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JAV Kongreso patarėjai 
Vilniuje 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. kaičių, užsienio reikalų vice-
(Elta) — Vizitą Lietuvoje ke- ministru Vygaudu Ušacku. 
tvirtadienį pradėjo devyni 
JAV Senato ir Atstovų rūmų 
patarėjai. Delegacijoje — Se
nato užsienio reikalų, Gin
kluotųjų pajėgų, Lėšų paskyri
mo bei Atstovų rūmų tarptau
tinių santykių komitetų pa
tarėjai, atstovaujantys šių ko
mitetų nariams. 

Patarėjų teikiami pasiū
lymai daro nemenką įtaką 
Kongreso nariams formuojant 
savo pozicijas, todėl šis susi
tikimas leis išskirti Lietuvos 
pasiekimus milžiniškame in
formacijos sraute, plaukian
čiame į Kongresą, pažymi 
Užsienio reikalų ministerija. 

Kongreso patarėjai Lietu
voje lankysis iki sekmadienio. 

Patarėjai penktadieni lanky
sis Klaipėdoje, kur susitiks su 
miesto ir apskrities vadovybe, 
Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generaliniu direktoriu
mi bei Pramonininkų sąjungos 
atstovais. Patarėjų vizito pro
gramoje numatyta viešnagė 
Klaipėdos uoste, karinių jurų 
pajėgų štabe ir 7-ąjame dra
gūnų pamario gynybos bata
lione. 

JAV Kongreso patarėjų Lie
tuvoje sulaukiama ne pirmą 
kartą. Panašus vizitas buvo 
surengtas ir pernai vasarą. 
Lietuvos diplomatų nuomone, 
pernykštė patarėjų viešnagė 
buvusi itin sėkminga, nes po 

Ketvirtadienį po pietų jie susi- jos į Lietuvą jau šių metų 
tiks su Seimo pirmininku Vy- kovą atvyko 24 Kongreso na-
tautu Landsbergiu bei įvairių 
komitetų nariais. Taip pat nu
matyti pokalbiai su krašto ap
saugos ministru Česlovu Stan
kevičiumi, kariuomenės vadu 

riai, susiskirstę į dvi delegaci
jas, kurioms vadovavo JAV 
Atstovų rūmų pirmininkas 
Dennis Hastert ir Atstovų 
rūmų Prekybos komiteto pir-

brigados generolu Jonu Kron- mininkas Tom Bntey. 

Vokiečiai padovanojo Lietuvos 
akliesiems spausdinimo mašiną 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(Elta) — Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos spaus
tuvėje penktadienį bus pra
dėta naudoti nauja aklųjų 
spaudos mažina, kurią pado
vanojo viena Vokietijos firma. 
Jos specialistai ketvirtadienį 
baigė montuoti šios savaitės 
pradžioje į Vilnių iš Vokietijos 
atgabentą įrangą. Ji pakeis 
paskutines dienas gyvenantį, 
rankinį 40 metų senumo 
spausdinimo presą, Eltai pa
sakojo akliesiems skirto žur
nalo „Mūsų žodis" redaktorius 
Vytautas Gendvilas. 

Naujoji automatiškai vei
kianti mašina per dvi sekun
des išspausdina keturis aklųjų 
rašto puslapius. Iš pradžių ja 
bus spausdinama žurnalo 
„Mūsų žodis" versija Brailio 
raštu, taip pat akliesiems 

skirtos radijo ir televizijos pro
gramos. Ateityje tikimasi di
deliais tiražais spausdinti 
daugiau periodinių leidinių 
akliesiems. 

Prieš porą metų dalyvau
damas Vilniuje tarptautinėje 
konferencijoje, surengtoje Lie
tuvos aklųjų bibliotekoje, Vo-
kietjos firmos „Busta Braille-
tec" prekybos atstovas Man-
fred Harres išgirdo apie var
ganą mūsų aklųjų spaustuvės 
padėtį. Grįžęs namo jis rado 
penkias neregių ar jiems pa
dedančias organizacijas, ku
rios labdaringai skyrė 87.5 
tūkst. Vokietijos markių (apie 
183 tūkst. litų) nupirkti nau
dotą spausdinimo mašiną. Už 
vokiečių pinigus ji buvo pritai
kyta spausdinti Brailio raštu 
ir atvežta į Lietuvą. 

Nagrinėjama Lietuvos partizanų 
išdaviko byla 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas ketvirtadienį pradėjo 
nagrinėti genocidu kaltinamo 
Alytaus gyventojo Zigmo Ka
šėtos baudžiamąją bylą. 70-
metis Z. Kašėta teisiamas už 
tai, kad 1950 metais buvo so
vietų okupacinės represinės 
struktūros — LTSR valstybės 
saugumo ministerijos, užver
buotas agentu-smogiku. 

Bylos duomenimis, dėl jo nu
sikalstamos veiklos 1950-1951 
metais buvo išduoti ir nu
žudyti šeši Lietuvos partiza
nai bei jų rėmėjai, o du Lietu
vos gyventojai buvo deportuoti 
iš Lietuvos ir įkalinti lage
riuose. Kadangi į pirmąjį teis
mo posėdį neatvyko trys nu
kentėjusieji ir didžioji dalis 
kviestų liudytojų, bylos na
grinėjimą iš esmės teismas 
atidėjo. Posėdyje buvo ap
klausti atvykę nukentėjusieji 
ir liudytojai. 

Teisiamojo bendrapavardis 
Zigmas Kašėta pasakojo, kad 
1951 metų vasarą kartu su 
teisiamuoju buvo viename 
partizanų bunkeryje, kuris 
buvo įrengtas klojime Varėnos 
rajone. Pasak nukentėjusiojo, 
Z. Kašėtą atsivedė vienas par-

Turkija grumiasi su žemės 
drebėjimo pasekmėmis 

Su galimais „Litimpeka" problemų sprendimo bodais Lietuvos Banko valdybos pirmininko pavaduotojai 
supažindino prezidentą Valdą Adamkų. Lietuvos Bankas kol kas negali pasakyti, kada bus priimtas galutinis 
sprendimas de! finansinių problemų turinčio „Litimpcks" banko likimo. Nuotr. Eltos 

Lietuvos banko vadovai susitiko 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. 
(Elta) — Lietuvos bankas kol 
kas negali pasakyti, kada bus 
priimtas galutinis sprendimas 
dėl finansinių problemų tu
rinčio „Litimpeka" banko liki
mo. Ketvirtadienį su galimais 
„Litimpeks" problemų spren
dimo būdais Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduo
tojai Arvydas Kregždė ir Au
drius Misevičius supažin
dino prezidentą Valdą Adam
kų, praneša Elta. 

„Papasakojome prezidentui, 
kaip centrinis bankas mato 
'Litimpeks* problemas. Prezi
dentas klausė, kokie galimi 
problemų sprendimo varian
tai. Tarp jų mes matome stra
teginio investuotojo paiešką 
arba dabartinių akcininkų 
bandymą gelbėti banką, nors 
tai jau gana nerealus varian
tas. Ir dar — neradus prob
lemų sprendimo būdo, tektų 
uždaryti banką", — po susiti-

su prezidentu 
kimo su prezidentu A. Kregž
dė vardino žurnalistams gali
mus „Litimpeks" likimo va
riantus. 

Pasak Lietuvos banko valdy
bos pirmininko pavaduotojo, 
šiuo metu dar nerasta inves
tuotojo iš užsienio. Nors, anot 
A Kregždės, lieka galimybė 
Taupomajam bankui prisi
jungti „Litimpeks*, galutinis 
žodis priklausys nuo vyriau
sybės, kuri kontroliuoja Tau
pomąjį banką. 

Paklaustas, kada Lietuvos 
bankas priims galutinį spren
dimą dėl „Litimpeks" banko, 
A Kregždė atsakė: „Šito kol 
kas negaliu pasakyti". Prak
tiškai visa „Litimpeks" veikla 
buvo sustabdyta praėjusią sa
vaitę. Šiam bankui trūksta 
apie 40 mln. litų veiklai at
gaivinti. A Kregžde sakė, kad 
susitikime su V. Adamkumi 

. buvo kalbėta apskritai apie 

bankininkystės padėtį Lietu
voje. „Aptarėme tiek neigia
mas, tiek ir teigiamas tenden
cijas. Iš teigiamų galiu pa
minėti, kad daugėja gyventojų 
indėlių — kiekvieną mėnesį 
po 2 proc. Taip pat auga įmo
nėms išduodamos paskolos, 
didėja paskolų dalis, išduota 
litais, o ne užsienio valiuta. 
Bet vra ir labai neigiama ten
dencija — padidėjus indėliams 
bankuose, sumažėjo įmonių 
indėlių dalis. Tai rodo, kad 
įmonės turi problemų su apy
vartinėmis lėšomis", — tvirti
no Lietuvos banko valdybos 
pirmininko pavaduotojas. 

Prezidentui buvo pažadėta, 
kad Lietuvos bankas ieškos 
galimybių likviduoti neigia
mas tendencijas bankinin
kystėje. Lietuvos banko valdy
tojas Reinoldijus Šarkinas 
šiuo metu atostogauja, todėl 
negalėjo dalyvauti susitikime 
su valstybės vadovu. 

Stambulas, Turkija, rug
pjūčio 19 d. (AP-BNS) — 
Žuvusiųjų skaičius po didžiu
lio žemės drebėjimo Turkijoje 
ketvirtadienį peržengė 4,000. 
Tuo tarpu blėsta viltys rasti 
daugiau išlikusių gyvų žmo
nių po griuvėsių kalnais. 

Daugelis turkų, kuriuos iš 
pradžių prislėgė milžiniški 
tragedijos mastai, vis smar
kiau ima reikšti savo pasipik
tinimą. Jiems jau antrą naktį 
tenka stovyklauti kiemuose. 
parkuose ir net keliuose, nes 
jie bijo grįžti namo arba iš viso 
nebeturi kur grįžti. 

Kai kuriuose rajonuose gy
ventojus stumia į neviltį ne 
tik nutrauktos elektros ir van
dentiekio linijos, bet ir maisto 
atsargų mažėjimas. Trečiadie
nį minios apspito duonos 
sunkvežimių kolona, kuri 
atvyko į vieną labiausiai nu
kentėjusių Izmito miestą. 

Naktį iš užsienio atvyko 
naujos gelbėjimo grupės, ku
rios toliau ieškos dar maždaug 
10,000 nerastų žmonių. Vis 
daugiau kritikos susilaukia ir 
premjeras Bulent Ecevit. 

„Kada jie ateis mums 
padėti? Kai mes visi mir
sime?", klausė vienas Izmito 
gyventojus prie sugriuvusio na
mo, kuriame buvo užgriūti 
trys jo kaimynai. Jis jau nebe
girdėjo pagalbos šauksmų. 

Kiti išrėkė savo skundus tie
siai B. Ecevit, šiam atvykus 
apžiūrėti miesto. 

Iki ketvirtadienio oficialus 
žuvusiųjų skaičius pasiekė 
4,053, o sužeistųjų buvo dau
giau kaip 18,000. 

Minios gyventojų glaudėsi 
ryškiaspalvėse palapinėse ar
ba po antklodėmis, pririštomis 
prie lazdų. Visa tai bylojo apie 

sunkumus, kurie dar laukia, 
grąžinant šią tankiai gyve
namą sritį į normalų gyveni
mą. 

Tuo tarpo pajūryje esančioje 
Tupraso naftos perdirbimo ga
mykloje tebesiautejo gaisras. 
iš kurio kilo milžiniškos tam
sių dūmų plunksnos, saulėtą 
dangų pavertusios sutemomis. 
Lėktuvai pylė ant ugnies 
chemines putas, o vandens pa
trankos bandė vėsinti aplin
kinius rezervuarus, kad šie 
taip pat nesprogtų. 

Didžiausius būgštavimus 
kėlė tai, kad gaisras gali pra
ryti ištisą 30-ies milžiniškų re
zervuarų lauką ir gretimą 
trasų gamyklą, kurioje yra 
S,000 t pavojingo amoniako. 
Visa tai sukeltų ekologine ka
tastrofą. 

Žmonės maldavo, kad 
gelbėtojai griuvenų bokštuose 
padėtų rasti jų mylimuosius. 
Daugelyje šių prastos statybos 
daugiabučių gyveno neturtin
gos šeimos, kurios atvyko į 
miestus dirbti, pasinaudoda
mos pastarųjų trijų dešimt
mečių ekonominiu kilimu. 

Tačiau buvo ir vilties 
prošvaisčių. Gelbėtojų grupė 
iš Izraelio nuvažiavo į kaimą 
netoli Jalovos miesto, gavus 
pranešimą, kad 14 izraeliečių 
įstrigo pastato griuvėsiuose. 
Policija pranešė, kad vienas 
šių žmonių buvo ištrauktas 
gyvas. 

Bolu mieste buvo išgelbėtos 
dvi moterys, kurios 44 valan
das pratūnojo penkiaaukščio 
namo griuvėsiuose. Britų 
gelbėtojų grupe ankstų ketvir
tadienio rytą vis dar triūsė, 
vaduodama kitus du gyvento
jus, kurie greičiausiai tebebu
vo gyvi po nuolaužomis. 

jis laikinai niekur nebus lei
džiamas išeiti vienas ir bus 
prižiūrimas. Tačiau po kurio 
laiko Z. Kašėtai buvo leista 
išeiti, o grįžęs jis atsinešė deg
tinės ir bunkeryje buvusiems 
vyrams pasiūlė išgerti. Nu
kentėjusysis pasakojo, kad, 
išgėręs degtinės, jis pasijuto 
blogai ir kas buvo toliau, pras
tai atsimena. Pasak jo, pasi
rodė sovietų kareiviai ir su
ėmė bunkeryje buvusius vy
rus. Liudijęs nukentėjusysis 
buvo atvežtas tardymui į KGB 
rūmus Vilniuje — tą patį pa
statą, kur dabar vyksta jo 
išdaviko teismas. 

Z. Kašėta buvo nuteistas 
kalėti lageryje Sibire 16 metų. 
Bausmę jis atliko ne visą, 
kalėjo 1951-1956 metais. 

Generalinė prokuratūra Z. 
Kašėtos bylą baigė tirti ge
gutę ir perdavė ją teismui. By
loje yra 8 nukentėjusieji ir ke
liolika liudytojų. Generalines 
prokuratūros duomenimis, 
kaltinamasis Z. Kašėta okupa
cinės valdžios represinėms 
struktūroms padėjo naikinti 
Lietuvos partizanus, pasiprie
šinusius sovietų okupacinei 
valdžiai bei juos rėmusius ci-

Bus kuriamas specialus Grūto 
parko planas 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. prieš 

tizanų. Buvo nuspręsta, kad vilius gyventojus. 

(BNS) — Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras, pasitelkęs pagal
bon muziejininkus, istorikus 
bei plačiąją visuomenę, rengs 
sovietmečio skulptūrų parko 
Grūto miške parodos planą. 

Sprendimas parengti tokį 
planą buvo priimtas antra
dienį vykusiame komisijos so
vietmečio skulptūrų parko 
Grūto miške problemoms tirti 
posėdyje. Pasak šios komisijos 
pirmininkės kultūros vicemi-
nistrės Inos Marčiulionytės, 
plane turėtų būti numatyta, 
kaip turi būti kuriamas par
kas, taip pat ji turėtų už
tikrinti, kad lis parkas ne
virstų Juču". 

Komisijos narių manymu, 
jei parke bus rodomos ne tik 
sovietmečio stabų skulptūros, 
bet ir tremtinių bustai bei va
gonai, kuriais jie buvo gabena
mi tremtin į Sibirą, tai turėtų 
boti pateikiama „rimtai, kad 
nebotų kičo, kad nebotų ty
čiojamasi iš Įmonių kančių". 

Komisus įvairių pasiūlymų 
tikisi iš buvusių kalinių bei 
tremtinių. 

