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"Sausio 13-osios byloje 
paske lb tas nuosprendis 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas ketvirtadienį laisvės 
atėmimo bausmėmis nuteisė 
seto 1991 metų sausio 13-
osios perversmo sąmokslinin
kus. Paskelbus nuosprendį, vi
si nuteistieji buvo suimti ir iš
vežti į Vilniaus tardymo izo
liatorių. 

Buvęs prosovietinės LKP 
pirmasis sekretorius Mykolas 
Burokevičius nuteistas kalėti 
12 metų. Prosovietinės LKP 
skyriaus vedėjui Juozui Jer-
malavičiui teismas skyrė 8 
metus laisvės atėmimo, proso
vietinės LKP sekretorius Juo
zas Kuolelis nuteistas kalėti 6 
metus. SSKP leidyklos direk
toriui Leonui Bartoševičiui 
teismas skyrė 3 metus laisvės 
atėmimo, radijo stoties „Tary
bų Lietuva" redaktoriui Sta
nislovui Mickevičiui — 4 me
tus laisvės atėmimo. Buvusį 
VRM viešosios tvarkos sky
riaus vyriausiąjį inspektorių 
Jaroslavą Prokopovičių teis
mas nuteisė kalėti 6 metus, 
pritaikius amnestiją, bausmė 
jam sumažinta iki 4 metų. 

Nuteistieji nuosprendį per 
20 dienų gali apskųsti aukš
tesnės instancijos teismui. 

Skirdamas bausmę, teismas 
atsižvelgė į teisiamųjų amžių, 
sveikatą bei kiekvieno vaid
menį padarytuose nusikalti
muose. 

M. Burokevičių termas pri
pažino kaltu dėl tyčinių nužu
dymų, sunkių kūno sužaloji
mų organizavimo, antivalsty
binių organizacijų kūrimo ir 
kitų nusikaltimų. Tačiau M. 
Burokevičius buvo išteisintas 
dėl kenkimo ir šaunamųjų 
ginklų grobimo. 

J. Jermalavičius pripažintas 
kaltu dėl antivalstybinių orga
nizacijų kūrimo ir viešų ragi
nimų smurtu pažeisti Lietu
vos Respublikos suverenitetą. 
Dėl kenkimo, tyčinių nužudy
mų ir kūno sužalojimų organi
zavimo, šaunamųjų ginklų 
grobimo ir dar kelių nusikal
timų J. Jermalavičius buvo 
išteisintas. 

Ištesindamas M. Burokevi
čių ir J. Jermalavičių dėl kai 
kurių jiems pareikštų nu
sikaltimų, teismas nusprendė, 
kad prokuratūra neįrodė jų 
dalyvavimo toje nusikalsta
moje veikloje. 

Į įkalinimo laiką M. Buroke
vičiui ir J. Jermalavičiui teis
mas įskaitė nuo 1994 metų iki 
nuosprendžio trunkantį kar
domąjį kalinimą. 

Kitiems nuteistiesiems, ku
rie taip pat buvo kurį laiką 
buvo suimti, į bausmę taip pat 
įskaitytas kardomojo kalinimo 
laikas. 

J. Kuolelis pripažintas kaltu 
dėl antivalstybinių organiza
cijų kūrimo bei kenkimo. L. 
Bartoševičius ir S. Mickevi
čius buvo pripažinti kaltais 
dėl antivalstybinių organiza-

* Buvęs Lietuvos vidaus 
reikalu ministras Stasys 
šedbaras teigia, jog Lietuvoje 
policininkų uždarbiai yra „ka
tastrofiškai" maži, ir jų nepa
didinus, visuomenė neišvengs 
korupcijos plitimo. Dirbdamas 
ministru, jis siūlė policininkų 
atlyginimus padidinti dviem 
pakopomis, ir su šiuo planu 
sutiko buvęs premjeras Gedi-

• minas Vagnorius. Pasak S. 
Sedbaro, šių metų antrąjį pus
metį mažiausias policininko 
atlyginimas, atskaičius mo-

cijų kūrimo. 
Visi nuteistieji, išskyrus J. 

Prokopovičių, kalės griežto 
režimo pataisos darbų koloni
joje. J. Prokopovičiui bausmę 
paskirta atlikti sustiprinto 
režimo pataisos darbų koloni
joje. 

Kai kuriems nuteistiesiems 
teismas skyrė šiek tiek leng
vesnes bausmes, nei siūlė Ge
neralinė prokuratūra. 

I nuosprendį kai kurie nu
teistieji reagavo gana santū
riai. Nepatenkinti buvo M. 
Burokevičius ir J. Jermalavi
čius. Teisėjo paklausti, ar su
prato nuosprendį, M. Buroke
vičius atsakė, kad ne viską 
girdėjo. J. Jermalavičius pa
reiškė protestuosiąs prieš 
nuosprendį. 

Visi teisiamieji savo kaltę 
neigia. M. Burokevičius yra 
atsisakęs Lietuvos pilietybės 
ir laiko save Rusijos piliečiu. 
J. Jermalavičius taip pat sako 
esąs Sovietų sąjungos pilietis. 
S. Mickevičius yra Rusijos pi
lietis. 

Byla Lietuvoje iki šiol ne
turėjo atitikmens pagal nusi
kaltimų apimtį, sudėtingumą. 
Joje liudijo daugiau nei 4,000 
liudytojų ir 1,500 nukentėju
siųjų, bylą sudaro 332 tomai, 
įskaitant 14 tomų kaltinamąją 
išvadą. 

Byla buvo pradėta nagrinėti 
1996 m. lapkritį. Prieš teismą 
stojo 6 iš 51 kaltinamojo, nes 
kiti Lietuvos teisėsaugos insti
tucijoms yra nepasiekiami. 

Rusijos prezidentas 
į tar iamas ryšiais su mafija 

Nuotr.: „Balex Delta" tarptautinėse civilines saugos pratybose-ienkama „išsiliejusi" nafta 

Tarptautinėse pratybose 
surinkta „išsiliejusi'9 nafta 

Klaipėda, rugpjūčio 25 d. nemaža teršalų dėmė priartėjo 

(ElU) 

(Elta) — Lietuvos Koordinaci
nio centro duomenimis, anks
tų trečiadienį rytą prasidė
jusios tarptautinės civilinės 
saugos pratybos „Balex Delta" 
vyko sėkmingai. 

Už keturių jūrmylių nuo 
Klaipėdos uosto vartų po ta
riamo tanklaivio susidūrimo 
su transportiniu laivu į jūrą 
„išsiliejus" 2.5 tonų naftos 
produktų, kuriuos imitavo 
priešgaisrinės putos, surinkti 
sėkmingai. Pagal pratybų sce
narijų, tik dalis tariamos naf
tos buvo spėta susemti jūroje, 

prie kranto. Jai surinkti buvo 
naudojama speciali įranga, 
dirbo naftą surinkti apmokyti 
savanoriai. Po sėkmingų dar
bų ,,nafta" surinkta ir išvežta 
sunaikinti. 

Pc pietų pratybų dalyviai 
pradėjo valyti pakrantes, sakė 
Civilinės saugos departamen
to Pavojingų objektų registro 
vedėja Audronė Karamzinie-
nė. 

Pratybose Lietuvos gelbė-

Baltarusijos veikėjo kreipimasis 
turi sulaukti Lietuvos dėmesio 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. myninėje valstybėje. Kuriama (Elta) — „Semionas Šareekis, 
paskelbęs kreipimąsi į tarp
tautinę visuomenę, kitų vals
tybių parlamentų ir vyriausy
bių vadovus, turėtų sulaukti 
atsako ir paramos, taip pat ir 
iš Lietuvos", mano Seimo narė 
Laima Andrikienė. 

Ji sakė, kad tik tarptau
tinės bendruomenės, tarp jų ir 
Lietuvos, pastangomis galima 
pasiekti, kad Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ka sėstų prie derybų stalo su 
Semion Šareckij, Aukščiausio
sios tarybos pirmininku, ir nu
statytų būsimų laisvų ir tei
singų Baltarusijos parlamento 
ir prezidento rinkimų, atitin
kančių tarptautinius svertus 
ir principus, datas. 

