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Seimas „palaimino" visavert į 
„Williams" atėjimą \ Lietuvą 
Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 

— Lietuvos Seimas ketvirta
dienį atvėrė kelią JAV ben
drovės „Williaras Internatio
nal" investicijoms į Lietuvos 
naftos ūkį. 

Už įstatymo pataisas, kurios 
suteikia teisę „VVilliams" įsi
gyti iš viso 66 proc. Lietuvos 
naftos susivienijimo akcijų, 
balsavo 71 Seimo narys, prieš 
— 14, susilaikė — 1. Balsa
vime nedalyvavo LDDP ir so
cialdemokratų frakcijos. 

Seimas priėmė įstatymo dėl 
bendrovių „Būtingės nafta". 
„Mažeikių nafta" ir „Nafto
tiekis" pertvarkymo pataisas, 
kurios leis „Williams" be kon
kurso parduoti papildomai 33 
proc. akcijų. 

Kaip ir anksčiau, opozicines 
frakcijos norėjo, kad valstybei 
būtų paliktas kontrolinis (51 
proc.) „Mažeikių naftos" akcijų 
paketas. Centro frakcija dar 
kartą pakartojo, jog šis san
doris Lietuvai nenaudingas, 
jis žemina valstybės garbę ir 
orumą. Opozicija tvirtino, kad 
visa atsakomybė už pasekmes 
tenka valdančiajai daugumai 
— konservatoriams ir krikš
čionims demokratams. 

Valdančioji dauguma teigė 

esanti įsitikinusi, kad fak
tiškai bankrutavęs naftos su
sivienijimas bus sėkmingai 
parduotas, ir amerikiečiai jį 
neabejotinai pastatys ant ko
jų-

„VVilliams" priklausančios 
įmonės „Williams Lietuva" at
stovas spaudai Darius Šilas 
patvirtino, jog 33 proc. akcijų 
pirkimo-pardavimo, investici
jų ir valdymo sutartis t ikimasi 
pasirašyti iki birželio pabai
gos. Jis sakė, jog dar turi būti 
paruošta viena finansinė a ta
skaita, kad „būtų iki galo 
aiškūs 'Mažeikių naftos' finan
siniai įsipareigojimai bei tech
niniai reikalai — tikroji įmo
nės padėtis, iki a te inant ''VVil
liams' ". 

Lietuvos laisvės sąjungos 
;LLS) surengto piketo prie 
Seimo dalyviai mano, kad val
stybinio naftos susivienijimo 
kontrolinio akcijų paketo par
davimas JAV bendrovei „VVil
liams International" reiškia 
Lietuvos valstybingumo pra
radimą. Piketuotojai šūksniais 
pasitiko LLS vado Vytauto 
Šustausko teiginį, kad „tik 
beprotis, paleistas iš durnyno 
ir visai neišmanantis ekono
mikos, gali taip padaryti". 

Jugoslavija pritarė 
tarptaut iniam taikos planui 

Čikagoje susibūrė Lietuvos prezidento Antano Smetonos 125-„jų gimimo ir 55-ųjų mirties metinių paminėjimo 
renginio komitetas, kuname dirba įvairių lietuviškų organizacijų atstovai, visuomenininkai, ruoiiantys šių datų 
paminėjimo renginį, įvyksianti šiemet, lapkričio 22 dieną, i'nsaulio lietuvių centre, I^emonte. 

Nuotr.: J pirmąjį komiteto posėdį susirinkę jo nariai (iš k. :res sėdi) Irena Kazlauskiene, Dana Bazienė, ko
miteto pirmininke Irena KriauCeliuniene. posėdžio svečias, Asierikos Lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas 
Petras Buchas, Edvardas Šulaitis, (II eil. iš kairės) — Oskarą.- Kremeris, Pranas Povilaitis, Juozas žygas, Leo
nas Maskalionas, Juozas Mikulis ir Vaclovas Mažeika. 

Prezidentas žada paramą 
istorinio teisingumo komisijai 

Konservatoriai krikščionis 
demokratus ir toliau laiko 

^bendrininkais 
Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 

— Konservatoriai neskatins 
„praktinių pakeitimų" santy
kiuose su krikščionimis de
mokratais, teigia konservato
rių frakcijos Seime seniūnas 
Arvydas* Vidžiūnas. 

Trečiadienio vakarą konser
vatorių politinės tarybos, val
dybos bei frakcijos posėdžiuo
se buvo suformuotos „princi
pinės nuostatos" dėl santykių 
su Krikščionių demokratų 
partija (KDP). 

„Mes ir toliau tarsimes su 
KDP frakcija, kaip su lygia
verčiu pirmuoju partneriu, 

Rolandas Paksas pa
siekė populiarumo 

viršūnę 
Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 

— Gegužės mėnesį rekor
diškai išaugo premjero Rolan
do Pakso bei laikinosios prem
jerės Irenos Degutienės popu
liarumas. 

Bendrovė „Baltijos tyrimai" 
eilinę gyventojų apklausą atli
ko gegužės 14-20 d. — iš karto 
po to, kai prezidentas Valdas 
Adamkus pasirinko R. Paksą 
naujuoju premjeru. 

Palanki nuomonė apie R. 
Paksą nuo balandžio pašoko 
29 proc. iki 77 proc., ir dabar 
jis yra antras populiariausiųjų 
visuomenės veikėjų sąraše po 
V. Adamkaus. Prezidento po
puliarumas taip pat išaugo 3 
proc. iki rekordinio 91 proc. ly
gio. 

I. Degutienės populiarumas 
išaugo beveik dukart, ir da
bar ji yra aštunta (50 proc.) po 
V. Adamkaus, R. Pakso, buvu
sio prezidento Algirdo Bra
zausko (72 proc.), krikščionių 
demokratų sąjungos vadovo 
Kazio Bobelio (61 proc.), Nau
josios sąjungos vado Artūro 
Paulausko (61 proc.), naujojo 
socialdemokratų partijos pir
mininko Vytenio Andriukaičio 
(58 proc.) ir Centro sąjungos 
vadovo Romualdo Ozolo (53 
proc.). 

bendrausime, žvelgdami į es
mę, o ne į paragrafą", ketvir
tadienį spaudos konferencijoje 
sakė A. Vidžiūnas. „Mūsų sie
kiamų gerų santykių su KDP 
pagrindas yra analogiška Lie
tuvos ateities vizija, analo
giškas žvilgsnis į ūkio refor
mas ir valstybės saugumo mo
mentus, tie patys vertybiniai 
krikščioniškųjų tradicijų pa
grindai, ta pati pat ir t is dar
buose ir kovose dėl valstybės 
atkūrimo ir atgimimo, ta ip pat 
ir gražiai bendraujantys rin
kėjai bemaž visoje Lietuvoje", 
teigė A. Vidžiūnas. Pasak 
jo, konservatoriai „neskatintų 
praktinių pasikeitimų". 

Antradienį KDP vienaša
liškai nutraukė 1996 m. pasi-
Mčytą ir s^met atnaujintą 
koalicijos su konservatoriais 
sutartį, apkaltinę konserva
torius neprisiėmus deramos-
politinės atsakomybės formuo
jant naująjį ministrų kabi
netą. 

A. Vidžiūnas užtikrino, kad 
jo partija neketina nieko keis
ti — ir dėl paramos krikš
čioniui demokratui Seimo pir
mininko pavaduotojui Feliksui 
Palubinskui, ir dėl atstovavi
mo Seimo komitetuose propor
cijų. 

Jis vylėsi, kad „KDP žo
džiais deklaruojama pa rama 
vyriausybės programai bus 
realizuojama, balsuojant ir už 
įstatymų projektus". 

A. Vidžiūnas apibūdino Ro
lando Takso ministrų kabi
netą, kaip „prezidento pasi
tikėjimo ir Seimo, taigi, ir 
konservatorių politinės para
mos vyriausybę". 

* Rolando P a k s o vyr iau
sybė r eze rvo fonde r a s kiek 
daugiau nei 15 mln. litų, ket
virtadienį Seimo visuotiniame 
posėdyje, atsakydamas į opozi
cijos parlamentarų klausimus, 
pranešė laikinasis finansų mi
nistras Algirdas Šemeta. Pa
sak jo, metų pradžioje vyriau
sybės rezervo fonde buvo 62 
mln. litų, iš jų 7 mln. — apsk-

Vilnius , birželio 2 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus užtikrino savo asmeninę 
pagalbą, jeigu tarp taut inė is
torinio teis ingumo komisija 
savo darbe pa t i r tų kliūčių. 

V. Adamkus trečiadienį Sei
me sveikino prasidėjusį Tarp
taut inės komisijos nacių ir so
vietų okupacinių režimų nusi
ka l t imams Lietuvoje įvertinti 
trijų dienų pasitarimą. 

Pernai rugsėjį prezidento 
dekretu sudary ta komisija su
sirenka du k a r t u s per metus 
ir kontroliuoja, kaip dvi žino
vų darbo grupės tiria holo-
kausto ir sovietų okupacijos 
metais vykdytus nusikalti
mus . Remdamasi darbo gru
pių išvadomis, komisija teiks 
rekomendacijas įvairioms mi
nisterijoms ir valstybės insti
tucijoms. 

„Šiame darbe negali būti 
jokių t rukdymų — ar tai būtų 
ministerijos, a r pavieniai as
menys, a r organizacijos. Šis 
darbas tur i būti vvkdomas 

viešai, ir visa informacija turi 
būti prieinama", sakė prezi
dentas . 

Komisijos pirmininkas par
lamentaras Emanuelis Zinge
ris posėdyje atsargįgi užsimi
nė, kad „būtų nesuprantama", 
jeigu Ūkio ministerija „nepa
sidalintų tur ima medžiaga", 
kurią nuo 1990 m. sukaupė 
įvairios vyriausybinės institu

cijos apie sovietmečio okupaci
jos padarytą žalą. „Jeigu kas 
nors ją įslaptino, vyriausybė 
galėtų ją išslaptinti", teigė jis. 

Sveikindamas komisijos na
rius, V. Adamkus teigė, kad ji 
yra reikalinga „ne tik Lietu
vai, bet ir viso pasaulio teisin
gumui įtvirtinti", o komisijos 
veikla siekiama „ne suvesti 
sąskaitas, ne supriešinti ar 
keršyti, nors kaltininkai yra 
žinomi, bet atkurti istorinę 
teisybę ir pristatyti ją teisin
gumo šviesoje". 

JAV muziejus atsiprašė Lietuvos 
už įžeidimą 

telę išleido parodai apie Kau
no getą nacių okupacijos me
tais ir sudėjo į jį dainas, dai-

Vaš ing tonas -Vi ln ius , bir
želio 3 d. (BNS) — Holokausto 
atminimo muziejus Vašingto
ne atsiprašė už Lietuvos him
no parodiją. 

Lietuva prieš dvi savaites 
pareiškė protestą muziejui dėl 
kmnpaktinės plokštelės su 
įrašu, kuriame pagal Lietuvos 
himno melodija buvo dainuo
jama jo parodija su pakeistais 
žodžiais, įžeidžiančiais lietu
vius. 

Holokausto muziejus plok*-

Žalieji protestuoja prieš karinio 
poligono plėtimą 

Kla ipėda , birželio 1 d. 
(Elta) — Teatralizuotu antika
riniu piketu prie Klaipėdos 
apskri t ies viršininko adminis
tracijos visuomeninio žaliųjų 
klubo ,,Žvejonė" aktyvistai an
tradienį protestavo prieš pajū
ryje esančio Kairių karinio po
ligono išplėtimą. 

„Žvejonės" klubo pirminin
ko Ramūno Sabaliausko pasi
rašytame pareiškime teigia
ma, kad numaty ta s Kairių po
ligono išplėtimas pažeidžia ke
lis šiuo metu galiojančius tei
sinius ak tus , t a rp jų — Saugo
mų teritorijų, Miškų ir Žemės 
įs ta tymus. 

„Žaliuosius piktina, kad 
sprendimai dėl Klaipėdai ir vi
sai Lietuvai svarbaus pajūrio 
panaudojimo kariniams tiks
lams pr i imami slapčia nuo vi
suomenės, nors šie sprendimai 
tiesiogiai palies daugiatūks-

ričių rezervui suformuoti. 
Anot A. Šemetos, lėšos iš fon
do buvo skiriamos „tik būti
noms reikmėms", įskaitant ir 
5 mln. litų „Žalgirio" krepši
nio komandai . (BNS> 

tantinio uostamiesčio gyvento
jų interesus", sakė renginiui 
prie apskrities viršininko ad
ministracijos vadovavęs ekolo
ginio klubo narys Ramūnas 
Povilanskas. 

Žalieji atkreipė dėmesį, 
kad šalia Kairių poligono yra 
du draustiniai — Kliošų kraš
tovaizdžio ir Lūžijos botaninis. 
Be to, teritoriją kerta Klaipė
dos kanalas, tiekiantis geria
mą vandenį uostamiesčiui. 

Klaipėdos apskrities virši
ninkas Laisvūnas Kavaliaus
kas pripažino, kad anksčiau 
Krašto apsaugos ministerija 
kreipėsi į Kretingos miškų 
urėdiją, prašydama suderinti 
žemėtvarkos projektą, pag«l 
kurį buvusio sovietinio Kairių 
karinio poligono teritorija bū
tų perduota iš Aplinkos minis
terijos Krašto apsaugos minis
terijai. 

L. Kavaliauskas pabrėžė, 
kad išplėstas poligonas ne mo
kymų metu būtų prieinamas 
ir civiliams. Klaipėdos apskri
ties viršininko teigimu, gam
tai taip pat nebūtų padaryta 
žalos. 

nuotas geto kalinių. „įtrauk
dami šią dainą į kompaktinį 
diską, mes, žinoma, jokiu 
būdu nenorėjome įžeisti šian
dieninės Lietuvos žmonių ir 
vyriausybės a r suversti jiems 
atsakomybe už kai kurių tau
tiečių kolaboravimą M na
ciais", rašoma laiške, kurį mu
ziejaus direktorė Sara Bloom-
field atsiuntė Lietuvos amba
sadoriui Vašingtone Stasiui 
Sakalauskui. 

Direktorė reiškia „didelį ap
gailestavimą" ir atsiprašo isi-
žeidusiųjų dėl nesusipratimo. 
Direktorė taip pat reiškia 
viltį, kad šis nesusipratimas 
nepakenks „ypač produkty
viems ir šiltiems" muziejaus 
santykiams su Lietuvos vy
riausybe ir įvairiomis jos in
stitucijomis. 

Lietuvos Seimo narys Ri
mantas Smetona ketvirtadienį 
išplatino pareiškimą, kuria
me, kreipdamasis į JAV ir Lie
tuvos prezidentus, parlamen
tus ir vyriausybes, retoriškai 
klausia, „ar yra kam apginti 
trypiamą Lietuvos garbę?". 

Pasak spaudos, himno pa
rodijoje, be kita ko, skamba 
žodžiai: „Lietuva, kraujuota 
žemė, būk prakeikta per 
amžius". 

Be lgradas -Maskva-Br iu-
sel is , Londonas , birželio 3 d. 
(Reuters- Interfax - BNS) — 
Serbijos parlamentas ketvirta
dienį sutiko, kad į Kosovą bu
tų įvestos tarptautinės saugu
mo pajėgos su bendra vadovy
be, kur NATO turėtų pagrin
dinį vaidmenį, sakoma depu
tatų patvirtintame veiksmų 
plane. 

Pagal susitarimą, kurį pa
vyko pasiekti 72-ąją NATO 
oro smūgių kampanijos dieną, 
prieš įvedant taikdarius, iš 
Kosovo turi pasitraukti visos 
Jugoslavijos saugumo pajėgos. 
Dalis jų bus įleistos atgal, ta
čiau jų skaičius bus ribotas ir 
sieks „šimtus, o ne tūkstan
čius", sakoma dokumente. 

Susitarime, kurio kopiją ga
vo Reuters, nekalbama apie 
bendradarbiavimą su Hagos 
karo nusikaltimų tribunolu 
buvusiai Jugoslavijai, kuris 
yra pareiškęs kaltinimus pre
zidentui Slobodan Miloševič ir 
dar keturiems aukštiems pa
reigūnams dėl karo nusikalti
mų Kosove. 

