus, tai daugumą atvilioja į Lie
tuvą, joje paatostogauti, pa
ilsėti, arba tik pasisvečiuoti. 

Lietuvoje atostogas praleis
ti, iš JAV atvyko ir du mu
ziką studijuojantys pianistai: 
Andrius Žlabys ir Ieva Joku-
bavičiūtė. Jie vienmečiai — 21 
metų. Abu fortepijono muzi
kos paslaptis ir jos kerus stu
dijuoja žinomame Curtis mu
zikos institute Philadelphijoje, 
PA. Jie, į tėviškę sugrįžę ir 
poilsiaudami su jų išsiilgu
siais tėvynainiais, pasidalina 
savo atliktais darbais, pasi
džiaugia pasiektais laimėji
mais, padovanoja brandžius 
koncertus. 

Jau trečia vasara, kai vasa
ros atostogas Lietuvoje pra
leidžia pianistas Andrius Žla
bys. Kiekvieną kartą, kai tik 
A. Žlabys į Lietuvą atvyksta, 
Muzikos rėmimo fondas, ciklo 
„Sugrįžimai'', suruošia jo kon
certą. A. Žlabio koncertas įvy
ko Menininkų rūmuose, Vil
niuje. Klausytojai išgirdo F. 
Liszt, J.S. Bach, L van Bee-
thoven ir J. Brahms kūrinius. 
Po koncerto spaudoje pasirodė 
gan palankūs muzikos kri
tikų pastebėjimai. A. Žlabys 
sugebėjęs interpretuoti klasi
kinę muzikinę mintį ir išlaiky
ti betarpišką įvairiapusį ryšį 
su atliekamu veikalu. Jis esąs 
intelektualus atlikėjas, išma
nantis profesines paslaptis, 
subtilus menininkas, sugeban
tis klausytojui atskleisti epo
chos specifiką ir perteikti vie
no ar kito kompozitoriaus 
kūrybos esmę. 

Muzikologas E.Gedgaudas 
išsitaręs, jog A. Žlabio intra-
vertiška natūra vedantįjį į ne
nutrūkstantį kūrybinį procesą 
su visais jo labirintais, ša
likelėmis ir savotiška nežinia. 

Pianistė Ieva Jokubaviciūtė 
yra baigusi M. K. Čiurlionio 
muzikos gimnaziją, tarptauti
nių konkursų: Balio Dvariono, 
„Virtuosi per musica di piano 
forte" Čekijoje, ir P. Juodi-
šiaus kamerinių ansamblių 
laureatė, Kiel tarptautinio fes
tivalio diplomantė. Yra grojusi 
su Liet :vos valstybiniu simfo
niniu orkestru (dirigentas G. 
Rinkevičius). Ievos rečitalis 
įvyko Menininkų rūmuose. 
Muzikos kritikai rašė, kad 
Ieva per pastaruosius pora 
metų praleistų Curtis muzikos 
institute, labiau subrendusi, 
lengvai pasiduodanti įvai
riems stiliams, aiškiai ap
čiuopianti formą, lektūrą, žai
džianti detalėmis, nuoširdžiai 
muzikuojanti. 

Ieva mėgstanti kalbas. Šalia 
privalomų dalykų muzikos in
stitute, tęsianti Lietuvoje pra
dėtą vokiečių kalbą. Nuo 
naujų mokslo metų pradžios 
pradėsianti studijuoti prancū
zų ir italų kalbą. 

Ievos atostogos Lietuvoje 

Neringos rotoraae. Sciiadicmais nuo 9 
v.v. groja A.Barniikio kapela. Galite 
linksmai praleisti laika, pašokti, susipažinti, 
susitikti su draugais ir pažįstamais. 
pasivaisinti lietuviškais valgiais ir gėrimais. 
Kviečiame apsilankyti Neringa, 2632 W. 
71St..Chicago,tel.77W7ft-902*. 

Reikalingos 
moterys 

valymo darbams. 
Tel. 708-423-9162. 

32 m. moteris ieško darbo 
prie vaikų arba ligonių. 

Gali gyventi kartu. 
Tel. 773-890-4965. 

Ieškome protingo, tvarkingo vyro 
dirbti baldų krautuvėje, prižiūrėti 
tvarką, švarą, pakavimą ir dirbti kt. 
įvairius darbus. Turi turėti „Soc. 
Sec." ir suprasti angliškai. Skambinti 
Anelei, teL 312-850-0595. 

VVanted laborers 
full time 

for construction Co. 
Tel. 630-595-9900. 

Reikalingi 
mūrininkai 

Tel. 773-471-4937 

buvo neilgos, vos vienas nu.-
nuo. Turėdama kitus įsi
pareigojimus, atlikusi koncer
tą ir palikusi prisiminimus 

apie savo „sutvirtėjusį braižą 
ir individualią laikyseną", iš
skubėjo atgal į JAV. 

P. Palys 

Lietuvos Muzikos akademijos antrakurse Lina Lekešiute š.m. laU: <!/i<; 
29 d Vilniaus rotušėje surengtame vakare, skirtame dainininkes Giedrės 

Kaukaites pedagoginio darbo dvideSimtmečiui Nuotr. Eltos 

Dainininke Gintare Skeryte ir pianiste Rūta M: 
certavo M.K. Čiurlionio Muzikos rėmimo to. 
Rašytojų klube. Vilniuje 

elaitytė liepos 9 d kon-
do vakare, vykusiame 

Nuotr. El tos 

Džiazo muzikantas i* Vokietijos Klaus Kugel grojo šv. Ignato bažnyčioje 
.Šv Kristupo vasaros muzika '98" festivalyje Vilniuje liepos 17 d. 