„Lietuva negali užsimerkti 
ir nematyti, kas vyksta kai-

kesčius, turėjo pasiekti 1,000 
litų per mėnesį, o po Naujųjų 
metų, eilinio policininko atly
ginimas turėjo siekti 1,500 li
tų. „Kauno dienos" dienraš
čiui jis sakė; kad „investuoti 
pirmiausiai reikėtų į žmones, 
kitaip neišvengsime ir korup
cijos". 

* Jau seniai ant Nidos 
Parnidžio kopos verda ais
tros — būti ar žūti, atrodo, 
vieninteliam Lietuvoje Saulės 
laikrodžiui. Ko tik jam nepri
kiša protestuotojai — ir gam
tos niokojimą, ir gigantomani
ją, ir net stabmeldystę, stebisi 
„Lietuvos žinios" (08.24). „Ši 
vieta ideali tokiam įrenginiui, 
turėtume juo didžiuotis, o ne 
kaišioti pagalius į kūrėjų ra
tus", rašo laikraštis, atkreip
damas dėmesį, kad nors dar 
nebaigtos „laužyti ietys" dėl 
Saulės laikrodžio, jo sumany
tojai puoselėja kitą idėją — 
netoliese įrengti ir Mėnulio 
laikrodį. <EIU> 

Baltarusijos ir Rusijos sąjun
ga, antidemokratiškas reži
mas kaimyninėje Baltarusijoje 
yra per daug rimta, kad būtų 
galima tylėti", mano Seimo 
Užsienio reikalų komiteto na
rė L. Andrikienė. Ji sakė, kad 
pritaria S. Šareckij pareiški
mui bei kreipimuisi į pasaulio 
valstybių vyriausybių ir parla
mentų vadovus, tarptautines 
organizacijas ir solidarizuojasi 
su juo. 

Seimo narė mano, kad Lie
tuvos visuomenė labai pavir
šutiniškai informuota apie tai, 
kas vyksta kaimyninėje vals
tybėje. „Didžiosios mūsų vi
suomenės dalies žinios apie 
Baltarusiją apsiriboja infor
macija apie pigią kontrabandi
nę degtinę, plūstančią į Lietu
vą iš Baltarusijos, apie tai, jog 
Baltarusija neatsiskaito už 
Lietuvos eksportuojamą elekt
ros energiją, kad iš Baltarusi
jos į Lietuvą gabenami nelega
lūs migrantai, ir tuo, jog Bal
tarusijos prezidentas yra 
Aleksandras Lukašenka, ku
ris kažką daro ne taip, kaip 
reikia. Tuo tarpu giluminiai 
procesai, vykstantys toje ša
lyje, daugumai Lietuvos gy
ventojų nežinomi", mano L. 
Andrikienė. 

Liepą į Lietuvą atvykęs pa
leistojo Baltarusijos parla
mento pirmininkas S. Šareckij 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje pasi
rašė pareiškimą, kuriame tei
gė, jog po liepos 20 d. Alek
sandr Lukašenka pasirašyti 
teisės aktai negalioja. Jis krei
pėsi į tarptautinių organizaci
jų, demokratinių valstybių, jų 
parlamentų ir vyriausybių va
dovus su prašymu padaryti 
viską, kad pačiame Eurdpos 
centre būtų sustabdyta naujo 
diktatoriško režimo plėtra. 

jimo, kranto apsaugos ir kitos 
tarnybos parodė, kaip yra pa
sirengusios veikti pavojaus at
vejais. Mokymuose dalyvavo 
Švedįjos, Suomijos, Danijos, 
Rusijos, Lenkijos, Estijos ir 
Latvijos atstovai. 

Netoli Klaipėdos esančiame 
paplūdimyje vykusias civilinės 
saugos pratybas stebėjo ir Lie
tuvos Aplinkos ministerijos at
stovai. 

Panašios civilinės saugos 
pratybos kasmet vyksta vis ki
toje Baltijos jūros valstybėje. 
Kitąmet jos bus surengtos Ru
sijoje. 

„Žvėryno sklypų" signatarai 
puolami dėl politiniu motyvu 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Seimo konservatorių 
frakcijos nariai, signatarai 
Bronislovas Kuzmickas ir 
Liudvikas Sabutis, komentuo
dami sklypų įsigijimo sostinės 
Žvėryno rajone aplinkybes, 
teigė, kad kaltinimai, neva jie 
slapta ir pusvelčiui įsigijo že
mės sklypus, „yra nepagrįsti, 
neteisingi, neetiški ir įžei
džiantys". 

„Sklypų istorijos iniciato
riai vadovaujasi ne teisiniais 
ar moraliniais, o grynai politi
niais motyvais, siekdami bet 
kokia kaina kompromituoti 
savo politinius oponentus", 
ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje teigė B. Kuzmickas. 

Žvėryne sklypą įsigijo ir 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, tačiau užsipuo-
lus žiniasklaidai ir opozicijai, 
jis pranešė sklypo atsisakąs. 

Visi trys signatarai pasi
naudojo LDDP administravi
mo laikais priimtu vyriausy
bės nutarimu, suteikiančiu 
teisę Kovo 11-osios akto signa
tarams, taip pat dar kelių ka
tegorijų piliečiams. įsigyti že
mės sklypus namų statybai už 
simbolinę kainą. 

„Už žemės sklypą Žvėryne 
aš sumokėjau valstybės nusta
tytą kainą — ne pat- tą kainą 
pasiūliau. Ta suma yra 32.000 
litų — mano daugelio metų 
santaupos, gyvenant tik iš at
lyginimo", sakė B. Kuzmickas. 
Jis teigė abejojąs de! teiginių, 
kad šių sklypų rinkos vertė 
yra pusė milijono litų. „Juk 
pagal rinkos ekonomikos pap
ročius, tikroji kaina išryškėja 
tik tada, kai už ją yra moka
ma. Būtų įdomu žinoti, ar kas 
nors panašią sumą už panašų 
sklypą yra mokėjęs", sampro
tavo B. Kuzmickas. 

Buvęs Aukščiausiosios tary
bos- Atkuriamojo Seimo pirmi
ninko pavaduotojas teigė, jog 
prieš metus,, kai jis įsigijo 

sklypą, „nebuvo manoma, kad 
ta vieta tarp infekcinės ligo
ninės ir automobilių stovėjimo 
aikštelės yra prestižinė". „Bet 
jeigu šiandien žemės vertė 
toje vietoje pakilo ir tuo pre
tekstu užginčijama signatarų 
teisė ir galimybė ten sklypą 
gauti, tai kas, kai kurių opozi
cijos ir kai kurių žiniasklaidos 
atstovų nuomone, turėtų ten 
įsigyti?", retoriškai klausė B. 
Kuzmickas. 

Jis taip pat stebėjosi, kodėl 
„dabartiniai oponentai" tylėjo 
iki šiol, jeigu vyriausybės nu
tarimas yra netinkamas, ir juo 
pasinaudojo ir „kai kurie 
LDDP nariai". 

Buvęs Atkuriamojo Seimo 
sekretorius L. Sabutis neigė, 
kad sklypai buvo skiriami 
slaptai. Jis teigė esąs pasiry
žęs panaikinti sklypo pirkimo 
sutartį, jeigu paaiškėtų, kad 
žemė turi savininką arba šis 
plotas būtų pripažintas reika
lingu visuomenės poreikiams. 
Tačiau jis pabrėžė neatsisaky
siąs sklypo, kol „atsilaikys 
šiam šmeižtui". 