„Tarptautinėms saugumo 
pajėgoms, kuriose NATO at
liktų esminį vaidmenį, turi 
būti paskirta bendra vado
vybė. Jos turi užtikrinti sau
gumą visiems Kosovo gyvento
jams", sakoma Jugoslavijos 
parlamento patvirtintame 10 
punktų pareiškime. J a m e taip 
pat sakoma, kad „po išvedimo, 
derybomis nustatytam tam 
tikram Jugoslavijos karių 
skaičiui bus leista grįžti". Jų 
tarnybos pobūdis bus aptar tas 
atskirai, o kol kas jos turės 
saugoti „pagrindinius pasie
nio perėjimo punktus ir serbų 
valdas" Kosove. 

NATO kariniai pareigūnai 
per artimiausias kelias dienas 
gali surengti vizitą į Belgradą 
ir, jiems atvykus, NATO nu
trauks bombardavimus Jugos
lavijoje, ketvirtadienį pranešė 
Rusijos naujienų agentūra 
„Interfajc", remdamasi Rusijos 
pasiuntinio Kosovo krizei 
sureguliuoti VŪEtoT Černotnyr-
din atstovu spauda i 

ITAR-TASS pranešė, kad 
V. Černomvrdin paskambino 

JAV Valstybės sekretorės pa
vaduotojui Strobe Talbott ir 
patarė jam „artimiausiomis 
dienomis pasiųsti į Belgradą 
JT vadovaujamą NATO kari
nių pareigūnų delegaciją". 

Tai, kad Serbijos parla
mentas sutiko su tarptautiniu 
Kosovo taikos planu, yra „įdo
mus poslinkis", tačiau nepa
kankamas NATO oro smū
giams atšaukt i , ketvirtadienį 
pareiškė Didžiosios Britanijos 
gynybos sekretorius George 
Robertson. „Mes tęsime inten
syvią oro operaciją, bet jeigu 
bus viltingų ženklų, kad Belg
rade skinasi kelią sveikas pro
tas , į tai bus atsižvelgta", ir 
bombardavimai liausis tik ta
da, kai Jugoslavijos preziden
tas Slobodan Miloševič paten
kins visus tarptautinės bend
rijos reikalavimus, sakė jis. 

Jugoslavijos bombardavimų 
metu žuvo daugiau nei 5.000 
jugoslavų karių ir daugiau nei 
10,000 sužeista, ketvirtadienį 
pranešė NATO atstovas spau
dai pulkininkas Konrad Frey-
tag. 

Tai — pirmas kartas, kai 
NATO pareigūnai viešai kal
bėjo apie serbų kareivių nuos
tolius Kosovo konflikte. 

Patys serbai patvirtino, kad 
žuvo maždaug 1,800 kareivių. 
sakė K. Freytag. 

Tai, kad sąjungos pateikia
mi skaičiai yra kur kas dides
ni, nei serbų, gali paveikti Ju
goslavijos visuomenės nuomo
nę ir drauge paskatinti prezi
dentą Slobodan Miloševič ne
delsiant įgyvendinti taikos su
sitarimą. 

Remiantis paskutiniais 
pranešimais iš Vašingtono, 
Jungtinės Valstijos ketvirta
dienį atsargiai vertino Serbi
jos parlamento sprendimą su
tikti su tarptautinės bendrijos 
siūlomu Kosovo taikos planu 
ir sakė pirma norinčios pama
tyti patį dokumentą. 

Vašingtone vyrauja nuomo
nė, j-^g serbų sprendimas gali 
būti priimtinas, tačiau oficia
lus atsakas vėluoja ir del atsi
radusio nepasitikėjimo S. Mi-
loševi t . 

Atmesti amerikiečių kaltinimai 
karo nusikaltimais 

* Vyriausybė prašys Sei
mo atidėti Gyvenamosios vie
tos deklaravimo įstatymo įsi
galiojimo terminą devyniems 
mėnesiams — iki 2000 metų 
balandžio 1 d. Anksčiau buvo 
planuojama, kad pernai priim
tas įstatymas įsigalios šiemet 
liepos 1 d. Pradėję dirbti pagal 
naująjį įstatymą, Migracijos 
tarnybų pareigūnai į naujus 

Vilnius, birželio 3 d. iBNS) 
— Kazys c iur inskas , kurį 
Jungtines Valstijos neseniai 
deportavo už įtariamus karo 
nusikaltimus, apsilankė Lie
tuvos Generalinėje proku
ratūroje ir paneigė JAV pa
reigūnų jam priskiriamus nu
sikaltimus. 

K. Ciurinskas buvo pakvies
tas į prokuratūrą duoti pa
aiškinimų ir trečiadienį at
sakė į klausimus, kuriuos jam 
pateikė Specialiųjų tyrimų 
skyriaus prokuroras Ugnius 
Vyčinas. Pasak jo. K. Ciu
rinskas neslėpė tarnybos na
ciams pavaldžiame batalione 
per II pasaulini karą, bet 
neigė žudęs ar dalyvavęs ki
tuose genocido nusikalti
muose. 

Pasak prokuroro, K. Čiu-
rinsko atsakymai kol kas ne-
nulėmė sprendimo, ar bus ke
liama baudžiamoji byla jo 
veiklai ištirti, nes prokuratūra 
tebeieško gyvų to meto įvykių 
liudytojų. Kol kas dokumen
tai, surinkti Lietuvoje ir JAV, 

ar keičiamus piliečių pasus 
nebedės spaudo su gyvenamo
sios vietos nuoroda. BNS> 

neduoda pagrindo iškelti jam 
baudžiamąją bylą. Lietuvoje 
K. Ciurinskas kol kas nėra nei 
kalt inamasis, nei įtariamasis, 
todėl galėjo ir neatvykti į pro
kuratūrą. Tačiau, kaip sake 
prokuroras U. Vyčinas, K. 
Ciurinskas žadėjo ir ateityje 
atsakyti į prokurorų klausi
mus, jei to prireiks. 

JAV Teisingumo departa
mento Specialiųjų tyrimų sky
riaus žiniomis, naciams paval-
daus bataliono Kazio Čiurins-
ko būrys Antrojo pasaulinio 
karo metais dalyvavo žydų ir 
kitų tautybių žmonių žudynė
se nacių okupuotose Lietuvoje 
ir Baltarusijoje. 

K. Ciurinskas imigravo i 
JAV 1949-siais. po 6 metų 
gavo pilietybę, o 1997-siais jos 
neteko ir šiemet buvo depor
tuotas. 

KALENDORIUS 
Birželio 4 d Birtis. Dausprun

gas. Deimena. Kornelijus. Vincenta 
(Vince>. Vincentas. 

Birželio 5 d.: Sv Bonifacas. Dau
gą. Kantvydas, Kontautas. Marcija. 
Marce. I šmau tas . 

• 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Algimantas Kernius 

ALGIMANTUI KERNIUI 
PRIPAŽINTAS LIETUVOS 

REKORDAS 
įrodyti. Algimantas Kernius, 
išsaugojęs šiuos dokumentus 
per 52 metus, juos ir pristatė 
Lietuvos Lengvosios atletikos 
federacijos tarybai, kuri aps
varsčiusi ir padarė teigiamą 
nuosprendį..., tekstas: 

JLietuvos Lengvosios Atleti
kos Federacija (LAF), 1999 05 
11 Nr. 95. Lietuvos Lengvo
sios Atletikos Federacijos Ta
ryba, remiantis gautais var
žybų protokolais, Algimanto 
Kerniaus rezultatą į tolį — 7 
m 27 cm patvirtino Lietuvos 
rekordu. Rezultatas pasiektas 
1947 m. birželio 29 d. Miun
chene vykusiose lengv. atl. 
varžybose, laikantis tarptau
tinės lengvosios atletikos Fe
deracijos (IAAF) reikalavimų. 
Iki Algimanto Kerniaus pasie
kimo Lietuvos rekordas šuo
lyje į tolį priklausė Antanui 
Supronui 7 m 12 cm. Jis buvo 
pasiektas 1940 m. rugpjūčio 
23 d. Algimanto Kerniaus re
zultatą 1957 m. rugsėjo 5 d. 
pagerino Antanas Vaupšas 
nušokęs į tolį 7 m 28 cm. Svei
kinam p. Algimantą Kernių 
įrašius savo rekordą į Lietu
vos lengvosios atletikos isto
riją. Pasirašė Generalinis sek
retorius A. Baužys, Direkto
rius R. Radžiūnas". 

Algimantą Kernių, gyvenan
tį Toronte, 1999 m. gegužės 
19 d. telefonu iš Lietuvos as
meniškai pasveikino Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus. 

Būta ir daugiau rekordinių 
pasiekimų, tačiau dėl trūku
mo įrodomosios medžiagos, 
vargu ar kas nors panašaus 
gali būti laimėta.. Pvz. žymu
sis krepšininkas, 1937 ir 1939 
m. Europos krepšinio pirme
nybių čempionas, taip pat 
lengvaatletis Zenonas Puzi-
nauskas 1949 m. rutulį buvo 
nustūmęs 14.86 m. Geriau už 
Lietuvos rekordininką Lu-
mauską 1940 m. — 14.43 m. 
Londono, Ontario, Kanadoje, 
LSK „Tauras" narys Arvydas 
Barkauskas, 1978 m. PLS žai
dynių metu rutulį nustūmė 
17.07 m. ir pan.. 

Būtina suminėti Lietuvos 
šuolio į tolį rekordų raidą: 
Otas Miuleris, 1921 07 30, 
Kaunas, 5.59 m. Otas Miule
ris, 1921 10 02, Kaunas, 5.68 
m. Antanas Dirvianskas, 1922 
08 13, Kaunas 5.70 m. Vilhel
mas Steputis, 1923 08 15, 
Kaunas, 5.75 m. Vilhelmas 
Steputis, 1923 09 02, Klaipė
da, 5.93 m. Vilhelmas Stepu
tis, 1924 08 15, Klaipėda, 6.45 
m. Francas Šmidtas, 1931 08 
02, Kaunas, 6.54 m. Kazys Au-
gevičius, 1935 07 21, Klaipė
da, 6.65 m. Dimitras Fominas, 
1937 06 24, Kaunas, 7.02 m. 
Antanas Supronas, 1940 08 
23, Kaunas, 7.12 m. Algiman
tas Kernius, 1947 06 29, 
Miunchenas, 7.27 m. Antanas 
Vaupšas, 1957 09 05, Vilnius, 
7.28 m. Antanas Vaupšas, 
1960 05 13, Kaunas, 7.36 m. 
Antanas Vaupšas, 1960 09 10, 
Krasnodaras, 7.62 m. Antanas 
Vaupšas, 1961 06 22, Lodzė, 
7.66 m. Antanas Vaupšas, 
1961 07 15, Maskva, 7.74 m. 
Antanas Vaupšas, 1961 07 24, 
Maskva, 7.75 m. Antanas 
Vaupšas, 1962 10 14, Tašken
tas, 7.83 m. Antanas Vaup
šas, 1962 10 28, Jerevanas, 

Apie Algimanto Kerniaus 
šuolio į tolį (7.27 m) pasiekimą 
Miuncheno-Frankfurto tarp-
klubinėse lengvosios atletikos 
varžybose 1947 m. birželio 29 
d., o taip pat biografinę apy
braižą apie jį patį, buvau 
išsamiai rašęs „Draugo" spor
to apžvalgoje 1998 m. rugpjū
čio 28 d. laidoje. Esu paskatin
tas rašyti daugiau, nes kaip 
tik prieš metus, dr. Remigi
jaus Gaškos, Lietuvos Respu
blikos prezidento Valdo Adam
kaus patarėjo-referento jauni
mo ir sporto reikalams, buvo 

- užmegztas ryšys su Lietuvos 
Lengvosios atletikos federaci
ja, dėl teisinio šios pasekmės 
pripažinimo to meto Lietuvos 
rekordu. Klausimas tapo iš
spręstas, ir rekordas pripa
žintas! 

Trumpai grįžtant į šio įvy
kio, jau istorijon nuslydusią 
perspektyvą, būtina prisimin
ti, kad 1947-ji buvo pokario 
laikas ir Lietuva sovietų oku
puota. Lietuvių sportininkų 
pasiektos svarbios pasekmės 
svetur, nebuvo galima įteisinti 
krašto rekordų istorijon. Juo 
labiau, kad tarybinė Lietuvos 
valdžia neigė ir niekino viską, 
kas primintų sporto raidą bu
vusioje nepriklausomoje Lie
tuvoje, pasiekimus buvusių jo
je išaugintų sportininkų... Ti
piškas pavyzdys, kurs neti
kėtai buvo „išnarpliotas" ir 
neseniai paskelbtas Algiman
to Bertašiaus knygose „Lietu
vos sporto žinynas". Autorius, 
rinkdamas medžiagą valstybi
niuose archyvuose, atrado Av-
nerio Svirskio rusų kalba ra
šytą laišką Tarybų Lietuvos 
sporto komiteto pirmininko 
pavaduotojui K. Krupinui, ku
riame įrodinėjama, kad prieš
kario Lietuvos rekordai yra 
nerealūs, pasiekti nusikaltėlių 
ir 1.1... Todėl negali būti palik
ti tarybinio sporto istorijoje. 
1948 m. Lietuvos tarybinė 
sporto valdžia taip ir panaiki
no nepriklausomos Lietuvos 
sportinius rekordus, kurių pa
sekmes sovietinėje Lietuvoje 
pradėjo pasivyti ir viršyti tik 
apie 1960-sius. 

Be abejo, iškilus klausimui 
dėl A. Kerniaus šuolio pri
pažinimo, to meto Lietuvos re
kordu, Lietuvos Sporto federa
cija sutiko jį svarstyti, reika
laudama oficialių įrodymų. 
Sąlyga nebuvo nebeįgyvendi-
nama, nes laimei, buvusių 
varžybų metu, tuometinė Ba
varijos vyriausioji sporto są
junga, pagal tarptautinius 
lengvosios atletikos reikalavi
mus, buvo surašiusi protoko
lus minimo šuolio pasekmei 

LIETUVOS MOTERYS GINA EU
ROPOS ČEMPIONIŲ TITULĄ 

Pirmieji Olimpines rinktinei; trispalviai marškinėliai buvo įteikti didžiausioms Lietuvos viltims — lengvaatle
čiams — Remigijai Nazarovienei (2 deš) Virgilijui Aleknai (kair.), Romui Ubartui (vid.) ir penkiakovininkui 
Andrejui Zadneprovskiui (3 kair.). Lietuvos sportininkus, dalyvausiančius Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse, spor
tine apranga aprengs Kauno AB „Audimas". Nuotr Eltos 

cogovinos rinktinę. Jį laimėju
sios mūsiškės gautų silpnes
nes varžoves ketvirtfinaliuo
se, kurie bus žaidžiami šį 
penktadienį Katovicuose (pog
rupio varžybas Lietuva žaidė 
Poznanėje). Birželio 5 d. Ka
tovicuose vyks pusfinaliai, o 
kitą dieną — finalai. 

Reikia palinkėti Lietuvos 
moterims patekti bent į pusfi
nalius, kas joms užtikrintų ke
lialapius į 2000-sias Australi
joje vyksiančias olimpines žai
dynes. 

Beje, ir šiemet Lietuvos mo
terų rinktinės vyr. treneriu 
yra tas pats Vydas Gedvilas, 
neseniai šventęs savo 40-jį 
gimtadienį. Šį pavasarį jis ap
gynė disertaciją ir jam buvo 
suteiktas biologijos mokslų 
daktaro laipsnis. Antrieji me
daliai Europos čempionate 
jam ir Lietuvos moterims būtų 
labai reikšmingi. 

Edvardas Šulaitis 
GOLFO 
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Lietuviai sporto entuziastai, 
nepaisant kur jie begyventų, 
apakinti Kauno „Žalgirio" 
vyrų pergalės „Eurolygos" fi
nale, gal mažiau dėmesio 
skiria gegužės 28 d. Lenkijoje 
prasidėjusioms Europos mo
terų krepšinio pirmenybėms. 
Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė šiose varžybose daly
vauja gindama prieš dvejus 
metus Vengrijoje iškovotą Eu
ropos nugalėtojų vardą. 

To gali pavydėti net Lietu
vos vyrai, kurie jau seniai 
buvo pelnę Senojo žemyno ga
liūnų titulą. Tai atsitiko tik 
prieš 60 metų, kai 1939-siais 
jie antrą kartą iš eilės laimėjo 
aukso medalius. Po to jie nie
kada nebepakartojo šios per
galės, nors, dėl sovietinės oku
pacijos, ilgą laiką lietuviai 
negalėjo varžytis nepriklau
somų valstybių tarpe. 