Verslininko Viliumo Ma'i-
nausko savo lėšomis kuriamas 
muziejus po atviru dangumi 

kelis mėnesius sukėlė 
politikų ir visuomenės disku
sijas, kaip turi būti tvarkomas 
sovietmečio skulptūrinis pa
likimas. Seimui paprašius, vy
riausybė pavedė Teisingumo 
ministerijai pakartotinai iš
nagrinėti, ar teisiškai neprie
kaištingas yra 1998 m. gruo
džio 31 d. priimtas vyriau
sybės nutarimas demontuotas 
tarybinio laikotarpio pamin
klines skulptūras perduoti 
viešajai įstaigai -Hesonos klu-' 
bas" laikinai neatlygintinai 
naudoti. 

Atlikusi tyrimą, Teisingumo 
ministerija nustatė, kad 42 so
vietmečio paminklinės skulp
tūros kuriamam Groto parkui 
perduotos teisėtai-

• Nuo to laiko, kai čečėnu 
kovotojai įsivertė į Dage
staną, savo namus Botlicho ir 
Cumadino rajonuose paliko 11 
tūkst. žmonių. Islamistų 
užimtuose kaimuose liko po 
40-50 gyventojų. Tai ketvirta
dienį pranešė respublikos Fe
deralinės saugumo tarnybos 
valdyba. 

Dagestano vyriausybės 
sprendimu pabėgėliams iš šių 
rajonų skirta 5 mln. rublių 
būtiniausiems vaistams įsi
gyti. (BNS) 

* Kosove buvo sužeisti du 
taikdariai italai, kurie sau
gojo serbų stačiatikių cerkvę, 
ketvirtadienį pranešė NATO 
atstovai. Kosovo taikdariai 
siekia padaryti galą etniniam 
smurtui, tačiau jų pastangas 
žlugdo vietos albanai, kerši
jantys serbams už patirtas 
skriaudas. 

NATO pranešimu, minėti 
taikdariai nukentėjo nežymiai. 
Jie buvo tarp 10 italų karių, 
saugojusių cerkvę Pietvakarių 
Kosovo Džiakovicos mieste. 
NATO taikdariai, atvykę į šį 
miestą, rado jį visiškai nu
siaubtą serbų pajėgų. (BNS-
AP) 

* Baltarusijos opozicijos 
vadas Semion Šareckij pa
reiškė, kad jo valstybė galės 
susigrąžinti demokratiją tik 
nušalinus nuo valdžios „da
bartinį neteisėtą režimą". Pre
zidento Aleksandr Lukašenka 
išvaikytos Aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas S. Šareckij 
jau mėnesį glaudžiasi Vilniu
je, bijodamas susidorojimo tė
vynėje. Jis sakė, kad Baltaru
sijos opozicija yra pasirengusi 
pradėti derybas su administ
racija dėl politinės ir konstitu
cinės krizės įveikimo. Tačiau, 
pasak S. Šareckij, dialogas su 
dabartiniu valstybės vadovu 
A Lukašenka „negali vykti 
kaip su teisėtu prezidentu". 

'BNS' 

Karo akademija 
nepriims studijuoti 

moterų 
Vilnius, rugpjūčio 18 d. 

(Elta) — Vienintelė Lietuvoje 
aukštoji karinė mokykla į die
nines studijas nepriima mo
terų, taip esą gindama jų tei
ses. 

Dienraštis „Vakarinės nau
jienos" rašo, kad Moterų ir vy
rų lygių galimybių kontrolie
riaus tarnybos pareigūnai turi 
priekaištų Generolo Jono Že
maičio Lietuvos karo akade
mijai, kurios dieniniame sky
riuje nuo rudens nesimokys nė 
viena mergina. J šios aukšto
sios mokyklos dienines studi
jas įgyti motorizuotų šaulių 
specialybės priimami tik vy
rai, o neakivaizdiniame sky
riuje pagal motorizuotų šaulių 
studijų programą gali mokyt>s 
abiejų lyčių atstovai. 

Karo akademijos viršininko 
pavaduotojas pulkininkas Jo
nas Juodka teigia manąs, kad 
moterų teises šiuo atveju aka
demija gina labiau nei kontro
lierių tarnyba. „Dabartinė 
Lietuvos kariuomenė dažnai 
pakliūva į ekstremalias bui
tines situacijas, kurios galėtų 
pakenkti tarnaujančių moterų 
sveikatai ir jų moteriškam 
orumui'", teigė jis. 

Laikraščio duomenimis, 
pernai į neakivaizdinį Karo 
akademijos skyrių iš 8 prašy
mus pateikusių moterų buvo 
priimtos 6, o šį rudenį neaki
vaizdines studijas pradės dvi 
moterys. Beje, šiemet tik dvi 
moterys ir pateikė prašymus 
stoti į Karo akademiją. 

* Kitą pirmadienį „Lietu
vos paštas" į apyvartą iš
leis naują pašto ženklą ir 
bendrą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos paštų administracijų 
trijų ženklų bloką, skirtus 
..Baltijos kelio" dešimtmečiui. 
Tą pačią dieną Vilniaus ap
skrities centriniame pašte 
specialiu pirmos dienos ant
spaudu bus antspauduojama 
pašto korespondencija. 

..Baltijos kelio" dešimtmetį 
įamžinančių pašto ženklų iš
spausdinta pusė milijono, o 
pašto blokų tiražas — 0,1 mln. 
vienetų. (Elta) 

* Vasarą Vilniuje 10-18 
proc. atpigo seni butai bei 
sulėtėjo statomu naujų butų 
brangimo tempai, tačiau ne
kilnojamojo turto agentūros 
spėja, kad žemė Vilniuje po 
vasaros brangs. Vasarą dau
giausiai atpigo 3-4 kambarių 
butai, o mažiausiai — 1 kam
bario. Dabar 1 kambario butai 
Fabijoniškėse, Pašilaičiuose 
kainuoja apie 72.000 litų, o 20 
metų senumo namuose Nauja
miestyje tiek kainuoja 2 kam
barių butai. Bendrabučio tipo 
butai, priklausomai nuo dy
džio, kainuoja 24-36.000 litų. 
Modernūs, prabangiai įrengti 
ekonomiški namai Vilniuje 
kainuoja 400-600.000 litų. 

BNSi 

KALENDORIUaT 
Rufrpjūčio 18 d.: Sv. Joana 

Pranciška Chantal: Agapitas. Ale, 
Elena. Gentvile. .Joana, Mantautas. 
Saulene, Saulenis 

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 
Euries; Argandas, Boleslovas (Ba
lys). Emilija. Felicija. Jovilas. Tolvi-
na. 

• -
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

VII SAULIŲ SPORTO ŽAIDYNES 
LIETUVOJE 

Šaulių sąjungos VII sporto 
žaidynes, skirtos LŠS įkūrimo 
80-me0iui, šiais metais vyko 
Marijampolėje liepos 24-25 d. 
Štą žaidynių tikslas ir užda
viniai yra populiarinti LŠS, 
kūno kultūrą ir sportą, gerinti 
fizinį pasirengimą, išaiškinti 
s t ipr iausias komandas, sti
printi ryšius tarp apskričių 
šaulių rinktinių. 

Iškilmingas žaidynių atida
rymas vyko Marijampolės 
MPB „Geležinis vilkas" LDK 
Vytenio bataliono teritorijoje. 

Aikštėje išsirikiavusias visų 
dešimties rinktinių komandas 
pasveikino apskrities vadovy
bė, LŠS vadas majoras L. Ba
kai t is . Pakėlus vėliavą, prasi
dėjo sporto žaidynės. Iš viso 

"buvo varžomasi devyniose 
sporto šakose. 

M a ž o j o futbolo v a r ž y b o s 
vyko Marijampolės spec. spor
t inių žaidynių mokyklos sta
dione (vyr. teisėjas J. Trapa-
vičius). 

Šios rungties baigmėje nu
galėtojais tapo Kauno koman
da. Antri — Klaipėdos, treti — 

"Utenos" sportininkai. 
Mažojo krepš inio žaidėjai 

varžėsi spec. sportinių žaidy
nių mokyklos salėje (vyr. tei
sėjas S. Naujokas). Pirmąją 
vietą iškovojo Kauno, antrąją 

jut*—*...Klaipėdos, trečiąją — Tel
šių sportininkai. 

Pirmos ios pagalbos teiki
m o varžybos vyko bataliono 
teritorijoje (vyr. teisėja R. Vi

li čiuvienė). Nugalėjo klaipė
diečių komanda, antrąją vietą 
užėmė Telšių, treti liko Ute
nos sportininkai. 

Š a u d y m o iš m a ž o k a l i b r o 
p i s t o l e t o „Margo l in" (vyr. 
teisėjas vyr. leitenantas J . 
Olekas). Taikliausias buvo E. 
Anzelis, iš penkių šūvių surin
kęs 41 tašką. Tokiu būdu Aly
t a u s komanda aplenkė Kauną 
ir Panevėžį. 

K o v i n i o š a u d y m o i š a u t o 
m a t i n i o š a u t u v o AKMS 
(vyr. teisėjas K. Kerpauskas). 
Šaudan t iš AKMS, taikliau
sias buvo V. Boreika, surin
kęs 46 taškus iš 5 šūvių ir pel
nęs Šiaulių komandai pirmą
ją vietą. Antri — tapo Pane
vėžio, treti —Alytaus šauliai. 

K r o s o r u n g t y j e — (vyr. 
teisėjas J. Škerys) greičiausiai 

• « Į 

per 8.28 min. 3.000 metrų 
nubėgo Klaipėdos komandos 
šaulys V. Misius, padėjęs iš
kovoti savo komandai I vietą. 
Antri liko Utenos, t ret i Mari
jampolės sportininkai. 

Virvės traukimo (vyr. tei
sėjas R. Labanauskas). Virvę 
geriausiai sekėsi traukti Klai
pėdos rinktinės vyrams. Antri 
buvo Vilniaus, treti — Pane
vėžio atstovai. 

Kliūčių ruožo (vyr. teisėjas 
K Kerpauskas). Pirmas kliū
čių ruožą įveikė M. Markaus
kas iš Utenos, per 4:02:03 mi
nutės įveikęs 20 kliūčių. Pir
mąją vietą užėmė Utenos ko
manda. Antrą — Alytaus, t re
čią — Telšių. 

Svarsčio k i lnoj imo (vyr. 
teisėjas vyr. l tn . J. Olekas). 24 
kg svarstį rovimo būdu 131 
kartą iškėlė klaipėdietis P. Sa
vickas įr tapo nugalėtoju. To
kiu būdu pirmąją vietą iš
kovojo Klaipėdos komanda. 
Antrąją vietą — Telšių, trečią 
— Panevėžio komandos. 

VII sporto žaidynių nuga
lėtojai paaiškėjo, susumavus 
rezultatus. 

Žaidynių uždarymo metu 
LŠS vadas majoras L. Bakai
tis, nugalėtojų taurę įteikė 
Klaipėdos apskrit ies jūros 
Šaulių rinktinės vadui J . Juk-
niui. Antroji vieta ir taurė ati
teko Telšių apskrit ies Šaulių 
rinktinės vadui J . Žvirbliui. 
Trečioji vieta atiteko Utenos 
apskrities Šaulių rinktinei, 
taurė įteikta jos vadui kapito
nui B. Stukui. 

LŠS geriausius sportininkus 
apdovanojo nugalėtojų diplo
mais, taurėmis. Visiems spor
tininkams, ta ip pat šių žaidy
nių organizatoriams bei žai
dynių vyr. teisėjui kapitonui 
R. Matulaičiui, vyr. sekreto
rei V. Urbonaitei, padėkojo už 
jų entuziazmą. 

Romas Eidukevič ius 

TOMAS PŪKŠTYS 
RUNGTYNIAVO 

AUSTRIJOJE 

Liepos 26 d. buvęs čika-
gietis, JAV ieties metimo čem
pionas ir rekordininkas To
mas Pūkštys dabar dažnai 
varžosi įvairiose valstybėse 
rengiamuose lengvosios atleti-

majoraa L. Bakaitis. 

ŽYMAUS SPORTO VEIKĖJO A. 
VOKIETAIČIO SUKAKTYS 

Lietuvos Šaulių sąjungos VII Sporto šventėje, km. liepos 24-25 d. vykusioje Marijampolėje, kalba LŠS vadas 
Nuotr. R. Eidukevičiaus 

universitetui plaukimo varžy
bose; 1943-1947 m. buvo stei
gėjas ir aktyvus krepšinio ir 
tinklinio komandų narys 
„Baltijos" ir „Vyties" sporto 
klubuose Stocknolme, Šve
dijoje. 1943-1949 m. laikotar
pyje prisidėjo prie krepšinio ir 
tinklinio populiarinimo Šve
dijoje, išvertė šių žaidimų tai
sykles į švedų kalbą. 1948-
1949 m. dirbo instruktoriumi 
Švedijos Sporto institute Li-
dingen mieste. 1950-1956 m. 
— slidinėjimo instruktorius 
Sugar Bowl ir Dodge Ridge 
vietovėse, Kalifornijoje, JAV. 
1951-1955 m. — plaukimo 
mokytojas ir treneris Kalifor
nijoje, JAV. 

A. Vokietaitis reiškėsi ir po
litinėje, ypač pogrindžio veik
loje bolševikų ir vokiečių oku
pacijų metais. Buvo patekęs į 
Štuthofo (Vokietijoje) koncen
tracijos stovyklą, iš kur išsi
vadavęs, 1945-1946 m. — 
slapstėsi Lenkijoje, kol 1946 
m. išvyko į Švediją, o iš ten — 
1949 m. emigravo į JAV. 

Edvardas Šulaitis 

LIETUVOS 
DVIRATININKAI 

Rumšas tarp pasaul io 
pajėgiausių 

27-erių metų kaunietis Rai
mondas Rumšas Tarptauti
nėse dviračių sąjungos (UCI) 

Šiemet minime žymaus Lie
tuvos sporto teoretiko ir vei
kėjo Algirdo Vokietaičio dvi 
svarbias sukaktis. Vasario 23 
d. suėjo 90 metų nuo jo gimi
mo, o rugpjūčio 14 d. pažy
mėsime jo mirties penkmetį. 

Gimęs Kaune, šis žymus vy
ras lankė „Aušros" gimnaziją; 
ją baigęs, įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą, kur pra
džioje studijavo agronomiją, o 
vėliau — istoriją ir pedagogi
ką. 

1929 m. prie Švietimo mi
nisterijos komisijos Kaune, 
išlaikęs kūno kultūros moky
tojo teisėms įgyti egzaminus, 
įsigijo kūno kultūros mokyto
jo specialybę. 1930 m. gavęs 
valstybinę stipendiją, studija
vo fizinį auklėjimą Vienos un-
te pas žinomus austrų fizinio 
auklėjimo teoretikus dr. Kari 
Gaulhofer ir dr. Margerete 
Streicher. 1934 m. baigė šį 
universitetą, kartu įsigyda
mas ir plaukimo trenerio dip
lomą. 

1937-1939 metais gilinosi 
fiz. auklėjimo srityje Marbur
go un-te Vokietijoje, kur įsigijo 
fil. daktaro laipsnį. 1937 m. 
išklausė vasaros semestrą kū
no kultūros mokytojams Car-
negie Physical Training kole
gijoje, Leeds mieste, Anglijoje. 

1950 m. lankė semestrą bai
giantiems studentams Kalifor
nijos un-te, Berkley, JAV, gi
lindamasis fiziniame auklėji
me ir psichologijoje. 

A. Vokietaičio pasireiškimai 
fizinio auklėjimo srityje: 1927-
1930 m. — mokytojas pradžios 
mokykloje; 1934-1936 m. — 
lektorius Aukštesniuose kūno 
kultūros kursuose, Kaune; 
1931-1939 — dėstė fizinio 
auklėjimo dalykus vasaros 
stovyklose kūno kultūros mo
kytojams įvairiose Lietuvos 
miestuose. 1939 -1941 m. dir
bo vyr. asistentu prie fizinio 
auklėjimo katedros Vytauto 
Didžiojo un-te Kaune; 1939-
1943 m. — Lietuvos plaukimo 
rinktinės treneris; 1941-1943 
m. — docentas ir fiz. auklė
jimo katedros vedėjas prie hu
manitarinių mokslų fakulteto 
Vilniaus un-te 1937 m. suor
ganizavo Kūno kultūros moky
tojų sąjungą ir buvo jos pirmi
ninku. 1941 m. paskirtas 
Kūno kultūros rūmų direkto
riumi, tas pareigas ėjo iki 
1943 m. vasaros. 1936 ir 1939 
m. atstovavo Lietuvai tarptau
tiniuose fiz. auklėjimo kongre
suose Berlyne ir Stockholme. 