Nuotr. Eltos 



„VORKUTOS MIRTIES 
LAGERIŲ" AUTORIUS 
ALGIRDAS ŠERĖNAS 

du Šerėnu, kuris Komijoje 
plačiai žinomas dėl darbo 

basą žingsniuojantį dulkėtu d. (bent taip užrašyta byloje), 
keliu už nugaros sunertomis turėdamas vos 40 metų. Apie 
rankomis. Iš paskos ėjo visa tėvo mirtį žmona ir vaikai 
baudėjų komanda su atstaty- sužinojo iš kitų kalinių, kurie 
tais pistoletais..." rašė savo at- susisiekė su savo šeimomis, 
siminimuoee Algirdas. Tėvą Algirdas Šerėnas manė, kad 
pasodino mašinoje tarp karei- tėvas buvo nužudytas, jis ne
viu, o namuose pradėjo daryti tikėjo, kad jaunas stiprus vy-

Zemės ūkio vadovaujančiuose kratą. Vaikai, dešimtmetis Al- ras negalėjo nei dviejų metų 
organuose, negalėjo, keršto ob- girdas ir trylikos metų Gra- iškęsti lagerio režimo, 
jektu pasirinko atskirai gyve- žiną, iš baimės ir nevilties Po kurio laiko vaikai pra-
nusį Syktivkare sūnų. Pernai verkė ir meldėsi. Viską iš- dėjo lankyti rusišką mokyklą, 
vasarą trys vyrai, įsiveržę į vertę, enkavedistai liepė pa- Iš tremtinių vaikų buvo sie-
sūnaųs butą, jį žiauriai siimti drabužių, batus, maisto kiama išauginti sovietinio re-
sumušė ir išmetė iš penkto savaitei. Vaikai, pasitiesę stal- žimo patriotus. Lietuvė moky-
namo aukšto. Stebuklo dėka, tiesę, drebėdami rišo į ją, kas toja Eidintienė po sunkios 
Petras liko gyvas, bet daugelį papuolė. Susirišo du ryšulius, darbo dienos kirtavietėje mo-
dienų gulėjo be sąmonės, buvo pasiėmė lašinių paltį ir duo- kė lietuviukus lietuvių kalbos 
paralyžuotas. Maskvoje buvo nos kepalą. Kareiviai ryšulius ir literatūros. Sužinojęs apie 
atlikta sudėtingiausia, dešim- ir vaikus sukrovė į mašiną ir tai, iš rajono atvažiavęs ko-
tį valandų trukusi operacija: sunkvežimis pajudėjo Telšių mendantas pagrasino mokyto-
paėmus dalį ligonio šlaunį- link, pakeliui rinkdamas kitus jai dvidešimčia metų griežto 
kaulio buvo protezuoti stubu- nelaiminguosius... Telšių pre- režimo lagerio. Pamokos nu-
ro slanksteliai. Džiaugėsi, kad kių stotyje visus sugrūdo į gy- trūko... 
dabar sūnus ligoninėje vėl mo- vulinį vagoną. Kartu važiavo Karo metu mokykloje vos ne 
kosi vaikščioti, tiesa, kol kas ir Atkočiūnai iš Upynos. At- pagrindine disciplina buvo ka-
stumdamas specialų vežimėlį, kočiūnienė vis skundėsi, kad rinės parengties pamokos: 

Šie praėję dešimt sunkių Atkočiūno sūnus komunistas šaudymas, bėgimas, šliaužr-
mėnesių, matyt, palaužė ir nepadėjo pastangų tėvams iš- mas ir t.t. Nepažangumas čia 
tėvo nepailstančią širdį. Šian- gelbėti. buvo traktuojamas, kaip boi-

dien, štai Algirdo Šerėno jau Rytą traukinys pajudėjo Vii- kotas, patriotizmo stygius. Šis 
nebėra, nors jis buvo kupinas niaus link. Naujojoje Vilnioje mokslas vaikams, neturin-
norų ir planų dar daug nu- birželio 18 d. rytą iš vagono tiems kuo tinkamai apsirengti 
veikti Lietuvai, surinkti žinias išvedė tėvą, jo vaikai daugiau nei apsiauti, buvo dar viena 
apie nebegrįžusius iš amžinų niekada nebepamatė. Verkda- kankinimų rūšis, tuo labiau, 
sniegynų krašto, apie komu- mi šiaip taip vagone užmigo, kad tremtinių vaikai buvo lai-
nizmo nusikaltimus žmonijai. Ir štai per miegus išgirdo komi Jašistais". Karinis vado-
Jis staiga mirė Rietave, kur brangų balsą: „Aleli, Gražina, vas N. Kostyliovas tyčiojosi ir 
buvo nuvažiavęs aplankyti jus čia?" Apsikabinusi vaikus visokiais būdais kankino Al
savo namų, iš kurių 1941 m. bučiavo mama. Išgirdusi apie girdą, dvylikametį, išbadėjusi, 
birželyje, turėdamas vos 10 trėmimus, Leonora Šerėnienė vos pavelkantį kojas berniuką, 
metų, enkavedistų buvo iš- skubėjo į Liolius. Baiminosi, Nekentė jo už tai, kad jis lie-
plėštas. > kad ir jos šeima gali būti tuvis, kad Kostyliovui 1941 m. 

Algirdas Šerėnas gimė 1930 išvežta Sibiran. Jau Rietave teko trauktis iš Lietuvos... 
m. Rietavo valsčiuje, Liolių sužinojo, kad vyro su vaikais . Karas baigėsi. Tremtiniai 
kaime mokytojo šeimoje. Jo nebėra. Parbėgusi namo, rado tikėjosi dabar sugrįžti Tėvy-
tėvo Jono Šerėno šaknys Vilni- viską išgrobtą, juose šeimi- nėn. Atrodė, kad Lietuva jų 
jqje — Ignalinos rajono Antalks- ninkavo svetimi. Nubėgusi į laukia. Tiesos apie padėtį Lie-
nės kaime, o mamos Leonoros valsčių, prašėsi leidimo prisi- tuvoje niekas nežinojo. Lietu-

LAIŠKAIIR NUOMONĖS DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis 

Algirdas Šerėnas 
š.m. gegužės 2 d. Vilniuje. 

Šių metų gegužės 3 d. Lie
tuva neteko vieno savo sūnų, 
labai mylėjusio tėvynę, savo 
gyvenimą pašventusio jos 
vaikų kančioms sovietų gula
guose ir tolimoje šiaurėje 
išaiškinti bei aprašyti. Mirė iš 
Komijos atvažiavęs atostogų, 
tremtinys ir politinis kalinys 
Algirdas Šerėnas, norėjęs ap
lankyti savo gimtinę Žemai
tijoje. 