Gal šiemet jiems tai pavyks 
šią vasarą — birželio pabai
goje, Prancūzijoje, prasidedan
čiame Europos čempionate. 
Nors, atrodo, net į bet kokią 
prizinę vietą įsikabinti mūsiš
kiams bus gana sunku. 

Palikime mūsų vyrus krep
šininkus ateičiai, o šioje vie
toje susikoncentruokime ties 
moterimis, kurios gal antrą 
kartą iš eilės pateiks vieną iš 
didesniųjų sensacijų ne vien 
tik Lietuvos, bet ir Europos 
sporte. 

Trumpas žvilgsnis 
i praeitį 

Jei Lietuvos vynai krepšinin
kai iškovojo aukso medalius 
1937 ir 1939 m. Europos pir
menybėse, tai mūsiškės mo
terys irgi pateikė malonią 
staigmeną, kai jos iš pirmųjų 
Europos moterų krepšinio pir
menybių Romoje 1938-siais 
parsivežė sidabrą. Jose Italija, 
Lietuva ir Lenkija surinko po 
lygiai taškų ir jos prizinėmis 
vietomis pasidalino pagal tar
pusavio rungtynėse įmestų ir 
praleistų taškų santykį. 

Čia norisi sužymėti tos rink
tinės dalyves, kurių dalį dar 
turėsime išeivijoje. Tai Bronė 
Didžiulytė, Juzė Jazbutienė, 
Pole Kalvaitienė, Tatjana Ka-
rumnaitė, Juzė Makūnaitė, 
Stasė Markevičienė, Genovai
tė Miuleraitė, Aldona Vailo-
kaitytė, Eleonora Vaškelytė. 
Komandos treneriu buvo 1911 
m. Čikagoje gimęs ir čia (1977 
m.) miręs Feliksas Kriaučiū
nas. Kaip atsimename, šis vy
ras su kitais mūsų tautiečiais 
iš Amerikos, padėjo Lietuvai 

7.90 m. Antanas Vaupšas, 
1964 08 30, Kijevas, 7.95 m. 
Antanas Vaupšas, 1964 09 12, 
Kijevas, 8.01 m. Vladimiras 
Čepelevas, 1981 07 12, 8.08 m. 
Vladimiras Čepelevas, 1982 
06 05, Ryga, 8.13 m. 

Sigitas Krasauskas 

laimėti Europos krepšinio pir
menybes Rygoje ir Kaune. Rei
kia atkreipti dėmesį, jog si
dabrą iškovoti Lietuvos mote
rys įstengė vien savo jėgomis, 
tik su trenerio iš anapus At
lanto pagalba. 

Antrąsias Europos moterų 
krepšinio pirmenybes 1940-
siais turėjo rengti Lietuva, ta
čiau, dėl politinių pasikeitimų 
ir vėliau prasidėjusio Pasauli
nio karo, jos neįvyko. Reikėjo 
laukti 1950 metų, kol Buda
pešte buvo suorganizuotos 
Lietuvoje planuotos II Euro
pos moterų krepšinio pirme
nybės. Lietuva tuo metu buvo 
įjungta į Sovietų Sąjungą ir su 
savo komanda atskirai rodytis 
negalėjo. Tačiau lietuvės krep
šininkės Sov. Sąjungai padėjo 
iškovoti nemaža medalių: net 
po tris aukso medalius sugrie
bė Angelė Jankūnaitė-Rup-
šienė ir Vida Šulskytė-Bese-
lienė. Du aukso ir vieną sida
bro medalį laimėjo Sov. Sąjun
gos moterų krepšinio rinkti
nės treneris Stepas Butautas. 

Dalyvauta 25-se 
pirmenybėse Čekijoje 

Atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvos moterims jau nuo 
1993-jų metų reikėjo peržengti 
du atrankinių turnyrų etapus, 
kol pateko į baigmines Euro
pos pirmenybes (25-sias iš ei
lės) Čekoslovakijoje. Žaidžiant 
Brno mieste, lietuvaitės pasi
rodė neblogai ir užėmė 5-ąją 
vietą. 

Patekti į 1997-ųjų metų Eu
ropos pirmenybes mūsiškėms 
buvo lengviau, nors teisę vykti 
į Europos finalo turnyrą mū
siškės užsitikrino paskutinę 
varžybų dieną. O tų metų bir
želio 6-15 d. Vengrijoje vyku
siame 26-me Europos pirme
nybių baigminiame etape 
triumfavo mūsiškės, finale 72-
62 nugalėjusios slovakes. Lie
tuvos rinktinės atstovė Jurgi
ta Štreimikytė buvo išrinkta į 
geriausiųjų žaidėjų penke
tuką. 

1999 m. ŠALFASS-gos ko
mandinės ir individualinės 
golfo pirmenybės vyks š.m. 
rugsėjo 4 ir 5 d., The Reserve 
at Thunder Hill aikštyne, Ma-
dison, Ohio (į šiaurės-rytus 
nuo Clevelando). Rengia — 
Clevelando Lietuvių golfo klu
bas. 36 duobučių turnyras. 

Informuoja: Algis Nage* 
vičius, 10200 Ridgewood 
Dr. * 617-2, Parma, OH 
44130. Tel. 440-845-8848. 
Faksas 440-845-1709. 

Clevelando LGK 

JONAS KAZLAUSKAS -
GERIAUSIAS 1998-1999 

METU EUROPOS 
TRENERIS 

Prancūzijos krepšinio JSas-
ket Hebdo" apklausos duome
nimis, geriausiu 1998-1999 
metų Europos krepšinio trene
riu pripažintas Eurolygos 
čempiono Kauno „Žalgirio" 
klubo bei Lietuvos vyrų rink
tinės vyriausias treneris Jo
nas Kazlauskas 

Apklausoje, kurioje dalyvavo 
48 žurnalistai iš 19 Europos 
valstybių, pirmą kartą visi 
respondentai 44-erių metų J. 
Kazlauskui skyrė pirmąją vie
tą. Sezono laureatas surinko 
maksimalią taškų sumą — 
240. 

Apklausos dalyviai turėjo 
nurodyti penkis geriausius se
zono trenerius. Pirmuoju an
ketoje įrašytas treneris gavo 
penkis, antruoju — keturis, 
trečiuoju — tris, ketvirtuoju 
— du bei penktuoju — vieną 
tašką. 

Antroje vietoje liko Varezės 
Jtoosters" (Italija) klubo tre
neris Carlo Recalcati 169 taš
kai. Italo pavardė buvo įrašy
ta 46 anketose. 

Trečią vietą „Basket Hebdo" 
apklausoje užėmė Po Ortezo 
„Elan Bearnais" (Prancūzija) 
treneris Claude Bergeaud — 
52 taškai (31 anketa.). 

BNS 

EUGENE G DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.OaJcLsrwn.IL 
Pirmas apyt su Northweetem un-to 
csptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angftškai) 
Tel. 706-422-6260 

APIE GREIČIAUSIĄ LIETUVOS 
SPRINTERĘ AGNĘ VISOCKAITĘ 

Jeigu JAV studijuoja arti tu- gražiai pasirodžiusi JAV ma-

Pergalės Lenkijoje 

Šių metų Europos krepšinio 
čempionate Lenkijoje lietu
vėms krepšininkėms sekasi 
gana gerai: žaisdamos 6 ko
mandų JB" pogrupyje (tiek pat 
jų yra ir „A" pogrupyje) pirmą
ją varžybų dieną Lietuva įvei
kė šeimininkes — lenkes, ku
rios buvo laikomos pavojingo
mis varžovėmis. 

Gegužės 29 d. lietuvaitės 
nugalėjo Italiją 63-57. Tada 31 
d. suklupo prieš Jugoslaviją 
55-59 (panašiai kaip ir prieš 
dvejus metus Vengrijoje). 
Birželio 1 d. Lietuva nugalėjo 
stiprų Čekijos penketuką 86-
76 (po pratęsimo). Dar liko 
vienas pogrupio susitikimas 
prieš silpnoką Bosnijos Her-

zinas gerų Lietuvos krepšinin
kų (dauguma vyrų), tai lengv. 
atletikoje jų šio krašto univer
sitetuose ar kolegijose beveik 
nematome. 

Čia malonią išimtį suteikia 
greičiausia Lietuvos sprinterė, 
daugkartinė Lietuvos čempio
nė ir rekordininkė, Europos 
jaunimo vicečempione (100 m 
bėgime) bei Pasaulio jaunimo 
čempionato ketvirtosios vietos 
laimėtoja (200 m distancijoje) 
kaunietė Agnė Visockaitė; ji 
antrus metus mokosi ir treni
ruojasi Lebanon miestelyje 
(IL) esančioje McHenry kole
gijoje. 

Ši geriausia Lietuvos jaunoji 
sprinterė sparčiai mokosi ang
lų kalbą, kad galėtų įstoti į 
vieną iŠ didesniųjų JAV uni
versitetų, kur turėtų -• progą 
pradėti užsimotas studijas ir 
labiau lavintis savo pamėgtoje 
sporto šakoje. Ji yra numa
čiusi San Diego universitetą 
Kalifornijoje, kur norėtų ruoš
tis kineziterapeutės specialy
bei. Ten ir treneriai, žinoma, 
būtų geresni ir atsirastų dau
giau progų varžytis su geriau
siais Šio krašto lengvaatle
čiais. 

Iki šio laiko Agnė jau yra 

žesniųjų kolegijų varžybose ir 
laimėjusi ne vieną prizinę vie
tą. Šių metų pradžioje vyku
siose Illinois universitetų pir
menybėse Agnė pagerino Lie
tuvos 60 metų bėgimo rekor
dą, šį atstumą prabėgusi per 
7.42 sekundes. Iki šiol geriau
sia Lietuvos pasekmė prik
lausė Elvyrai Katovienei — 
7.44. 

Jos geri rezultatai atkreipė 
ne vien tik amerikiečių, bet ir 
Lietuvos sporto vadovų dė
mesį; Agnė buvo pasiųsta į Pa
saulio uždarųjų patalpų čem
pionatą Japonijoje, kur be jos 
dalyvavo dar viena Lietuvos 
atstovė — daugiakovininkė 
Remigija Nazarovienė. Gaila, 
kad nė vienai iš jų šiose pa
saulinio lygio pirmenybėse ne
pasisekė, ir jos aukštos klasės 
rezultatų nepasiekė. 

Kadangi Agnei dar tik prasi
deda aukštojo lygio karjera, 
tai ją, be abejo, matysime ir 
laimėtojų eilėse tarptautinio 
garso pirmenybėse moterų 
klasėje. Viena tokių progų, 
turbūt, bus olimpinėse žaidy
nėse Australijoje. Linkime jai 
sėkmės! 

E. Šulaitis 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., HfctaxyHfe.IL 
Tel. (706) 598-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ava. 
Chfcago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Htctory Hia, IL 
1 mylia į vakarus nuo Heilam Ava. 

Tel. (708) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS.HLD.. S.C. 
Specialybe-Vidau* igų gydytoja* 

Karibtyrto Botuvtttai 
6918 W. Aichar Ava. Sto. 5 b-6 

ChfcaQO.1L 60636 
Teir775-22W966 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. O.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

630-9664)964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba Btuvttkai 

\2lJOBA, ARAS2LIOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogetofi Ava.. Sutta 310 

NaparvM*. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 f HQntand Avt.< 
Towar1.8da*3C 

Dovmers Grovs, IL 60615 
Tat (630) 436-0120 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI! 

Kviestinės LSK „Žaibas" 
lietuvių ir baltiecių lengvosios 
atletikos rungtynės vyks š.m . 
birželio 19 d., šeštadieni — 
berniukams ir mergaitėms 5-
se klasėse pagal amžių, nuo 8 
iki 18 metų imtinai ir birže
lio 20 d., sekmadieni — vy
rams ir moterims bei senjo-
rams/senjorėms, Independen-
ce High School stadione, Inde-
pendence, Ohio (pietinis Cle
velando priemiestis). Varžybos 
vyks 1999 USATP Lake Erie 
distrikto pirmenybių rėmuose. 
Pradžia 9 v.r. 

Dėl informacijos, kreiptis į 
Algirdą Bielski*, 3000 Had-
i e n Road, Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-486-
)888; Faksas 216-481-6064. 

Varžybų programa apima vi
sas rungtis, iškaitant kliūti-
nius bėgimus ir šuolį su karti
mi. Gera proga parungtyniau
ti labai gerose sąlygose. 

Taipogi iš šių varžybų bus 
išvestos ir 1999 m. SALFASS-
gos Vidurio Vakarų sporto 
apygardos pirmenybėse. 

http://St.OaJcLsrwn.IL
http://HfctaxyHfe.IL
http://ChfcaQO.1L
file:///2lJOBA
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EUROPIETIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

JDanuta Walęsa linktelėjo 
galvą, tuo duodama savo vyrui 
Ledi lenkia, kad ji sutinkanti 
su jo kandidatūra ateinan
čiuose Lenkijos prezidento rinki
muose", — rašė Miuncheno 
dienraštis, Sueddeutsche Zei-
tung". L. Walęsa, .Solidaru
mo" sąjūdžio pirm. ir vėliau 
Lenkijos prezidentas, šiuo me
to gyvena Gdanske ir eina 
krikščionių demokratų parti
jos pirm. pareigas. Deja, jo po
puliarumas gerokai krito, su
renkant būsimuose rinkimuo
se gal tik 3% balsų, tuo tarpu 
A. Kwasniewski net 60%. L. 
Walesa nenusimena, sakyda
mas, kad laikas — jo sąjun
gininkas. .Jeigu aš nekandi
datuosiu, Lenkijos prezidentu 
vėl bus išrinktas ekskomunis-
tas, o daugumą Seimo atstovų 
taip pat sudarys ekskomunis-
tai", — pareiškė L.VValęsa. 

Tyrimų duomenys parodė, 
kad ateinančių metų preziden
to rinkimuose gyventojų sim
patijos A. Kwasniew8ki taip 
pat sumažėsiančios. Komunis
tiniais laikais A. Kwasniewski 
ėjo komjaunimo pirm. bei 
sporto min. pareigas, prieš 
penketą metų Varšuvoje susi
tiko su aukštu KGB parei
gūnu V. Alganov. Konservaty
vus dienraštis „Žycie" („Gyve
nimas") tą iškėlė viešumon. A. 
Kwasniewski dienraščiui iškė
lė teisme bylą. Nukentėjo ir jo 
A- Kwa8niewski min. pirm. J. 
Oleksy. Jis buvo priverstas 
pasitraukti iš einamų pareigų, 
primetant ir jam draugystę su 
KGB pareigūnu. 
.Lenkijoje niekas netiki, kad 

L. Walęsa bus išrinktas prezi
dentu. Manding, juk .Solida
rumo" sąjungoje jis neturi 
jokių pareigų, Katalikų bend-

:- rijoje taip pat nelabai mė
giamas. Be to, visa tauta nori 
matyti prezidento kėdėje gar
bingą vyrą. Tuo tarpu L. Wa-
lęsa 1990-1995 m. viešuose su
sitikimuose yra padaręs labai 
daug klaidu ir net gėdos Len

kijai. Prisiminkime šv. Mišias 
Vatikane, atsukant nugarą V. 
Landsbergiui ir nepaduodant 
jam rankos. Mat žmonos tėvai 
yra gimę Vilniaus krašte, jos 
draugė Gražina, reikia spėti, 
yra taip pat iš Vilniaus krašto. 
Tad jis yra „pripumpuotas" 
neapykantos lietuviams ir Lie
tuvai. Bet juk A. Kwasniewski 
motina, berods, taip pat gimu
si Vilniuje ir atrodo, kad jo 
santykiai su lietuviais yra la
bai pavyzdingi. 

Prieš ketvertą metų L. Wa-
lęsa nežymiai pralaimėjo rin
kimus, panašiai kaip A. Pau
lauskas V. Adamkui. Be to, 
buvo įrodyta, kad A Rwas-
niewski melavęs studijų bai
gimą, taigi dar likusi tamsi 
dėmė. Kol kas nejaučiama rin
kimų įtampa Lenkijoje. 