1937-1939 m. žaidė krepšinį 
Marburgo un-to (Vokietijoje) 
komandoje ir atstovavo tam 

kos susitikimuose, pasirodė 
tarptautinio pobūdžio rung
tynėse Linz mieste, Austrijoje. 

Tomo Pukščio pasekmė — 
260 pėdų ir 5.5 colio nėra la
bai gera, bet jos užteko tre
čiosios vietos laimėjimui ir 
premijos gavimui. Pirmuoju 
čia buvo baltarusių sportinin
kas — Vladimir Sassimovič, 
ietį nusviedęs 262 pėdas ir 5 
colius. 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRltfENYBĖS 

• v r . i . i u 

"i ! urm 
S|>ortn iventt j r Marijampolėje vykusioje .; m 
• . i,» k r Vytauto DirtJinjo i .ml iu rinktino*-- koma 

if'pns 24-2." rl. futbolo rungtynes*-
nda Nuotr Romo Eidukevičiaus 

1999 m. Š. Amerikos Baltie-
čių ir Lietuvių lengvosios atle
tikos pirmenybės š.m. rugsėjo 
11 ir 12 d. vyks Cuyahoga 
Community College, Western 
Campus, 110O0 W. Pleasant 
Valley Rd., Parma, Ohio (Va
karinis Clevelando priemies
tis). Varžybas vykdo Clevelan
do LSK „Žaibas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), mo
terų (17-34 m.), jaunių A (17-
19 m.), jaunių ir mergaičių B 
(15-16 m.); berniukų ir mer
gaičių C (13-14 m.), D. (11-12 
m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. ir 
jaunesnių), vyrų ir moterų 
„Sub-masters" '35-39 m.) visų 
klasių „Masters" — (40-44 m.), 
(45-49 m.) ir 1.1, kas 5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — 
pagal dalyvio amžių 1999 m. 
gruodžio 31 d. Sub-masters ir 
masters — paizil dalyvio am-
žiu varžybų dieną, Dalyvių 
skaičius neapribotas visose 
klaM'so. 

Varžybų pradžia: šeštadie
ni, rugsėjo H d.. 2:30 vai. p.p. 
Registracija nuo 12:30 vai. 
Sekmadienį varžybos tęsis 
nuo 10 vai. ryto. 

Dalyvių registracija pa
geidaujama iki 1999 m. rug
sėjo 7 d. imtinai, šiuo adre
su 
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Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euciid, OH 
44117-2122. 

Tel. (216) 486-0889. Faksas: 
216-481-6064. 

Papildomi kontaktai: Eglė 
Laniauskienė 216-731-7464, 
Irena Wilkinson 905-822-
0302. 

Lietuvių 1999 m. pirmeny
bės bus išvestos iš baltiečių. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS-

pajėgiausių pasaulio dvirati
ninkų sąraše užima 72-tą 
vietą (557 tšk.). Prieš dvi sa
vaites jis klasifikacijoje buvo 
66-tas. 

Įvertinime tebepirmauja 31-
erių metų prancūzas Laurent 
Jalabert, lenkiantis 28-erių 
metų amerikietį Lance Arm-
strong. Trečią vietą išsaugojo 
italas Michele Bartoli. Iš 11-
tos vietos UCI į dešimtą paki
lo estas Jannas Kirsipuu, ir 
33-ios į 31-mą latvis Romanas 
Vainšteinas. 

Pasaulio j a u n i ų 
čempionato bronza — 

lietuviui 

Rugpjūčio 9 d. Graikijos sos
tinėje pasibaigusiame pasau
lio jaunių dviračių treko čem
pionate bronzos medalį iško
vojo lietuvis Tomas Vaitkus. 
Lietuvos dviratininkas nuo 
aukso medalį iškovojusio bal
tarusio Viktario Rapinsijaus 
atsiliko vienu ratu bei surinko 
10 taškų. Sidabro medaliu 
tenkinosi 27 taškus surinkęs 
italas Davidas Garbellis, kuris 
ratu atsiliko nuo baltarusio. 
Rungties nugalėtojas tesurin
ko 4 taškus. Pasaulio pirme
nybėse dominavo Australijos 
dviratininkai, iškovoję 13 me
dalių (5 aukso bei po 4 sidabro 
ir bronzos). Pirmenybių me
dalius išsidalijo 7 valstybių 
sportininkai. 

gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, informacijų 
gali kreiptis į A. Bielskų bei 
kitus aukščiau nurodytus as
menis ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą. 

Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai skatinami šiose varžy
bose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos Lengvos ios 
atletikos komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL. Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

ui prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tol. 706422-8260 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. Hictory Hflt, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 

DR. L PETPEIMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90S5S.RobeftsRd.,HickoryHiBS, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MJ3., S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Katoame lietuv«kai 
6918 W. Archer Ava. Sis. 5 ir 6 

Chicano.lt. 60638 
Tel.775-229-9866 

Vatandos pagal austertmą 

ARASZUOBAM.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
NaperviHe, IL 60563 
TeT (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tei. (630)435-0120 

Lie tuva i t ėms t e k o du 
s idabro medal ia i 

Prancūzijoj pasibaigusiame 
pasaulio mažųjų dviračių kro
so (BMX) čempionate Lietuvos 
atstovės iškovojo du sidabro 
medalius. 

Pasaulio vicečempionėmis 
tapo pakruojietė Jurgita Ra
manauskai tė (treneris V. Lo
peta) ir Vilma Rimšaitė (tre
neris A. Rimšą). 

Čepionate dalyvavo 1,800 
sportininkų iš 42 šalių, tarp 
kurių buvo ir šeši Lietuvos at
stovai. (BNS) 

Utenos apskr kaulių rinktine š.m 
Sporto šventeje 

liepos 24-25 d dalyvavusi Marijampolėje vykusioje Lietuvos Saulių s-gos VII 
Nuotr R o m o E i d u k e v i č i a u * 



POMPĖ JOS ŽLUGIMAS 
JONAS DAJNAUSKAS 

Tęsinys 
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Apie Lietūkio garažą rašo
ma gal šimtuose veikalų. Tuo 
tarpu apie Lietūkio (Lietūkis 
— Lietuvos žemes ūkio koo
peratyvų sąjunga, Vytauto 
prosp. NTr. 33) pastatą, čia pat 
netoli to garažo stovėjusį, nie
kas neprisiminė, nors tai buvo 
dideli rūmai, turėję net savo 
telefono centrinę. Pirmos so
vietų okupacijos metu tas pas
tatas buvo užimtas NKVD ka
rinio dalinio ir jame galėjo bū
ti sovietų karių kariškių batai. 
Birželio 24 d. po pietų tame 
pastate įsitaisė vokiečių ka
riuomenės komendantūra, ku
rioje galėjo būti daug vokiečių 
kareivių. Tame pat pastate 
sau būstinę pasirinko ir Ein-
satz grupės A vadas, SS gene
rolas F. W. Stahlecker, su sa
vo priešakiniu daliniu, kuria
me buvo R. Šveiceris, Kybartų 
vokietis, vertėjas, o taip pat ir 
J. Haman, kuris liepos 8 d., 
atvykus į Kauną Einsatz ko
mandos vadui SS pik. Jaeger, 
suorganizavo žudikų komandą 
„Roilkommand". su kuria vyk
dė Lietuvos žydų naikinimą. 
Birželio 27 d. SS gen. Stah
lecker buvo Kaune ir tik bir
želio 28 d. jis išvyko Šiaulių-
Rygos kryptimi. Nuotraukos iš 
žudynių Lietūkio garaže, o 
ypač to blondino, 1998 m. bu
vo įjungtos į Anglijoje pareng
tą filmą apie Holokaustą Lie
tuvoje. Padidinus to filmo nuo
traukas, aiškiai matyti, kad 
tas „blondinas" dėvi peruką 
(kad kiek užmaskuotų veido 
bruožus). Palyginus to blondi
no nuotrauką su 1941 m. kai 
kurių Kauno gestapininkų 
nuotraukomis, neabejotina, 
kad tas blondinas buvo SS 
Oberšturfuereris Joachim Ha
man. atėjęs iš Lietūkio namų, 
•o gal ir tas žudynes garaže su
organizavęs. SS gen. Stahlec
ker savo 194l.X. 15 d. raporte 
apie Baltijos kraštų okupaci
jos pradžią (Trial of the major 
war criminals before the In
ternationa! "ribunal, Nuerem-

vberg, vol. .JOCVH, dokumen
tas L180, „Okupuotų plotų 
valymas", p. 682) rašo: „... iš 
esmės svarbu buvo vėlesniems 
laikams sukurti neabejotinai 
įrodomus faktus, kad išlais
vintieji žmonės griebėsi net 
aštriausių priemonių prieš 
bolševikinį ir žydišką priešą 
savaime patys, visiškai be jo
kio iš vokiečių pusės nurody
mo, kuris būtų pastebimas... 
Lietuvoje tai pavyko pirmą 
kartą Kaune. įtraukiant į tai 
partizanus. Nors visų pirma 
neįtikėtinai nebuvo paprasta 
didesnės apimties žydų pog
romą ten privesti prie reali
zacijos..." 

Vis tik SS gen. Stahlecker 
tame savo raporte nieko nera
šo apie žudynes Lietūkio ga
raže, bet nurodo, kad, esą lie
tuvio žurnalisto Klimaičio va
dovaujami, partizanai birželio 
25, 26 d. surengė pogromus ir 
likvidavo 5,000 žydų, kas buvo 
padaryta be jokio vokiečių pa
vedimo ar pastebimo nurody
mo. Čia keisčiausia yra tai, 
kad, nors tas „žygis", Klimai
čio atliktas, yra minimas Lie
tuvos žydų Holokausto apra
šymuose, pats Klimaitis iki 
savo mirties 90-siais metais 
gyveno Vokietijoje, į pietus 
nuo Hamburgo, niekas jam jo
kios bylos nekėlė, nors, Stah
lecker teigimu, jis buvęs žudi
kų vadovas! 

Čia reikia prisiminti, kaip to 
paties SS gen. Stahlecker nu
rodymu buvo pradėtas žydų 
naikinimas Lietuvoje. 1956-
1958 m. Ulrae, Vokietijoje bu
vo išnagrinėta „Tilžės Koman
dos byla" (KZ Verbrechen vor 
Deutschen Gerichten Band II. 
Einsatzkommando Tilsit. Der 
Prozess zu Ulm. Europaeische 
Verlaganstalt Frankfurt am 
Main 1956, 514 p), kur buvo 
teisiami Tilžės Gestapo, Klai
pėdos policijos pareigūnai ir 1 
lietuvis (Jakys iš Kretingos). 
Toje byloje duotais parody
mais, SS gen. Stahlecker, su 
savo Einsatzgrupp A prieša
kiniu daliniu atvyko į Tilžės 
Gestapo būstinę 1941. VI.22 d. 
t.y. pirmą karo dieną, apie 8 
vai. vakare, ir davė Tilžės 
Gestapo tokį įsakymą: Tilžės 
Gestapas, drauge su Klaipė
dos policija, turi Lietuvos teri
torijoje 25 kilometrų gilumos 
ruože, pradedant Kretinga ir 
baigiant buv. siena su Lenki
ja, apvalyti nuo lietuvių ko
munistų ir žydų, įskaitant mote
ris, vaikus ir senius. Stahlec
ker įsakymas buvo aiškus: 
žydai turi būti naikinami vien 
todėl, kad jie yra žydai. Tada 
buvo taip pat nurodyta, jog 
gestapininkai prie to turi 
stengtis pritraukti vietos žmo
nes, būrius, bet taip, kad atro
dytų, jog tai yra tų žmonių, 
grupių iniciatyva. Dar tą pa
čią naktį Gargžduose buvo su
imta apie 200 žydų (daugiau
sia pasitraukusių iš Klaipė
dos, kai ji buvo nacių užgrob
ta). Atvykęs iš Klaipėdos spe
cialus policijos būrys, VI.24 d. 
tuos Gargždų žydus sušaudė. 
Toje Ulmo byloje buvo apklau
sinėta per 250 liudininkų (jų 
tarpe ir prel. Mykolas Krupa
vičius). 

Bombastiniu stiliumi para
šytoje knygoje A. Slavinas 
bando įtikinti, kad jis apie 
Holokaustą Lietuvoje daugiau 

žinąs (nors jis vokiečių okupa
cijos metu buvo tūkstančius 
mylių nuo Lietuvos), nei tai 
parodo SS gen. Stahlecker, SS 
pik. Jaeger ir kitų Lietuvoje 
veikusių gestapininkų doku
mentai, ir uoliai kartoja 
Maskvos skelbtus prieš ne
priklausomą Lietuvą nukreip
tus šmeižtus. 

A S. vis pasakoja turinį „Žy
dų statuto* (plačiai paskelbto 
knygoje „Documents accuse", 
„Gintaras", Vilnius, 1970), 
kur, esą paskelbti „Laikino
sios Lietuvos vyriausybės įsta
tymai, nutarimai ir potvar
kiai", Kaunas, 1941). Tai fa-
brikatas, be jokių originalių 
parašų — tik mašinėle įrašy
tos J. Ambrazevičiaus ir J. 
Šlepečio pavardės. Be to, tai 
nebuvo L.L. vyriausybės, o 
Pirmojo generalinio tarėjo 
(prie Generalkomisariato) 
įstaigos. Tas tariamas doku
mentas turi 1941.VTH.1 d. 
datą, o Vokiečių civilinės val
džios atstovo, Kauno miesto 
komisaro Cramer dokumentai 
prasideda VH.25 d. 

Stalino laikų SSSR politikos 
veik esminė priemonė buvo te
roras, valstybinis banditiz
mas. Šeši milijonai ukrainie
čių numarinti badu, Krymo 
totoriai, Kaukazo pora mažes
nių tautelių ištremta iš savo 
tėvų žemės. Lenkijos vals
tybės, kovojusios prieš Vokie
tiją, klastingas užpuolimas, o 
ypač daugiau kaip 15,000 Len
kijos karininkų Katyne ir ki
tose 2 vietovėse SSSR teritori
joje, išžudymas, įvykdytas 
SSSR aukščiausios valdžios 
„Politbiuro" parašais. 

Aleksandr Slavinas Lietu
voje buvo to SSSR valstybinio 
banditizmo sąmoningas vyk
dytojas, šioje knygoje besigi-
riantis savo iniciatyva, Mask
vai siekiant pavergti Lietuvą. 
A. Slavinas neabejotinai yra 
sovietinis karo nusikaltėlis 
Lietuvos atžvilgiu. Jis žinojo, 
kad 1940 m. SSSR kaltinimai 
Lietuvai, jos Vidaus reikalų 
ministrui brig. gen. K. Skučui 
ir Valstybės saugumo departa
mento direktoriui A. Povilai
čiui buvo vien SSSR politinis 
„argumentas", nieko bendra 
su tikrove neturėjęs. Fantas
tiški SSSR kaltinimai Lietu
vos vyriausybei apie tariamus 
sovietų įgulų kareivių pagrobi
mus buvo Maskvos iš piršto 
išlaužti. Sovietų ultimatumo 
pagrindai buvo melagingi. Čia 
keistai atrodo ikišiolinė Lietu
vos vyriausybės apatija, nepa
kaltinant, ultimatumą patei
kusių, kaip karo nusikaltėlių. 
Juk Skučo ir Povilaičio nužu
dymas Maskvoje buvo sovieti
nio valstybinio banditizmo ap
raiška. 