Balandžio pabaigoje Algir
das Šerėnas su žmona ir Lie
tuvoje gyvenančiu pusbroliu 
Jonu Šerėnu, kurį labai my
lėjo ir vadino broliu, svečia
vosi pas mus. Gėrėme arbatą, 
šnekėjomės apie Komijoje 
kentėjusius lietuvius, apie 
bendrus pažįstamus. Algirdas 
papasakojo apie buv. Telšių 
apskrities Luokės pradžios 
mokyklos vedėjo J. Mikalaus
ko šeimos, su kuria kartu iš 
Telšių geležinkelio stoties ne- — Aukštaitijoje, Vindeikiuose jungti prie šeimos. Aišku, jai voje gyvenantieji negalėjo tei 
lemtąją 1941 metų birželio 14 netoli Musninkų. Jonas Sere- tas buvo leista... sybės parašyti. 1946 metais 
d. buvo išvežti į amžino įšalo nas Lietuvos patriotas. Baigęs I* Naujosios Vilnios ešalonai tremtiniai pradėjo bėgti na-
žemę, skaudų likimą. Prisi- gimnaziją, lenkų okupuotoje pasuko Rusįjos pusėn. Pro mo... Išsiruošė ir Šerėnų šei-
minėme mokytojo Juliaus Lietuvos dalyje mokė lietu- vagonų langelius šmėkšteli ma, tačiau pasisekė nuva-
Miknevieiaus kančias ir žūtį viukus lietuvių kalbos. Už tai Lyda, Molodečnas, Minskas, žiuoti tik iki Kotlaso. Iš ten 
lageryje, apie mūsų gerų lenkų valdžios buvo pasodin- Vitebskas... ir taip daugelį pa- pabėgėlius grąžino atgal. Po 
draugų Atkočiūnų iš Luokės tas į kalėjimą. Vėliau išėjęs rų... Karas... Jis įžiebė trem- dviejų savaičių bėgti sumanė 

laisvėn, išvažiavęs Lietuvon, tiniams vilties kibirkštėlę, kad vienas Algirdas, jam jau buvo 
baigė mokytojų seminarįją ir gnl kas nors juos išgelbės, šešiolika. Vargais negalais, 
buvo paskirtas Žemaitijon, traukinys sustos... Deja, trau- slėpdamasis, važiuodamas va-
Dirbdamas Liolių pradžios kinio ratai vis skuba tolyn.' gonų gultų pasuolėse, badau-
mokyklos vedėju, žemaičių Pagaliau Kotlaso stotis. Išlai- damas pasiekė Vilnių. Vos 
vaikus mokė ne tik skaityti, pine visus sugrūda į dviejų paėjo, nevalgęs aštuonias die-
rašyti bei kitų mokslų, bet 
ugdė juose meilę Tėvynei, pa
triotiškumą. Buvo tautinin
kas, jaunalietuvis, skautas, 
šaulys. Visi apylinkėje moky
toją gerbė. Lietuvos mokytojai 
nenulenkę sovietiniams oku 

valsčiaus Upynos bažnytkai 
mio, Komijoje likimą, apie 
Gelgutus, dabar Amerikoje gy
venantį Joną Vareiką, su ku
riuo Algirdas Šerėnas kartu 
kalėjo vienoje kameroje. Pa
pasakojo, kad K. Atkočiūnas, 
buv. Luokės bei Žarėnų polici
jos nuovados viršininku, buvo 
lageryje Rešiotuose sušau
dytas, nors jo sūnus E. At
kočiūnas buvo žymus komu
nistų veikėjas Telšiuose. Ka-

didelių baržų, stovėjusių Vy- nas, kai pasibeldė į motinos 
čegdos upės žiotyse, triumus, brolio, dailininko Vytauto Jur-
Tremtinių niekas nemaitina, kūno duris, 
paskubom pasiimtos maisto Padedant Romanui žeben-
atsargos senka. kai, Algirdas įstojo mokytis 

Pagaliau tremtinius nu- Klaipėdos jūreivystės mokyk-
plukdė į taigoje, miško kirta- lon. Pasirinkta buvo neprotin-

atpažino savo nelaimės drau
gus. 

Algirdas Šerėnas pasakojo 
apie savo išgyvenimus ir rū
pesčius dėl sūnaus Petro 
sužeidimo. Jis manė, kad kai 
kam Rusijoje nepatinka jo 
veikla „Memoriale", tyrinė
jimai archyvuose, duomenų 
paskelbimas apie lietuvių ir 
kitų tautų kančias sovieti
niuose lageriuose ir kalėji
muose. Tačiau, kadangi tiesio
giai susidoroti su pačiu Algir-

zys Gelgutas taip pat žuvo pantams galvos, labai nepati- vietėje, įrengtą lagerį, ap- gai. Po kurio laiko dėl blogų 
lageryje 1946 metais. Žiūrė- ko jiems, todėl juos pirmuo- tvertą aklina 3,5 m aukščio anketinių duomenų iš mokyk-
jome senas Luokiškių nuo- sius ir pasmerkė pražūčiai tvora. Teritorijoje du dideli ba- los pašalino. 1947 m. pavyko 
traukas, jose Algirdas tolimoje šiaurėje ar Vidurinės rakai, suskirstyti į aptvarus. įstoti į Gruzdžių veterinarijos 

Azijos rūdynuose. Kiekvieno aptvaro kampe ap- technikumą. Besimokant pa-
1941 m. birželio 14 d. naktį gyvendino po šeimą, padarė skutiniame kurse, 1949 m. ru-

enkavedistai apsupo Šerėnų šiokius tokius gultus. Patalpą denį Algirdą suėmė, už pa-
sodybą. Leonora Šerėnienė šildė apskrita ketaus krosnelė bėgimą iš tremties grėsė 10 
buvo išvažiavusi tėviškėn ap- — „buržuika". Prasidėjo kator- metų lagerio. Metus buvo ka-
lankyti artimųjų. Mokytojas, ginio darbo, šalčio ir bado-die- linamas Plungės, Klaipėdos, 
pamatęs kareivius, suprato, nos... „Nustojome augę, mūsų Vilniaus Lukiškių kalėjimuo-
kad atėjo jo suimti ir bandė plikai nukirptos galvos matą- sė. Po to per Vologdos ir Syk-
pabėgti, iššokdamas pro antro ravo ant plonų kaklų ir buvo tyvkaro etapinius kalėjimus 
aukšto langą. Tačiau kareiviai labai panašios į svogūnus su buvo nuvežtas atgal tremtin 
jį pastebėjo, pradėjo šaudyti ir akimis. Palengva darėmės pas motiną. Nuo lagerio iš-
vytis. Reikėjo pasiduoti. „Kaip jaunais seneliukais... Kartą gelbėjo tik tai, kad pabėgimo 
dabar matau tėvą baltais man stebuklingu būdu pavyko metu buvo dar nepilnametis, 
marškiniais, pilkom kelnėm, užmušti seną vanagą sužeistu Algirdas labai norėjo moky-

sparnu. Ir dar prisimenu tis, bet „liaudies priešo" žymė 
melsvą su salsvu prieskoniu dar ilgai jį skyrė nuo kitų: 
vanagieną. Žmonės mirdavo iš „Būdamas vaikas, stalinis-
bado be ypatingų kančių, ta- tams aš buvau tik mažai pavo-
čiau merdėdavo labai ilgai...", jingas vilkiūkštis, o ūgtelėjęs 
rašė A. Šerėnas. tapau vilku, kurį būtina už-