Savo paskutinę kadencijos 
savaitę Vokietijos prez. R. 
Herzog (Vokietijos prezidentai 
renkami penkeriems metams) 
su žmona Kristina aplankė 
Lietuvą ir Latviją. Tikiu, kad 
skaitytojai žino apie vokiečio 
viešnagę Vilniuje, Kaune, Lie
tuvos pajūryje, tad norėčiau 
paliesti kelionę pas mūsų 
šiaurės kaimynę. 

Vokiečių telegramų agentū
ra iš Rygos pakartojo R. Her-
zog'o pasakytus žodžius Vil
niuje — Lietuvos ir Latvijos 
įjungimą į Europos Sąjungą 
bei transatlantines struktū
ras, ES klausimu tariantis jau 
šią vasarą Suomijoje. Rygoje 
kartu su Latvijos prez. G. Ul-
maniu Vokietijos prezidentas 
atidarė Goethe instituto ' at
naujintas patalpas, pasakyda
mas ilgesnę kalbą, kurioje pa
žymėjo, kad ši įstaiga yra 
abiejų valstybių draugiškumo 
simbolis. Goethe instituto 
pirm. Hofrmann pareiškė, kad 
latviai yra labai artimai susie
ti su germaniškų žodžių šak
nimis (kokia didelė Hoffman 
klaida! — K.B.), ieškodami 
pasikeitimų kultūrinėje plot
mėje, nes beveik 30% latvių 

Š.m. balandžio mėneaį Jurgi* ir Viligailė Leodraitiai atstovavo Lithuanian Mercy Lift susitikime su 
„Washington Post" laikraščio savininku Donald Graham ir Rotary Internation (Burke, VA) pret. Bronium Mo-
geniu. Li kaires: V. Lendraitiene, Donald Graham, J Lendraitis, LML prez., ir B. Mogenis. 

LUKOIL PROGNOZUOJA LIETUVOS 
NAFTOS ŪKIO ŽLUGIMĄ 

„LUKoil" Baltija" bendrovės 
generalinis direktorius Ivanas 
Paleičikas „Mažeikių naftos" 
privatizavimą vadina pasau
lyje precendento neturinčiu 
atveju. Jo nuomone, patys lie
tuvių naftos perdirbėjai nieko 
negali padaryti, norėdami 
bent kiek pataisyti ekonomi
nę gamyklos padėtį. 

Kaip rašo „Respublika", LU
Koil bendrovės skaičiavimais, 
Lietuvos naftos kompleksas 
dirbtų efektyviai, jeigu būtų 
perdirbama 6,5-7 min. t. naftos 
per metus ir per Būtingės ter
minalą būtų eksportuojama 
ne mažiau kaip 6 min. tonų 

naftos. 
Pagal statistiką, Lietuvos 

naftos produktų poreikiai nė
ra dideli — per metus viduti
niškai reikia 800,000 tonų 
įvairaus benzino, tiek pat dy
zelinio kuro bei 1,2 min. tonų 
mazuto. Vadinasi, dar apie 3,5 
min. tonų pagaminamų naftos 
produktų tenka eksportuoti. 
Pasak naftininkų, produkcijos 
realizavimas Vakarų rinkoje 
yra nuostolingas. Vadinasi, 
naftos eksporto nuostolius 
dengtų padidėjusios pajamos 
iš naftotiekio ir terminalo. 

I. Paleičikas „Respublikai" 
sakė, kad yra suprantamas 

moka vokiečių kalbą. Mes no- Lietuvos politinis interesas 
rime, sakė jis, kad mokyklose k u 0 mažiau priklausyti nuo 
po anglų kalbos, antroji būtų Rvt l* kaimynu. Tačiau efekty-
vokiečių. Stokojama vokiškų viai veikiantis naftos ūkis taip 
knygų, nes turimos yra dar iš P * t u r i b u t i svarbus politinis 
Rytų Vokietijos komunistinio interesas. I. Paleičiko nuomo-
laikotarpio. n e ' „Mažeikių nafta", statyta 

Vokietija kreipia dėmesį į sovietiniais laikais Baltijos ša-
stabilumą Baltijos srityje. Vo- l i li rinkai aprūpinti, negali 
kietijos ir Latvijos prezidentai dirbti vakarietiškos naftos pa-
padėjo vainiką prie Laisvės grindų, nes patirtų apie 300 
paminklo, esančio Rygos vi- min. dolerių nuostolių. Pasak 
durmiestyje. Jis pastatytas J°> „Lietuvos naftos ūkio pas-
1935 m. minint Latvyos ne- tovaus darbo garantas yra ne 
priklausomybės 15 metų su
kaktį. Nei sovietai, nei vokie
čiai jo nepašalino, tuo tarpu 
Kaune Laisvės paminklas tuoj 
pat buvo nugriautas. 

'Williams\ o naftos tiekimo bei 
tranzito garantijos iš Rytų". 

„LUKoil Baltijos" specialis
tų parengtame tyrime rašo
ma, jog iš artimiausio Lietu-

Vokietijos spauda vėl naujai vai naftos telkinio — Šiaurės 
nagrinėja Ignalinos atominės jūros — per Būtingę gauna-
jėgainės klausimą, kadangi ji mos naftos tona dabar kai-
yra Černobylio prototipas. Vo- nuotų 132,43 dolerio. Tokios 
kiečiai spėlioja, kad elektros kainos „Mažeikių nafta" mo-
energija bus privatizuota, ati- keti negali, nes pagaminti 
duodant 7% akcijų Švedijai, produktai taptų per brangūs 
Spauda primena, kad Lietuva ir nekonkurentiški. Tu tarpu 

perkant „privalomus" gamy
bai 7 min. tonų naftos iš Va
karų, vien už ją atsiskaityti 
reikėtų 927 dolerių. Pasak I. 
Paleičiko, Būtingės termina
las gali būti tik trumpalaikė 
naftos tiekimo alternatyva, 
sutrikus tiekimui iš Rytų. 

„LUKoil Baltįjos" generali
nis direktorius tikina, kad Lie
tuvos vadovai puikiai žino 
šiuos skaičius, tačiau vis tiek 
strateginiu investuotoju pasi
rinko bendrovę neturinčią nei 
naftos, nei realizavimo rinkos. 
Jis mano, kad „Williams" 
vėliau tikriausiai sieks pelnin
gai parduoti turimas lietu
viško junginio akcijas. Ne
atmetama versija, jog netoli 
Lietuvos esančios vakarie-
riškos naftos bendrovės siekia 
sąmoningai sužlugdyti šalies 
naftos ūkį kaip konkurentą ir 
užimti rinką. 

„Mažeikių naftos" generali
nis direktorius Gediminas 
Kiesus „Respublikai" tvirtino, 
jog pavyko rasti Rusijos naf
tos tiekėjų. Gegužės mėne
sį įmonė gaus mažiausiai 
600,000 tonų naftos, tačiau 
dėl tiekimų Būtingės naftos 
terminalui kol kas naujienų 
nėra. G. Kiesus pripažino, 
kad dėl naftos eksporto per 
Būtingę tartis nelengva, ypač 
dabar, kai Lietuvos valdžia 
leido JAV bendrovei „Wil-
liams" be konkurso nupirkti 
66 proc. „Mažeikių naftos" ak
cijų. 

R. Jakutytė 

Danutė Bindokieni 
v • Šviežias pašaras 

senam arkliukui 

Iškaba prie KGB romų Vilniuje 1998 m. birtelio H d. 

turi išjungti Ignalinos jėgainę, 
priešingu atveju ji nebus pri
imta į Europos Sąjungą. Bet 
kad būtų išjungta jėgainė, rei
kalinga graži suma — tarp 3 
ir 6 milijardų dol. 

Naujo Izraelio min. pirm. 
Ehud Barak tėvai iš Lietuvos į 
Palestiną išvyko 1930 m. Jo 
tikroji pavardė yra Ehud 
Brug. 

rusiška nafta Lietuvoje kai
nuoja 87 dolerius už toną. Jei
gu Mažeikiams per metus pa
vyktų gauti 7 min. šios naf
tos, atėmus gautų kreditų 
palūkanas, įmonei pavyktų 
uždirbti per 13 min. dolerių. 

Specialistai tvirtina, jog 
„Mažeikių nafta" per metus 
gali gauti beveik 745 min. 
dolerių pajamų. Tuo tarpu, 

* Žurnalo „Buainesa Cen
tral Europe" duomenimis, 
Lietuva yra viena iš pirmau
jančių valstybių pagal infliaci
jos dydį, atlyginimo augimo 
tempus bei tiesioginių investi
cijų apimtis. Žurnalas, remda
masis įvairiais šaltiniais (JP 
Morgan, Nomura, Reuters, 
valstybinių statistikos tarny
bų ir kt.) kas mėnesį skelbia 
Centrinės Europos valstybių 
pagrindinius ekonomikos ro
diklius. (Elta) 

Niekas negalėtų tvirtinti, 
kad politinių partijų ėjimai 
Lietuvoje stokoja staigmenų: 
vos tik pradedama apsiprasti 
su vienokia ar kitokia situaci
ja, štai kažkas ir ištraukia 
įdomią kortą iš užančio! Dar 
atmintyje tebedunkso Tėvynės 
sąjungos/Lietuvos konservato
rių ir ministro pirmininko pa
sitraukimo iš pareigų krizės 
supilti kupstai, o dabar jau 
krikščionys demokratai (LK-
DP) pasistūmė į priekį, kad ir 
juos skaisčiau apšviestų dė
mesio šviesa. Birželio 1 d. 
LKDP pirmininkas Algirdas 
Saudargas žurnalistams pa
reiškė, kad „koalicinė sutartis 
nebeteko galios. Mes ją vie
našališkai nutraukiame". 

O ta „koalicinė sutartis", 
kaip visi žinome, buvo suda
ryta su konservatoriais, pride
dant 16 krikščionių demok
ratų atstovų Seime, turin
čiame 138 narius, ir tuo būdu 
sudarant daugumą. Prisime
nant, kad koalicijos sutartis 
buvo atnaujinta š.m. sausio 
mėnesį, konservatorius kal
tinti „politinės atsakomybės 
stoka" skamba kažkaip keis
tai. Tiesa, sausio mėnesį at
naujinant koalicijos sutartį 
LKDP pasiūlė įrašyti nuos
tatą, kad toji sutartis gali būti 
nutraukta vienašališkai, ypač 
jeigu viena kuri susitarusiųjų 
pusė ją pažeidžia. Pasak A. 
Saudargo, konservatoriai kaip 
tik tokiu koalicijos sutarties 
pažeidimu ir pakaltinami, nes 
atsisakę paskirti naują minis
trą pirmininką į pasitrauku
sio G. Vagnoriaus vietą. 
Premjerą pasirinkęs pats pre
zidentas, nors jis ir yra kon
servatorių partijos narys. Tuo 
tarpu du ministrai — krašto 
apsaugos Česlovas Stankevi
čius ir užsienio reikalų Algir
das Saudargas — yra Krikš
čionių demokratų partijos ofi
cialiai deleguoti į naujosios 
vyriausybės sudėtį. 

Jeigu visas šis paaiški
nimas dar labiau supainioja 
užsienio lietuvius, stebėtis ne
reikia — ko gero ir Lietuvoje 
daugeliui neaišku, kas yra 
kas, kas kuo kaltinamas ar 
kaltas, žmonės jau apsiprato 
su valdžios viršūnių bei 
įvairių partijų nenuosekliais 
ėjimais, kuomet viena sako
ma, o visiškai kitaip galvoja
ma. Daugeliu atvejų tokie 
„prąjovai" tik suteikia naujo 
pašaro senam arkliukui, ku
riuo politikai joja į populia
rumą bei savo politinių tikslų 
įgyvendinimą. 

Verta pastebėti, kad šį kartą 

ir Lietuvos prezidentą, kuris 
galbūt jau spėjo apsiprasti su 
„lietuviškos politikos" užuo
lankomis, nustebino krikščio
nių demokratų pasielgimas. 
„Tai buvo labai įdomus siur
prizas. Aš pagalvojau, kad 
nesupratau, ką girdžiu", prez. 
Adamkus Seime prisipažino 
žurnalistams. Jis pasiskubino 
pridurti, kad Krikščionių de
mokratų partija prižadėjo 
bendradarbiauti ir dirbti su 
naująja vyriausybe. Panašiai 
tvirtino ir Algirdas Saudar
gas: „Mes remiame ir ragin
sime balsuoti už vyriausybės 
programą". 

Koalicijos sutarties su kon
servatoriais nutraukimas dar 
nereiškia, kad krikščionys de
mokratai kratosi bet kokių 
koalicijų apskritai, jie tik šiuo 
metu nėra apsisprendę, kur 
ieškoti šalininkų. Kol kas 
LKDP pirmininkas tegali tik 
retoriškai klausti, su kuo 
būtų verta sudaryti koaliciją: 
„Su prezidentu, su Seimo pir
mininku ar su ministru pir
mininku, su konservatorių 
partija ar su Centro sąjun
ga..." Matyt, dar nenuspręsta 
„kuri duonos riekės pusė uo
giene aptepta"... 

Norime manyti, kad krikš
čionys demokratai jaučiasi pa
kankamai tvirti stovėti ant 
savų kojų, nesiramstant į gau
sesnės ar įtakingesnės parti
jos petį. Juk Seimo rinkimai 
ne už kalnų ir laikas pa
sirūpinti savais interesais. 
Jeigu rinkiminė kampanija 
bus sėkminga, jeigu Lietuvos 
gyventojai teigiamai įvertins 
šios partijos praeities darbą ir 
tikės ateities veiklos pažadais, 
galbūt ne krikščionims demo
kratams reikės glaustis prie 
kurios daugumos Seime, o ki
tos partijos ieškos jų palanku
mo. Reikia pripažinti, kad 
LKDP teigiamai pasirodė ir 
vėliausios vyriausybės krizės 
metu, stovėdama su preziden
tu ir su Seimo pirmininku, be
sirūpindama, kad kuo grei
čiau ir geriau krizė būtų 
pašalinta. Partija pritaria ir 
naujojo premjero pasirinki
mui. Savo gretose ji nestokoja 
ypač protingų, patriotiškų ir 
Lietuvos reikalais besirū
pinančių narių (vienas, dau
giausia vilčių teikiantis, yra 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas), tik reikia 
daugiau veržlumo, savimi pa
sitikėjimo ir labiau pozityvaus 
žvilgsnio, ypač į jaunesniųjų 
savo narių pastangas veiks
mingiau įsilieti į politinį Lie
tuvos gyvenimą. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 

N r 2 Utena, 1943 m. (Tęsinys) 
Jam ši diena ne šventė, per kurią daina ir 

džiaugsmas skambėtų. Ši diena jam laidotuvių, skau
džių ir niekšingų. Laidojama tėvynės garbė, tėvynai-
čių ištikimybė. 

Tyli ir širdyje prakeikia, jų gaili ir liūdi. 
Veltui jie išnešė iš klasių kryžius ir uždraudė prieš 

pamokas viešai pasimelsti. Jaunasis lietuvis širdyje 

turi Kristų, Dievui pasimeldžia, tyliai susikaupęs šir
dyje. Jaunasis lietuvis tyliai siunčia Dievui savo tyros 
jaunystes prašymus. 

Ir veltui jie Dievą šmeižia. Veltui jie nori įskiepyti 
bedievybe. Jaunasis moksleivis išdrįsta ateiti į baž
nyčią, išklausyti religinių paskaitų, nori giliau savo 
tikėjimą ir Dievą pažinti, atskirti melą nuo tiesos. 

Atskirti melą nuo tiesos! 
Veltui neleido užsiminti apie Lietuvą, jos karžygius. 

Jaunasis lietuvis mylėjo Lietuvą, gerbė jos karžygius. 
Vėlinių naktį jiems vainikus ant kapų uždėjo, takelius 
smiltimis nubarstė, žvakutę, lyg savo jaunystę, jiems 
uždegė. 

Šventąją naktį moksleivis katalikas išdrįso viešai 
prie didvyrių kapų pasimelsti, juos pagerbti, pasiryžo 
sekti jų pėdomis, dirbti ir aukotis tiktai Lietuvai. 

Dirbti ir aukotis! 

Ir dirbo moksleivis. Aukojosi. Dirbo, kiek jėgų turėjo, 
kiek sugebėjo. O kad išliktų, turėjo būti liūtas ir lapė, 
drąsus ir gudrus. 

— Kiekvienas darbas reikalauja savo aukų. Ir iš 
jūsų bus aukų, nes jūs dirbate, — kalbėjo atsisveikin
damas kapelionas. 