* Buvęs užsienio reikalu 
ministras, dabar priklausan
tis Seimo LDDP frakcijai Povi
las Gylys iš valstybės už sim
bolinę kainą yra įsigijęs skly
pą Vilniuje, ketvirtadienį pra
nešė dienraštis „Respublika". 
Pastaruoju metu P. Gylys 
ypač griežtai kritikavo Seimo 
pirmininką, kuris pernai pirko 
žemės sklypą Žvėryne. 9.5 arų 
sklypas prie Žaliųjų ežerų tuo
metinės Vilniaus valdžios 
sprendimu P. Gyliui buvo at
matuotas 1993 m., kai jis jau 
buvo užsienio reikalų minist
ras. P. Gylys dienraščiui teigė, 
kad sklypas jam skirtas kaip 
Vilniaus universiteto profeso
riui. Už žemę jis sumokėjo 501 
litą 44 centus. Įteisinant šį 
sklypą Valstybinio žemės ka
dastro (įkainojimo-red.) duo-

Roma, rugpjūčio 25-26 d. 
(AP-Reuters-BNS) — Šveica
rijos ir Rusijos prokuratūros, 
tiriančios rusų mafijos nusi
kaltimus, atskleidė, kad nusi
kalstamo pasaulio atstovai į 
Rusijos prezidento Boris Jel
cin ir jo dukterų sąskaitas 
pervedė daugiau kaip 1 mln. 
dolerių, trečiadienį pranešė 
Milano dienraštis „Corriere 
della Serą". 

Pasak laikraščio, šiuos pini
gus siuntė albanų kilmės ran
govas Bahgjet Pacolli, kuris 
buvo pasamdytas atlikti 
Kremliaus ir Rusijos parla
mento pastatų remonto dar
bus. B. Pacolli tyrimą atlie
kančiai Šveicarijos teisėjai 
Carla Del Ponte pareiškė, kad 
šiuos pinigus siuntė per kelias 
banko sąskaitas, kurių viena 
priklausė B. Jelcin padėjėjui 
Pavel Borodin. Pinigai pateko 
į sąskaitą Budapešte, kuri bu
vo skirta B. Jelcin naudoji
mui, kai jis lankėsi su val
stybės vizitu. B. Pacolli tardy
tojams sakęs, kad Rusijos pre
zidentui, „reikėjo pinigų smul
kioms išlaidoms". 

Paskutinį kartą su oficialiu 
vizitu B. Jelcin Budapešte 
lankėsi 1994 m. viršūnių pa
sitarime Europos saugumo 
klausimais. R. Pacolli tikino 
apmokėjęs kredito korteles, 
registruotas nedidelėje dra
bužių parduotuvėje Lugane 
B. Jelcin ir jo dviejų dukterų 
— Tatjanos Djačenko ir Jele
nos Okulovos — vardais. Par
duotuvės savininkė Šveica
rijos banko „Banca del Got-
tardo" valdytojo žmona. Ji ap
tarnavo Rusijos klientų, įskai
tant Rusijos vyriausybės pa
reigūnų, sąskaitas. 

Tyrimui vadovauja C. del 
Ponte, kuri šį mėnesį buvo 
paskirta Jungtinių Tautų 
karo nusikaltimų tribunolo 
vadove, ir Rusijos vyriausias 
prokuroras Jurij Skuratov, 
praneša laikraštis. 

Mafija JAV bankuose 
„išplovė" keliolika 

milijardu doleriu 
Vašingtonas. Rusijos orga

nizuotų nusikalstamų grupių 
nariai dviejuose New Yorko 
bankuose „išplovė" mažiausia 
15 mlrd. dol. su prezidento B. 
Jelcin vyriausybės narių žinia, 
ketvirtadienį rašo JAV laik
raštis „USA Today". Tarp šių 
pinigų galėjo būti 10 mlr. do
lerių Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) paskolų, rašo 

menų registre, jis įvertintas 
15,948 litais. Nekilnojamojo 
turto vertintojai teigė, kad tik
roji tokio sklypo rinkos kaina 
— apie 40,000 litų. 

* Vyriausybės teisinin
kai Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui pasiūlė 
per įgaliotąjį asmenį parduoti 
žemės sklypą Žvėryne, taip at
sakant į praėjusią savaitę V. 
Landsbergio pateiktą prašymą 
sudaryti komisiją, galinčią 
parduoti sklypą varžytinėse, o 
gautas lėšas skirti labdarai. 
Vyriausybės spaudos tarnyba 
pranešė suprantanti „Seimo 
pirmininko rūpestį ir jo kilnų 
norą atsisakyti jam priklau
sančio sklypo, aukojant gau
tus pinigus labdarai". „Tačiau 
įstatymuose nenumatyta, kad 
vyriausybė ar jos įgaliota ins
titucija gali spręsti fiziniams 
asmenims nuosavybės teise 
priklausančių sklypų pardavi
mą", rašoma pranešime. >BNS> 

laikraštis, remdamasis aukš
tais JAV. Didžiosios Britanijos 
ir Rusijos teisėsaugos pareigū
nais, kurių pavardės nemini
mos. 

Pinigai buvo „išplauti" per 
keturias New Yorko banko 
sąskaitas ir vieną Respublikos 
valstybinio banko, taip pat 
esančio New Yorke. sąskaitą. 
Pareigūnai sakė nežinantys, 
kur dabar yra šios lėšos. Jie 
pranešė, kad visas sąskaitas 
atidarė bendrovė „Benex 
Worldwide Ltd", kurią įsteigė 
didžiausios Rusijos organi
zuotos nusikalstamos grupuo
tes vadovas. 

Rusijos generalinės proku
ratūros ir Didžiosios Britani
jos Valstybinės kriminalinės 
žvalgybos tarnybos pareigūnai 
pranešė, kad tiriami mažiau
siai penki dabartiniai arba 
buvę B. Jelcin vyriausybės na
riai, kurie turėjo priėjimą prie 
TVF suteiktų lėšų. Tarp Šių 
asmenų yra B. Jelcin duktė ir 
patarėja Tatjana Djačenko, 
buvęs prezidento administra
cijos vadovas bei finansų mi
nistras Anatolij Čiubais ir bu
vęs finansų ministras Alek
sandr Livšic. 

Aukšti Rusijos generalinės 
prokuratūros pareigūnai 
„USA Today" pareiškė, esą 
„sunku patikėti", kad B. Jel
cin buvo nesusijęs ar bent jau 
nežinojo apie tai, kas vyksta. 

TVF pradėjo atskirą tyrimą, 
ar Rusijai paskolintosios lėšos 
nebuvo neteisėtai pasisavin
tos. Tačiau reikalus su Rusija 
tvarkančio TVF skyriaus di
rektorius John Odling - Smee 
gynė šio skyriaus darbą laiš
ke, kuris antradienį buvo išs
pausdintas laikraštyje „Wall 
Street Journal Europe" . „Tai 
faktas, kad TVF paskolos bu
vo panaudotos teisėtiems vy
riausybės tikslams, pvz., pa
dėti padengti biudžeto defici
tą. Jos buvo suteiktos, re
miant ekonomines programas, 
kuriomis sprendžiamos esmi
nės ekonomikos problemos". 

„USA Today" rašo, kad šią 
bylą tiria mažiausiai šešios 
JAV vyriausybės žinybos, įs
kaitant Federalinių tyrimų 
biurą <TBI) ir Iždo departa
mentą, taip pat Didžiosios 
Britanijos pareigūnai. 

Kremlius neigia 
kalt inimus korupcija 

Maskva. „Ši kampanija 
pradėta, siekiant diskredituoti 
mane ir valstybės vadovus. 
Tokie pranešimai greičiausiai 
buvo tam tikrų politinių jėgų 
užsakyti savanaudiškais tiks
lais", sakė Pavel Borodin. Pa
sak jo, Kremliaus restauraci
jos darbai per pastaruosius 
trejus metus kainavo 335 mln. 
dol.. tačiau visos sutartys bu
vo deramai tvarkomos. 

„Del straipsnių tam tikroje 
žiniasklaidoje, mes norėtume 
pažymėti, kad Rusijos prezi
dentas, jo žmona ir jo vaikai 
niekad neatidarė sąskaitų 
užsienio bankuose", ketvirta
dienį telefonu sakė Kremliaus 
atstovas spaudai. 