Lietuvos valstybės užgrobi
mas vis lydimas tokių faktų: 
SSSR ultimatumo terminas 
Lietuvos vyriausybei buvo: 

Sovietijos palikimas — kaip tos susipynusios pūvančio medžio šaknys — 
sunku pasakyti, kur pradžia, kur pabaiga... Nuotr. V. Vosyliaus 

1940.VI.15 d. 11 vai. dienos 
metu. Tuo tarpu: „VI. 15 d. 
apie 4 vai. ryto Alytaus bare 
VI rajone raudonarmiečiai ap
šaudė iš kulkosvaidžių ir šau
tuvų mūsų pasienio sargybos 
viršininko būstinę. Perėję sie
ną ties Ūlos kaimu, puolė bu
tą, numesdami granatą. Vė
liau įsiveržė sargybos būsti-
nėn, kur rado vyresnį polici
ninką Barauską Aleksą. Išsi
vedę iš būsto oran policininką 
mirtinai peršovė, (kuris) veža
mas ligoninėn mirė". VI. 15 d. 
9 vai. ryto Alytaus bare, netoli 
Eišiškės prie Milvidų kaimo, 
mūsų pusėn įsiveržę raudo
narmiečiai pagrobė policinin
ką Aleksandravičių Joną". Po
licininkai jokio pasipriešinimo 
nerodė. Policininkas Baraus
kas buvo sovietų valstybinio 
banditizmo auka. 

Išvarytas iš LTSR mėsos-
žuvies kombinato, už vagys
tes, A. STChruščiovo laikais) 
įsitaisė Maskvoje, SSSR Kul
tūros ministerijoje, kur vėl 
dirbo su savo buvusiu NKVD 
viršininku Gladkovu, kuris 
karo metu buvo SMERŠ vado 
NKVD gen. Serovo pavaduoto
ju, bet po karo iŠ jo buvo atim
ti generolo antpečiai. Kultūros 
ministerijoje Gladkovas buvo 
partijos kuopelės sekretorium 
viename skyriuje, o A S. to 
skyriaus vedėju. Čia Gladko
vas, niekindamas Staliną, pa
kaltino rusiškus jonelius", 
kad jie nesuskato Stalinui iš
kelti bylos iki jisai buvo gyvas. 

„Pompėjos žlugimas" knyga 
turi tarytum tris paskirtis. 1. 
Lietuvos bei lietuvių šmeiži
mas yra makabrinis akompa
nimentas A S. Lietuvos nea
pykantai; 2. bandymas padė
koti Izraeliui, kad jį, A. Sla

viną, priėmė ir 3. bandymas 
įrodyti Maskvai kaip Slavinu 
„gengė" uoliai tarnavo Sovietų 
Sąjungai, Komunistų partijai, 
o Maskva juos (t.y. A. S. ir J. 
S.) išvarė iš NKVD ir Slavinus 
nuskriaudė. Užtat knyga ir 
paskelbta rusų kalba, nors jos 
teksto originalūs straipsniai 
buvo rašyti ne rusų kalba. 

Kiek žinoma, KGB pik. Itn. 
Aleksandr Slavinas mirė Iz
raelyje 1998 m. 

Pabaiga 

ATKARPOJE — PROF. Z. 
ZINKEVIČIAUS KNYGA 

Stovint ant naujų mokslo 
metų slenksčio, užsienio lietu
viams rūpi ne tik vietinės, tuo 
pačiu ir lietuviškos, mokyklos, 
bet ypač švietimas Lietuvoje. 
Daug dar yra įsitikinusių, 
kad, prof. Zigmui Zinkevičiui 
vadovaujant Švietimo ministe
rijai, mokyklose buvo skiria
ma daugiau dėmesio Lietuvos 
istorijos, lietuvių kalbos, 
tėvynės meilės ir apskritai pa
triotizmo pamokoms, o Zinke
vičiaus pašalinimas iš mini
stro pareigų sustabdė arba 
bent pristabdė šias svarbias 
programas. 

Apie savo darbą Švietimo 
ministerijoje prof. Zinkevičius 
išsamiai rašo knygoje „Kaip 
aš buvau ministru". Knyga 
dar ir dabar dažnai cituojama 
bei diskutuojama, bet ne visi 
su ją skaitę ir artimiau susi
pažinę. O perskaityti verta, 
nes tuomet ir profesoriaus as
menybė, ir jo patirtos proble
mos pasidaro aiškesnės. 

Prof. Z. Zinkevičius malo
niai davė leidimą knygą per
spausdinti „Draugo" atkar
poje. Redakcija 

Danutė Bindokienė 

Dar jo dainelė 
nesudainuota 

Rusijos vidaus politikos 
sąvartyne atsiranda ir įdomių 
netikėtumų, įrodančių, kad ne 
vien prezidentas Boris Jelcin 
gali „naują zuikį iš senos 
skrybėlės ištraukti". 

Kažkada, dar sovietiniais 
laikais, iš valdžios viršūnės 
vienaip ar kitaip nuslydę dik
tatoriai ar žemesnio rango po
litikai, niekuomet į ją nebe-
įkopdavo, o dažniausiai „su
sirgdavo nepagydoma liga" ir 
niekas apie juos daugiau nie
ko negirdėdavo. Dabar reika
lai pasikeitė — galbūt tas ge
riausiai įrodo, kad Rusija iš 
tikrųjų perėjusi į demokratinę 
sistemą — kas vakar buvo nuo 
valdžios kalno nustumtas, ry
toj vėl mėgins kopti į viršūnę. 

Dabar atėjo eilė buvusiam 
ministrui pirmininkui J. Pri-
makov susigrąžinti prarastąją 
įtaką Maskvoje, nors tam rei
kėjo sudaryti koaliciją su 
įtakingu varžovu, Maskvos 
meru Jurij M. Lužkov. Šio 
mėnesio 17 d. paskelbta, kad 
Primakov vėl aktyviai įsijungė 
į Rusijos politinį gyvenimą, 
sutikęs tapti Lužkov šali
ninku, tuo sudarant tvirtą 
frontą, galintį net užtikrinti 
laimėjimus ateinančių metų 
parlamentiniuose rinkimuose. 

Niekas neabejoja, kad Pri
makov dairosi į Boris Jelcin 
vietą prezidentūroje, nepai
sant, kad jis yra metais vyres
nis už dabartinį prezidentą 
(Rusijoje, pagal esančią gyve
nimo trukmę manoma, kad 69 
m. vyro koja jau beveik įkelta 
į karstą). Bet čia šių dviejų, 
sovietinės imperijos palikuo
nių — Jelcin ir Primakov — 
panašumas galbūt ir baigiasi, 
juo labiau, kad Boris Jelcin 
žvaigždė smarkiai krinta 
žemyn, o Primakov tebesi
džiaugia populiarumu. 

Primakov pavardė buvo 
Amerikoje vėl dažniau mini
ma po to, kai Rusijos prezi
dentas Jelcin atleido iš pa
reigų jau ketvirtą premjerą 
(17 mėnesių bėgyje!) ir į 
Kremlių įtaisė buvusį KGB 
pareigūną Vladimir Putin 
(Lietuvos žiniasklaida, matyt, 
jį laiko kone lietuviu ir nesi
varžydama vadina Putinu). 
Kadangi Primakov buvo vie
nas ankstesniųjų ministrų pir
mininkų — tiesa, tose parei
gose neilgai išsilaikęs, bet vis 
tik įmynęs gilokas pėdas — jo 
staigus atsiradimas Rusijos 
politikos arenoje leidžia spė
lioti, kad kažkur akiratyje įsi
žiebė galimybė matyti Pri
makov kandidatų į preziden
tus lenktynėse. Tai pat mano
ma, kad jo galimybės laimėti 

nėra labai tolimos, nes savo 
premjeravimo metu vis tik 
ištraukė Rusiją iš finansinės 
krizės — svarbiausia — tau
toje ir net Vakaruose atstatė 
pasitikėjimą jos demokratine 
ateitimi. 

Taip pat spėjama, jog kaip 
tik dėl to populiarumo Prima
kov prarado ministro pirmi
ninko vietą, kad nebūtų kon
kurentas prezidentui, kurio 
nenuoseklūs politiniai ėjimai, 
sveikatos bei nuotaikų svyra
vimai, baugino ir Rusiją, ir 
užsienį. Žinoma, prez. Jelcin 
opozicija, ypač Dūmoje įsitvir
tinusi komunistų partija, iš tų 
nenuoseklumų turėjo daug 
medžiagos puolimams. 

Tačiau Primakov neblogai 
„susišneka" su visomis poli
tinėmis partijomis, o jo popu
liarumo šaknys tam tikra 
prasme glūdi Sovietų Sąjun
gos podirvyje. Primakov yra 
tarytum tiltas tarp dabartinės 
— demokratinės — Rusijos ir 
buvusios sovietų imperijos, 
kurios tebesiilgi ir dalis liau
dies, ir nemažai dalyvaujančių 
politiniame gyvenime. Kadan
gi demokratija, žadėjusi pa
keitimus, laisvę ir gerovę, 
pažadų neišpildė, o šiandien 
gyvenimas eiliniam Rusijos pi
liečiui yra net sunkesnis, negu 
sovietiniais laikais, todėl ir tų 
laikų ilgesys vis garsiau ir pa
traukliau šnabžda į ausį. 

Maskvos miesto mero koali
cija su buvusiu ministru pir
mininku ypač suteikė tvirtą 
ramstį naujai politinei parti
jai, pavadintai „Tėvynė Rusi
ja", į kurią, tikima, jungsis, 
arba bent ją rems ir kitos par
tijos, juo labiau, kad ši partija 
turi stiprias kairiąsias pakrai
pas. Be abejo, būsimuose rin
kimuose jos kandidatai tvirtai 
užsirekomenduos ir nereikėtų 
stebėtis, jeigu vienas iš dviejų 
pagrindinių jos šulų: Lužkov 
ar Primakov, atsidurtų pake
liui į prezidentūrą. 

J klausimą: kuris? nei vie
nas, nei antras kol kas neatsa
ko. Vis tik Primakov jau pa
reiškęs, kad jis visų pirma 
pasirūpintų keisti Rusijos 
konstituciją, įvedant viceprezi
dento vietą, kurią Jelcin 
išbraukė 1993 metais dary
tuose konstitucijos pakeiti
muose. Jis turi ir daugiau su
manymų, bet dar vis per daug 
atvirai apie juos nekalba. 

Prezidento Jelcin viltys 
sudėtos į naująjį premjerą, o 
jo įsitvirtinimo — į suge
bėjimą „susitvarkyti" su Da
gestanu, siekiančiu visiškos 
nepriklausomybės. 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Iki atėjimo į ministeriją 

1996 m. lapkričio mėn. pirmosiomis dienomis mane 
pasiekė gandas, kad esu numatomas į švietimo ir 
mokslo ministrus. 

Kartą į Lietuvių kalbos institutą, kur dirbau direk
toriumi, atvyko Botanikos instituto direktorius Romas 
Pakalnis, su kuriuo buvau pažįstamas iš bendravimo 
Krašto apsaugos bičiulių klube, ir prašė manęs, kad as 
nesutikčiau būti ministru, bet vietoj savęs pasiūlyčiau 
Darių Kuolį, 1990-1993 m. buvusį kultūros ir švietimo 
ministru, dirbantį Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto direktoriaus pavaduotoju, beje, buvusį mano 
studentą, taigi gerai pažįstamą. Vėliau paaiškėjo, kad 
Pakalnį siuntė krikdemai Arimantas Raškinis ir Va
lentinas Stundys. remiami pedagogikos darbuotojų 
Meilės Lukšienės ir Žibarto Jackūno („Voruta" 1998 
m. Nr. 8). Man tada Pakalnio prašymas pasirodė keis
tas. Prisiminiau Zigmanto Pociaus, Mokslo ir enciklo
pedijų leidyklos direktoriaus, pažinojusio Pakalnį kaip 
kaimyną, kartą pareikštą įspėjimą, kad su šiuo žmo
gumi reikia būti atsargiam. Atsakiau Pakalniui, kad 
man pačiam dar niekas nesiūlė užimti ministro posto, 
todėl siūlyti kitą vietoj savęs būtų tiesiog nekorek
tiška. 

Lapkričio 5 d. buvau iškviestas į Seimo Krikščionių 
demokratų frakciją pasitarimui dėl Švietimo ir mokslo 
ministerijos, kurią, kaip man sakė, numatoma pavesti 
krikščionims demokratams. Kiek prisimenu, tame pa
sitarime dalyvavo Algirdas Saudargas, Česlovas Stan
kevičius ir Arimantas Raškinis. Buvo pasakyta, kad 
aš iš tikrųjų esu numatomas į ministrus. Taigi gandas 
pasitvirtino. Sakiau, kad prieš priimdamas tokį pasiū
lymą, turiu dar labai gerai pagalvoti. 

Po to gal apie porą savaičių buvau įkalbinėjamas. 
Tariausi su mons. Alfonsu Svarinsku, Zigmu Pociumi, 
net su Vytautu Landsbergiu, nors šiaipjau per tą lai
ką gyvenimas ėjo įprastine vaga betriūsiant institute 
ir berašant mokslo darbus. \ ministeriją nesiveržiau, o 
atvirkščiai, buvau verčiamas ten eiti ne tik krikš
čionių demokratų, bet taip pat ir konservatorių, kurių 
daugelis, kaip supratau, nenorėjo, kad ministru taptų 
Kuolys. Mat būdamas ministru jis organizavo „maištą" 
prieš premjerą Gediminą Vagnorių. 

Gerai suvokiau man siūlomų pareigų svarbą ir mano 
sutikimo atveju prisiimamą didelę atsakomybę. Tuk 
norima man patikėti sritį, kuri lems Lietuvos ateitį. 
Kokia bus mokykla, tokia išaugs ir jaunoji karta — 
Lietuvos ateitis. O švietimas tebebuvo kryžkelėje. Išsi
vadavus iš bolševizmo sovietų komandinė švietimo sis
tema buvo pradėta keisti laisva, vakarietiška. Tasai 
procesas dar anaiptol nebuvo pasibaigęs, gerokai jį 
pristabdė LDDP valdymas. Reikėjo darbą tęsti. 

Aiškiai jutau du svarbiausius ir labai pribrendusius 
pertvarkos uždavinius: 1) būtinai reikėjo pasiekti, kad 

mokykla ugdytų ne Sovietų Sąjungos (būtent taip!), 
bet Lietuvos piliečius, gimtojo krašto patriotus, ir 2) 
skubiai sustabdyti lietuvių nutautinimą per mokyklas 
Pietryčių Lietuvoje, kur lietuvybė jau „kabojo ant 
plauko". Šių dviejų neatidėliotinų uždavinių vykdy
mas, pasakyčiau, didžiųjų tautos skaudulių gydymas, 
tebebuvo bemaž nepradėtas. Jų vykdymo ir turėjau 
pirmiausia imtis. Neabejojau, kad teks susidurti su 
nemažu pasipriešinimu. Penki okupacijos dešimtme
čiai sudarkė tautos sąmonę. Be to, buvau nuolat 
draugų ir pažįstamų gąsdinamas: ministerija „raudo
na", tave tuoj „sumals". 

Bijojau, žinoma, ne gąsdinimų, bet realių sunkumų. 
Juk mokyklose dirbo daugiausia bolševikų okupacijos 
metais paruošti pedagogai. Gerai žinojau, kaip jie 
buvo ruošiami, ko mokomi, kaip auklėjami. Pats 50 
metų išdirbau tokioje aukštojoje mokykloje, kuri ruošė 
tuos pedagogus. Man nebuvo paslaptis, kad dalis mo
kyklų vadovų — buvę bolševizmo ideologai, subėgę 
dirbti į švietimą po to, kai buvo panaikinti visokie raj-
komai ir partkomai. Jutau, kad juos pakeisti kitais 
darbuotojais nebus lengva. Pagaliau, sunku bus rasti 
pakaitalą, nes jaunus, dabar baigiančius studijas pe
dagogus ruošia irgi buvę sovietiniai profesoriai. Už
burtas ratas! 