Aukų... 
Bet auka saldi, jei ją aukoji Dievui ir Tėvynei! Leng

va ir maloni. 
Ir laukiau savo eilės, kada suims, ir, kaip kitus 

draugus, smarkiai „pačiupines". 
Laukiau. 
Tuojau po Vėlinių suėmė aštuonis. Palaikė vieną 

naktį, ištardė ir paleido. Nieko iš jų neišgavo. 
Spalio revoliucijos išvakarėse suėmė keturis. Jų 

tarpe vienas iš mūsų ketvertuko centro. Kiti taip pat 
žino mūsų ketvertuko narius. 

Bet ar jie kartais neišsitars apie tuos, kurie viskam 
vadovauja? Ne. 

Neramu. 
Kažin ką nujaučiu. Nujaučiu, kad tuoj įvyks mano 

gyvenime svarbus, reikšmingas išbandymas. Mane 
suims! 

Jaučiu. 
Parvažiuoju namo, nuraminu mamą, kuri jau buvo 

išgirdusi gandų, kad mane suėmę. Su visais atsisveiki
nu ir vėl į Uteną. 

— Mama, neverk, kai mane suims. Jei ir suimtų, 
ačiū Dievui, esu sveikas, perkentėsiu. 

— Tai nevažiuok. Vytuk, Utenon. Namie pabūk. 
— Atras bolševikai ir namie, mama. Dar jiems tada 

bus geriau kibti. Sakys: slapsteis, bijojai, aišku, esi 
kaltas! Be to, mama, juk viskas Dievo rankoj, valioje. 

— Vytuk, — sako mama, — visgi geriau būtų, kad 
nevažiuotum iš namų. 

Atsisveikinu. Mama nenoromis mane išleidžia: 
— Nevažiuok, vaikeli, ir gana! 

Nusiperku bilietą ir paskutinį kartą, jau autobuse 
būdamas, sakau su Dievu. 

— Vytuk, man rodos, kad važiuodamas Utenon, va
žiuoji lyg vilko gerklėn... Nebegrįši iš ten niekados... 

— Grįšiu, grįšiu! 
Autobusas, ūždamas per purvą, patraukia Utenon. 
Utenoje. 
Buto draugai Albinas ir Bronius pasakoja, kad ma

nęs ieškoję milicininkai. Klasėje visi šneką, kad mane 
jau suėmė. (Mat, jiufuginau" dvi dienas nuo pamokų, 
namo parvažiavau). Negerai padaręs, į Uteną atva
žiuodamas. Reikėję palaukti namie, kolei čia saugu
miečių įtūžimas baigsis. 

Man atrodė, kad ne taip greitai jų įtūžimas baigsis, 
ir, jei ieškos, tai ir namie atras. 

Visi nusprendėm, kad geriausiai: laikytis normaliai 
— eiti į klasę, nebijoti. Namie, tai yra, čia Utenoje, 
bute, nesėdėti. O jei suimtų, vyriškai laikytis — neiš
duoti draugų, savo veikimo. 

Bet viskas priklauso nuo Dievo valios: omnia a divi-
na providentia! 

Viskas. 
Prietema. Smulkiai lynoja. Palengva, neskubėda

mas, einu gimnazijos alėja. Einu ir mąstau. Galvoju 
apie šiose alėjose prabėgusias dienas. Numatau ateitį 

— tokią tamsią, neaiškią. 
Nujaučiu. Nujaučiu tą patį, ką ir namie, ką, ir su 

mama atsisveikindamas, nujaučiau suėmimą. 
Žiūriu į alėjos liepas ir nuliūstu. Kodėl žalieji lapai, 

visą vasarą ją puošę, krinta'' O ar mano jaunos die
nelės su jais nenukris? 

Ilgai vaikščiojau ir klausiausi tylaus lapų šlamesio 
— mano ateities laimės būrimo. 

Klasėje tylu. 
Visų akys nukreiptos į mokytoją, kuri rašo algebros 

rašomojo darbo pažymius j žurnalą. 
Tylu... 
I klasę, nesibeldęs. su dideliu triukšmu Įsirioglina 

gimnazijos sargas (žinomas parsidavėlis). 
— Jankauskas, Galvydis ir Bulika — yra klasėje? — 

akiplėšiškai, vienu atsikvėpimu, išrėkė sargas 
Mokytoja labai nusigando ir sėdėjo nejudėdama. Visi 

irgi tyli. Mokytoja, vis dar neatsigavusi nuo baimės 
priepuolio, tarsteli: 

— Yra, pone... Atsiprašau, drauge... 
— Tai, — nutęsia sargas, — draugas direktorius 

šaukia juos į savo kabinetą! 
— Bulikos klasėje nėra. Klasės auklėtojas atleido jį 

nuo dviejų pamokų! — raportuoja klasės seniūnas. 
— O aš net nepastebėjau' Tai. drauge, Bulikos nėra. 

— atgaudama drąsą — pasakė panelė matematikė. 
— Prašome Jankauską ir Galvydį... — nepatenkin

tas sumurma sargas ir išeina. 
Aš žinau, kuo tas kvepia. Ir Juozas numano. 

(Bus daugiau) 
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1989 m. balandžio 28 d. Lie
tuvos ir išeivijos mokslininkų 
konferencijoje „Tautinė aukš
tosios mokyklos koncepcija ir 
Kauno universitetas" paskelb
tas Vytauto Didžiojo universi
teto atkūrimo aktas . Tų pačių 
metų liepos 4 d. tuometinės 
Aukščiausios Tarybos sesijoje 
buvo priimtas įstatymas dėl 
Vytauto Didžiojo universiteto 
atkūrimo, o liepos 22 d. Mi
nistrų taryba įregistravo uni
versiteto laikinąjį Statutą. 
Liepos pradžioje įvyko ir stoja
mieji egzaminai, o rugsėjo 1 
d. 177 pirmakursiai, sėkmin
giausiai išlaikę konkursinius 
egzaminus iš 805 stojančiųjų, 
pradėjo mokslą trijuose atkur
to universiteto fakultetuose — 
Humanitarinių mokslų, Eko
nomikos ir Tiksliųjų mokslų. 

Dešimties metų laikotarpis 
— tai nedidelė atkarpėlė uni
versitetų, kaip mokslo ir 
kultūros židinių, kelyje, pri
simenant, kad aukštojo 
mokslo ištakos Europoje sie
kia XII a. pabaigą ar XIII a. 
pradžią. Tačiau Vytauto Di
džiojo universiteto atkūrimas 
sutapo su tautos atgimimu, 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymu, todėl šiame universitete 
gimusios idėjos ir naujovės 
ženkliai įtakojo visos šalies ir 
mokslo studijų sistemos per
tvarką ir plėtotę. 

Atkurtas Vytauto Didžiojo 
universitetas buvo antrasis 
universitetas tuometinėje, dar 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
bet pirmoji aukštoji mokykla, 
nepriklausoma nuo valdžios 
institucijų. Todėl jau tada 
buvo galima garsiai pareikšti, 
kad svarbiausia universiteto 
veiklos nuostata yra akade
mine laisvė, pagrindinis tiks
las — rengti Lietuvos mokslui, 
kultūrai, švietimui ir ūkiui 
humanistinės orientacijos. 
plataus profilio absolventus, 
suvokiančius savo sprendimų 
prasmę ir atsakomybę. 

Kartais žiniasklaidoje ir net 
akademiniuose sluoksniuose 
bandoma įpiršti minti, kad 
1989 metų balandžio 28 d. 
aktu buvo a tkur tas ne tarpu
kario Vytauto Didžiojo univer
sitetas, bet įkurtas visiškai 
naujas universitetas. Reikia, 
matyt, dar kartą priminti 
tuometinės Aukščiausiosios 
tarybos 1989 m. liepos 4 d. 
priimtą įstatymą JDėl Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūri
mo", kurio pirmasis straipsnis 
skelbia: .a tkur t i Vytauto Di
džiojo universitetą ir suteikti 
jam savarankiškos aukštosios 
mokyklos statusą". Prisimin
kime ir tai, kad tais metais po 
Vytauto Didžiojo vėliava ne
panorėjo vienytis nė viena 
tuometinė Kauno aukštoji mo
kykla, nors visų jų šaknys — 
1922 m. vasario 16 d. atidary
tas Lietuvos universitetas, ga
vęs Vytauto Didžiojo vardą 
1930 m. birželio 7 dieną. Todėl 
universitetui teko atsikurti iš 
nieko — jis neatgavo nei vieno 
pastato, nei vienos laboratori

jos, nei vienos knygos, pri
klausiusių buvusiam Vytauto 
Didžiojo universitetui. 

Sunku trumpai apžvelgti vi
sus dešimtmečio įvykius ir da
tas, pasiekimus ar nesėkmes, 
tačiau keletą svarbesniųjų no
rėčiau paminėti. 

1989 metų pabaigoje Čika
goje ir Kaune išrenkamas 
aukščiausiasis universiteto 
sprendžiamasis organas — At
kuriamasis senatas. Tai buvo 
unikalus darinys, susidedan
tis iš 48 Lietuvos ir 48 išei
vijos mokslininkų, nusipelniu
sių mokslui bei kultūrai ir ak
tyviai palaikiusių universiteto 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairus 

Vytauto Didžiojo universitetu K.iune atkuriamojo S<-r:ato n.iria; 

atkūrimo idėją. Todėl visiškai 
suprantama, kad universitete 
gimusios naujovės lėmė ne tik 
jo raidą, bet ir 1990 m. kovo 
11 aktu nepriklausomybę at
kūrusios mūsų valstybės 
aukštojo mokslo sistemos re
formą. Vakarietiškos, demo
kratiškos ir liberalios sis
temos formavimuisi įtaką tu
rėjo ir tai, kad pirmuoju at
kurto universiteto rektoriumi 
1990 m. gegužės 24 d. buvo 
išrinktas Kalifornijos univer
siteto Los Angeles profesorius 
Algirdas Avižienis. 

Jau 1990 metų pabaigoje 
buvo pradėtos tada Lietuvai 
naujos kelių pakopų studijos, 
kurias baigus suteikiami ba
kalauro ir magistro kvalifika
ciniai laipsniai, taip pat dak
taro mokslo laipsnis. Buvo 
įvesta bendra universitetinė 
pirmųjų dvejų metų humani
tarinio ir fundamentinio lavi
nimo programa, kurios pagrin
dinis tikslas — visapusiškai 
išsilavinęs, laisvas, kūrybin
gas žmogus. Liberaliųjų stu
dijų principas, kai priimama 
ne į specialybes, o į studijų 
kryptis, kai studentas pats su
daro savo studijų planus, o 
specialybę galutinai pasirenka 
po pirmųjų dvejų studijų 
metų, ir šiandien išlieka Vy
tauto Didžiojo universiteto iš
skirtiniu bruožu. 

Ir dabartiniu universiteto 
Senatu, kurį sudaro 45 uni
versiteto, asocijuotų institutų 
ir išeivijos mokslininkai ga
lėtų pasididžiuoti daugelis Eu
ropos universitetų: 35 senato 
nariai yra habilituoti dakta
rai, profesoriai: senatorių tar
pe — 10 Lietuvos mokslų 
akademijos narių, 5 Lietuvos 
mokslo tarybos nariai. 10 
išeivijos mokslininkų, dir
busių garsiuosiuose Šiaurės 
Amerikos ir Vakarų Europos 
universitetuose. 

Todėl akademinei bendruo
menei nesuprantami kai ku
rių pareigūnų, atsakingų už 

mokslą ir studijas valstybėje, 
bandymai sumenkinti univer
sitetų senatų, kaip aukščiau
siųjų sprendžiamųjų institu
cijų, vaidmenį, siekis admini
struoti universitetus, siaurinti 
jų autonomiją, žeminti aukš
tojo išsilavinimo standar
tus Lietuvoje. Prisimindamas 
1991 metų vasario pradžią, 
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kai smėlio maišais apsuptoje 
Aukščiausioje taryboje — At
kuriamajame Seime buvo prii
mamas Mokslo ir studijų įsta
tymas, kurio dėka pavyko vie
niems iš pirmųjų Rytų ir Cen
trinėje Europoje pertvarkyti 
aukštąsias mokyklas, įdie-' 
giant jose vakarietišką sis
temą, tikiu mūsų valstybės 
politikų išmintimi ir atsako
mybe. Suprantu, kad akade
minė bendruomenė pasirengu
si aktyviai dalyvauti paren
giant mūsų valstybės ateities 
planus, tam skirdama stip
riausias intelektualines pajė
gas. 

1993 m. birželio 10 d. atkur
tas universitetas išleidžia pir» 
mąją bakalaurų laidą — diplo
mai įteikiami 166 absolven
tams. Netruko prabėgti dveji 
metai, ir 1995 m. birželio 16 d. 
įteikiami pirmieji 143 ma
gistrų diplomai. Po nepilnų 
ketverių metų — 1999 m. kovo 
19 d. jau galėjome pasi
džiaugti, kad pirmosios laidos 
absolventė Irmina Matonytė 
apgynė daktaro disertaciją, 
nors pati pirmoji daktaro di
sertacija universitete buvo ap
ginta dar 1993 m. Priminsiu, 
kad atkurto universiteto diplo
mai jau įteikti daugiau kaip 
2089 bakalaurams, 740 ma
gistrų ir 59 mokslų dakta
rams. Vis dėlto teisūs buvo tie 
805 vaikinai ir merginos, ku
rie 1989 metų liepos pradžioje 
veržėsi į 175 pirmakursių vie
tas, o ne garsus Lietu os ma
tematikas, ilgametis Vilniaus 
universiteto rektorius, dažnai 
sakydavęs, kad „atkurtas Vy
tauto Didžiojo universitetas — 

tai tik .daržinė su universiteto 
iškaba". 

1998 m. birželio 19-toji taip 
pat įeis į atkurto Vytauto Di
džiojo universiteto istoriją — 
išleista pirmoji teisės ma
gistrų laida. Po 58-rių metų 
pertaukos pratęstos tradicijos 
vieno garsiausių tarpukario 
Vytauto Didžiojo universiteto 
fakultetų — Teisių fakulteto, 
kuris 1940 m. sausyje buvo 
perkeltas į tik ką atkurtą Vil
niaus universitetą. Mes džiau
giamės, kad teisės studijų 
plėtotę universitete parėmė 
vyriausybė, o įstatymiškai 
įteisinant mūsų absolventų, 
beje, parengtų pagal naują, 
Lietuvai neįprastą teisės stu
dijų modelį, statusą, svarius 
žodžius tarė Lietuvos Respu
blikos prezidentas Valdas 
Adamkus ir Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis. Nuoširdus ačiū jiems! 

Tikrai nerasime Lietuvoje 
kitos aukštosios mokyklos, ku
rioje per dešimtmetį studentų 
ir dėstytojų skaičius išaugtų 
daugiau kaip 20 kartų. Dabar
tiniame universitete yra 7 fa
kultetai ir 2 institutai, kurie 
jungia 26 katedras, 15 mokslo 
ir studijų centrų, taip pat 
Kauno botanikos sodas, turin
tis unikaliausias augalų ko
lekcijas Lietuvoje. VDU tapo 
humanitarinių ir socialinių, 
teologijos ir menų, politikos ir 
teisės mokslų centru Kaune. 
Išplėtotos ir modernios tiks
liųjų mokslų studijos — infor

matika, aplinkotyr . biologija, 
matemat ika , fizik. 1999 :n. 
pradžioje universi tetas turėjo 
beveik 3800 studt•• " u . masi^-
t rantų, doktorantu kurie gali 
pasi r inkt i 24 bakalauro, 34 
magistro ir 19 daktaro studijų 
programų. Nors kasmet didi
name pr i imamų pirmakursių 
skaičių — nuo 177 pirmaisiais 
mokslo meta i s iki 870 de
šimtaisiais , tačiau išlaikėme 
lyderio poziciją pagal sto
jančiųjų konkursą — viduti
niškai 4 pretendentai į i 
vietą. 

Prof. V. Kaminskas. 