A. Čiubais laikraščio prane
šimą apibūdino kaip „šmeiži
kiškus prasimanymus". 

KALENDORIUS' 
Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika. 

Aušrinė. Cezarijus. Eimantas, Gau
dąs. Tolvydas. 

Rugpjūčio 28 d.: Sv Augusti
nas; Augintas. Liūtas. Meta, Patri
cija. Tarvilas 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS KREPŠINIO 
DIDVYRIO ATMINIMUI 

Šių metų liepos 8 d., sulau
kęs 89-ių metų amžiaus, savo 
gimtajame Los Angeles mies
te mirė Pranas Lubinas, vie
nas iš didžiausių praeities 
sporto vyrų, žinomas kaip 
Frank J. Lubin. Velionį į 
amžiną poilsį palydėti susirin
ko didelis būrys giminių, 
draugų, pažįstamų. Los Ange
les lietuvių visuomenė, paty
rusi apie Prano Lubino mirtį, 
taip pat gausiai dalyvavo, 
reikšdama pagarbą įžymiam 
pasaulio sportininkui, didžiai 
nusipelniusiam Lietuvos spor
tui. 

Prano Lubino abu tėvai bu
vo lietuviai: tėvas — suvalkie
tis, motina — aukštaitė. Pri
gimties apdovanotas aukštu 
ūgiu, stipria fizine jėga ir 
lankstumu, Pranas Lubinas 
nuo pat vaikystės domėjosi 
krepšinio sportu. Studijuoda
mas UCLA, UC at Berkeley, o 
po to metus teisės mokykloje, 
jis žaidė universitetų koman
dose. Baigęs mokslus 1932 
metais, ištisus 22-jis metus jis 
žaidė įvairiuose klubuose: Pa-
sadena Majors, Olympic Club 
San Francisco, Universal Pic-
tures, 20 th Century Fox, Kel-
bos Barbecue, Universal Pic-
tures bei Wickland-0'Neill 

• krepšinio komandoje. Jo va
dovaujama Amerikos krepši
nio komanda 1936 metais Ber
lyno olimpiadoje laimėjo auk
so medalį. Po šių žaidynių 
triumfo, tiesiai iš Berlyno, Lu
binas ir jo žmona Maria Agnės 
atvyko į tėvų gimtinę Lietuvą. 
Jis čia šešis mėnesius trenira
vo lietuvių krepšinio koman
dą, mokė žaisti tikrąjį krep
šinį. Tai buvo nuostabus žmo
gus, kurio nevalia neįvertinti. 
Pasaulinio lygio sporto žvaigž
dė pasisiūlė treniruoti mažai 
kam dar žinomus, vos tik 
pradedančius Lietuvos sporti
ninkus. Jo valios ir darbo dė
ka, lygiai po metų Lietuvos 
sportininkai šuoliais darė 
staigmeną po staigmenos: 
1937 metais Lietuvos koman
da laimėjo Europos lygos tau-

- rę. Krepšinio sportas Lietu
voje randa vis didesnį pripa
žinimą. 1938 metais Lubinas 
vėl grįžta į Lietuvą, ir instruk
tavo įvairias komandas. 1939 
metų Europos krepšinio pir
menybėse Lietuvos komanda, 
kurioje žaidė Pranas Lubinas 
apgynė Europos čempiono 
vardą. Lubinas, žaidęs visose 
rungtynėse, komandai pelnė 

net 96 taškus. Po to jis grįžo į 
Ameriką, kur net devynis kar
tus buvo išrinktas į geriausių
jų Amerikos žaidėjų Ali Ame
rican komandą. 

Prieš trejetą metų, minint 
Amerikos krepšinio sėkmės 
Berlyne sukaktį Pranas Lubi
nas pasidalijo atsiminimais 
apie tos dienos sunkią per
galę. Pats Lubinas su kita ko
mandos dalimi, žaidę išvaka
rėse ir laimėję, tą dieną ne
žaidė. Sportininkai žaidė atvi
roje stadiono aikštėje, pliau
piant smarkiam lietui. Kamuo
lį tekdavo tiesiog iš purvo 
traukti. Tai buvo sunkiai pa
siekta pergalė santykiu: 19:8 
amerikiečių naudai. Prieš II 
pasaulinį karą grįžęs į Ame
riką, Pranas Lubinas ne tik 
aktyviai žaidė įvairiose ko
mandose, bet dirbo ir Olimpi
niuose komitetuose. Jo pažy
mėjimai ir sporto trofėjai sau
gomi UCLA ir Los Angeles 
sportininkų garbės salėse. Be 
krepšinio Lubinas buvo labai 
geras plaukikas, reiškėsi golfe 
ir kitose sporto šakose. 

Pranas Lubinas, gyvenime 
patyręs tokius svaiginančius 
laimėjimus, niekada nenu
traukė ryšių su lietuvių vi
suomene. Jis buvo pamaldus, 
geras Šv. Kazimiero parapijos 
narys, rėmęs lietuvių bažny
čią. Prelatas J. Kučingis pri
simena velionį, kaip labai 
dorą kataliką, gerą šeimos 
tėvą, drauge su žmona Maria 
Agnės išgyvenusį 64. metus, 
išauginusį sūnų ir dukrą. Pre
latas ne vienoje savo atsimi
nimų knygoje yra minėjęs, 
kad Pranas Lubinas buvo tik
ras lietuvis, {žymusis sporti
ninkas daugelį kartų dalyva
vęs Kalifornijos Lietuvių 
dienų atidaryme, jis 
džiaugsmingai sutiko Lietuvos 
laisvėjimo įvykius. Drauge su 
žmona Lubinas 1989 metais 
vėl apsilankė Lietuvoje, Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nėse, kur buvo gražiai pagerb
tas. 

Paskutinės kelionės pager-
gime daugelis kalbėjusių mi
nėjo velionį kaip vieną žy
miausių pasaulio sportininkų 
ir labai kuklų žmogų kasdie
nybėje. 

Lietuvių sporto veteranas 
Antanas Mažeika, buvęs Lie
tuvos lengvosios atletikos 
čempionas — rekordininkas, 
prisiminė, kokį įspūdį pada
ręs Prano Lubino atvykimas į 

Diana Žiliūte š.m. rugpjūčio 22 d. tapo daugiadienių „Tour de France" moterų dviračių lenktynių nugalėtoja 
1 (Elta) 

Lietuvą. Jo darbštumas ir pa
siaukojimas treniruoti Lietu
vos sportininkus kėlė visų 
nuostabą. Lubinas už savo at
sidavimą buvo pavadintas Lie
tuvos krepšinio tėvu. Gaspa
ras Kazlauskas, pažinojęs ve
lionį ir jo žmoną nuo 1936 
metų, papasakojo, koks kuk
lus, draugiškas ir malonus bu
vo velionis su visais sutiktais 
žmonėmis. „Velionio indėlis į 
Lietuvos krepšinio istoriją — 
nepaprastai vertingas. Jis 
populiarino žaidimą ir jo dėka 
krepšinis tapo tautiniu sportu 
Lietuvoje. Pranas Lubinas bu
vo geras amerikietis, lygiai 
tiek pat jis buvo geras lietu
vis. Iškilęs iki aukščiausių 
sportinių viršūnių, jis ir Maria 
Agnės išliko labai draugiški ir 
malonūs su visais. Tai buvo 
didis sportininkas ir didis džen
telmenas", — sakė G. Kaz
lauskas. 

Daugelio vielionį pažinoju
sių ir jį gerbusių prisiminimai 
turėtų paskatinti tinkamai 
įvertinti šio nuostabaus žmo
gaus indėlį į mūsų tautos kul
tūrą ir istoriją. 

Kalbėję amerikiečiai vadino 
Praną Lubiną savo šalies am
basadoriumi, pirmuoju iš di
džiausių sporto aukso meda-
listų. Graudinančią atsisveiki
nimo kalbą pasakė velionio 
sūnus John ir kiti giminės. 