Daug vilčių negalėjau dėti ir į spaudą bei apskritai į 
žinia-sklaidą, nes jai, išskyrus negausias išimtis, kaip 
rodė elgesys rinkimų metu, ne tas rūpėjo. Mane taip 
pat gąsdino administracinė mašina, nors turėjau ne
mažą, kelių dešimtmečių administravimo darbo aukš

tojoje mokykloje patirtį. Tikėjausi rasti gerų, švietimo 
vadybą išmanančių padėjėjų. 

Pagaliau, mano ir amžius (71 metai) nebuvo tinka
miausias imtis tokių didelių darbų. Kad būtų tai atsi
tikę bent prieš dešimt, dar geriau dvidešimt metų! 

Ir vis dėlto galop buvau linkęs užimti ministro 
postą. Kodėl? 

Didelę gyvenimo dalį tyriau lietuvių kalbos, kartu ir 
tautos, istoriją. Rezultatas — šešiatomis veikalas ir 
dar mažiausiai septynios su juo susijusios knygos. Visi 
šie darbai savo išvadomis rodė, kuria kryptimi reikėtų 
eiti. Taigi veiklos perspektyva man buvo aiški. 

Tirdamas lietuvių kalbos istoriją įsitikinau, kad 
mūsų tautos kelyje yra buvę daug ne tik šviesių, bet ir 
labai tamsių dienų. Lietuvių protėviai darė nemažai 
klaidų, kurios tuomet atrodė nereikšmingos, bet dėl 
kurių vėlesnės kartos labai nukentėjo, tiesiog tirpte 
ištirpo. Mažos nuolaidos svetimiesiems visuomet turi 
skaudžių pasekmių, kad ir kokiu pretekstu jos būtų 
teisinamos: „lankstumu", „realybės supratimu" ar pan. 
Juk iki šių dienų teliko dalies lietuvių tautos tąsa. 
Viso to nežinodami negalėtume išvengti nuopolių atei
tyje, išlikti tuo, kas esame, kuo buvo mūsų protėėviai. 
Turime mokytis iš istorijos! 

I švietimo valdymo darbą žiūrėjau kaip į savo teori
nių lituanistikos studijų praktinę tąsą, darbinį išvadų 
bei idėjų įgyvendinimą. Juk tai irgi lituanistika, tik 
praktikoje. 

(Bus daugiau) 



Negyvoji jūra a r d o 
ozono sluoksnį 

Negyvojoje jūroje išgaruo
jantys dideli bromo oksido kie
kiai prisideda prie žemę sau
gančio ozono sluoksnio pi< įė
jimo, moksliniame žurnale 
..Science" tvirtina Vokier;jos ir 
Izraelio mokslininkai. Di
džiausia bromo koncentracija 
buvo rasta druskinguose Ne
gyvosios jūros krantuose. Iki 
šiol mokslininkai daugiausiai 
domėjosi ozono sluoksnio plo-
nejumu poliarinėse žemės sri
tyse, nors buvo į tar iama, kad 
yra ir kitų žemes rutulio vie
tų, kur atsiranda ozoną naiki
nantis bromas. Izraeliečių ir 
vokiečių grupe mano, kad Ne
gyvosios jūros apylinkėse at
rastas bromas gali būti vienu 
iš trūkstančių šios medžiagos 
šaltinių. Bet jiems iki šiol ne
pavyksta paaiškinti, kaip bro
mo oksidas iš subtropinių pla
tumų yra pernešamas prie 
ašigalių. 

cs ..Kac.uKas 
Tasmanijos t i g r a i 

gali a t g y t i 
Klonavimo ''dauginimo iš 

tam tikrų esa 4 organizmo 
dalių) technologija gali padėti 
prisikelti iš numirusių visiš
kai išnykusiems Tasmanijos 
tigrams, mano aust ra lų moks
lininkai, suradę Sydney mu
ziejuje gerai išsilaikiusį šio 
žvėries organizmą. 1866 m. gi
męs tigriukas iki šiol buvo lai
komas spirito pripildytoje tal
poje. Spirite audiniai išsilaiko 
geriau nei formaline, todėl yra 
fckimasi, kad žvėries DNR vis 
dar tinkama dauginimui. Jei
gu taip yra iš tikrųjų. DNR 
bus persodinta vienam iš iš
likusių panašios rūšies gyvū
nų. Bandymui pavykus, po 
kekių 5-15 metų Tasmanijos 
tigrai galėtų vėl galėtų vaikš
čioti žeme. Kadaise šie apie 
1.5 m dydžio gyvūnai buvo 
plačiai paplitę visame Austra
lijos žemyne. Paskutinis Tas
manijos tigras nugaišo 1937 
m. Hobarto zoologijos sode 
Tasmanijos saloje. 

Černobylio kregždės 
Nors po Černobylio katast

rofos praėjo nemažai laiko, ra
diacijos poveikis gamtai vis 
dar tiriamas. Švedų tyrinėto
jai sako, kad ..atominis pava
saris" tikrai neatnešė laimės 
vietinėms kregždėms. Re
miantis tyrimų rezultatais, tei
giama, kad apie 15 proc. regio
no kregždžių yra baltos kaip 
sniegas. Tai 10 kar tų viršija 
neužterštose zonose gyvenan
čių ..baltųjų" kregždžių pro
centą. Nustatyta, kad peles 
apšvitinus radioaktyviaisiais 
gama spinduliais, jų organiz
me vyksta genetiniai pakiti
mai, lemiantys pigmentacijos 
išnykimą. Būtent tai ir atsiti
ko aplink Černobylio elektrinę 
gyvenančioms kregždėms. 

,, Ginklas gudruolis" 
„Colt Manufacturing Com-

pany" sukūrė automatinį pis
toletą, kuris šauna tik iš poli
cininko rankos. ..Gudrus" 
ginklas šauna tik tada. kai 
gauna iš siųstuvo radijo ban
gų signalą, turint į unikalų 
skaitmeninį kodą. Siųstuvėlis 
yra toks mažas, kad gali būti 
paslėptas žiodo viduje, laikro
dyje ar sagoje, ir veikia 20 cm 
atstumu. 

Jrankiu, ..fabriko" radiniai. 

Rasta akmens amžiaus 
„ į m o n ė " 

Žurnalas „Nature" rašo, 
kad Kenijoje buvo atkastas 
2.34 mln. metų senumo akme
ninių įrankių „fabrikas"'. Iš 
radinio matyti, kad r įsų toli
mieji protėviai turėjo žymiai 
daugiau įvairių technikos įgū
džių nei buvo iki šiol manyta. 
Įrankiai rasti kartu su mais
tui naudotų žuvų ir gyvulių 
kaulais. Įrankiais buvo aštrios 
skeveldros, paeiliui viena po 
kitos atskeltos nuo vienos uo
los. Archeologai rado daugiau 
kaip 2,000 tokių skeveldrų. 
Jas pagaminę, beždžionžmo
giai žinojo, kaip nuskelti vieną 
skeveldrą taip, jog pasiliktų 
t inkamas kitam įrankiui pa
viršius. Jie netrankė uolos 
kaip papuola. Įrankius galėjo 
gaminti maždaug prieš 2 mln. 
metų gyvenę Homo habilis ar
ba australopitekai. 

Šiuolaikinis rikša 
John Kavaliausko mina

mas velomobilis yra v ;^nas iš 
18 tokių pat taksi, daL važi
nėjančių Londono gatvėmis. 
Šiuolaikinis rikša paveža du 
keleivius ir gali išvystyti iki 
20 km per valandą greitį. 
Naujosioms ekologiškoms 
transporto priemonėms yra 
leista važiuoti autobusams 
skirtomis eismo juostomis. 

J Kavaliauskas kelyje. . 

„ P u r v i n a " n a u d a 
Gali atsitikit taip. kad są

vartynus laikysime aplinką 
tausojančiu veiksniu. VYiscon-
sino universitete atlikti tyri
mai rodo, kad visam laikui už
kasus popieriaus ir medienos 
atliekas, yra surišami dideli 
kiekiai anglies, kitu atveju pa
teksiančios į atmosferą ir pa
greitinsiančios visuotinį atšili
mą. JAV vyriausybė dabar pa
reiškė norinti, kad toks ..ang
lies sandėliavimas" būtų įs
kaitomas į pagal 1997 m. Kyo-
to protokolą kiekviena: valsty
bei privalomą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išleidimo su
mažinimą. Apie 70 proc. po
pieriuje esančios anglies ir 
daugiau kaip 97 proc. anglies 
iš medienos užkasti sąvarty
nuose niekada nepatenka į at
mosferą. Pūvant išsiskirian
čios metano dujos nusineša tik 
nedidelę sąvartynuose esan
čios anglies dalį. Amerikiečiai 
paskaičiavo, kad savo sąvarty
nuose jie kasmet palaidoja iki 
28 mln. tonų anglies. J a s iš
kaičius, iki 2010 metų ameri
kiečiams reiktų sumažinti j 
atmosferą išmetamų dujų 
kiekį ne 7. o tik 5 procentais. 
Tokiai ..buhalterijai" griežtai 
prieštarauja kitų valstybių 
ekologai. Jie mano. jog taip 
svarstant, reiktų įskaityti vi
sas dujas, kurios patenka į at
mosfera per visą popieriaus 
gamybos ciklą ir tuomet san
tykis būtų visiškai kitoks. 

Kodėl nyksta varlės? 
Dar sykį iškilo pavojus Pa

namos miškų varlėms. Atvy
kusi į nelaimės vietą moksli
ninke Karen Lips apstulbo pa
mačiusi varlėmis nuklotą že-" 
mę. Jų spalva buvo tarsi išblu
kusi, oda sukietėjusi, tarsi gy
vūnai būtų iškasti per archeo
loginius tyrinėjimus. Biologei 
pavyko pasiimti su savimi 50 
varlių, kol jų pati gamta ne
nužudė. Tyrimai parodė, kad 
varlės žuvo neatlaikiusios pro
tozojų - vienaląsčių gyvūnų, 
kurie įsiskverbia į poodį, -
antpuolio. Daugelis moksli
ninkų čia norėtų sustoti ir pa
teikti atsakymą į klausimą, 
kodėl nuo 1980 m. Centrinėje 
Amerikoje ėmė nykti varlės. 
Tačiau ar vienaląsčiai kalti? 
Atrodo, kad varliagyvių oda, 
praleidžianti orą ir vandenį, 
yra labai jautri gamtos už
terštumui ir bet kokiam dides
niam aplinkos pakitimui. 

Tik greitas bėgimas -
sveikata 

Ne tiek svarbu, kaip ilgai 
bėgi, o kaip greitai. Mokslinin
kai, ištyrę apie 8,000 lengva
atlečių, nustatė, kad širdies 
sveikata priklauso nuo greitų 
kojų - greičiausių bėgikų šir
dis yra sveikiausia. Sporti
ninkų, bėgiojančių lėčiau ilgus 
nuotolius, kraujyje yra dau
giau „gerojo" cholesterolio, ta
čiau jų kraujospūdis didesnis 
negu greitų bėgikų. 

Didžiausia Mėnulio 
žaizda 

Tai 2,500 km skersmens 
Aitkeno baseinas, nuo Mėnu
lio pietų ašigalio besidriekian
tis į nematomą iš Žemės pusę. 
Pirmąkart apie jo egzistavimą 
įtarta dar 1962 m., apdorojus 
pirmąsias kosminių stočių 
perduotas Mėnulio paviršiaus 
nuotraukas. Jis buvo pažymė
tas ir pirmuosiuose Mėnulio 
žemėlapiuose. 

Tačiau tik 1992 m. pro 
Mėnulį skriejusi tarpplanetinė 
stotis „Galileo" aptiko, kad 
Aitkeno baseinas išsiskiria ne 
tik tamsesne spalva, bet ir 
chemine sudėtimi, - čia kur 
kas daugiau geležies ir titano. 
Tai patvirtino 1994 m. aplink 
Mėnulį skriejęs kosminis apa
ratas „Clementine", fotografa
vęs paviršių 11 skirtingų 
spektro ruožų. Be to, „Cle
mentine" tyrė Mėnulio pavir
šiaus reljefą ir nustatė, jog 
Aitkeno baseinas įdubęs net 
per 12 km. Tačiau jo dugnas 
visiškai nepanašus į matomoje 
Mėnulio pusėje plytinčias jū
ras, kurias užliejo pro smūgių 
pralaužtą plutą ištryškusi la
va. Spėjama, kad Aitkeno 
baseinas - ne tiesioginė, o 
drėkstinė žaizda, kurią prieš 
3.9 mlrd. metų paliko pražul
nia trajektorija atsitrenkęs 
kūnas. Smūgio metu į aplinki
nę erdvę buvo išsviesta gausy
bė Mėnulio skeveldrų, kurių 
nemaža dalis galėjo pasiekti 
Žemę. 

S K E L B I M A I 

Tokie oro balionai bu\ o vartojami kosminių la;vų nusileidimo Marse metu Balio
nai, apgaubti tvirta nt- vystančia medžiaga, stipry suBidurima, su akmenuotu Mar
so paviršiumi atlaikė net 15 kartų: 

Ar „turistausime" kosmose? 
Sunku įsivaizduoti ką nors 

įspūdingesnio už turistinę ke
lionę į kosmosą. Didingos pa
noramos, pasivaikščiojimai er
dvėje, įvair iausia akrobatika. 
Bet ar kosminis turizmas ka
da nors t aps tikrove? Vienas 
turistas kosmose jau pabuvojo 
— Japonijos televizijos žurna
listas Toyokiro Akiyama 1990 
m. už savo „kelialapį" į rusų 
kosminę stotį „Mir" paklojo 
astronominę 20 mln. JAV do
lerių sumą. 

Š> pavasarį Vašingtone su
sirinkę tur izmo firmų atstovai 
mano, jog per art imiausius 30 
metų panaš ių kelionių kaina 
turėtų nukr is t i žemiau 10,000 
dolerių, o keleivius bus galima 
skaičiuoti milijonais. Vienos 
apklausos duomenys rodo, kad 
kas trečias amerikietis norėtų 
nukeliauti į kosmosą, o 40 
proc. iš šių norinčių yra pasi
ryžę už savo svajonės įgyven
dinimą sumokėt i per 5,000 do
lerių. Nesunku suskaičiuoti, 
kad būsima kosminio turizmo 

Vanduo Mėnulyje 
Mėnulio polių srityse esa

ma apie 6 mlrd. tonų vandens 
ledo. Tokią išvadą paskelbė 
NASA specialistai, išanalizavę 
per 8 mėnesius sukauptus Lu-
nar Prospector matavimų duo
menis. Ledas slūgso Saulės 
spinduliams neprieinamų kra
terių dugne, maždaug 2,000 
kvadratinių km plote. Ir visai 
negiliai - po 40 cm storio pu
raus grunto (regolito) sluoks
niu. Remian t j^Lunar Prospec
tor, baigiamas sudaryt i pirma
sis Mėnulio paviršiaus che
minės sttfieties žemėlapis, ku
riame asrvaizdūs geležies, ka
lio, kai kur ių ki tų elementų 
pasiskirstymo netolygumai, 
veikiausiai susiję su intensy
vaus bombardavimo meteori
tais epocha. Mėnulis turi 600 
km skersmens geležinį bran
duolį. Milžiniško magnetinio 
lauko Mėnulis netur i , tačiau 
jo paviršiuje e sama pavienių 
įmagnetėjusių vietų, matyt, 
atsiradusių meteoritų smūgių 
metu. Tokiose vietose galimos 
vietinės magnetosferos, lyg 
nematomi magnetiniai skėčiai 
saugančios Mėnulio paviršių 
nuo tiesioginių Saules vėjo 
dalelių. 

r inka siektų apie 100 mlrd. 
dolerių. Tačiau tur is tams teks 
luktelėti, kol atsiras patikimi 
ir efektyvūs daugkartinio nau
dojimo erdvėlaiviai. Tokių lai
vų šiandien dar nėra. 