Priori tet inėmis universitete 
tapo aukštesnio lygio studijos 
— magis t ran tu ra ir dokto
ran tū ra , reikalaujančios aukš
tos pedagoginio mokslo perso
nalo kvalifikacijos, studijų ir 
mokslo vienovės. Todėl neatsi
t ikt inai 1993 m. gruodžio 17 d. 
universi teto iniciatyva buvo 
įkur ta pirmoji Lietuvoje moks
lo ir studijų asociacija, kurios 
steigėjai — Vytauto Didžiojo 
univers i te tas ir 7 mokslų in
s t i tuta i : Lietuvos istorijos. 
Lietuvių kalbos, Lietuvių lite
ra tūros ir tautosakos, Lietu
vos filosofijos ir sociologijos. 
Biochemijos, Matematikos ir 
informatikos, Puslaidininkių 
fizikos. Vėlesniais metais į šią 
asociaciją įstojo Psichofiziolo-
gijos ir reabilitacijos, Archi
tek tūros ir statybos, Lietuvos 
miškų inst i tutai . Universitete 
dės tan tys insti tutų mokslinin
kai ka sme t sudaro apie 15 
procentų pedagoginio persona
lo, j ie vadovauja kas an t ram 
universiteto doktorantui. Šian
dien k a s ketvir tas universite
to s tuden ta s — magis t rantas 
a rba doktorantas . 

Ypač džiugu, kad pradėjome 
rengti teologijos mokslinin
kus , nes per visą pokario lai
kotarpį Lietuvoje buvo pa
rengtos ir apgintos t ik 4 teolo
gijos dak ta ro disertacijos. 

1998 m. sausio 30 d., minint 
Lietuvos universiteto bibliote
kos įkar imo 75-metį, universi
te to biblioteka persikėlė į nau
j a s , moderniai į rengtas pa
ta lpas . Biblioteką teko kurt i iš 

naujo — kaip jau minėjau, at
kurtas is VDU neatgavo nė 
vieno leidinio iš savo dar 1923 
m. įkurtos bibliotekos, kurios 
fonduose, prieš 1950 m. už
daran t universitetą, buvo dau
giau kaip 400 tūkst . leidinių ir 
tur t ingas rankraštynas. Da
bartiniu metu universiteto 
biblioteka j a u turi per 100 
tūkst . leidinių, įrengtos 6 

skaityklos su 335 darbo vieto
mis ir 48 skaitytojų paslau
goms skirtais kompiuteriais, 
įjungtais į „Interneto" tinklą. 
Nemažą bibliotekos fondo dalį 
padovanojo išeivijos lietuviai, 
lėšomis biblioteką parėmė At
viros Lietuvos fondas, Lietu
vių fondas, Julija ir Emilis 
Sinkiai. 

Dar 1991 metais rugsėjo 18 
d. a tkur tas VDU Garbės dak
taro vardo teikimo iškiliau
sioms mokslo, kultūros, politi
kos asmenybėms statusas. Pir
maisiais a tkur to universiteto 
Garbės daktara is pripažinti 
prof. Vytautas Landsbergis, 
Nobelio premijos laureatas 
poetas Česlavas Milošas ir 
ambasadorius Stasys Lozorai
tis. Vėlesniais metais Garbės 
daktaro vardai suteikti profe
soriams kunigams Antanui 
Liuimai ir Antanui Rubšiui, 
profesoriams Marijai Gimbu
tienei ir Zigmui Zinkevičiui, 
poetams Bernardui Brazdžio
niui ir Alfonsui Nykai-Ni-
Iiūnui. dak ta rams Antanui 
Razmai ir Adolfui Damušiui, 
kino menininkui Jonui Mekui. 

VDU Garbės daktaro regali
jos įteiktos žymiam istorikui, 
VViskonsin universiteto profe
soriui Alfredui Erichui Sen-
nui, kurio tėvas — kalbinin
kas Alfredas Sennas buvo 
tarpukario Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius. Taip 
pat Garbės daktaro regalijos 
įteiktos K^uno arkivyskupui 
metropolitui. Katalikų teologi
jos fakulteto didžiajam kancle
riui Sigitui Tamkevičiui. Taip 
įvertinti Jo Ekcelencijos nuo
pelnai pogrindžio sąlygomis 
leidžiant sovietų okupuotoje 
Lietuvoje ^Katalikų Bažny
čios kroniką' ir atgaivinant 
„Aušrą". Universiteto ben
druomenės vardu nuoširdžiai 
sveikinu naujus VDU Garbės 
daktarus . 

Atkūrus universitetą, kau
niečių vaikams atsirado puiki 
galimyi ė gimtajame mieste 
studijuoti humanitarinius 
mokslu?, menu.- ir teologiją, 
teisę ir politikos mokslus, 
modernius tiksliuosius moks-
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(773) 581-8654 

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones 
TeL 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

Ieškoma angliškai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų ruošoje Reikia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. Rekomendacijos batutos 

Jcrri,teL773-S53-33S3 

Reikalinga moteris valymui. 
Paimu ir parvežu į Marųuette 

Parką. $325/450 į savaitę. 
TeL 708-903-8597. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo g iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. mu 

P a r d u o d a m a s 90 m. Geo 
Stonn. 62,000 mylių, juodos 
spalvos, gerame stovyje. Kaina 
2,000 dol. TeL 773-376-8559. 

lus. Šiandien kas antras uni
versiteto studentas yra kau
nietis. Todėl universiteto ben
druomenė laukia iš miesto va
dovų dėmesio ir paramos, tiki, 
kad antrajame dešimtmetyje 
nuo Vytauto Didžiojo pamink
lo pusės nepadvelks atšiaurus 
vėjai, kaip kad atsitiko 1994 
m. pavasarį. Priminsiu, kad 
tada miesto valdžios vyrai 
buvo sumanę atimti iš univer
siteto du pagrindinius jo pas
ta tus — centrinių rūmų dalį 
su istorine universitetui sale 
ir pastatą, kuriame įsikūręs 
Katalikų teologijos fakultetas. 
Tada prireikė prezidento Al
girdo Brazausko, Jo Eminenci
jos Lietuvos kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus paramos, kad 
būtų sustabdyti savanaudiški 
valdininkų užmojai. 

Universiteto bendruomenė 
tikisi, kad dabartiniai Kauno 
miesto vadovai supranta uni
versiteto svarbą miestui ir re
gionui, suvokia,'kad diploma
tijos mokykla „laikinajai sos
tinei" suteiktų daugiau gali
mybių išlaikyti bent jau antro
jo šalies miesto statusą nei pa
togūs kabinetai savivaldybės 
prekybos ir verslo skyriui. Su 
nuoskauda širdyse mes žvel
giame į kitą Donelaičio gatvės 
pusę, kur stovi privatizuoti, o 
gal ir „prichvatizuoti" buvusių 
valstybinių projektavimo in
stitutų „Pramprojektas" ir 
„Miestprojektas" rūmai, žino
dami, kad vienam Vytauto 
Didžiojo universiteto studen
tui auditorijose tenka 3 kartus 
mažiau vietos nei kitose šalies 

GREIT PARDUODA 

(TO)! 
(7IS)4S-7iM 

RIMAS LSTANKUS 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
i Perkama ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

RealmartftffcB 
Realty Groop Ine 

6682S.PoJasldRd. 
Chkago,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
BrakerAasodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. ro-5S5-Ua» Paatr 3U-3»M3#7 
Fss773-3a»997 

sale! 
Rūbai geriausiomis kainomis 
(suaugusiems, vaikams, kūdikiams), 
batai, namų apyvokos reikmenys (nauji 
ir naudoti). Beveik visu daiktų kainos 
0.25 - 1.OO'doL Birželio 4 d., penkt. 9 
vai. r.-6 vai. p. p. Butelio 5 d., iekad., 
9 vai. r. - 3 vai. p. p. 
ESCCA, 1321 Asbory, Evanstoa. 

(Autobuso sustojimas: Ridge ir Demp-
ster.) iįj 

Help Wanted Presser no expe-
rience necessary, immediate 
opening. Inquire ai Camput 
Cleaners, 57 Gardcn Market, 
Westem Springs, 
708-246-8824. 

aukštosiose- mokyklose, o 10 
dėstytojų turi dalintis vienu 
stalu. 

Dėkoju universiteto dėsty
tojams ir darbuotojams, kurie 
savo nuoširdžiu darbu per 
dešimtmetį sukorė Lietuvos 
žmonių aukštai vertinamą 
universitetą, ypač tiems, kurie 
dar pirmaisiais 1989-1990 
mokslo metais patikėjo, kad 
vizija taps tikrove. Didžiuo
juos išeivijos lietuvėmis ir lie
tuviais, kurie, palikę užjūryje 
šiltus namus, kentė šaltį ir 
nepriteklius, kartu su mumis 
išgyveno sausio 13-osios naktį 
ir Maskvos rugpjūčio pučo die
nas. Džiaugiuos Vytauto Di
džiojo universiteto studentais 
ir absolventais, kuriems šis 
universitetas — geriausias 
Lietuvoje. Garbė Lietuvos val
džios vyrams, kurie palaikė ir 
stiprino atkurtą universitetą 
per pirmąjį jo veiklos dešimt
metį. 

Sėkmės Tau, mūsų Alma 
Mater būsimuose dešimtme
čiuose ir šimtmečiuose! 

VD universiteto laikraštis 
1999 m. Nr. 3 

* I Lietuvą grįžtančių 
pol i t in ių kal inių ir tremti
nių šeimų butams statyti ar 
pirkti iš Privatizavimo fondo 
skirta 3.5 mln. litų, už kuriuos 
planuojama pastatyti arba nu
pirkti 46 butus. Pinigai pa
skirstyti miestų ir rajonų savi
valdybėms. Būstų laukia 710 
politinių kalinių ir tremtinių 
šeimų, iš jų — 312 įregistruo
ta Vilniaus savivaldybėje. 

Vytauto Didžiojo universiteto didieji rūmai ii kiemo pusta Br. Kviklys, „Mošų Ustava" 

•asaasaasa •aaa 



IRENĄ LOZAITYTĘ 
PEMKUVIENĘ PRISIMENANT 

Irena Pemkuvienė 

Šiomis dienomis, birželio 4 
d., sueina penkeri metai nuo 
Irenos Lozaitytės Pemkuvie-
nės mirties. Ji žemaitė, rasei-
nietė, gimė 1927 m. balandžio 
7 d. gausioje Onos Razauskai-
čės ir Jono Lozaičio šeimoje. 
Tėvams anksti mirus, vaikai 
vieni kitus globojo, o Ireną jos 
vyresnė sesuo Pranė. 1944 m. 
rudenį jos abi, besiartinant 
bolševikams, pasitraukė į Vo
kietiją. Gyvendamos netoli 
Dresdeno, matė jo bombarda
vimo ir degimo vaizdus. Po 
karo apsigyveno Ansbacho ir 
Rothenburgo a. T stovyklose. 
Pradėjus kurtis Vokietijoje lie
tuviškoms gimnazijoms, 1945 
m. Irena įstojo į Regensburgo 
gimnazijos penktąją klasę. O 
man teko būti tos klasės auk
lėtoju. Tai pirmoji pažintis. 
Stovyklinis gyvenimas — daž
nas kilnojimas ir kilnojama
sis. Gimnaziją baigė 1949 m. 
Schwaebisch Gmuendėje. Tų 
pačių metų pavasarį atvyko į 
JAV, į Baltimorę. 1950 m. 
įstojo į Nojtre Dame katali
kišką kolegiją, kur 1954 m. 
gavo biologijos mokslų baka
lauro laipsnį. 1954 m. abi se
serys persikėlė į Čikagą. Pa
žintys atsinaujino. Ne tik atsi
naujino, bet, man vedus jos 
seserį Pranę, likome svainiais. 
Dirbo Čikagos universiteto la
boratorijoje. 1959 m. liepos 4 
d. ištekėjo už dr. Kazio Pem-
kaus. Susilaukė keturių vai
kų: Arūno, Ramintos, Gajos ir 
Nidos. 

Nebebuvo kada dirbti labo
ratorijoje. Auginant keturis 
vaikus, teko pasilikti namie, 
be darbo. Argi darbas suprasti 
mažo vaiko verksmą ir rūpes
tingai į jį reaguoti? Arba dar
bas motinos nemigo naktys? 
Argi darbas nuolatos kalbėti 
su vaikais lietuviškai, perteik
ti meilę tolimai ir nematytai 
Lietuvai? Ne, nedarbas, o šir
dyje jaučiama pareiga. Užtat 
ir rezultatai puikiausi: visi ke
turi vaikai lietuviškai kalba 
plačiausiu žodynu, be gestų 
pagalbos, be akcento. 

Pemkų šeimai teko gyventi 
toli nuo didesnių lietuviškų 
telkinių, nuo 100 iki 50 mylių 
atstume nuo Čikagos. Nepai
sant to, Irena 18 metų vežiojo 
savo vaikus į lituanistines mo
kyklas: Dariaus Girėno, Čika
gos aukštesniąją ir Pedagoginį 
lituanistikos institutą. Visi 
vaikai jas baigė, dažniausiai 
pirmaisiais. 

Nebuvo ji motina vairuotoja, 
bet įsijungdavo į Tėvų komite
tus, dažniausiai pasiimdama 
sunkiausias pareigas — boti 
nare metraščio reikalams. Tai 
reiškia, kad ji apsiimdavo su
rinkti nuo 2,000 ligi 3,000 dol. 
metraščiui išleisti. Yra surin
kusi lėšas ir vienam ČALM 
leidžiamam literatūros vado
vėliui išleisti. Dabar leidžia
mojoje knygoje „Lietuviškasis 
švietimas Siaurės Amerikoje" 
jai skirta pagarbi vieta. 

Priklausė .^atryos" draugi
jai, Fronto bičiuliams, pagal
biniam gydytojų vienetui, Lie
tuvių fondui. 

Sueina penkeri metai nuo 

jos mirties. Kas ją labiausiai 
prisimena, pasigenda? Be abe
jo, visi vaikai su šeimomis: 
Arūnas Lietuvoje, Raminta ir 
Nida Michigano valstijoje, Ga
ja Pennsylvanijoje. Gaja rašo: 
„Gailesys apsupa mane šian
dien. Jau praėjo penkeri me
tai, kai tu išėjai?. Ir visų var
du: „Miela mamyte, mamyte 
brangioji, tu mūsų širdyse gy
va visados!" 

Vyras dr. Kazys Pemkus irgi 
jau miręs. Prisimena jį sese
rys Pranė ir Emilija su šei
momis. Vaikaičiai, kurių tik 
du gyvą Ireną matė, ir kiti 
kurie gimė ar dar ir gims po 
jos mirties, apie ją žinos tik iš 
pasakojimų. O kaip būtų gera 
jai savo vaikaičius lankyti, 
kalbinti ir juos auklėti lietu
viškoje dvasioje. 

Prisimins ją Scheinfeldo ir 
Schwaebisch Gmuendo ben
draklasiai, prisimena Notre 
Dame kolegijos kolegės kaip 
tik šiomis dienomis rengian
čios 1954 m. klasės susitikimą 
(class reunion), prisimins ją 
Čikagos lituanistinių mokyk
lų, veikusių Jaunimo centre, 
daugelio Tėvų komitetų na
riai. 

Kapų puošimo diena ir Ire
nos mirties diena labai arti 
viena kitos. Tai verčia susi
mąstyti, kad ir mes, dar gyvi 
jos gyvenimo ir darbų liudi
ninkai, vis artėjame į tą tikro
vę, kurią ji jau pažįsta, į kurią 
mes žingsnis po žingsnio arti
namės. 

Šv. Mišios už a.a. Irenos 
sielą bus atnašaujamos birže
lio 18 d., penktadienį, 8 vai. 
rytą Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Čikagoje. 

Juozas Masilionis 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 4 d., penktadienis 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

DAR DĖL GRŪTO PARKO 

„Kadangi pats rašinėji į 
Draugą', parašyk, Joneli, apie 
tai, kas čia vyksta šiandieną 
šioje salėje", — paprašė ma
nęs viena moteris Omahoje, 
š.m. bal. 18 d. vietos LB val
dybos renginyje. Buvo ir dau
giau tokių ragintojų. Jie 
turėjo mintyje keletos inicia
torių parengtos peticijos pasi-
rašinėjimą. Peticija buvo tokio 
turinio: 

Protesto pareiškimas 

Mes, žemiau pasirašę Oma-
hos apylinkėje, Nebraskos val
stijoje, JAV gyvenantys lietu
viai bei jų užtarėjai, griežtai 
priešinamės „Hesonos klubo" 
iniciatyva ruošiamo sovietinio 
okupacijos laikotarpio pa
minklinių skulptūrų parko 
įkūrimui Lietuvos Respubli
kos ribose; tuo pačiu parem
dami Sąjūdžio grupuočių pas
tangas, prieštaraujant minėto 
parko statybai Varėnos ra
jone, Grūto miške; ir tuo pa
čiu suprasdami, kokią didelę 
žalą ir gėdą tautai atneštų 
tokių prosovietinių asmeny
bių skulptūrų įamžinimas 
ateinančioms kartoms. Krei
piamės į Lietuvos Respublikos 
Seimą, prezidentą ir vyriausy
bę, prašydami daryti viską, 
kad minėto parko steigimas 
būtų tuojau sustabdytas. 