Po atsisveikinimo kalbų, An
tanas Mažeika velionio žmo
nai Maria Agnės padovanojo 
neseniai Lietuvoje išleistą 
knygą „Neatslūgstančios 
krepšinio bangos", kurioje ra
šoma ir apie Praną Lubiną. 

Velionio žmona padėkojo vi
siems tarusiems atsisveikini
mo žodžius. Ji vienodai dėkojo 
visiems abiejų Tėvynių žmo
nėms už jų pagarbą a.a. Pra
nui ir jo atsiminimui. 

Tebūnie ramu Jam, turėju
siam tikrą lietuvio sielą, ilsė
tis užklotam JAV vėliava. Te
gul Jam, vienodai mylėjusiam 
abejas Tėvynes, būna ramu vi
sų mūsų Aukščiausiojo Tė
vynėje. Ilsėkis ramybėje. 

Regina Gasparonienė 

DIANA ŽILIŪTĖ LAIMĖJO „TOUR DE 
FRANCE" DVIRAČIŲ LENKTYNES 

Tarptautinių daugiadienių 
„Tour de France" moterų dvi
račių lenktynių nugalėtoja 
sekmadienį, rugpjūčio 22 d. 
tapo 23 metų Diana Žiliūtė, 
bendroje įskaitoje aplenkusi 
rusę Valentiną Polchanovą bei 
trečią vietą užėmusią praėju
sių metų lenktynių nugalėtoją 
Editą Pučinskaitę. 

Lenktynių pirmajame de
šimtuke — dar dvi lietuvės: 
Jolanta Polikevičiūtė užėmė 
šeštą vietą, o jos sesuo Rasa 
— septintą: 

1. Diana Žiliūtė (Lietuva) — 
43 vai. 12 min. 31 sek. 

2. Valentina Polchanovą 
(Rusija) — atsiliko 1:15 sek. 

3. Edita Pučinskaitė (Lietu

va) — atsiliko 4:42 
4. Daniela Veronesi (Italija) 

— 7:21 
5. Svetlana Bubnenkova 

(Rusija) — 7:34 
6. Jolanta Polikevičiūtė (Lie

tuva) — 11:22 
7Rasa Polikevičiūtė (Lietu

va)— 14:57 
8. Mari Holden (JAV) — 

15:54 
9. Gunn Rita Dahle (Norve

gija) — 16:54 
10. Alessandra Cappellotto 

(Italija)—17:16 
Tarp 90 dviratininkių, ku

rios iš 116 baigė lenktynes, 
28-tą vietą užėmė Zita Urbo
naitė, 76-tą — Erika Vilū-
naitė. 

DVYNIAI VERŽIASI Į PROTĖVIŲ ŽEMĘ 

Pranas Lubinaa ir jo žmona pašnekesyje su Vytautu Grybausku. 

„Lietuvos ryto" dienraštis 
rugpjūčio 7 dienos laidoje iš
spausdino ilgą rašinį — „Dvy
niai veržiasi į protėvių žemę", 
kuriame aprašo brolius Tomą 
ir Joną Motejūnus iš Ameri
kos, norinčius atstovauti Lie
tuvos lengvosios atletikos 
rinktinei. Šie. vyrai pernai ge
rai užsirekomendavo per II 
Lietuvos Tautinę olimpiadą, o 
vienas jų — Jonas, šiemet Lie
tuvos pirmenybėse iškovojo du 
aukso medalius. 

„Broliai tiesiog veržiasi at
stovauti Lietuvai tarptautinė
se varžybose. Tad jiems reikia 
padėti. Pasaulyje jų rungty
nėse yra labai didelė konku
rencija. Tačiau Europoje gali
mybių iškovoti aukštas vietas 
yra nemažai. Kitais metais Jo
nas žada jau pavasarį atvykti 
Lietuvon ir kartu su rinktine 
dalyvauti visose rungtynėse 
bei taurės varžybose", — sako 
Lietuvos lengv. atletikos fe
deracijos direktorius Regi
mantas Radžiūnas. 

Tačiau jiems reikia gauti 
Lietuvos pasus ir prašyti 
Tarptautinės lengv. atletikos 
federacijos leidimo. Jiems bū
tų galimybė atstovauti Lietu
vai ir olimpiadoje, nes Jonas 
jau yra įvykdęs olimpinės at
rankos 400 metrų bėgimo rei
kalavimus (45.80 sek.). 

Tomas ir Jonas Motejūnai 
yra 24 metų amžiaus dvyniai, 
tačiau Jonas, sakoma, esąs 
septyniomis minutėmis vyres
nis už savo brolį. Jiedu užaugo 
Clevelande, kur, be šio krašto 
mokyklos lankė šeštadieninę 
lietuvišką mokyklą ir gerai 
kalbėjo lietuviškai. Tačiau, 
Motejūnų šeimai persikėlus į 
Phoenix, Arizona, o ten lietu
vių nebuvo, tai savo tėvų 
kalbą primiršo. Lietuviškai jie 
negirdėjo ir studijuodami 
Georgia technikos universi
tete. Tomas šią aukštąją mo
kyklą jau baigė ir pradėjo 
dirbti, o Jonas dar tebetęsia 
studijas ir dabar mokosi vers
lo; 

Abu brolius persekioja trau-
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JAV 
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garus prašymą, ką nors skalbti. 
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pasilikti kopiją 

mos. Šiemet Tomui buvo pa
daryta Achilo sausgyslės ope
racija, o prieš pora metų pa
našią operaciją turėjo ir Jo
nas. Todėl šiemet sportuoti te
gali vien tik Jonas. Jis liepos 
mėnesio pradžioje, kartu su 
Lietuvos rinktine, dalyvavo 
Rygoje vykusiose tradicinėse 
varžybose „Ryga '99". Čia, da
lyvaujant sportininkams iš 9 
valstybių, J. Motejūnas laimė
jo aukso medalį, 400 m. nu
bėgęs per 46.23 sek. Tuomet, 
po poros savaičių vykusiose 
Lietuvos pirmenybėse jis pel
nė du aukso medalius (200 m 
ir 400 m rungtyse). 

Tačiau Tomo asmeninis re
zultatas yra kiek geresnis 
negu jo brolio. Tomas 400 m 
nuotolį yra įveikęs per 45.46 
sek., o Jonas — 45.64. Lietu
vos rekordas šiame nuotolyje 
priklauso 1980 m. Maskvos 
olimpiados čempionui Remigi
jui Valiuliui (45.73 sek.). 

Jonas Motejūnas ne tik ge
ras sportininkas, bet ir puikus 
studentas. Jį šiemet Georgia 
technikos universitetas apdo
vanojo „Totai Person Award" 
prizu, kurį kasmet gauna tik 
du studentai: vaikinas ir mer
gina. Jis yra suteikiamas ne 
vien už pažangą sporte, bet ir 
išskirtinius pažymius bei el
gesį. Jonas pagerbtas už du 
NCAA čempionato titulus, lai
mėtus 4 x 100 m estafetėje 
1995 ir 1998 metais. Šiemet 
NCAA čempionate Jonas užė-
mė 5-ąją vietą. £ į į j ^ 

PIRMĄ VIETA 
IŠKOVOJO KASPUTIS 

Dviračių lenktynių „Tour de 
l'Ain" Prancūzijoje 5.6 km pro
logą rugpjūčio 11 d., tre
čiadienį laimėjo Lietuvos dvi
ratininkas Artūras Kasputis, 
atstovaujantis „Casino" ko
mandai. Nuotolį jis įveikė per 
3.45.30. 

Antrąją ir trečiąją vietas 
užėmė prancūzai — Frederic 
Finot ir Christophe Oriol. Jie 
nuo lietuvio atsiliko atitinka
mai 1.2 ir 2.1 sek. 