Tėvas Jonas Šerėnas buvo pjudyti. Visų priešų pykčiui 
nuteistas 10 metų lagerių už stangiausi tęsti mokslus", 
tai, kad priklausė lietuvis- Tremtyje, išsiprašęs komen-
koms organizacijoms — buvo danto leidimą mokytis, norėjo 
„tėvynės" išdavikas. Kaip ma- i»toti į Uchtinsko kalnakasy-
tome iš Vilniuje, buv. KGB bos technikumo geologijos sky-
rūmų archyvuose išlikusios rių, bet jo nepriėmė, nes buvo 
Jono Šerėno bylos Nr. 2755, »« JSpeckontingento" netiko ir 
pradėtos 1942 m. balandžio 1 geležinkelio technikumui, kur 
d., tardytojai teismui buvo pa- buvo nunešęs pareiškimą, 
siūlę už priklausymą tautinin- «Jums negalima važinėtis po 
karna, Šiaulių sąjungai Joną šalį", buvo atsakymas. Galų 
Šerėną nubausti aukščiausia gale pavyko įstoti į Žemės 
bausme — sušaudyti. 1942 m. ūkio technikumo veterinarijos 
rugsėjo 12 d. NKVD ypatingas skyriaus trečiąjį kursą. 1952 
pasitarimas Joną Šerėną nu- metais technikumą baigė ir 
teisė kalėti. Po teismo J. Še- buvo paskirtas aptarnauti 

Algirdas k r o n a s ' k a . n j ^ su pusbroliu Jonu S r e n u Ignalinon r prie r ė n a s i šgyveno VOS 5 mė- Šiaurėje labai didelį ir labai 
Ravosonf>liunamuiWft04 26) nesius, mirė 1943 m. vasario 7 skurdų koluaų. (B.d.) 

KUR LIETUVA 
„PRAŠOVĖ''? 

Atstačius nepriklausomybę, 
Lietuvos žmonės, pilni 
džiaugsmo, padarė ir didelių 
klaidų. Išrinkę į Seimą buvu
sius komunistus, suteikė 
jiems galią tvarkyti viso kraš
to reikalus. Tie gi, vadovauda
miesi „tarybine" logika, pir
miausia rūpinosi ne tuo, kas 
būtina ir reikalinga kraštui, 
bet kas naudinga jiems pa
tiems. Plačiu mastu prasidėjo 
turto „prichvatizacija". Ir taip 
buvę komunistai bei jų šimpa-
tikai sugebėjo be savo kapi
talų „įsigyti" milžiniškas nuo
savybes. Apie kai kurių nuosa
vybių įsigijimą žinau iš pir
mųjų šaltinių. O ką darė opo
zicija Seime? Tylėjo, nes buvo 
mažuma, o kraštas buvo nu
teiktas prieš ją, ypač jos va
dovą V. Landsbergį. 

Tokioj „saugioj" atmosferoj 
sukčiai nesitenkino nejudamo 
turto grobimu, bet atkreipė 
akis ir į bankus. Tai labai sėk
minga grobimo operacija, nes 
ji nebuvo valdžios ne tik ne
pasmerkta, bet ir nebuvo tei
sinės bazės kovai su ja. 

Kokiu neįsivaizduojamu Lie
tuvos mastu vyko bankinės 
vagystės — jau buvo rašyta 
mūsų spaudoj. Bet kas keis
čiausia, kad LDDP vyriausybė 
ne tik nepersekiojo sukčių, bet 
atėjo jiems į pagalbą: sukčių 
išvogtus žmonių indėlius val
džia nutarė „kompensuoti" — 
padorių žmonių santaupomis! 
Tuolaikis Seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo buvo mokesčių 
mokėtojai įpareigoti... apmo
kėti vagių padarytas skolas. 
Naujasis Seimas, vykdydamas 
tą nutarimą, nustatė, kokia 
tvarka bus tai padaryta. Bus 
tam panaudoti ir už telefono 
monopolį gauti pinigai. 

Mums, išeiviams, gyvenan
tiems šiame krašte ir galvo-
jantiems pagal „buržuazinę" 
logiką, tiesiog netelpa gajvoj 
toks atsiskaitymo būdas: kaip 
galima versti padorius mokes
čių mokėtojus atlyginti vagių 
skolas? Argi nereikėtų ieškoti 
kaltininkų ir konfiskuoti jų 
turimą turtą skoloms apmo
kėti? 

Ryšium su tuo „Lietuvos ai
das" (1998 Nr. 104) rašo: Jr 
ne prokurorų kaltė, kad tokio 
tipo bylos sunkiai įkandamos, 
kad prokuratūros rankos dar 
per trumpos ir negali prigrieb
ti tų, kurie žarstė, švaistė ir 
vogė milijonus". 

Ir toliau rašo: „Pasirodo, 
trūksta įstatymų. Mat, di
džiausios aferos bankuose bu
vo padarytos 1992-1994 m., 
kai bankų veikla nebuvo visiš
kai reglamentuota. Baudžia
mojo kodekso straipsniai, pa
gal kuriuos bankininkus ir 
paskolų davėjus būtų galima 
sodinti kaip nusikaltėlius, at
sirado tik 1995 ar net 1996 
metais. O atgaline data įstaty
mo nepritaikysi". 

Anot „LA.", bankinių sukčių 
dėlei, nukentėjo kas trečias 
žmogus Lietuvoje. Laikraštis 
labai pesimistiškai sako apie 
finansinę ateitį: „Tai jau pra
eities etapas. Be to, nebuvo ir 
nėra ir jau, ko gera, neatsiras 
įstatymų buvusiems aferis
tams nubausti". Taigi, mūsų 
sena patarlė čia labai tinka: 
„Kaltė yra, kaltininko nėra". 