Iš 134 asmenų, į kuriuos 
buvo kreiptasi, tik 5 atsisakė 
pasirašyti. Šios peticijos kopi
jos jau pakeliui į Vilnių. 

Jonas Šarka 
Omaha, NE 

PABUSKITE IŠ MIEGO 

Perskaičius „Draugo" laidoje 
gegužės 26-tą dieną Danutės 
Bindokienės parašytą straips
nį „Tolerancijos perteklius ar 
bukaprotiškumas", negaliu ty
lėti. Ar tikrai mūsų lietuviai 

Žvilgsnis iš Merkinės piliakalnio. 

pametė protą? Negaliu sutikti 
su ta mintimi, kad pagaliau, 
kai taip sunkiai iškovojome 
Lietuvos laisvę, o tankai min
dė mūsų sesių, brolių kūnus'. 
Argi nieko mums nereiškia 
septynių jaunuolių lavonai? 
Argi nieko nereiškia Romas 
Kalanta? Argi taip greitai vis
ką pamiršome? 

Pagaliau, viską pamiršę, no
rime statyti Stalinui, Leninui 
ir kitiems žudikams statulas? 
Čia aišku yra grynai raudo
nųjų norai. Ir dar kur? — Gra
žioje Dzūkų žemėje. Grūto 
miške. Čia bus atvežtos jų 
šmėklos ir saugojamos, kaip 
kokios šventos relikvijos. 

Pabuski iš miego, mielas lie
tuvi! Juk dar taip neseniai 
mūsų tauta buvo teriojama. 
Stalinas visokiais būdais mus 
naikino. Vežė į Sibiro taigas. 
Mano vyro motina gegužės 
mėn. buvo sudeginta. Dvi se
serys išvežtos į Sibirą. Mano 
brolis 15 metų kirto medžius 
Karelijoje, grįžo į namus be 
sveikatos su žaizduotomis ko
jomis ir po kelių metų iške
liavo į amžinus namus. Mano 
Kybartų gimnazijos mokytojas 
Stasys Yla, du 8 klasės moki-
niai-gimnazistai, už tai, kad 
mylėjo savo tėvynę, kad tikėjo 
į Dievą, buvo vežami į nežinią. 

Mūsų kapelionas kunigas 
Dabrila buvo nukankintas 
Rainių miškelyje, o su juo kar
tu ir dar du kunigai. Už ką? 
Tik todėl, kad jie buvo Dievo 
tarnai! 

O kiek partizanų Dzūkijoje, 
Žemaitijoje, Suvalkijoje, padė
jo savo galvas. 

Žinoma, čia labai daug pri
sidėjo mūsų broliai, apsimetę 
draugais, o iš tikrųjų buvo 
niekšai, prisiekę Stalino sau
lei. O dabar mes viską pa
miršome ir statome kažkokias 
„herojų" statulas. 

Ir kur tikrai yra Seimas, 
pagaliau, kur Lietuvos prezi
dentas? 

Jeigu atsikeltų iš kapų mil
žinų, mūsų bočiai, didvyriai, 
mūsų knygnešiai, kurie ant 
savo pečių nešė Lietuvai lais
vę, jie vėl iš karto numirtų. 

Užkirskime kelią tokiam su
manymui. Aš kviečiu mūsų vi
sus veikėjus, visas organizaci
jas griežtai kovoti prieš tokį 
projektą. 

Stasė Viščiuvienė 
Chicago, IL 

ATKREIPTINAS 
DĖMESYS 

Skaitydami Violetos Rut
kauskienės rašinį „Drauge", 
Nr. 74, „Jdomūs faktai enciklo
pedijose" daugelis prisimins 
įvykius, atsitikusius Lietuvo
je, vokiečių ir rusų okupacijų 
metais. 

Ji iškėlė tik tris atsitikimus, 
o jų buvo daug daugiau, už
tiktus enciklopedijose, kur ar
šūs nacinės Vokietijos parei
gūnai, prieš tai buvo veiklūs 
komunistai. Ji taip pat rašo, 
„kad sugriuvus Rusijos komu
nistų valdžiai ir Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, kaltini

mai Lietuvai pabiro kaip iš 
didelio maišo, kad lietuvių 
tauta yra kalta dėl žydų trage
dijos", — „Encyclopedia of the 
Holocaust". Tam tikras skai
čius garsiųjų šių žmonių žudi
kų įvairiose tautose buvo pa
traukti atsakomybėn ir nu
bausti, bet taip pat buvo kalti
nami visos tautos žmonės, nie
ko bendra neturėję su žudy
nėmis. 

Iš Violetos Rutkauskienės 
padarytų ištraukų iš „Encyc
lopedia of the Third Reich" ir 
„Encyclopedia Britanica" susi
darai vaizdą, kad žydų, lietu
vių ir kitų tautų žmonių žu
dikai prieš tai tarnavo komu
nistams, vėliau tapo Gestapo 
agentais, o Lietuvos atveju ru
sams okupavus Lietuvą tie 
patys žmonių naikintojai įsi
jungė į stribų ir KGB eiles ir 
toliau terorizavo nekaltus 
žmones. Sadistams nerūpi, 
kurios tautos žmones jie žudo, 
nes žudydami randa pasiten
kinimą, o j ų viršininkai, na
ciai, komunistai, už atliktus 
sadistinius darbus apmoka ge
resnėmis gyvenimo sąlygomis. 

Šitokių besielių asmenų ga
lima rasti visose tautose, bet 
nereikia kaltinti visų tos tau
tos žmonių. Reikia tik atskirti 
„pelus nuo grūdų". Kaltuosius 
nubausti. 

Antanas Pauiuolis 
Chicago, IL 

YRA VERTA GIRDĖTI 
APIE SAVE „DRAUGE" 

Man visuomet buvo neaišku, 
kas yra amerikietiška. Imig
ruoji čia, gauni pilietybę ir esi 
toks pats amerikietis ar ame
rikietė, kaip čia gimę ar anks
čiau atvykę. Jei kas dedasi di
desniu amerikiečiu už mane, 
aš numoju ranka. Tačiau mes 
išliekame čia su savo tauti
nėmis šaknimis, nesvarbu, ar 
bekalbame lietuviškai. 

Kažkada vyko diskusijos 
tarp jėzuitų savaitraščio 
„America" ir „New York Ti-
mes".dienraščio. „America" sa
kė, jog NYT turi neproporcin
gai didelį kiekį žydų nekro
logų, o NYT sakė, jog jie pami
ni visus svarbius mirusiuo
sius. Tačiau yra savaime aiš
ku, kad savi eina pas savus. Ir 
mūsų mirusieji ateina į „Drau
gą". Kitaip ir negali būti. 

Dar geriau yra pasirodyti 
„Drauge" prieš mirtį. Mes su
darome gan ryškią tautinę 
bendruomenę ir mums rūpi 
lietuvių vargai ir džiaugsmai. 
Tad yra verta girdėti apie 
save „Drauge". 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

IŠ KOKIOS „OPERETĖS"? 

„Draugo" gegužės mėn. 22 
dienos numerio pirmajam pus
lapy išspausdintoj nuotraukoj 
vaizduojamos iškilmės aiškiai 
nužengė nuo Kauno muzikinio 
teatro scenos tiesiog į Karo 
muziejaus sodelį. Įdomu, iš 
kokios operetės tie kostiumai, 
kuriais vilki nuotraukoje pa-

Nuotr. Baniutys Kronienės 

tranką skelbiantys vidurdie
nį? Viena tai aišku, kad varg
šai šaudantys tikrai turi jaus
tis visiškais kvailiais, išėję į 
gatvę špagom apginkluoti ir 
šitaip apsirengę. Stebint, kas 
vyksta mūsų Lietuvoje kartais 
reikia ir galvą pasikrapštyti. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

SU PADĖKA 
Prašau Jūsų laikraštyje 

„Draugas" išspausdinti nuo
širdžiausią padėką organizaci
jos „Lietuvos Vaikų viltis" sa
vanoriams Onai ir Kęstučiui 
Paulikams. 

Šiuos mielus žmones pažįstu 
nuo 1993 metų, kai teko lan
kytis Amerikoje asmeniniais 
reikalais. Jau tada Paulikai 
mielaširdingai pasiūlė savo 
paramą Lietuvos vaikams. Jie 
nusprendė remti Panevėžio 
vaikus. 

1997 m. birželio mėn. Pauli
kai atlydėjo iš Čikagos į Pa
nevėžį urną su išeivio velionio 
Vlado Rasko-Rašciausko pa
laikais į amžinojo poilsio vietą 
Kristaus Karaliaus katedros 
kapinėse, šalia jo tėvų. Pa
nevėžio vaikų globos namų 
auklėtiniai apsiėmė prižiūrėti 
kapą. 

Panevėžio vaikų globos na
mai yra gavę Paulikų piniginę 
paramą, be to, kasmet atsiun
čiami keli siuntiniai su nau
jais drabužiais, avalyne, mo
kykliniais reikmenimis. Šias 
dovanas padaliname Vaikų 
globos namų, Laikinųjų vaikų 
globos namų auklėtiniams bei 
socialiai remtinoms šeimoms. 
Neseniai į Panevėžį atkeliavo 
dar vienas Paulikų siuntinys 
su labdara. 

Nuoširdžiai dėkoju Onai ir 
Kęstučiui Paulikams už jų 
širdies gerumą bei rūpestį li
kimo nuskriaustais vaikais. 
Jų siunčiama labdara — ne 
tik džiaugsmas vaikams, ku
riems ji skirta, bet ir realiai 
jaučiama materialinė parama. 

Apie Oną ir Kęstutį Pauli-
kus ne kartą rašė Panevėžio 
laikraščiai, bet labai norėtųsi, 
kad apie juos sužinotų ir lietu
viai, gyvenantys toli nuo tė
vynės. 

Vitas Matuzas 
Panevėžio miesto meras 

• Ramygala. Balandžio 5 d. 
pagerbiant iš šio krašto kilu
sio kunigo jėzuito Karolio Ga-
rucko (1908-1979) atminimą 
Ramygalos Šv. Jono krikšty
tojo bažnyčioje šv. Mišias kon-
celebravo Panevėžio vyskupas 
J. Preikšas, Vilniaus vyskupas 
augziliaras J. Boruta, SJ, ir 
būrys kunigų. 

A. t A. 
ALDONA PALUKAITIENĖ 

JASINSKAITĖ 
Mirė 1999 m. birželio 1 d., 10 v.v., sulaukusi 67 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Velionė buvo duktė a. a. Antano ir Felicijos Jasinskų. 

Nuliūdę liko vyras Mindaugas J. Palukaitis, sūnus 
Kęstutis „Casey" C. P.< D., marti Rhonda, sūnus 
Algirdas, marti Lydia, trys anūkai, brolis Benediktas 
Jasinskas, sesuo Birutė Albert, patėvis Juozas Gurevis. 
Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai, Šauliams ir kitoms 
organizacijoms. Buvo Marąuette Parko Namų savininkų 
organizacijos pareigūnė ir Marąuette Parko LB 
apylinkės pirmininkė. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 3 d. nuo 
4 iki 9 v. v. ir penktadienį, birželio 4 d. nuo 2 iki 9 v v. 
Atsisveikinimas penktadienį 7 v.v., Petkus Lemont 
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., arti Derby 
Rd. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 5 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:00 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių, velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, 
Kas žmogui į mintį neatėjo, 
Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. 
lKor2,9 

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

ONA MAILAITĖ DRŪTIENĖ 
Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangią 

ir niekuomet neužmirštamą Žmoną, Mamytę ir Močiutę, 
kuri sugrįžo į Viešpaties namus 1995 m. birželio 5 d. 

Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos birželio 5 ir 
9 dienomis, 8 vai. ryto Švč. Mergelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje Čikagoje ir Bartninkų 
parapijoje Lietuvoje. _ 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a. a. Onutę 
savo maldose. 

Liūdint i šeima: vyras Antanas, dukterys 
Joana , Ramutė ir Teresė su šeimomis. 

„Ai niekad nemačiau Tavęs ateinant 
Tu visuomet esi manajam kambary..." 

Henrikas Nagys 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

VYTAUTAS E. GIRDVAINIS 
Su dideliu liūdesiu prisimename, kad prieš metus, 

birželio 8 d., tyliai, amžinai užmigo mūsų mylimas 
vyras ir brolis. 

Jo atminimui šv. Mišios bus aukojamos Tėvų jėzuitų 
koplyčioje sekmadienį, birželio 6 d., 10 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines ir draugus prisiminti a. 
a. Vytautą maldoje. 

Ilgesyje likę žmona Vita i r brolis Kęstutis 

JAV LB Marąuette Parko apylinkės pirmininkei 

A. t A. 
ALDONAI PALUKAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame MINDAUGĄ 
PALUKAITI, jos sūnus KĘSTUT] ir ALGIRDĄ su 
šeimomis, seserį BIRUTĘ ir brolį BENEDIKTĄ 
JASINSKĄ. 

JAV LB Vidurio Vakaru apygardos valdyba: 
Birutė A- Vindašienė, I rena M. Kirkuvienė, 
Stase Korres, Paulius Gobuiis , Nijolė Griga
l iūnienė, Aldona Pavilionienė, Birutė Trin-
kienė, Kurtas Vėlius 

. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Assoclatlon of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Carimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 
VILNIAUS „ŪLOS" KONCERTUS 

IŠKLAUSIUS 

Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė, Meno mo
kyklėlė, šeimos klubas 
kviečia visus i vakaronę 
birželio 5 d., šeštadienį, 6 v.v., 
Čikagos Jaunimo centre. Pa
matysime Lietuvos Vyčių šo
kėjų pasirodymą ir Meno mo
kyklos mokinukų programėlę, 
padainuosime su Stase Jagmi-
niene. Pašoksime lietuviškus 
ir nelietuviškus šokius. Pra
nas Zapolis galės, atsakyti į 
įvairius klausimus dėl ap-
draudos. Atsineškite po lėkšte 
sumuštinių arba pyragėlių. 

Aldona Kairienė, Provi-
dence. RI, LB apylinkės pirmi
ninke, siųsdama 100 dol. auką 
„Draugui", rašo: „JAV LB 
Providence, RI, apylinkė savo 
vis mažėjančiomis jėgomis ne
gali nuveikti didelių darbų. 
Norėdami prisiminti tuos savo 
narius ir darbuotojus, kurių 
jau netekome, nutarėme pa
remti savo spaudą, kuri, ir 
vengdama, vis plečia mūsų aki
ratį. Tad siunčiame 100 dol. 
paremti Jūsų darbą". Kokią 
prasmingą savo buvusių dar
buotojų prisiminimo formą su
rado Providence LB apylinkė! 
Dėkojame! 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjunga, padėkodama 
„Draugui" už jos renginių pra
nešimus, nuotraukų spausdi
nimą ir žinių pateikimą, at
siuntė 100 dol. auką. Tai 
„geriausi vaistai" mūsų dien
raščio leidybai stiprinti. Ačiū! 

Lietuvių dantų gydytojų 
sąjungos narės birželio 12 
d., 8 vai. r., melsis Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
Lemonte. Mišios bus aukoja
mos už mirusias koleges ir jų 
šeimas. Valdyba prašo visas 
koleges ir artimuosius pamal
dose dalyvauti. 

Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventė ir 
Ateitininkų namų gegužinė 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 
Šventė prasidės 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Po Mi
šių bus trumpa akademinė 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. 

Antanas Skridulis, Dayto-
na Beach, FL, su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė „Drau
gui" 100 dol. auką. Su 
dėkingumu už dovaną lin
kime, kad muz. Skriduliui vi
suomet aidėtų mylimų lietu
viškų dainų melodijos! 