JAUNIAUSI LIETUVOS 
KREPŠININKAI ŽAIS 

FIBA VARŽYBŲ 
BAIGMES TURNYRE 

Rugpjūčio 8 d. Maskvoje Lie
tuvos berniukų (13-14 metų) 
krepšinio rinktinė 103:39 
(54:12) sutriuškino Rusijos I 
komandą ir pateko į Tarptau
tinės krepšinio federacijos 
(FIBA) organizuojamo turnyro 
finalines varžybas, kurios 
vyks šių metų gruodžio mė
nesį. 

Pirmosiose rungtynėse Rusi
jos sostinėje lietuviai 78:65 
nugalėjo jugoslavus, antrosio
se — 77:46 įveikė Rusijos II 
komandą. 

(BNS) 
' • • • • -

LIETUVOS 
BOKSININKAS 

PASAULIO 
ČEMPIONATE 

JAV vykstančio pasaulio 
bokso čempionato aštuntfina-
lyje pirmadienį kovoję du Lie
tuvos atstovai pralaimėjo savo 
varžovams taškais — Vidas 
Bičiulaitis (svorio kategorija 
iki 57 kg) 2:9 nusileido tailan-
diečiams Somluck Kamsing, o 
Robertas Nomeika (iki 63,5 
kg) 2:6 buvo priverstas pasi
duoti venesueliečiui Patrik Lo-
pez. 

(Elta) 
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PRASIDEDA FUTBOLO PIRMENYBĖS 
„Lituanicos" vyrų futbolo 

vienuolikė rugpjūčio 29 d. žais 
pirmąsias 1999-2000 metų 
„Metropolitan" lygos I divizi
jos futbolo pirmenybių rungty
nes. Jos vyks dviem ratais: ru
dens ir pavasario. Praėjus) 
pavasarį pasibaigusiose pa
našiose pirmenybėse „Litua
nicos" vyrai užėmė III vietą (iš 
10 komandų). 

Pirmose rungtynėse mūsiš
kiai išmėgins jėgas su lenkų 
„Lightning" vienuolikė. Rung
tynės vyks Lemonte, prie PL 
centro esančioje aikštėje. Pra
džia 3 vai. p.p. Dėl Darbo 
šventės rugsėjo pirmąjį savait
galį rungtynių nebus. Po to 
mūsiškiai pasirodys aikštėje 
kiekvieną sekmadienį. 

Komandos vadovas Gedimi
nas Bielskus sako, kad pir
mose rungtynėse bus sunku
mų su žaidėjais, nes dar ne
pasibaigė meksikiečių lygos 
žaidimai, kuriuose dalyvauja 
dalis „Lituanicos" futbolinin
kų. 

Šį kartą aikštėje nematysi
me geriausio komandos šaulio 
Virgio Žuromsko, kuris šiuo 
metu svečiuojasi Lietuvoje. 

Gediminas Bielskus pataria 
nenusiminti ir tada daryti vis
ką, kad būtų pelnyta pergalė 
prieš mūsų didžiausius varžo
vus. 

Veteranai laimėjo 
„Lituanicos" veteranų futbo

lo komanda rugpjūčio 21 d. 
pradėjo šios pačios lygos pir
menybes. Pirmame susitiki
me, Lemonte, „Lituanicos" ve
teranai įveikė lenkų „Eagles" 
vienuolikę 2-1. Rungtynės bu
vo įdomios ir permainingos. 
Mūsiškiai, kurių eilėse dabar 
žaidžia nemaža gerų, nese
niai vyrų vienuolikę atstova
vusių futbolininkų, čia laimėjo 
pelnytai. Įvarčius pelnė Kęs
tutis Rekašius ir Rolandas Si-
niakovas. 

Šį šeštadienį veteranai žais 
išvykoje prieš „Fortūnos" vie
nuolikė. 

Klubo finansiniai 
reikalai 

Kiekvieną rudenį klubas tu
ri sumokėti tūkstančius dole
rių už žaidėjų registraciją ir 
komandinius lygos mokesčius. 
Taigi klubo valdybai atsiran
da daugiau rūpesčių. 

Gerai, kad dar vis pasitaiko 
aukotojų su stambesnėmis su
momis. Klubo iždininkas Leo
nas Juraitis džiaugiasi gavės 
100 dolerių iš Algimanto Ku
biliaus, kuriam priklauso di
delė padėka. Jis laukia ir 
daugiau aukų. Jas reikėtų 
nukreipti šiuo adresu: L. Ju
raitis 15242 Narcissus Ct., Or-
land Park, IL W462 ES. 



KAS PAKEIS JELCINĄ? 
ZENONAS PRŪSAS 

Rusijos prezidento Jelcin ka
dencija baigiasi kitų metų bir
želio mėnesį, kada turėtų boti 
išrinktas naujas prezidentas. 
Mat, pagal konstitucyą, Jelci
nas nebegali kandidatuoti tre
čiam terminui. Atrodo, kad jo 
klika („šeima"), o gal net ir jis 
pats, yra įsivėlusi į daugelį 
nelegalių aferų, ypač per val
džios turto privatizavimo pro
cesą. Todėl Jelcinas ieško ke
lių, kaip, jo kadencijai pasibai
gus, išvengti kriminalinių ap
kaltinimų. 

Yra kelios galimybės. Viena 
batų dėl kokių nors vidinių ar 
išorinių neramumų pratęsti 
kadenciją, paskelbiant karinį 
stovį. Tai labai slidus kelias ir 
nuo jo visgi buvo atsisakyta. 
Kitas kelias botų sudaryti 
uniją su Gudija, ir tada Jelci
nas kandidatuotų Rusijos-Gu-
dijos federacijos prezidento 
rinkimuose. Atrodo, kad nuo 
šio kelio irgi buvo atsisakyta. 
Buvo apsistota prie trečiojo 
kelio: pasirūpinti, kad nauju 
prezidentu būtų išrinktas Jel
cinui šimtaprocentiniai lojalus 
kandidatas, kuris vėliau nuo 
apkaltinimų apsaugotų ne tik 
patį Jelciną, bet ir visą jo „šei
mą", atseit, visus artimuosius 
bendradarbius. 

Bet kur rasti tokį kandida
tą? Buvo bandyta jį paruošti 
per ministro pirmininko pos
tą. Prasidėjo ministro pirmi
ninko kėdžių žaidimas, kada 
per 17 mėnesių buvo pakeisti 
4 ministrai pirmininkai, ta
čiau, arba buvo suabejota jų 
lojalumu, arba sugebėjimu iš
sikovoti prezidento postą. Kol 
kas apsistota prie Vladimiro 
Putin. Jo ateitis priklausys 
nuo to, kaip jam pavyks iš
spręsti Dagestano konfliktą. 
Net jei jam pavyktų .numal
šinti sukilėlius, tai užtikrintų 
gal tik jo išsilaikymą ministro 
pirmininko kėdėje iki Jelcino 
kadencijos pabaigos, bet tai 
toli gražu negarantuotų jo iš
rinkimo prezi lentų, net ir jei 
visa Jelcino „šeimos" nario Be-
rezovskio valdoma žiniasklai-
da batų sėkmingai paleista į 
rinkimų akciją. 