Amerikiečių kosminio laivo 
paleidimą aptarnauja 30,000 
specialistų, o vienam paleidi
mui yra išleidžiama apie 500 
mln. dolerių. Komerciniu po
žiūriu naudoti kosminį laivą 
turizmui būtų visiška nesą
monė. Kelios firmos bando 
kurt i naujus daugkartinio 
naudoiimo erdvėlaivius, bet 
šie darbai yra labai menkai fi
nansuojami. 

Vietoje tikros kelionės į kos
mosą galima gauti jos pakai
talą. Dvi firmos: „Space Ad-
ventures" bei „Zegrahm Space 
Voyages", leis pajusti kos
minės kelionės skonį Kosmo
nautų ruošimo centre Žvaigž
džių miestelyje prie Maskvos. 
Sumokėję 5,000 dolerių, turis
tai gali nusipirkti 10 nesvaru
mo minučių lėktuve „11-76". 
Tiems, kurie nepagailės 
12,000 dolerių, yra siūlomas 
pakilimas „Mig-25" lėktuvu į 
28 km aukštį, kuriame jau 
puikiai matyti išlenktas hori
zontas ir riba tarp žydrai švy
tinčios Žemės atmosferos ir 
juodos kosminės erdvės. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOMOaUO. NAMU SVBKATO6, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agantaa Frar* Zapote r 0». Mgr. Auto* 
S. Kan« kaJba Utfuvttkai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 W«at 86th Street 

TaL (708) 424-6864 
(773)661-8664 

GREIT PARDUODA 

^ p RE/MAX 
^REALTORS 

off c (77J) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS LSTANKUS 
• Grėdas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

TeL 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 
- nm 

Panevėžyje parduodamas 3 
kamb. labai gerai įrengtas naujo 

išplanavimo butas, arba 
neįrengtas 4 kamb. butas per du 

aukštus. Pasiteirauti: tel. 815-459-
4633, Birutė. M 

OMK. 21. 
KMIECIK REALTORS 

7922 S Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Moteris ieško darbo prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmogų ir 

gyventi kartu Floridoje. 
Skambinti Ginai, tel. 718-894-

2812. Palikti žinute. _ 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetimai arba industriniai 
servenai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Faz. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahoo.com. 

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

Needed floor cating laborers. 
Mušt have green card, own 

transportation. Some English 
prefered. Will train. 
Call: 630-969-4026. 

Valymo darbai vakariniuose 
rajonuose. Galimybe nusipirkti 

šį biznį. Kreiptis 
tel. 630-665-7216, Jolanta. 

Menulio krateriai 

Menulio atmosfera 
Buvo įprasta manyti, kad 

Mėnulis atmosferos neturi. 
Tačiau erdvė aplink Mėnulį 
nėra tuščia: ties jo paviršiumi 
„Apollo" kosmonautai rado he
lio ir argono dujų, iš Žemės 
prieš 10 metų aptikta kalio ir 
natr io garų. Manoma, kad du
jos išsiskiria iš Saulės kaitina
mo Mėnulio grunto bei atke
liauja į Mėnulį su Saulės vėju. 
Pvz., apskaičiuota, jog kas se
kundė Saulės vėjas atsiunčia 
Mėnuliui 40 g vandenilio, 8 g 
helio, 0.2 g kitų elementų. Vi
sa bėda, kad Mėnulis pernelyg 
mažas šioms „dovanoms" 
kaupti . Jo atmosferos storis -
ne daugiau kaip kaip 100 m, 
tankis - 100 trilijonų kartų 
mažesnis nei mums įprasto 
oro. Iš viso aplink Mėnulį pa
sklidę vos vienas kitas kilo
gramas dujų. Pasak astronau
tų, ties jo paviršiumi dirbę 
„Apollo" erdvėlaiviai dujų iš
mesdavo kur kas daugiau. 
1998 m. rugpjūtį paskelbta, 
kad 1994 ųjų lapkritį paleis
tas dirbtinis Žemės palydovas 
„Wind" Mėnulį gaubiančioje 
erdvėje aptiko deguonies, sili
cio ir aliuminio atomų. 

Gausėja Marso 
Ir Mėnulio akmenų 

1998 m. rugpjūčio 14 d. vo
kiečių geochemikė J u t t a Zip-
fel, dirbanti Makso Planko 
chemijos institute, paskelbė, 
kad gegužės 4 d. Sacharos dy
kumoje rastas 2 kg masės me
teoritas yra Marso skeveldra. 
Spėjama, kad šis akmuo iš 

Wyoming National Park „verdantys katilai* — viena iš nesvetingiausiai atrodan
čių vietų Žemėje. Geizerių, karstų srovių, neįprastų ten besivysiančių organizmų 
tyrinėjimai leidžia daryti prielaidą, kad panaši gyvybė gali egzistuoti ir Marse. 

Marso paviršiaus buvo išsvies-
tas prieš milijoną metų. Jis 
pavadintas „Lucky 13". Be
veik toje pat vietoje aptikta ir 
Mėnulio nuolauža. Tai 1.425 
kg masės akmuo, pavadintas 
„Dar ai Gani 400" ir priklau
santis privačiai kolekcijai. Iš 
viso dabar žinoma 14 Mėnulio 
ir 13 Marso akmenų. 

Žvaigždes— rajūnės 
Maždaug apie 8 proc. iš vi

sų į Saulę panašių žvaigždžių 
sukasi didelės planetos. Sį 
faktą paskelbę amerikiečių as
tronomai planetų neskaičiavo. 
Jie suskaičiavo tas žvaigždes, 
kurios, jų nuomone tokias pla
netas praryja. Kuomet saulės 
dydžio žvaigždžių viduje iš
senka jų vandenilio kuro at
sargos, jos tampa „raudonai
siais milžinais" ir gali išsi
pūsti tiek, kad pasieks bet ko
kią arčiau skriejančią planetą. 
Mūsiškė to dar neturėtų dary
ti kokius 5 mlrd. metų, bet ne
mažai kitų žvaigždžių ryja 
savąsias planetas jau dabar. 
Mario Livio ir Lionei Siess iš 
Baltimorės pabandė sumode
liuoti, kas atsitiks, jei Jupite
rio dydžio planeta bus 
į traukta žvaigždes, ir rado tris 
labai būdingus požymius. Pir
miausia, tvaigždė-rajonė nuo į 

ją trinktelėjusios planetos 
smūgio įkais ir ims aktyviau 
spinduliuoti infraraudonojoje 
spektro srityje. Antra, susi
dūrus su besisukančia plane
ta, gali iki 10 proc. pagreitėti 
pačios žvaigždės sukimasis. Ir 
galiausiai, prarytoji planeta 
užterš žvaigždę ličiu, elemen
tu, kuris paprastai pragariš
kame žvaigždes karštyje ilgai 
neišlieka. Ištyrę raudonuosius 
milžinus, Livio ir Siess rado, 
kad nemažai jų daliai yra bū
dingi visi šie trys požymiai. 
Mokslininkų vertinimu, savo 
planetas jau buvo „sudoroję'" 
nuo 4 iki 8 proc. šių žvaigž
džių. 

Dviračiui — automatinę 
greičių dėžę 

Lenktyniniai dviračiai daro
si vis sudėtingiau valdomi. Jie 
tur i tiek daug bėgių, kad net 
patiems lenktynininkams sun
ku juos perjungti. Firma • 
„Browning Automatic Traas-
missions" sukūrė dviratį, ku
riame bėgių perjungimo sekas 
įsimena kompiuteris (EP 786 
400). Važiuojant kompiuteris 
pagal stebulės apsisukimo 
greitį pats perjungia bėgius, ir 
dviratis važiuoja vienodu grei
čiu. 

Pagal pasaulio spauda T) C 

mailto:Loto2000@Yahoo.com
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PILIETYBĖS, PENSIJOS 

IRKT. 

Š.m. rugpjūčio 8 d. „Chicago 
Tribūne" rasė apie Illinois 
senatoriaus R. Durbin Kong
rese įneštą specialų įstatymo 
projektą, pagal kurį JAV pilie
tybes atsisakiusiam Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui 
botų sugrąžintos Sočiai Secu-
rity ir Medicare teisės. Sa
vaime suprantama, tai nepa-

patinka. Viliuosi, kad jis bus 
tęsiamas ir toliau". 

Tony Šlapikas 
Chesapeake, VA 

„Įdomu žinoti — įdomu 
skaityti! Tik, susimildami, ne
nustokite šio skyrelio spausdi
nimo!" 

Saulė Antanavičienė 
Naperville, IL 

„Dažnai su vaikais turė-
prastas gestas — sutinkame davome susipykti, kai noreda-
— nepaprastu atveju. Tų tei- vome, kad jie skaitytų lietu
sių netekimas buvo aiški Ame- viską spaudą — jie vis sakyda-
rikos biurokratinė kvailystė, vo, kad nieko įdomaus ten 
nes Adamkus visą gyvenimą, 
kaip ir mes beveik visi, į tą 
fondą mokėjo. 

Sen. Durbin ėjimų paskatin
ti, atsisukime į Lietuvą. Ma
nau, kad būtų teisinga ir gra
žu, jei Lietuva garbės (ar kad 
ir „paprastą") pilietybe suteik
tų St. Lozoraičio našlei, Da-
nielai Lozoraitienei. Tokia pi
lietybė D.' Lozoraitienei pra
vertų duris, sakykime, į dip
lomatinį Lietuvos užsienio pa
są, galbūt simbolinę, aukšto 
Lietuvos pareigūno našlės 
pensiją. Ar tomis privilegijo
mis Daniela Lozoraitienė nau
dosis, ar ne — nežinau ir ne 
tame esmė. Manau, kad tai 
būtų birželio 15 d. Vytauto 
bažnyčioje perlaidojimo iškil
mėse matytas, panašus ges
tas, kai prezidentas atnešė S t 
Lozoraičiui po mirties skirtą 
Vyčio kryžiaus ordiną. Su po
mirtiniu ordinu vyrui, dabar 
tiktų ir pilietybės privilegija 
velionio žmonai. 

Per paskutinius prezidento 
rinkimus net keli žymūs kan
didatai siekė D. Lozoraitienės 
viešo pritarimo savo kandi
datūroms, turbūt nė nepagal
voję, kad ji ne Lietuvos pi
lietė... Rinkimų metu, atrodo, 
buvo svarbu ne biurokratija, 
bet asmenybė ir pavardė. Pre
zidento Brazausko laikais Lie
tuvos pilietybė buvo dažnai 
tiesiog saujomis dalinama sve
timtaučių pavardėms. Vado
vaujantis Lietuvos Konstituci
jos 84/21 straipsniu, pilietybe 
teikia prezidentas. Nesismul-
kinant nuopelnų litanijoje, 
Lietuvos pilietybė D. Lozorai
tienei priklauso. Iš tiesų, pilie
tybė priklausytų ir ambasa
doriaus Kazio Lozoraičio žmo
nai. 

Antanas Dundzila 
McLean, VA 

ATRODO, KAD VISIEMS 
ĮDOMU! 

Prieš kelias savaites „Drau
ge" pradėjome spausdinti nau
ją skyrelį, pavadintą „Įdomu 
žinoti", įsitikinę, kad vasaros 
metu skaitytojai norėtų turėti 
bent trumpas „atostogas" nuo 
politikos, rūpesčių ir įprasti
nių žinių, spausdinamų dien
raštyje. Skyrelį sutiko pa
ruošti pirmojo puslapio redak
torė Daiva Guzelytė-Švabienė. 
Esame nustebę ir labai paten
kinti skaitytojų atsiliepimais, 
kurių mažą dalelę čia spausdi
name. 

„Ačiū už naują skyrių 
'Įdomu žinoti'! Man jis labai 

nėra, tik suaugusiems gal 
įdomu. Kai pradėjote Drauge' 
spausdinti skyrių 'Įdomu 
žinoti', pakišome 12 metų Da
liai ir 14 m. Tomui. Mūsų nus
tebimui —jie dabar kas savai
tę klausia, kada vėl toks 
skyrius pasirodys. Ačiū, kad 
įvedėte, gal taip pripratinsime 
savo jaunimėlį skaityti lietu
viškai". 

Jonas ir Sandra Silgaliai 
Kenosha,WI 

„Gerbiamieji, labai patinka 
skyrius 'Įdomu žinoti'. Mes 
esame neseniai atvykę į šį 
kraštą ir Jutų laikraštį gau
name paskaityti iš pažįstamų. 
Dar nesame gerai su 'Draugu' 
susipažinę, bet jeigu ir toliau 
jis bus toks įdomus ir infor
matyvus, tapsime jo nuolati
niais skaitytinais. Vienas i i 
įdomesnių isjąrrių ir yra apie 
•isas tas įvairybes Žemėje ir 
net erdvėse*. 
Diana ir g į l t a s Endriūnai 

Camarillo, CA 

„Aš esu 9 metų. Mano var
das Snaigė. Aš Amerikoje dar 
tik antri metai, tai nelabai 
moku angliškai. Ypač sunku 
skaityti. Mano teta gauna 
'Draugą' ir mums duoda pasis
kaityti. Paskaitau Tėvynės 
žvaigždutę' ir dar kai ką, o da
bar labai patinka skaityti apie 
visokius įdomius dalykus 
tame naujame skyriuje. Ai 
norėčiau, kad ir toliau jį 
spausdintumėte. 

P.S. Mano mama liepė 
parašyti šitą laišką. Nežinau, 
ar jūs vaikų nuomonės klau
sote, bet tai, ką parašiau, yra 
tikra teisybė — aš taip galvo
ju". 

Snaigė Tautvydait* 
Palatine, IL 

„Su malonumu kas savaitę 
skaitome naują skyrių 'Drau
ge' apie žemę ir erdves, apie 
visokias įdomybes. Tai sudaro 
malonią atvangą nuo žmog
žudysčių, karščių, žemės dre
bėjimų, karų, smurto ir kito
kių baisybių, kurios šiuo metu 
taip ryškios pasaulyje. Ačiū už 
skyrių 'Įdomu žinoti'. Prašau 
jį tęsti toliau". 

Indrė Kantas-Potterby 
Chicago, IL 

SVEIKINIMAI IŠ DAINAVOS 

Mielieji „Draugo" skaityto
jai, linkėdami visiems pasima
tyti kitais metais Kanadoje — 
lietuvių tautinių šokių šven
tėje — Jus nuoširdžiai sveiki

na lietuvių tautinių šokių 
mokytojai, kurie šią savaitę 
lanko Tautinių šokių instituto 
kursus Dainavoje. 

Iki pasimatymo šokių šven
tėje ateinančių metų vasarą! 

REIKIA AR NEREUOA? 

Š. m. liepos 21 d. vedamaja
me „Draugo" redaktorė klau
sia, reikia ar nereikia siųsti 
naudotus drabužius į Lietuvą? 

Daytona Beach, Floridoje, 
remia daugiavaikes šeimas, 
kaimo mokyklą (Kančėnų), 
kaimo vaikus, ligoninę. Leisiu 
atsakyti jiems patiems, ištrau
komis iš jų laiškų (beveik vi
sus mūsų globojamuosius esu 
aplankiusi asmeniškai ir ma
čiau jų gyvenimą). 

Zina iš Marijampolės rašo: 
„Labai didelis ačiū ne tik nuo 
manęs, bet ir nuo kaimynų — 
pasidalinam viskuo. Kas ne
tinka vienam, tinka kitam. 
Kam duoti, vis atsiranda". 

Marytė iš Daugų: „Klausi, 
ar siųsti padėvėtus drabužius. 
Jei nustosite siuntę, neturė
sime kuo apsirengti. Kaimuo
se kai kur ant turgaus atveža 
kokį sijoną, kai kur visai dra
bužių nei krautuvių nei ant 
turgaus nėra, o jei ir yra, nusi
pirkti reikia pinigo, o iš kur jo 
gauti." 

Vienuolė seselė rašo: „Šian
dien mus pasiekė iš Floridos 
keturios dėžės su gėrybėmis, 
Mes, seserys, tiesiog susijaudi-
nom... Manom, kad juos dau
giausia skirsime gatvės ir aso
cialių šeimų vaikams Mari
jampolėje, Kaune ir Vilniuje". 