Ona Strimaitis, Putnam, 
CT ne tik laiku atsilygino už 
„Draugo" prenumeratą, bet 
pridėjo 100 dol. auką. Jai ta
riame širdingą ačiū! 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti Mi
šiose jų koplyčioje — moti
niškame name — šeštadienį, 
birželio 5 d., 9:30 vai. r., 
meldžiant Viešpatį, kad Moti
na Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Antanas Zaka
rauskas, Lietuvos Vyčių ka
pelionas. Bus visiems gera 
proga pasimelsti prie Motinos 
Marijos sarkofago, kuriame il
sisi jos palaikai. Reikia vieno 
stebuklo, kad Motina Marija 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Daug malonių bųyo sutejkta 
per jos užtarimą ir šiuo metu 
Bažnyčia peržiūri tris iš tų su
teiktų malonių. 

Pranas Pranckevičius ža
da visus atsilankiusius į Atei
tininkų namų gegužinę pavai
šinti vėsiais gaivinančiais gė
rimais. Gegužinė vyks sekma
dienį, birželio 6 d. Visi ateiti
ninkai ir jų bičiuliai kviečiami 
dalyvauti. Bus malonu susi
tikti su seniai bematytais 
draugais ir pažįstamais pava
sariškai gražioje Ateitininkų 
namų aplinkoje. 

Lietuvis partizanas išėjo 
ginti tėvynės, palikdamas 
senoje pirkioje raudančią mo
tulę... Taip dainuojama parti
zanų dainose, tačiau tik kita 
moteris gali suprasti motinos 
baimę, liūdesį, skausmą, o 
kartu ir pasididžiavimą, iš
leidžiant sūnų į pavojingą par
tizano kelią, iš namų šilumos 
ir motinos globos. Gal dėl to 
moterys ir sumanė pastatyti 
paminklą kaip tik partizano 
motinai už jos visas ašaras, 
skausmą ir vargus. Tas pa
minklas bus pašventintas 
birželio 13 d., sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centre, kad vi
soms kartoms (o jų tikrai daug 
ir įvairių kas savaitę susiren
ka į PLC) primintų lietuvių 

tautos pasiaukojimą ir ryžtą, 
siekiant nepasiduoti okupan
tui. | iškilmes atvyksta iš Lie
tuvos du žinomi partizanai, 
bet tikrosios šio paminklo su
manytojos, kurias turėtume 
visi pagerbti, yra PLC rengi
nių komiteto narės su pirm. 
Brone Nainiene priekyje. 
Būtų labai prasminga, jeigu 
kuo gausiau susirinktų mūsų 
tautiečiai tą sekmadienį į pa
minklo atidengimo iškilmes, o 
po to dalyvautų bendruose 
pietuose PLC salėje, paben
drautų, pasidžiaugtų atliktu 
darbu. Būtina į pietus 
užsisakyti vietą, skambinant 
Aldonai tel. 708-448-7436. 

Zenonas J. Petkus, Park 
Ridge, IL, apdovanojo savo 
dienraštį „Draugą" 100 dol. 
dovana. Esame labai dėkingi! 

Prieš dvejus metus svečia
vausi Vilniuje pas „Ūlos" tau
tinių šokių ansamblio muzi
kinį vadovą Egidijų Virbašių. 
Jo žmona Rūta, mano krikšto 
dukra, buvo ansamblio tėvų 
komitete. Duktė Eglė ir sūnus 
Justinas — šokėjai 

Per žiemą ir pavasarį skrai
dė fakso ir „Internete" laiškai 
tarp Vilniaus ir Lemonte 
„Spindulio" vadovų. Mane ste
bino jų narsumas — „Spindu
lio" šokėjų šeimose savaitei 
apgyvendinti svečius iš Vil
niaus, suruošti koncertus Le-

— Dėde, pakvieskit mūsų monte bei Čikagoje ir svete
liams sutvarkyti kelionę į To
rontą, Kanadą. Stebino Rasos 
sugebėjimai su „Ūlos" koncer
tais aplankyti tris amerikie
čių mokyklas, jiems parodant 
mūsų tautinio folkloro meną. 
Stebino jos gabumai svečių 
transportui Čikagoje per mo
kyklą, kur ji mokytojauja, 
išrūpinti mokyklinį autobusą 
už trečdalį kainos, kad kartu 
diena po dienos vos tik sve
čiams atskridus galėtų apžiū
rėti Čikagos įdomybes. Stebi
no ir Rasos bei Audros ar
timųjų svetingumas, suran
dant šeimose globa net 40-čiai 
asmenų, nors reikėjo tik 34 as
menims. Koncertų suruošimui 
buvo sudarytas komitetas iš 
Rasos, Audros, Juliaus Linta-
ko, Antano Jarūno ir Broniaus 
Juodelio. 

ansamblį į Ameriką, — prašė 
Rūta. 

— Ką jūs veikiat0 Kiek jūsų 
yra? — klausiau. 

— Šokam, dainuojam, kank-
liuojam. Turim daugiau kaip 
trisdešimt vaikų. 

— O koks jūsų amžius? 
— Dešimties, dvylikos. 
— Truputį per jauni tokiai 

tolimai kelionei. Bus didelės 
išlaidos. Kas jas apmokės? 

— Tėvai. Gal mecenatą su
rasim. 

— Bet kas jus globos Ameri
koje? Tokią didelę grupę? 

— Broliai lietuviai. Jų tiek 
daug Čikagoje. 

— Jūs nežinote, kiek an
samblių, chorų ir solistų jie 
jau yra globoję. Pavargo. Ne
benori. Kur aš jus padėsiu? 

Nors jie man aiškino, kaip 
gerai vaikai šoka, kokią gerą 
meno vadovę jie turi, nesuti
kau būti kvietėju. 

— Tegu šokėjai dar paauga. 
Gal už poros metų, — sakiau. 

Praeitą rudenį lapkritį, fak
su vėl atėjo Rūtos laiškai. Ra
šė, kad „Ūlos" ansamblis jau 
paaugo. Jau trylikmečiai. Dar 
geriau šoka. Turi įdomią pro
gramą. 1999 metų pavasarį 
nori atvykti į Ameriką ir Ka
nadą. Jiems reikalingi iškvie
timai ir globa 35 asmenims 
Čikagoje ir Toronte, gal Cleve-
lande ir Detroite bei Rocheste-
ryje. 

— Man tokia našta per di
delė, — pasakiau telefonu. 

— Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas buvo didesnė našta, o 
panešėte. Mes mažesnė. Be to, 
žadėjote. Po dviejų metų. 

— Aš negaliu būti 35 as
menų globėju, bet gal sutiks 
jus iškviesti ir globoti kuri 
nors Čikagos tautinių šokių 
grupė? 

Gera pradžia — pusė 
darbo 

— Rasa, ar jūs ir „Spindulio" 
tautinių šokių grupė Lemonte 
sutiktumėt iškviesti ir globoti 
„Ūlos" ansamblį iš Vilniaus? 

— O kas ta „Ūla" ir ką jie 
veiks čia atvykę? — klausė 
Rasa Poskočimienė, „Spindu
lio" tautinių šokių grupės va
dovė. Kaip mokėjau, aiškinau, 
kas ta „Ūla" ir ko ji nori. 

— Pažįstu jų meno vadovę 
Laimą Kisielienę. Gera moky
toja. Tik ar jiems duos vizas? 
Turiu pasitarti su „Spinduliu". 

Po Naujų metų Rasa man 
pranešė, kad sutinka globoti, 
kad „Ūlos" iškvietimo reikalus 
tvarkys jos dešinė ranka — 
Audra Lintakienė. 

H.i!/<-ko I.ittiivių kultūros muziejus yra viena* iŠ keliolikos Čikagoje esančių etninių muziejų. Lankydamiesi 
. , i . , . . ;:,•!/..fi-IDSC, miesto mokyklų mokiniai susipažįsta su įvairių kraštų istorija bei kultūra. Nuotraukoje: Bo-
gan vardo vidurinės mokyklos mokinių grupė lankosi Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 

Skamba, skamba 
kankliai... 

„Ūlos" koncertas Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte į nau
jąją sporto salę. pavadintą 
Lietuvių fondo vardu, sutrau
kė 300 klausytojų. Scena vi
siškai sutalpino aštuonias po
ras šokėjų. Muzikai ir dai
noms akustika gera. Progra
ma, be pertraukos, truko arti 
pusantros valandos. Programa 
prasidėjo Kristinos Kuprytės 
koncertinių kanklių solo at
liekant J. Švedo Preliudą ir 
fugą C-dur, o vėliau ji skambi
no dar du J. Švedo kūrinius. 
Jos kanklių muziką tenka lai
kyti viso koncerto pažiba. Jau
ni, 12-13 metų amžiaus šokė
jai šokius ir žaidimus atliko 
kaip suaugę ir patyrę šokėjai, 
nors jų kankliavimas atitiko 
jų amžių. Muzikantai — Žil
vinas Čaplikas su birbyne ir 
Vladimiras Voskan su akor
deonu visą laiką vedė šokių 
pynę, šokėjams dainuojant, 
pamėgdžiojant gamtos garsus, 
žaidimų šūkius. Dauguma šo
kių buvo dinamiški, o Užgavė
nių žaidimai su kaukėmis, su 
Kanapiniu ir Lašininiu, pui
kiai vaidinant. Apskritai visa 
vaikų ansamblio programa 
buvo aukšto lygio, kurį „Ula" 
galėjo pasiekti vadovaujant 
tvirtai choreografės Laimos 
Kisielienės rankai. Lemonte 
programos atlikėjai susilaukė 
audringų plojimų. K. Kupry
tės kanklės skambėjo ir Pal. 

Matulaičio misijos bažnyčioje. 
„Ūlos" koncertas Čikagoje 

Jaunimo centre susilaukė tik 
apie 200 klausytojų-ziūrovų. 
Be abejo, jų galėjo būti žymiai 
daugiau, ypač vaikų, kurių 
buvo vos dvylika. Čia nebu
vėlių pasiteisinimas buvo Mi
rusių atminimo dienos savait
galis ir išvažinėjimai į gamtą. 
Koncertuose buvo platinamos 
kanklių bei kitos mūsų tau
tinės muzikos juostelės ir 
kompaktinės plokštelės. Jos iš 
dalies padės prisiminti sve
čius iš Vilniaus — tuos mik
lius „Ūlos" ansamblio šokėjus. 
Tokio lygio dar nepasiekė išei
vijos lituanistinės mokyklos. 

Po koncerto jaunuosius 
„Ūlos" šokėjus ir muzikantus 
gėlėmis apdovanojo „Gran
dies" vadovės, balionais bei 
saldainiais mažieji „Grandies" 
šokėjai, o pinigais ir aspirinu 
gausiai apdovanojo dr. Jonas 
Adomavičius per ALVUDO va
dovybę. Po viešnagės Lemonte 
ir Čikagoje rūpestingai Rasos 
Poskočimienės palydėta „Ūla" 
per „Dainavą" išvyko į Toron
tą, Kanadą. 

Bronius Juodelis 

Vilniaus „Ūlos" ansamblio šokėjos su „Spindulio" vadove Rasa Poskočimienė. 16 kairės: Rasa Zdanevičiūtė, Eg
lė Virbašiutė, Lina Aleksandravičiūte, Robertą Rudukaite, Jolanda Buskytė ir Milda Ziupsnytė. 

Nuotr Baniutės Kronienės 

TRĖMIMŲ IR 
GENOCIDO AUKŲ 

PRISIMINIMAS 
ČIKAGOJE 

Baisiųjų trėmimų ir visos 
lietuvių tautos genocido aukų 
prisiminimą — pagerbimą 
rengia ALTo Čikagos skyrius 
birželio 13 d., sekmadienį. Mi
nėjimas rengiamas šia tvarka: 
birželio 13 d., 10 vai. ryto, 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čios aikštėje. Vėliavų pakėli
mui vadovauja Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vado
vybė (J. Šidlauskas ir J. Gure
vičius), dalyvauja ir kitos šau
lių kuopos bei ramovėnai. 
Taip pat kviečiama lietuviš
koji visuomenė. 

Po vėliavų pakėlimo, 10:30 
vai. ryto, vyksta iškilmingos 
pamaldos Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje. Pamaldose 
organizuotai dalyvauja šauliai 
ir ramovėnai su vėliavomis. 
Kviečiamos ir kitos organiza
cijos dalyvauti su vėliavomis, 
tuo pagerbti mūsų tautos ge
nocido aukas. 

Šv. Mišias aukos ir pa
mokslą pasakys klebono Ya-
kaičio asistentas kun. Riman
tas Gudelis. Giedos parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 

Antano Lino, prie vargonų — 
Ričardas Šokas. 

Po pamaldų visi vyksta į pa
rapijos salę, kur bus tęsiamas 
minėjimas. Jį pradės ALTo 
Čikagos skyriaus pirmininkė 
Evelina Oželienė. Pagrindinę 
kalbą pasakys žurnalistas Vy
tautas Kasniūnas. Yra pa
kviesti dalyvauti: Lietuvos 
konsulas Giedrius Apuokas, 
taip pat garbės konsulas Vac
lovas Kleiza. Bus trumpa me
ninė programa, ir minėjimo 
užbaigimas ir kavutė. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės, tauti
niais rūbais pasipuošusios, ir 
visa patriotinė lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti vėliavų pakėlime, pa
maldose ir minėjime. Tad 
kiekvienas sustokime ir susi
mąstykime, kad birželis yra 
ne linksmybių, gegužinių mė
nuo, bet yra Baisusis birželis 
— liūdesio, skausmo ir ryžto 
mėnuo. Jis mums primena 
okupaciją, pirmuosius trėmi
mus ir II pas. karą. 

Praėjus daugiau kaip 50 
metų nuo tų įvykių, sunku 
būtų išsilaikyti visą mėnesį be 
linksmybių, tad nors tą dieną, 
gausiai dalyvaudami minėji
me, pagerbsime mūsų tautos 
genocido aukas. 

Ant. Repšienė 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos seserų rėmėjų narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. 
Prasidės 8 vai. r. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke, o susirinkimas bus tuo
jau po Mišių parapijos salėje. 
Kalbės ses. Margarita tema 
„Pasiruošimas 2000 m. jubi
liejui". 

Visi nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. 

Kas naujo 
.Draugo" knygynėlyje 

Jei negirdėjote Kristinos 
Kuprytės kankliuojant „Ūlos" 
ansamblio koncerte, nenusi
minkite! „Draugo" knygynėlis 
jau įsigijo šios profesionalios 
kanklininkės (nuo šių metų 
rudens Kristina Lietuvos Mu
zikos akademijoje pradės siek
ti muzikos daktaro laipsnio) 
kompaktinę solo plokštelę. K. 
Kuprytė yra koncertavusi 
daugelyje Lietuvos vietovių, 
taip pat ir užsienyje. Kankli
ninkės K Kuprytės" kompak
tinė plokštelė (joje ji atlieka 
kompozitorių J. Švedo, J. Cor-
don, G. H. Handel kūrinius) -
ne tik gera dovana, ją galėtų 
įsigyti jaunosios meno mokyk
lėlių kanklininkės, o taip pat 
ir lietuviškųjų radijo valandė
lių vedėjai, lietuviškų rengi
nių organizatoriai. Plokštelės 
kaina - 15 dol., persiuntimo 
mokestis 3.95 dol. 

SKELBIMAI 
• TĖVŲ DIENOS iv . 

Mišių bei maldų novena 
prasidės birželio 11 d. ir tęsis 
iki 20 d. Marijonų koplyčioje 
prie „Draugo". Si novena skirta 
Švč. Jėzaus širdies garbei, 
meldžiant tėvams kūno ir sielos 
sveikatos, sėkmės darbuose, 
kantrybės kančioje, gi mi
rusiems - amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir 
senelių vardus siųskite: 
Marias Fa-thers, 6336 S. 
Kilbourn Ave., Chicago, IL 

Lietuvių vaikučiai savo Pirmosios Komunijos dieną, gegužės 16, prie t. 
jėzuitų koplyčios Čikagoje. 

PADĖKA 

NuoSirdžiai dėkojame „Draugo " redakcijai už išspausdinimą mūsų tėvelio 
a. a. pulkininko Petro Genio gyvenimo ir kovų atsiminimų nuotrupas. Labai 
didelis ačiū p. Karoliui Milkovaičiui už pamosimą spaudai iš rankraščio 
mūsų tėvelio gyvenimo atsiminimus. 
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