Per šį Jelcino pasimetimo ir 
klaidžiojimo laikotarpį Mask
vos meras Lužkovas jau suor
ganizavo opozicinę koaliciją, 
pavadintą Tėvyne. Į ją pavyko 
įtraukti Rusįjoje šiuo metu po
puliariausią politiką Eugenijų 
Primakovą. Tai buvo šios koa
licijos didelis laimėjimas, nes, 
pagal žmonių apklausinėji
mus, jei koalicija į gruodžio 
mėnesio 19 dienos rinkimus 
eitų be Primakovo, ji gautų tik 
16 proc. balsų, o komunistų 
partįja su 34 proc. ir toliau 
liktų vyraujančia partya. Jei 
Tėvynės koalicijoje būtų Pri
makovas, ji laimėtų 28 proc. 

balsų, o komunistai begautų 
tik 27 proc. balsų. Atseit, Tė
vynės koalicija Dūmoje iš ko
munistų perimtų vadovaujan
čią rolę. Tai matydamas, Luž
kovas pakvietė Primakovą į 
savo partiją, pasiūlydamas 
kandidatų sąraše bati pirmuo
ju, o pats pasitenkindamas 
antrąja vieta. Rugpjūčio 17 
dieną buvo suruošta speciali 
spaudos konferencija, į kurią 
kartu su Primakovu atėjo pats 
Lužkovas, Vladimiras Jakolev 
(Petrapilio gubernatorius), Ta-
tarstano gubernatorius ir ag-
rarų partijos vadas M. Lapa-
šin. Tai rodytų, kad būsimoje 
Dūmoje agrarų partija blokuo
sią jau ne su komunistais, o su 
Tėvynės koalicija. Ją remia ir 
didelė dalis Rusijos provincijų 
gubernatorių. 

Taigi bent dabar atrodo, kad 
po Jelcino eros Rusijos valdžią 
perims Tėvynės koalicijos 
žmonės, kurie atstovauja poli
tiniam centrui. Šioje spaudos 
konferencijoje Primakovas už
tikrino Jelciną, kad jų laimė
jimo atveju, bus pravestas 
įstatymas, pagal kurį negalėtų 
boti keliamos kriminalinės by
los buvusiems prezidentams. 
Taip pat bus sugrąžintas vice
prezidento postas. 

Per šią spaudos konferenciją 
nepaaiškėjo, kas bus kitas 
Tėvynės koalicijos prezidenti
nis kandidatas: Lužkovas ar 
Primakovas. Pagal nuomonių 
apklausinėjimus, Primakovas 
su 19 proc. vyrauja tarp ga
limų Rusijos prezidentinių 
kandidatų. Antruoju yra ko
munistas Ziuganovas (15 
proc.), 0 trečiuoju Lužkovas (9 
proc.). Įdomu, kad Ziuganovo 
procentas nuo ankstyvesniųjų 
22-23 proc. nukrito iki 15 
proc.. Tai rodytų, kad jis turi 
mažai galimybių būti išrinktu 
prezidentu. Lužkovas yra la
bai populiarus Maskvoje, bet 
mažiau populiarus provinci
joje, o Primakovas turi nema
žai pasekėjų visoje Rusijoje. 
Lužkovu pasitiki tik 17 proc. 
Rusijos gyventojų, o Primako
vu — 26 proc. Primakovas ki
tais metais bus 70 metų ir turi 
daug patirties užsienio politi
koje. Lužkovas bus 63 metų ir 
ne tik užsienio, bet ir vidaus 
politikoje patirties kaip ir ne
turi. Todėl, bent dabar atro
dytų, kad Tėvynės prezidenti
niu kandidatu bus Primako
vas, nes jis turėtų daugiau 
galimybių laimėti rinkimus. 

Trumpai peržvelkime, kas 
yra Primakovas ir ką jo išrin
kimas galėtų reikšti Lietuvai. 

Jis gimė 1929 metais Kyeve, 
Ukrainoje, bet išaugo Tiflise, 
Gruzijoje. Tėvai buvo žydai, 
pavarde Finkelitein. Dar jam 
esant vaiku, tėvą areštavo ir 
jis dingo be žinios. Sunų išau-

Danutė Bindokienė 

Žmogaus ir kiaulės 
giminystė? 

PrieS 10 metų nuo Vilniaus iki Talino susikibę rankomis lietuviai, latviai ir estai pasmerkė 1939 m. rugpjūčio 
23 d. pasirąžyta Molotovo-Ribbentropo paktą. De^mtmečio proga kai kuriose Lietuvos vietose gyventojai 
panašiu būdu įvykj paminėjo. Nuotr Eltos 

gino motina, kuri, būdama gy
dytoja, dirbo labai ilgas valan
das ir sūnui negalėjo skirti 
daug laiko, todėl jis išaugo 
gatvėse, be tėvų priežiūros. 
Nenorėjo būti žinomas kaip 
žydas, todėl pavardę pakeitė į 
Primakovą. Jis lankė rusų mo
kyklą, buvo geras mokinys. 
Dėl to buvo priimtas į pres
tižinį Maskvos universitetą, 
kur buvo populiarus studen
tas dėl savo gabumų ir link
smo būdo, tik nenorėdavo kal
bėti apie savo tėvą. 1953 me
tais baigė Rytų studijų insti-^ 
tūtą, kur išmoko arabų kalbą, 
ir po to pradėjo ekonomijos 
studijas doktoratui. Vedė 
aukšto KGB pareigūno duk
terį ir pasidarė „Pravda" dien
raščio korespondentu Egipte 
bei kartu pradėjo dirbti KGB. 
1959 metais įstojo į komu
nistų partiją. Kaip Artimųjų 
Rytų specialistas, susipažino 
ir susidraugavo su Irako Sad-
dam Hussein, Egipto Hosni 
Mobarak ir kitais arabų pa
saulio vadais. Pasidarė pata
rėju daugeliui sovietų vadų. 
Kaip žinomas antisemitas, su 
slaptais uždaviniais dirbo Iz
raelyje. Prie Gorbačiovo net 
pasidarė Politbiuro nariu kan
didatu. 1991 metais buvo pa
skirtas KGB užsienio žvalgy
bos viršininku. Žlugus Sovietų 
Sąjungai, lengvai pritapo prie 
Jelcino. Yra gaudų, kad, dirb
damas prie Gorbačiovo, šnipi
nėjo Jelcinui apie Gorbačiovą. 
Toliau ėjo užsienio reikalų 
ministro ir ministro pirminin
ko pareigas Jelcino vyriau
sybėje, iki pašalinimo šių me
tų gegužės mėnesį. 

Kaip reikėtų charakterizuoti 
Primakovą? Plačiai skaitomas 
„Readers Digest" žurnalas 
(1999 m. kovo mėn.) jį tiesiog 
vadina pavojingiausiu rusu 
(the most dangerous) Rus-
sian). Jis yra oportunistas, 
prisitaikėlis, karjeristas, ne

turįs skrupulų cinikas. Atseit, 
tipiškas komunizmo produk
tas. Bet gal tokiu turėjo būti, 
dirbant KGB. Antra vertus, jis 
yra labai atsargus ir nelinkęs 
į radikalizmą bei dažną status 
quo kaitaliojimą. Tai įrodė, 
būdamas Rusijos ministru pir
mininku. Nekenčia NATO ir 
yra labai priešingas jo plėti-
muisi, ypač į Baltijos kraštus. 
Yra už „atgavimą" Gudijos, 
Ukrainos ir Gruzijos, ypač už 
Gudijos „atgavimą". Nemini 
Baltijos kraštų, tik vieną kar
tą yra pareiškęs, kad su Lietu
va santykiai yra labai geri. 

Ar reikėtų bijoti Rusijos ka
rinio užpuolimo, jei preziden
tu išrinktų Primakovą? Atro
do, kad galimybė yra nedidelė, 
bent per pirmą jo kadenciją. 
Rusijos ekonomija yra labai 
blogame stovyje. Taip pat, pa
gal generolą Lebed, Rusija da
bar parengties stovyje turi tik 
apie 10,000 karių. Todėl už
pulta Lietuva, bent teoretiš
kai, galėtų gintis, iki ateitų 
pagalba. Tik dar daugiau rei
kėtų susirūpinti geresniu ka
riniu pasiruošimu, modernia 
gynimosi ginkluote, jaunimo 
patriotiniu auklėjimu ir įstoji
mu į NATO. Rimtesnis pavo
jus Lietuvai gal bus ne per 

ateinančius 5 metus, bet vė
liau, jei Rusija atsistos ant 
kojų. Bent Primakovo prezi
dentavimo atveju, Rusija gal 
daugiau dėmesio kreips ne į 
Baltijos kraštus, o į Kaukazą 
ir į Vidurio Aziją, kur yra 
dideli naftos ištekliai. Todėl 
gal mus kol kas dar paliks ra
mybėje. 