Vida iš Vilkijos rašo: „Mieli 
Geradariai, Žemėje išsilaikyti 
yra pagrindinė kiekvieno teisė 
— ir pareiga. Širdingai dėko
jame jums už pagalbą. Tepa
deda Dievas Jūsų darbuose. 

P.S. Mūsų namuose šiuo 
metu auga dešimt vaikų, nuo 
pusantrų ligi aštuoniolikos 
metų". 

Iš Netičkampio kaimo rašo: 
„Ačiū už gautą siuntą. Dabar 
dar labai reikia batų dides
niems". 

Kybartų Internatas: „Ačiū 
už siuntinius. Dar labai rei
kia mokyklinio amžiaus vai
kams kelnių, batų, trikota
žinių baltinių, čecholų. Pak
lodžių, pagalvėlių dar yra". 

Prieš dvejus metus „Sau
lutės" pinigais buvo nupirkta 
už keturis šimtus litų me
džiagos, iš kurios pačios mer
gaites su darbuotojomis pasi
siuvo paklodes. 

Iš Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos M. K. rašo: Ačiū už 
paramą mūsų krašto vaikams, 
šeimoms. Šiuo metu tai labai 
svarbu". 

Užteks. Galėčiau ir daugiau 
cituoti, bet užteks. 

Galbūt, iš Lietuvos grįžu
siam piliečiui, vertėtų pava

žiuoti į Dzūkijos kaimus, į 
Žemaitijos gilumą, aplankyti 
netoli Kazlų Rūdos esančią in
validų senelių bei vaikų sto
vyklą. Galbūt, kai penkerių 
metų našlaitukas apkabins 
jo kaklą ir pasakys: „tai aš da
bar gausiu batukus ir megz
tinį", pasikeis ir jo nuomonė, 
„reikia ar nereikia" siųsti. 

Tiems žmonėms mados nes
varbu. Daugumai trūksta 
penkių centų sumokėti už sva
rą drabužių... 

Birutė Kožicienė 
„Saulutės" atstovė 

Floridoje 
Daytona Beach, FL 

PAGALIAU UŽBAIKIME 
TĄ NELEMTĄ 

„TARPUKARIO" 
LAIKOTARPĮ 

Aną vakarą (rugp. 10) buvo 
tikrai malonu išklausyti gerai 
paruoštą „Vilniaus radijo" pro
gramą. Šioje programoje klau
sytojams buvo išsamiai išryš
kinta pirmojo nepriklausomos 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos asmenybė ir nuopel
nai mūsų tautai. Galbūt tik 
galima buvo kiek suabejoti 
pranešėjo tvirtinimu, kad ne 
visus demokratinės santvar
kos reikalavimus atitinkantis 
A. Smetonos šalies valdymo 
laikotarpis turėjo kažkokios 
įtakos, atstatant Kovo 11 d. 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Juk V. Landsbergis visam pa
sauliui paskelbė, kad Lietuvos 
nepriklausomybė atstatoma 
Vakarų demokratijų pavyz
džiu. 

Turbūt ne tik mano, bet ir 
kitų klausytojų, ausis rėžte 
rėžė, kai pirmasis Lietuvos 
prezidentas buvo pakartotinai 
pravardžiuojamas „tarpuka
rio" prezidento vardu. Mums 
tai daugiau skambėjo Antano 
Smetonos įžeidimu. 

Labai gaila, kad tas nelem
tas „tarpukario" keiksmažodis 
yra vis daugiau ir daugiau 
naudojamas, ne tik lietuviš
koje spaudoje, bet žymiųjų po
litikų kalbose, Seimo posė
džiuose ir visoje žiniasklai-
doje. O mums tai yra niekas 
kitas kaip tik šviesaus prisi
minimo pirmosios nepriklau
somybės kūrybingo gyvenimo 
neleistinai grubus pažemi
nimas. Tad junkimės į talką 
visomis įmanomomis priemo
nėmis šį keiksmažodį iš lietu
vių kalbos nesugrąžinamai iš
gyvendinti. 

Kiek seniau skaičiau, kad 
Lietuvoje lietuvių kalbos gry
numui apsaugoti yra įsteigta 
net atskira įstaiga, kuri yra 
įpareigota akylai sekti mūsų 
spaudą, šalinti visus nevyku
sius žodžius ir nustatyti kal
bos vartojimo taisykles. Buvo 
rašyta, kad ši įstaiga turi teisę 
net bausti redaktorius bei 
rašytojus, kurie teršia lietuvių 
kalbą arba žaloja nustatytas 
jos naudojimo taisykles. Tad 
visų pirma šios bausmės tu
rėtų būti skiriamos to nelemto 
„tarpukario" vartotojams. Be 
abejo, šiandieninėje Lietuvos 
spaudoje yra ir daugiau įvai
riausių lietuvių kalbos tar-
šalų. Bet visų jų vienu ypu 
neišnaikinsime. Tad gal pra
dėkime nuo to „tarpukario", 

LENKIJOS LIETUVIU 
VAIKAMS ILIUSTRUOTI 

VADOVĖLIAI 

Naujaisiais mokslo metais 
Lenkijos lietuvių vaikai lietu
vių kalbos mokysis iš naujo 
autorinio Romutės Sidarytės 
vadovėlio antrai klasei. „Auš
ros" spaustuvėje Lenkijoje 
spausdinamus vadovėlius 
iliustravo vilnietė vitražistė ir 
grafikė Eglė Valiūtė. 

Iliustracijų autorė sakė sie
kusi vadovėlio išvaizda sudo
minti pradinukus, kad jie no
riai vartytų, skaitytų ir mo
kytųsi iš spalvingos, patrau
klios knygos. Dailininkė pri
simena, kaip neįdomu būdavo 
padai mokykloje skaityti tų 
laikų pilkus, ant prasto popie
riaus spausdintus vadovėlius. 
E. Valiūtės iliustruotuose va
dovėliuose užsienyje gyvenan
tiems vaikams vyrauja lietu
vių tautosakos ir literatūros, 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
temos, mokomoji medžiaga 
pagyvinta spalvingomis de
talėmis. Netrukus dailininkė 
imsis naujo darbo — iliustruos 
lietuvių kalbos pratybų sąsiu
vinius Lenkijos lietuvių pir
mokėliams. 

Iš dailininkų šeimos kilusi 
E. Valiūtė baigė vitražo spe
cialybę tuometinėje M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje 
(dabar Menų gimnazija). Dip
lomantės darbas vitražas „Mo
tina — mokykla" papuošė M. 

DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 20 d., penktadienis 

Vilniete vitražistė, grafike Egle Valiūte iliustravo naujus vadovėlius, ku
riuos šiais mokslo metais vartos lietuvių vaikai Lenkijoje Nuotr. Eltos 

K. Čiurlionio menų gimnaziją. 
Tuometiniame Valstybiniame 
dailės institute (dabar Vil
niaus dailės akademija) studi
javo vitražą pas profesorių Al
gimantą Stoškų. E. Valiūtės 
darbų yra daugiau kaip pus
šimtyje įvairių objektų: įstai
gose, bažnyčiose, neskaitant 
privačių interjerų. 

Ilgą laiką dirbusi „Genio" 
žurnalo dailininke, pirmą va
dovėlį E. Valiūtė iliustravo be
veik prieš 20 metų. Tai buvo 
„Prancūzų kalba IV klasei". 
Vėliau buvo paveikslėlių kny
ga šešiamečiams, lietuvių kal
bos vadovėliai „Šaltinis", lietu
vių kalbos ir rašybos žody

nėlis, baltarusių kalbos va
dovėlis Lenkijos baltarusių 
vaikams, naujausi lietuvių 
kalbos vadovėliai Lietuvos ir 
Lenkijos pradinių klasių 
moksleiviams. 

Jau penkerius metus E. 
Valiūte dirba Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
dailininke. Neseniai bibliote
kos galerijoje veikė daili
ninkės 22 metų kūrybinio dar
bo paroda. Dabar E. Valiūte 
apipavidalina parodą, skirtą 
Vinco Kudirkos mirties ir Lie
tuvos himno sukūrimo 100-
mečiui. Šios parodos 25 sten
dus rugsėjo pabaigoje planuo
jama eksponuoti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. (Elta) 

rokai išvanojo dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Būtų dar gražiau, kad šiuo pa
vyzdžiu pasektų ir kiti mūsų 
laikraščių redaktoriai. 

J o n a s Daugėla 
Ormond Beach, FL 

JADVYGA ŠVENTOJI? 
Popiežius Jonas Paulius II, 

viešėdamas dabar Lenkijoje, 
viešoje savo kalboje lietu
viams pareiškė, kad jis mel
džiasi į Lenkijos karalienę 
šventąją Jadvygą („Draugas", 
1999. VI. 15) 

Įdomu: kada ir kuris popie
žius Jadvygą paskelbė šven
tąja? 

Prisiminkime Jadvygos bio
grafiją. 

Jadvyga gimė 1373-1374 
metų žiemą. Būdama 11 me
tų amžiaus, 1384 .X. 15 tapo 
Lenkijos karaliene. Ištekėjo už 
Vilhelmo, būdama 11 su puse 
metų amžiaus. Šį Jadvygos 
vyrą lenkai netrukus išvijo iš 
Krokuvos Vivelio pilies. 

Gavusi iš popiežiaus Urbono 
Jadvygos-Vilhelmo vedybų 
dispensaciją, Lenkijos karalie
nė Jadvyga ištekėjo už Jogai
los 1386.11.18. Tuomet ji buvo 
12 metų amžiaus, o Jogaila — 
35 metų. 

Jadvyga, būdama 25 metų 
amžiaus, mirė 1399.VH.17 

Įsidėmėtina: lenkai Jadvy
gos kanonizacijos procesą Kro
kuvoje pradėjo 1949.IV.22. Jie 
surinktą informacinę medžia
gą perdavė Vatikanui, kur 
Jadvygos byla buvo užvesta 
nuo 1950.IV. 17, kai tuomet 
popiežiumi buvo Pijus XII. 

Po to buvo šie popiežiai: Jo
nas XXIII, Paulius VI, Jonas 
Paulius I, ir dabartinis po-

kuris ypač užgauna ne tik piežius Jonas Paulius II. 
mūsų ausis, bet ir šviesių die- Lietuvių visuomenė domisi: 
nų prisiminimus. kada ir kuris iš šių popiežių 

Tikrai džiugu, kad to nelem- kanonizavo Jadvygą šventą-
to „tarpukario" vartotojus vie- Ja? Kun. dr. E. Gerulis 
name „Draugo" vedamųjų ge- Pasadena, FL 

Mielam Prieteliui, JAV kariuomenės medikų korpuso 
majorui, Illinois Gydytojų ginekologų sąjungos 
specialistui, Lietuvos Gydytojų draugijos buvusiam 
pirmininkui, Ingolls Memorial ligoninės, Harvey, IL, 
štabo nariui 

A t A. 
Dr. ADOLFUI MILIUI 

Kaune, širdies smūgio ištiktam, mirus 1999 m. 
rugpjūčio 9 d., dukrelėms EGLUTEI ir MARYTEI su 
šeimomis ir TAUTIEČIAMS, brutaliai nustojusiems 
savo šeimos narių. Gilią užuojautą reiškiame. 

Draugai 
St. Petersburg, FL 

J 
A. t A. 

Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 
mirus, jos dukrai, mūsų sesei giedrininkei MARYTEI, 
jos šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Čikagos Korp! Giedra 

A. t A. 
PETKUTEI KATKIENEI 

tragiškai žuvus Čikagoje, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jos vyrui PRANUI ir dviem dukterims su 
šeimomis. 

„Neringos " restorano savininkas ir darbuotojai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual FcderaI Savings and Loan 

Assodatlon of Chicago 
2212 YVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
CarimteG.OkM»,Praident 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugini Kaip 91 Metus. 

1 

A. t A. 
JULIUI VALEIKAI | 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame motiną VALERIJA-
žmoną JEAN su vaikais, brolius SAULIŲ ir ALGĮ su 
šeimomis ir visą plačią giminę. 1 

1 A. P Bingeliai J 

V. A. Kašelioniai 1 

Tustin, CA 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Prelatas dr. J u o z a s 
Prunskis , Draugo fondo 
aukšč iaus io la ipsn io gar
bės narys , prie savo anksty
vesnių 35.500 dol. įnašų Drau
go fondui ..Draugo" 90-meCio 
proga vel atsiuntė 1.000 dol. 
Savo laiške prel. J. Prunskis 
rašo: „Brangieji, kuo nuošir
džiausiai sveikinu "Draugo' re
daktorius, leidėjus ir visus jo 
talkininkus, dienraščiui šven
čiant 90 metų sukaktį. Gerai 
redaguojamas "Draugas' 
mums yra didelis informacijos 
šaltinis, atnešantis daug pa
triotines, moralinės, dvasines, 
intelektualinės atgaivos. Te
gyvuoja Draugas' daug dau
giau negu visų šimtmetį."' 

Ses . D a i v o s Kuzmickai
tės paska i tą — „Tarp dvie 
jų pasaul ių: p irmos ios nau
jųjų imigrantų d i enos ir 
pr is i ta ikymo sunkumai Či
kagoje" galėsite išgirsti šeš
tadienį, rugsėjo 4 d.. 9:30 vai. 
r., dalyvaudami Dainavoj rug
sėjo 3-6 d. vyksiančiame Atei
tininkų Studijų savaitgalyje. 
Norintiems dalyvauti informa
cijai tel. 847-940-0233. 

Rugsėjo 11 d., šeštadienį, 7 
val.v. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje vyks Šiaulių 
dramos teatro „Humoro vaka
ras". Programoje: dainos, šo
kiai, anekdotai, linksmi pasa
kojimai. Rengia PLC renginių 
komitetas. 

Č ikagos l i tuani s t inė mo
kykla kviečia vaikučius ir 
tėveiius į savo mokslo metų 
atidarymą, kuris vyks rugsėjo 
11 d. 8:30 vai.r. prasidės re
gistracija, o 10 vai.r. - šv. Mi
šios tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Atvykite! 

H a m i l t o n o dramos teat
ras „Aukuras" rugsėjo 12 d., 
sekmadienį, 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centre (Lietuvių fondo 
salėje; vaidins Stasio Lau
ciaus keturių veiksmų vaidini
mą „Ponios Žydrienės bendra
butis". Spektaklio režisierė -
Elena Dauguvietytė-Kudabie-
ne. Teatras švenčia savo 50 
metų veiklos sukaktį. Susiti
kimą rengia PLC renginių ko
mitetas. 

Šv. Kryž iaus Moterų rė
mėjų sąjunga ruošia vartotų 
daiktų mugę rugsėjo 16 ir 17 
d. seselių kazimieriečių moti
niškojo namo rūsyje. 2601 W. 
Marąuette Rd. (įėjimas iš au
tomobilių pastatymo aikštės). 
Visas pelnas skiriamas Šv. 
Krvžiaus ligoninei. 

I MENO MOKYKLĖLĘ — ŠOKlŲ, 
MUZIKOS IR DAILĖS 

Li tuan i s t ines ž in ias gi
linti ga l i te ir neakiva izdi 
niu b ū d u Pedagoginio Litua
nistinio instituto Čikagoje pa
galba. Šiuo būdu studijuoti 
gali įvairaus amžiaus asme
nys, o ypač visi, kurie gyvena 
tolokai nuo Čikagos ir kitų lie
tuviškų telkinių. Pasinaudoki
te proga. Informacijai tel. 773-
847-1693. Arba rašykite PL 
Instituto direktorei St. Peter
sonienei. 2534 W. 40th. St.. 
Chicago. IL 60636. 