Rusijos komunistai garsėjo 
kaip planų kūrėjai: „piatilet-
kos" buvo jų „progresyvaus 
planavimo" šūkis. Galima spė

ti, kad ir Lietuvos komunistai, 
išmokyti savo auklėtojų, turė
jo savo „piatiletką": ką daryti 
nepriklausomoj valstybėj ir 
kaip užsitikrinti sau patogią 
ateitį. 

Labai keista, kad to laiko 
prezidentas tomis aferomis 
„nesidomėjo", nes, kaip jis sa
ko, tai nebuvo jo kompetenci
joje. O kodėl dabartinis prezi
dentas pareikalavo apyskai
tos, kiek kainavo jo reziden
cijos remontas, nes jam pasi
rodė — išpūstos kainos. Ar tai 
ne jo „kompetencija"? 

Labai gaila, kad jau dabar 
daug praeities nemalonių įvy
kių norima „užglostyti". Ar at
eities istorikai šitą Lietuvos 
didžiųjų vagysčių laikotarpį 
norės nešališkai pristatyti 
ateities kartoms? Bet ar atsi
ras jiems drąsos nepasiduoti 
melo pagundai? Istorija me
luoti negali. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

ATSIŽVELKIME J 
LIETUVOS 

PREZIDENTĄ! 

Su Valdo Adamkaus išrin
kimu Lietuvos prezidentu pa
gyvėjo visas Lietuvos gyveni
mas, ypač kultūrinėje srityje. 
Tai yra labai teigiamas reiš
kinys! Žmonės pradeda atgau
ti valstybinį pasitikėjimą su 
nepriklausomos valstybės san
tvarka. 

Valdas Adamkus perėmė 
kraštą labai nesklandžioje pa
dėtyje — visur didžiausios 
problemos (politinės, ekonomi
nės ir socialinės). Jis yra visur 
kviečiamas ir niekur neatsisa
ko dalyvauti. Ir tas sudaro di
delį pavojų jo saugumui ir as
meniškos energijos išeikvoji
mui. 

Lietuvos Seimas turėtų rim
tai pagalvoti, ar Lietuvai ne
reikėtų išsirinkti viceprezi
dentą. Viceprezidentas galėtų 
nuimti daug bereikalingo dar
bo nuo darbštaus dabartinio 
prezidento ir, reikalui esant, 
galėtų perimti prezidento pa
reigas, tuomi išvengiant anar
chijos ar kitų nemalonumų. 

Visi mes suprantam, kad 
stipriausi mašinų varikliai pa
genda, o žmogaus energija 
taip pat yra ribota. 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

KREPŠINIS IR TEATRAS 

Lietuva kartu su išeivija 
išgyveno Lietuvos krepšininkų 
nesėkmę Atėnuose. Galvoja
ma, jog 1999 metais Lietuvos 
krepšininkai gali nepatekti į 
olimpinius žaidimus Australi
joje. Amerikos lietuviai daug 
prisidėjo prie krepšinio sporto 
suklestėjimo Lietuvoje po Pir
mojo pasaulinio karo. Išsilais
vinusi Lietuva gerai pasirodė 
olimpiadų žaidynėse, iškovo
dama trečias vietas krepši-
nyje. 

Tačiau reikia atminti, kad 
tai yra trečios premijos, o pa
saulyje Lietuvos teatras laimi 
ne bronzinius, bet sidabrinius 
ir auksinius medalius. Nuo 
„Amerikos pirtyje" spektaklio 
Lietuvos modernus teatras ėjo 
priekin ir priekin, net ir oku
pacijų laikais. Naujai inter
pretuodamas pasaulinius kla
sikus, Lietuvos teatras yra ge
rai žinomas visame pasaulyje. 
Jis nebuvo apleistas ir išeivi
joje. Amerikos lietuvių teatras 
pirmavo tarp svetimkalbių 
teatrų Amerikoje. Tad skai
čiuokime savo tikrus laimėji
mus ir jiems padėkime atei
tyje- Saulius Šimoliūnas 

Detroit, MI 

* Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų (KJP) laivas „Vėtra" 
atplaukė į Taliną, kur penkta
dienį rengiama Baltijosvalsty-
bių karinės jūrų eskadros 
BALTRON iškilminga inaugu
racija. Iškilmėse taip pat daly
vaus Latvijos laivai „Imantą" 
ir „Viešturis" bei Estijos minų 
laivai „Olev" ir „Sulev". Pir
mosios eskadros pratybos 
„Open Spirit 98" įvyks rugsėjį. 
Baltijos karinė jūrų eskadra 
yra nuolatinis trijų valstybių 
laivų junginys, kuric užduotis 
— demonstruoti bendrą Balti
jos valstybių gynybos valią. 

(BNS) 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
STASĖ SMILGIENĖ 

KULVIETYTĖ 
Minint mūsų mylimos Mamytės, Uošves ir Bobutės, kurios 

netekome 1997 m. rugpjūčio 28 d. mirties sukaktį, šv. Mišios 
už Jos sielą bus atnašaujamos š.m. rugpjūčio 30 d., 11 vai. 
ryto Coolock Court at Chapel Provena, Fox Knolls, 421 
N.Lake St., Aurora, IL 60506. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Stasę savo maldoje. 

Vyras Eugenijus Smilgys, sunūs Virgis ir Klaudijus 
su šeimomis. 

A.tA. 
ONYTEI BRIEDIENEI 

mirus, jos vyrą JUOZĄ, geriausią jaunystės draugą ir 
kaimyną, taip pat jo dukrą DALIĄ ir anūkus, giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Onutė ir Vincas Braziai ir jų vaikai: sūnus Rimantas su 
žmona Marija, sūnus Vidmantas ir dukra Rūta. 

numi 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

„ D r a u g o " r e d a k c i j a n u o 
š i r d ž i a i džiaugiasi šią savaitę 
sulaukusi naujos darbuotojos 
— Eglės Paulikienės. Linkime 
jai sėkmingo ir ilgo darbo lie-
luviškos spaudos baruose! 
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Dr. Vilija Kerelyte. žinoma chiro-
prakte, bet pastaruoju metu besi
reiškianti kaip estradine daininin
kė, atliks programą ..Draugo" me
tiniame pokylyje Martiniąue salėje 
rugsėjo 20 d. Bilietai gaunami 
„Draugo" administracijoje. Atvyki
te! 