Naujas i s Č i k a g o s l ietuvių 
t ea tras , pavadintas „Žaltvyk
sle", rengia Petro Vaičiūno ke
turių veiksmų komediją „Tuš
čios pastangos". Teatro prem
jera įvyks rugsėjo 19 d„ sek
madienį, 3 vai.p.p. Jaunimo 
centre. „Seklyčioje" kviečiame 
bilietus įsigyti iš anksto 

Anne Zickus, I l l inois val
st i jos a t s tovė , dalyvaus Illi
nois lietuvių respublikonų ly
gos metinėje gegužinėje sek
madienį, rugpjūčio 29 d., vyk
siančioje Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje, Lemonte. Pra
džia 12 vai., tuoj po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. Visi kviečiami atsilankyti 
ir maloniai praleisti besibai
giančios vasaros popietę gam
toje bendraujant su draugais, 
o taip pat pasinaudoti proga 
rūpimais klausimais pasikal
bėti su lietuvių reikalams pa
lankiąja Anne Zickus ir kitais 
rinktais valdžios pareigūnais. 

A. ir J. D r u k t e n i a i , Bed-
ford, NH, prie „Draugo" pre
numeratos mokesčio prijungė 
100 dol. dovaną. Širdingai 
dėkojame savo skaitytojams iš 
New Hampshire valstijos! 

Mieli mokytoja i , atsiliep
kite! Čikagos lituanistinei mo
kyklai labai reikia jaunesnių
jų klasių mokytojų. Skambin
kite mokyklos direktorei Jū
ratei Dovilienei tel. 630-832-
6331. 

Gražina Kenter , Danbury, 
CT, su „Draugo" laimėjimo bi
lietėlių šaknelėmis atsiuntė 
100 dol. auką. Tariame tvirtą 
ačiū! Ar jau grąžinote ir savo 
bilietėlių šakneles? Laimin
gųjų traukimas bus „Draugo" 
sukaktuviniame pokylyje rug
sėjo 26 d. Martiniąue salėje. 
Kaip galite tikėtis laimėti, jei
gu Jūsų bilietėlių šaknelės ne-. 
bus įdėtos į bendrą „katilą"? 

Dr. A lb inas ir dr. Ona 
Garūnai 90 metų gimtadienio 
proga apdovanojo „Draugą" 
100 dol. dovana. Dėkui! 

K l e m e n s a s Stravinskas , 
Beverly Sbores, IN, grąžin
damas „Draugo" laimėjimo bi
lietėlių šakneles, kartu at
siuntė 100 dol. paramą dien
raščiui. Tariame jam nuoširdų 
ačiū! 

Konstanci ja Stas iu l ienė , 
Oak Lawn, IL, grąžindama 
laimingųjų bilietėlių šakneles, 
pridėjo 90 dol. auką. kaip ji 
sako, ..po vieną dolerį už kiek
vienus gyvavimo metus". Ačiū 
už dovaną! 

„Be to m ū s ų 'Draugo' 
būtų kaip be laikrodžio ant 
rankos, o gal ir kaip be galvos 
ant pečių, ypač kai ta galva 
jau pradeda nesutalpinti visko 
ir visam laikui. Na, tai ir vėl 
griebi 'Draugą" iš lentynos, ir 
taisai sau smegenyną' Sveiki
name su gimtadieniu 'Drau
gą"' ir visas 'draugiukes' bei 
'draugiukus'!" — rašo Ilona ir 
Pe tras Dapkai , Chicago, IL, 
o kad sveikinimai būtų svares
ni, pridėjo 100 dol. auką. Nuo
širdžiai ačiū! 

Meno mokyklėlė praneša, 
kad priimami moksleiviai 
1999-2000-iesiems mokslo me
tams. 

Veiks šie skyriai: 
baleto (klasikinio šokio), 

pamokos vyks ketvirtadieniais 
Lemonte, šeštadieniais — Či
kagos JC; 

dai lės , pamokos vyks ket
virtadieniais Lemonte, šešta
dieniais — ČJC; 

da inav imo , vaikų ansamb
lis susitiks antradieniais Le
monte, PLC; 

d r a m o s studija veiks šeš
tadieniais — ČJC; 

fortepijono individualios 
pamokos vyks antradieniais 

Lemonte; 
kanklių pamokos vyks ket

virtadieniais Lemonte ir šeš
tadieniais — ČJC: 

pramoginių šokių pamo
kos rengiamos antradieniais, 
ketvirtadieniais Lemonte, šeš
tadieniais — ČJC. 

Mokslo metų atidarymas ir 
registracija vyks rugsėjo 2 die
ną 6:30 v.v. Lemonte. Čika
goje mokslo metų atidarymas 
vyks rugsėjo 11 d. tuoj po litu
anistinės mokyklos pamokų. 
Norime pažymėti, kad tam 
tikra klasė veiks tik susirin
kus reikiamam moksleivių 
skaičiui. Smulkesnė informa
cija teikiama tel. (630) 690-

4051. 
Šiais mokslo metais Meno 

mokyklėlėje dirbs ir daug nau
jų dėstytojų: vyresniesiems 
klasikinį piešinį dėstys daili
ninkės Eglė Brėdikienė ir Ire
na Šaparniene, vaikų dramos 
studijai vadovaus Audrė Bud
rytė, vaikų vokalinį ansamblį 
mokys Birutė Mockienė, 
skambinti fortepijonu mokys 
(individualios pamokos) dėst. 
Jurgita Bach. 

Kaip ir praėjusiais mokslo 
metais jaunesniuosius vaikus 
dailės dalykų mokys Daiva 
Karužaite, baleto — Angelė 
Paulaitienė, kanklėmis mokys 
skambinti Daiva Kimtytė, o 
pramoginius šokius šokti — 
Ligija Tautkuvienė. 

Atvykite! 

Su Meno mokyklėles mokytojais. Iš kaires: Marija Remiene, Vytautas Kamantas, Daiva Kimtyte, Frank Zapo-
lis, Ligija Tautkuvienė, Angelė Paulaitienė. 

APIE ATVELYKĮ PREZIDENTŪROJE 
Rugpjūčio 4 d. į vyresniųjų 

lietuvių popietę „Seklyčioje" 
susirinko gana daug žiūrovų, 
kad pažiūrėtų vaizdajuostės 
apie Atvelykio šventę, įvyku
sią Vilniuje, prezidentūroje. 
Ją suruošė Alma Adamkienė 
neturtingų Lietuvos kaimo 
mokyklų vaikams. 

Prieš pradėdama vaizda
juostę rodyti, renginių vadovė 
E. Sirutienė pakvietė JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkę B. Jasaitienę papasa
koti „kaip, kas ir kokiu būdu" 
pradėjo vadinamąjį Almos fon
dą. B. Jasaitienė informavo, 
kad prezidentinių rinkimų 
kampanijos metu A. Adamkie
nė, padėdama vyrui, važinėjo 
kartu po Lietuvą ir pamatė 
neturtingų kaimo mokyklų ir 
jų mokinių varganą padėtį. 
Alma vieną mokyklą — Kur
šėnų — išgelbėjo, atpirko, kad 
ji nebūtų uždaryta. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas, susirinkęs 1998 m. 
sausio 21 d. posėdžiui, prisi
minė, kad tai — klubo 75-ieji 
sukaktuviniai metai. Prieš 75 
metus, 1923 metais, Čikagos 
lietuvės, savo veiklą pradėda
mos, pirmą finansinę paramą 
< 369.45 dol.) paskyrė trims 
našlaičių prieglaudoms Lietu
voje. B. Zalatorienei ir L. Dar
gienei pasiūlius ir visoms klu
bo narėms pritarus, tęsdamos 
savo pirmtakių darbą, 500 dol. 
moterys paskyrė Almai Adam
kienei — jos pasirinktam lab
daros — švietimo srities fon
dui. Po to aptarus, kur tas 

• Amer ikos L ie tuv ių ra
dijas vad Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadieni 7 v .r . 
p. r W( EV 14.50 AM. T e l . 
773-8 17-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(sk 

Piniqai, siuntiniai, 
persikraustymas i l ictuv.i 

per TRANSPAK 
(l<,t,»irj.« Dr. i tKĮrV p .n t . i t o ) 

Darbo v . i l ') S k. isr l i . n \< \lc) •> J 

Tel. 1 775 818 10SO 

• Akcijų, b o n u be i ki tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
dav ime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkul is , tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkul i s , tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje . II JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. (ak.) 

fondas ras vietą, Praurimei 
Ragienei pasiukus ir A. Adam
kienės atsiklausus, tie pinigai 
buvo pervesti Lietuvos našlai
čių globos komiteto žinion. Al
mos fondas padeda kaimo mo
kykloms, kaimo žmonėms, ku
rie neturi ne tik batų vai
kams, bet ir prideramo mais
to, elektros ir kitų gyveni
miškų reikmenų. 

I vaizdajuostėje rodytą Atve
lykio šventę prezidentūroje 
vaikai buvo suvežti už Lietu
voje Surinktus pinigus. Vaiz
dajuostė tikrai buvo graži ir 
jaudinanti: tos šviesiaplaukės, 
tamsios galvelės, didelės viską 
su nuostaba sekančios akys... 
Taip ir priminė Aisčio posmą: 

„Mergyčių spalvingi rūbeliai 
ir džiaugsmingai išdrikę 

plaukai — 
taip dainuodami ėjo ratelį 
viso kaimo subėgę vaikai"... 
O kokios rimtos išraiškos 

veiduose sveikinantis su prezi
dentu... Daugeliui tas prezi
dento rankos paspaudimas 
liks šviesiu atsiminimu per 
visą gyvenimą. Prezidentas V. 
Adamkus, pradėdamas šven
tę, pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad jaunimas yra tau
tos ateitis ir visų mūsų pats 
didžiausias rūpestis. 

Šventės programa buvo 
gana ilga: joje dainininkai dai
navo (į dainas įtraukdami ir 
jaunimėlį), aktoriai deklama
vo. Buvo atvestas didžiulis ir 
labai draugiškas šuo. su ku
riuo daug vaikų bandė „svei
kintis". Po to buvo šokama ir 

einami rateliai (juose smar
kiai sukosi ir prezidentas su 
Alma). Po šokių atvyko Velykė 
su begale margučių. Buvo 
bandoma, kieno margutis stip
riausias, taip pat linksmai, la
bai energingai ir „entuzias
tingai" buvo ridenami margu
čiai. Kaip visiems patiko, kad 
ir prezidentas kartu su vai
kais bandė savo laimę. Žodžiu, 
džiaugsmo daug ir viskas taip 
spalvinga: gėlės, balionai, 
margučiai ir vaikų skaistūs 
veideliai. Vaikai (paklausti) 
pasakojo, kad prezidentūra 
graži, Vilnius gražus ir kad 
prezidentas ir jo žmona Alma 
labai draugiški. Pasakojo, kad 
jie, grįžę namo, papasakos sa
vo tėvams, draugams ir bičiu
liams apie šitą šventišką „pa-
draugavimą". Pavaišinti ska
niais užkandžiais ir apdovano
ti velykaičiais, jaunieji 
sveteliai išvyko į savo gyven
vietes pilni švenčių džiaugs
mo. 

Žiūrovai irgi buvo vaizda
juoste sužavėti, ir tikimės ją 
vėl pamatyti, nes žiūrint jau
tiesi lyg kartu šventėje daly-
vautumei. Po vaizdajuostes 
parodymo Birutė Zalatorienė 
pakvietė visus dalyvauti Al
mos Adamkienės pagerbime, 
kurį ruošia Lithuanian Wo-
men's Club (Lietuvių moterų 
klubas). Pagerbimas įvyks 
spalio 10 d. Drury Lane, Oak 
Brook, IL. Kaina — 45 dol. Į 
pagerbimą atvykti daug ragi
nimų nereikės, nes Čikagos 
lietuviai gerbia ir myli Almą 
Adamkienę. 

Emilija J. Valantinienė 
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..Prnsminko" žurnalą mėgsta skaityti vyresnio amžiaus lietuviai, nes jame daug rašoma apie sveikatos proble
ma.*, o .Draugą" skaito visi. nes kasdien jis pateikia įvairi*} įvairiausios medžiagos, šiemet „Pensininkui* suka
ko 15 metų, o „Draugas" švenčia 90-ąją sukaktį. Čia būrelis svečių „Pensininko" gimtadienio šventėje 
„Seklyčioje" — tikimės, kad ir mošų dienraštis susilauks daug svečių visuose jubiliejiniuose renginiuose: vasa
ros šventėje rugpjūčio 22 d , puotoje rugsėjo 26 d , koncerte lapkričio pabaigoje. Nuotraukoje ii kaires: zurn Juo
zas 2ygas, Aldona Vaitienė, „Pensininko" redaktorius Karolis Milkovaitis, Socialinių reikalų tarybos pirm. Bi
rutė Jasaitienė, Bronius Siliūnas ir Elena Sirutienė. Nuotr. Zigmo Degučio 

Lemonto lietuvių bendruomenes gegužinės svečiai Irena Galiniene ir Vy
tautas Graužinis 
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Birutė ir Romas Radzevičiai. Nuotr BaniUMs 

Kas naujo 
Draugo knygynėlyje 

Švč. Mergelės Maruos Apsilankymo 
bažnyčios pagrindinis fasadas. 

PAŽAISLIO VAIZDAI -
ATVIRUKUOSE 

Lietuvos Šv. Kazimiero sese
rų kongregacija išleido spalvo
tų atvirukų rinkinį „Pažais
lis". Atvirutes spausdino A. 
Jakšto spaustuvė Kaišiadory
se. 

Dvylikos atvirukų rinkinyje 
- garsiojo Pažaislio vienuoly
no, bažnyčios paveikslų, sienų 
vaizdai, įamžintas Kristupo 
Paco portretas, Nežinomojo 
Flandrijos dailininko pieštas 
Gražiosios Meilės motinos pa
veikslas, Kunigaikščio Neti-
mero krikštas 1009 metais ir 
kt. Parašai po atvirukais -
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis. Tokius atvirukus malo
nu siųsti savo vaikams, drau
gams įvairiomis progomis. 

„Draugo" knygynėlyje Sis 
spalvotas rinkinys kamuoja 
12 dol. Visos lėšos, gautos par
davus atvirukus, atiteks Pa
žaislio vienuolynui. Taigi sek
madieninėje „Draugo" šventė
je ieškokite spalvingų Pažais
lio vienuolyno vaizdų. 

Dailininkai M. A Palonis (1637-1713). Kunigaikščio Netimero krikštas 
1009 metam 

Knyga „Kas yra kas Lie
tuvoje" pristato 10,000 įta
kingiausių, žymiausių bei 
daugiausiai pasiekusių įvai
riose gyvenimo sferose šian
dieninės Lietuvos žmonių. 
Taip pat pagal „Verslo žinių" 
laikraščio rekomendacijas į 
knygą pateko 2,000 didžiausių 
Lietuvos įmonių. Pačių di
džiausių įmonių spalvoti pris
tatymai pateikiami atskirame 
skyriuje „Lietuvos verslas". 
Knyga „Kas yra kas Lietu
voje" išleista lietuvių ir anglų 
kalbomis. Ši knyga butų nau
dinga įvairioms lietuviškų 
bendruomenių organizacijoms. 
„Draugo* knygynėlyje „Kas 
yra kas Lietuvoje" kainuoja 52 
dol., su persiuntimu - 62 
dol. 

„Populiarūs l ietuviškų 
valgių receptai" anglų kalba 
- 7 dol., su persiuntimu -
10.95 dol. 

Anglų-lietuvių kalbų l e 
dynas padeda išversti viduti
nio sunkumo angliškus teks
tus. Žodyne, kurį sudarė V. 
Baravykas, - apie 30,000 žo
džių ir posakių, jis išleistas 
1995 m. JAV. Žodyno kaina -
20 dol., su persiuntimu -
23.95 dol. 

Naujai iš le istas Šventas i s 
Rai tas jau laukia savo skaity
tojų! Puikiai prel. prof. A. 
Rubšio išverstas, kietais virše
liais įrištas, daugiau kaip 
2,000 puslapių turintis Šv. 
Raštas kainuoja 20 dol. Su 
persiuntimo mokesčiu - 30 
dol. 

Zitos Žemaitytės išsamiai 
paruoštą dailininko Adonio 
Varno gyvenimo ir kūrybos 
monografiją .Adomas Varnas" 
išleido „Baltų lankų" leidykla 
Vilniuje. Knygos kaina - 15 
dol., su persiuntimu - 18.95 
dol. 
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