T a u t o s š v e n t ė s i šk i lmin
g a s m i n ė j i m a s , ruošiamas 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės, vyks sekmadienį, rugsė
jo 6 d. Šaulių namuose, Čika
goje. Visi kviečiami ka r tu su 
šauliais švęsti šią svarbią lie
tuviams šventę. 

T e r e s ė K u č i e n ė , Lockport, 
IL, nuoširdi „Draugo" rėmėja, 
ir šiais metais suorganizavo 
10 asmenų stalą į „Draugo" 
pokylj. rengia'mą rugsėjo 20 d. 
Mart iniąue salėje. 

Beverly Shores visu kruopš
t u m u ruošiasi vasaros 
šventei , kur i prasidės 1 vai. 
p.p. Litiianicos parke. Be 
maisto gėrybių, šaltinio van
dens su mineralais ir vitami
nais pasiruoškit purvo vo
nioms parko ežerėlyje, teniso, 
krepšinio, tinklinio žaidy
nėms, vaikų, jaunimo, vyres
niųjų sportui. Sekmadieni, 12 
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje 
kun. Ant. Saulaitis. SJ, aukos 
šv. Mišias. 

Muz. Dar ius Pol ikai t i s , vie
nas Dainų šventės Lietuvoje 
dirigentų, Dainavos stovykla
vietėje, Michigane. vyksiančiose 

L ie tuvos Respub l ikos 
p rez . Va ldas A d a m k u s lan
kysis Čikagoje spalio 17-20 d. 
Lietuviškų organizacijų atsto
vai ir atstovės kviečiami daly
vauti tuo reikalu ruošiamame 
pasitarime rugsėjo 3 d., ket
virtadieni, 6:30 vai. vak.. 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str., Chicago. Kviečia Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulas ir Prez. Adamkaus 
rėmimo komitetas. 

L i e tuv i ško s k a u t a v i m o 
80 m e t u s u k a k t i e s šventę 
Čikagoje, Jaunimo centre, 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 3 
vai. p.p. ruošia Čikagos skau-
tininkių draugovė ir šventės 
rengimo komitetas. Progra
moje — akademija, gera pro
grama, vaišės ir skautiškas 
pabendravimas. Kviečiami vi
si skautai ir skautės, o taip 
pat ir lietuviškoji visuomenė. 
Informacijai tel.708-599-9298. 

MENO MOKYKLĖLĖ 
Dauguma tėvų rūpinasi, kad kejimo perteikti žinias, labai 

vaikai gautų puikų išsilavini- daug priklauso — ar pamėgs 
mą ne tik tiksliuose moksluo- mokinys dėstomą dalyką ar 
se, bet ir estetikoje. Muzika, liks abejingas. Žinodama šią 

Ateitininkų studiiu dienose. 

U 

dailė, judesio arba šokio me
nas — tai tik dalis meninio 
auklėjimo, padedanti jaunam 
žmogui tobulėti. Tuo tikslu ir 
kuriama meno mokyklėlė lie
tuviškai suprantantiems vai
kams (silpniau mokantiems ar 
visai nekalbantiems, dėstyto
jai paaiškins anglų kalba). 

Vaiko auklėjime, jo žinių, 
pasaulėjautos ugdyme, pirmo
ji vieta tenka motinai, sutei
kusiai gyvastį. Po motinos pa
ti didžiausia vieta vaiko, pa
auglio ar jaunuolio gyvenime, 
tenka mokytojui. Nuo jo pasi
rengimo mokytojo darbui, 
meilės savo profesijai ir mo-

ČIULBA, 
ČIULBUONĖfiiS 
„PAUKŠČIŲ ABĖCgLK;; 

penktadieni, rugsėjo 4 d. rodys 
vaizdajuoste ir pasidalins įspū
džiai? iš Tautinių šokių ir dainų 
šventes. Tikimasi visų ateiti
ninkų dalyvavimo. Kviečiami ir 
susidomėję svečiai. Dar neužsi
registravę Studijų dienose daly
vauti, prašomi apie savo dalyva
vimą pranešti Laurai Lapšytei. 
tel. 773-761-7173. 

Tai tik maža dalis naujausių kny
gučių vaikams — vyresniems ir vi
sai jauniems — gaunamų „Draugo" 
administracijoje. Kreipkitės telefo
nu, faksu, laišku į knygyno vedėją 
Violetą Karalienę, ji mielai patar
naus arba atvykite ir pasirinkite 
asmeniškai. 

L i e tuvos Kr ikšč ion iu de
m o k r a t u r ė m ė j u s a m b ū r i s 
kviečia visus praleisti sekma
dienio, rugsėjo 6 d., popietę 
malonioje Ateitininkų namų 
aplinkoje. Bus galima gardžiai 
papietauti, atsigaivinti, pasi
šnekučiuoti ir papolitikuoti 
pažįstamų tarpe. Bus ir 
laimėjimų. Pradžia 12 vai. 

„Sau lu tės" , Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
bus trečiadienį, rugsėjo 2 d., 
7 vai. v.v. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. konferencijų 
kambaryje. Narės prašomos 
dalyvauti. 

J ū s j i g i rdė jo te operoje 

neginčijamą tiesą, kuriamai 
meno mokyklėlei kviečiau dar
bui su vaikais patyrusius spe
cialistus, mylinčius ir gerbian
čius savo profesiją. 

Mokykloje dirbs aukštos kla
sės specialistai, turintys savo 
specialybėje magistro laipsnį, 
įgiję aukštojo mokslo diplomą 
Lietuvoje — Valstybinėje kon
servatorijoje (Meno akademi
joje) ar Dailės akademijoje. 
Šioje meno mokyklėlėje moks
leiviai turės dar vieną galimy
bę kalbėti lietuviškai. 

Veiks šie skyriai: 1. dainavi
mo; 2, choreografijos (bendras 
choreografinis parengimas: 
-baletas — klasikinis šokis, 
tautinio bei pramoginio šokio 
pagrindai': 3. daines <piešimo, 
kompozicijos pagrindai;; 4. 
akordeono (pradedantiesiems 
ir pažengusiems): 5. kanklių 
(pradedantiesiems ir pažen
gusiems); 6. gitaros (prade
dantiesiems ir paaugusiems1 . 

Kiekvienas mokinys gali 
lankyti tris skynus, bet ne 
mažiau kaip du. Gali būti ir 
išimdų. Skyriuje <ali būti ke
lios klasės, suskirstytos pagal 
amžių: 3,5-5 metų; 5-8 metų; 
8-12 metų; 13 ir vyresni. Jei 
atsirastų pageidaujančių vy
resniems, kaip 1> metų, gali 
būti sudaryta papildoma kla
se. Kiekviena klase kainuoja 
4 5 dol Priklausomai nuo 
vaikų skaičiaus iš vienos šei
mos bei pamokėlių yra lengva
tos mokesčiuose „ž mokslą. I 
mokestį už moks.4 įskaitoma 
mokestis už patalpų nuomą. 

Registracija ir platesnė in
formacija — sekmadieniais 
Lemonte, PLC 11:30 - 12:30 v. 
p.p. (rugpjūčio 30 ir rugsėjo 6 
d.). Ketvirtadienį, rugsėjo 10 
d. 6:30 v.v. kviečiamas pirma
sis susitikimas su mokyklėlės 
dėstytojais. 

Mokyklėlėje dirbs jau ganė
tinai pažįstami meno žmonės, 
spėję darbais įrodyti profesio
nalumą specialybėje. 

Dainavimo klasei vadovaus 
Dalia Gedvilienė. 1976 m. bai
gusi mokslus Kauno J. Gruo
džio Aukštesniojoje muzikos 
mokykloje ir 1981 m. Valsty
binėje konservatorijoje (dabar 
Meno akademija), pradėjo 

Pedagog in i s l i tuanis t i 
kos ins t i tu tas , ve ik iant i s 
Čikagoje, J a u n i m o cen t re , dirbti Marijampolės vaikų mu-
kviečia visus šįmet ar ir anks- zikos mokykloje. Dėstė muzi-
čiau baigusius aukštesnes li
tuanistines mokyklas jaunuo
lius ir jaunuoles tęsti lituanis
tines studijas. Naujieji mokslo 
metai prasidės tuoj po Darbo 
dienos šventės — šeštadienį, 
rugsėjo 12 d. Registracija 9 
vai. r. Po to — naujųjų stu
dentų „krikštynos", pabend
ravimas, susipažinimas su in-

kos teoriją, solfedžio, fortepio-
ną. Parengė vaikų chorus Re
spublikinėms Dainų šven
tėms. Už puikų darbą buvo su
teiktas vyr. mokytojos vardas. 
Atvykusi į JAV pradeda dirbti 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje dainavimo mokytoja, Či
kagos JC sukuria vaikų voka
linį ansamblį „Lakštutė", gie-

stituto reikalavimais, tvarka, da su sūnumi Karoliu ir dukra 
lektoriais ir aukštesnių kursų Agne bažnyčiose. Vaikų an-
studentais. Neturintieji gali- sambliukas pagyvino lietuvių 
mybių asmeniškai lankyti in- koncertinį gyvenimą. Dalyva-
stituto, gali naudotis neaki- vo su „Lietuvos vyčių" tauti-

Muz. Darius Polikaitis. ..Dai
navos" ansamblio vadovas, viena? 
buvusios Pasaulio lie'uvių dainų 
šventės dirigentų šią vasarą Vil
niuje 

„Marta" ir pooperiniame kon- vaizdinėmis studijomis. Infor- nių šokių grupe šv. Kalėdoms 
certe Jaunimo centre 1997 macijai kreiptis į PL instituto skirtame koncerte ' Čikagos 
metais bei operetėje „Čigonų direktorę Stasę Petersonienę Mokslo ir pramonės muzie-
baronas" 1998 metais, dėl kitų tel. 773-847-1693. juje. 

Puiki kanklininkė Daiva 
Kimtytė muzikos meno moky
tis pradėjo Mažeikių muzikos 
mokykloje. Po to sekė keleri 
mokslo metai Šiaulių Aukštes
niojoje muzikos mokykloje, 
kurią baigė 1987 m. ir iš karto 
įstojo į Vilniaus Muzikos aka
demijos kanklių klasę. Dar 
būdama studente, buvo pak
viesta į pagarsėjusį liaudies 
instrumentų ansamblį „Sutar
tinė" (vadovas — Pr. Tamošai
tis), su kuriuo apvažinėjo vos 
ne pusę pasaulio — Vokietiją, 
Prancūziją, Angliją, Norvegi
ją, Indiją ir t.t. 1992 m. baigu
si mokslus magistro laipsniu, 
pradeda dirbti Kaune grupėje 
„Ainiai" ir Kaišiadorių muzi
kos mokykloje, kur moko jau
nimą skambinti kanklėmis. 
Atvykusi į JAV aktyviai įsi-

jsipareigojimų pooperiniame 
koncerte šiemet jis nedalyva
vo. Dabar turime progą išgirs
ti jauną, imponuojančios iš
vaizdos baritoną Vytautą Juo-
zapaitį „Saulutės", Lietuvos 
vaikų globos būrelio rengia
mam koncerte sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. Solistui akompa
nuos Nijolė Ralytė Prudniko-
viene. ..Saulutė" visus malo
niai kviečia į labdaros koncer
tą 

Švč. M. Mar i jos Gimimo 
parap i j i s M a r ą u e t t e Pa rke 
k lebonas k u n . Michael Ya-
kai t i s įsigijo 10 bilietų staią į 
..Draugo" pokylį rugsėjo 20 d.. 
4 vai. p.p.. Martiniąue salėje. 
Būtų malonu, kad ir kitų lie
tuviškų parapijų kunigai pa
sektų jo pavyzdžiu. 

Pasau l io l ietuvių c e n t r a s 
Lemonte įsigijo 10 bilietų — 
vieną stalą — į ..Draugo" po
kylį. Bus malonu su lemon-
tiškiais pabendrauti! 

Dr . Violeta Keler t ienė. 
Jūra Avižienytė ir Danguolė 
Variakojyte diskutuos traumų 
pasekmes rugsėjo 10-13 d. Le
monte vykstančiame Santa
ros-Šviesos suvažiavime. 

B i r u t ė J a sa i t i enė prašo 
patikslinti, kad pranešime 
apie ..žaliųjų kortelių" loteriją 
yra netiksliai apibūdintas 
voko. kuriame reikia siųsti 
prašymą loterijoje dalyvauti, 
dydis. Turi būti: voko ilgis — 
6"-10" arba 16 cm-2o cm; plo
tis — 3 1/2-4 1/2 arba 9 cm-11 
cm. 

Praėjusią savaite Dainavoje poilsiavo ir politikavo Lietuvių fronto bičiuliai Cm pora vaizdelių iš tos Lietuviškų 
studijų savaites Nuotraukos Jono Urbono 

jungia į kultūrinį gyvenimą ir 
kiek leidžia galimybes koncer
tuoja — su „Lietuvos vyčių" 
tautinių šokių grupe kalėdi

niame koncerte Čikagos Moks
lo ir pramonės muziejuje, Mor
ton gimnazijoje surengtame 
folkloriniame festivalyje, šiais 
metais Čikagos kultūros cent
re susigiminiavusių miestų 
(Čikaga — Vilnius) draugystei 
skirtame koncerte D. Kimtytė 
mielai bendradarbiauja ir su 
kapela „Tėviške" bei koncer
tuoja pati, propaguodama 
kanklėms skirtą muziką ir ne 
tik — dažnai koncertuose su
skamba klasika. 

Dailininkė Rūta Mockuvienė 
dailės mokslus pradėjo Vil
niaus keturmetėje dailės mo
kykloje, po kurios sėkmingo 
baigimo tęsė studijas Lietuvos 
Dailės akademijoje. Mokslus 
baigė 1996 m. Taikomosios 
dailės fakulteto tekstilės kate
droje įgijo dailininkės-teksti-
lininkės specialybę, yra daly
vavusi keliose parodose. Nuo 
1997 m. pradėjo dirbti Čika
gos lituanistinės mokyklos 
piešimo mokytoja. Dalyvavo 

Jaunimo centre surengtoje 
„Mano pirmoji" parodoje. Ak
tyviai įsijungė į „Šeimos klu
bą", kurio susitikimų metu 
dažnai moko vaikus, kartais ir 
tėvus, piešti. Taip pat stengia
si įsijungti į aktyvesnį Čika
gos lietuvių kultūrinį gyve
nimą — šių metų ALTo reng
tam Vasario 16 paminėjimui 
sukūrė ir išpildė scenografiją. 
Yra aktyvi etnografinio an
samblio „Delčia" dainininkė. 

Choreografė Angelė Paulai-
tienė specialybę įgijo Valsty
binėje konservatorijoje (dabar 
Meno akademija) 1974 m. Tu
ri nemažą šokėjos patirtį: vai
kystėje šoko Lietuvos TV vai
kų choreografinėje studijoje, o 
baigus konservatoriją — ke
letą metų Valstybiniame dai
nų ir šokių ansamblyje „Lie
tuva". Ilgus metus dėstė cho
reografiją Vilniaus pedagogi
nėje mokykloje, taip pat dirbo 
baletmeistere-pedagoge Vil
niaus Technikos universiteto 
tautinių šokių ansamblyje 

„Vingis". 
Vokalistas ir gitaristas Ar

tūras Blažukas, jau spėjo pa
garsėti Čikagoje ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių tarpe 
kaip puikus rock muzikos dai
nininkas ir gitaristas. Nors ir 
studijavo Meno akademijoje 
operinį dainavimą (prof. E. 
Kaniavos klasėje), dainavo 
Kauno muzikiniame teatre 
(Amerikos lietuvių TV platina 
vaizdajuostę su I. Kalmano 
operete „Marica", kurioje vie
ną iš pagrindinių partijų dai
nuoja A. Blažukas) bei Vil
niaus Operoje, tačiau visą sa
vo aktyvų muzikanto gyve
nimą sieja su gitara — grojo ir 
dainavo įvairiose savo sukur
tose bei kitose „rock" grupėse. 
Dirbdamas viename iš dides
nių Čikagos muzikos salonų, 
dar spėja groti naktiniame ba
re bei neatsisako padainuoti 
Lemonto ar Čikagos lietuviš
kai publikai. 

Šių eilučių autorė choreo
grafės specialybę įgijo Vil
niaus kultūros švietimo tech
nikume (dabar Vilniaus Kon
servatorija) ir Valstybinėje 
konservatorijoje (dabar — Me
no akademija) bei žurnalistės 
— Vilniaus Valstybiniame 
universitete. Dirbo choreogra

fe Elektrėnų Kultūros namuo
se (sukūrė baleto, pramoginių 
bei tautinių šokių grupes), bu
vo Trakų rajono įvairių ta rp-
rajonių dainų švenčių vyriau-

. sia šokių vadovė, respubliki
nių dainų švenčių šokių die
nos vyr. baletmeisterio asis
tente, baletmeistere, dalies 
vyr. baletmeistere. Nuo 1974 
m. dirbo choreografe Lietuvos 
liaudies kultūros centre — 
vadovavo visos Lietuvos pra
moginių šokių judėjimui — 
rengė, režisavo respublikinius, 
tarptautinius konkursus, se
minarus. Teisėjavo daugelyje 
Lietuvos, Sovietų Sąjungos 
bei užsienio pramoginių šokių 
konkursuose. Sukurti šokiai 
„Vasarėlė" ir „Išdaiga" buvo 
šokti respublikinės dainų 
šventės šokių dienoje (1985 m. 
ir 1987 m). Išleido metodinių 
leidinių. Dirbo choreografe 
Vilniaus 48 vidurinėje mokyk
loje. Atvykus į JAV įsijungė į 
kultūrinį gyvenimą. Dirba Či
kagos lituanistinėje mokykloje 
— mokė tautinių šokių bei 
dėsto lietuvių kalbą. Nuo 1995 
m. dirba su „Lietuvos vyčių" 
studentų grupe. Režisuoja 
koncertus. 1998 m. sukūrė 
„Šeimos klubą" Čikagoje. 

Ligija Tautkuv ienė 

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

(sk.) 
• Pinigai, s iuntiniai , bal

dai, automobiliai . TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street , 
Chicago, IL 60829. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame l ėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-392-6320. 

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei ki tų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoiirdžiai pa

tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , teL 
312-879-7750 a rba jo s ū n u s 
Andrius Kurkulis , te l . 312-
879-7751, dirbą su F i r s t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja poniai Ma
rijai R o č k ų v i e n e i už $ 2 5 0 
auką. Jūsų dosni auka padės 
sergantiems Lietuvoje. 

(sk.) 
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