ŽENKLAS TEATRO 
SUKAKČIAI PAMINĖTI 

Valstybės įmonė „Lietuvos 
paštas" rugpjūčio 20 d. i apy
vartą išleido dviejų pašto 
ženklų bloką, skirtą pirmojo 
viešo lietuviško spektaklio — 
Keturakio „Amerika pirtyje" 
— 100 metų jubiliejui. 

Viename ženkle pavaizduoti 
pirmojo spektaklio dalyviai ir 
jo organizatoriai, antrajame 
— to spektaklio afiša. 

Pašto ženklų bloko autorius 
yra dailininkas Saulius Jas-
tiuginas, nominali vertė 8 Lt. 
Pašto ženklus- 60,000 vienetų 
tiražu išspausdino Budapešto 
valstybinė spaustuvė Vengri
joje. 

Palangos miesto pašte spe
cialiu pirmos dienos antspau
du buvo antspauduojama paš
to korespondencija. (Elta) 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Neseniai Amerikoje kontro
versiją sukėlė Kansas valstijos 
švietimo įstaigos, nubalsavu
sios, kad evoliucijos mokslas 
mokyklose nebus dėstomas. Į 
Darvino teorijas ir apskritai 
evoliucijos raidą, ypač susietą 
su žmonijos išsivystymu iš tos 
pačios gyvių giminės, kurios 
viena šaka yra beždžionės, yra 
ir daugiau skeptiškai žiūrin
čių arba net visiškai atme
tančių, galbūt iš dalies ir dėl 
to, kad šias teorijas priglaudė 
ir stipriai propagavo ateistinis 
komunizmas, kuriam Dievo 
vaidmuo visatos, mūsų plane
tos, ar joje gyvybės atsira
dimo mintis buvo visiškai at
mestina. 

Iš tiesų, nelabai žmogui 
priimtina beždžionės gimi
nystė, nors kartais ir pavarto
jame žodį „beždžioniauti" ar 
kurį tolygų. O dėl Darvino teo
rijų, galbūt ir jos prašovė pro 
šalį, nes dabar atrodo, kad 
medicina pradeda patvirtinti 
žmogaus ir kiaulės artimumą, 
t.y., galimybę persodinti 
kiaulės organus žmogui be 
žmogiškosios imuniteto siste
mos "protestų" ir audinių at
metimo. 

Kaip „U.S. Centers for Dis-
ease Control and Prevention" 
mokslininkai skelbia šio mė
nesio „Science" žurnale, per 
keletą metų aštuoniuose kraš
tuose atlikti tyrimai su įvai
raus amžiaus pacientais pa
tvirtino teoriją, kad stambes
nieji kiaulės organai — širdis, 
kepenys, insktai, kasa ir 
galbūt kai kurie kiti — gali 
būti saugiai persodinami žmo
nėms. Smulkesnio masto 
kiaulės audinių žmogui per
sodinimai jau senokai sėk
mingai daromi, ypač panau
dojant atskiras ląsteles, krau
jo indus, arba kiaulės odą 
(nudegimų atveju). Didžiausia 
kliūtis stambiųjų organų per
sodinimui iki šiol buvo viru
sai, kurie randami kiaulės 
genetinėje sudėtyje, bet jai jo
kios žalos nedaro. Bijota, kad, 
patekę į žmogaus kūną, tie vi
rusai neišsivystytų į kažkokią 
naują ligos rūšį ir nesukeltų 
epidemijos, kaip atsitiko su 
AIDS, kurios virusai iš bež
džionių „peršoko" į žmones. 
Verta prisiminti, kad bež
džionėms tie virusai nekenkia, 
o žmonijai — tikra „nelaimės 
rykštė", ypač Afrikos žemyne. 
Tačiau atsargesni mokslinin
kai perspėja, kad truko apie 
20 metų, kol beždžionių viru
sai sukėlė žmonių epidemiją, 
tad panašiai gali įvykti ir su 
kiaulėse randamais. 

Iowa State universiteto 
žiniomis, šiuo metu Amerikoje 
naujų inkstų laukia 42,830 

žmonės, kepenų — 15,563, 
širdies — 4,298, plaučių — 
3,346, o dar daug yra ser
gančių drauge kasos ir inkstų, 
širdies ir plaučių ligomis. Juos 
nuo mirties išgelbėti tegali šių 
organų persodinimas. Deja, 
vienintelis naujų sveikų or
ganų „šaltinis" yra žmogus. 
Nuolat iaučiamas didelis per
sodinimams tinkamų organų 
trūkumas: pvz., pernai tebuvo 
gauta 2,295 inkstai, 767 
širdys, 1,319 kepenų ir pan. 

Organų trūkumas ir kam 
turėtų būti teikiama pirme
nybė, kai jie atsiranda, kar
tais siejamas su nemažesne 
kontroversija arba net šiur
piais atsitikimais. Be abejo, 
ateityje trūkumas didės, nes 
medicinos mokslas tobulėja ir 
persodinimai dabar surišti su 
mažesne rizika pacientui, o 
ištobulinti vaistai mažina per
sodintų organų atmetimą. 

Atsakymas — kiaulė! Juo 
labiau, kad jau prieš kiek lai
ko paskelbta apie genetiniai 
žmogui palankia kryptimi pa
keistus kiaulės audinius. 
Nors, tiesą pasakius, truks 
nemažai laiko, kol žmogus 
norės atvirai prisipažinti, kad 
jo krūtinėje plaka kiaulės 
širdis... Dar prieš Antrąjį pa
saulinį karą Lietuvoje buvo 
pasakojimas anekdotas kaip 
tik apie tokios „pažangios 
medicinos" atvejį, kai gydyto
jas, per neapsižiūrėjimą pra
radęs persodinti paruoštą šir
dį (vadinasi, Lietuvoje medici
na buvo - taip toli pažengusi 
dar gerokai prieš Afrikoje at
liktą pirmą sėkmingą širdies 
persodinimą...), stvėrė vos 
paskerstos kiaulės širdį ir ją 
sėkmingai įstatė \- žmogaus 
krūtinę. Pacientas pasveiko ir 
buvo normalus, tik visi ste
bėjosi, dėl ko jis niekaip negali 
praeiti pro purvyną, jame 
neišsivoliojęs... 

Norėdami apibūdinti netin
kamą žmogaus elgesį, dažniau 
griebiamės epitetų, susietų su 
kiaule, negu beždžione, tary
tum ir tuo patvirtindami 
kažkokį, tiesa, nelabai tei
giamą, žmogaus ir kiaulės 
bendrumą. Galbūt ilgainiui 
galėsime priprasti ir prie 
kiauliškų organų žmogaus 
kūne — juk paciento gyvybė 
svarbesnė negu šaltinis, iš ku
rio semiamas" jos išgelbėjimas. 
Kol kas nerašoma, kaip į 
kiaulės organus reaguos kai 
kurių etninių ar religinių ben
druomenių nariai, kuriems 
uždrausta valgyti kiaulieną. 
Nežinia, kaip ir mes reaguo
sime, jeigu likusios nuo per
sodinimų kiaulės dalys atsi
durtų ant mėsos prekystalio 
parduotuvėje... 

Nr.6 Tęsinys 

Tai matyti ii viso konteksto — kalbama vien 
apie lietuvių kalbą. Lietuvių kalbos mokymo lygis tose 
mokyklose yra ii tikrųjų labai temas. Beje, tokios nuo
monės buvau ne tik ai, bet ir kitakalbiai tėvai, susiti
kimuose su manimi argumentavę savo pasiryžimą 
leisti vaikus į lietuvišką mokyklą būtent tuo, kad ne
lietuviškoje mokykloje vaikai neišmokomi pakanka
mai gerai valstybinės kalbos. Taigi Vaškevičiaus užsi
puolimas neteisingas, mano mintis iškreipiantis. 

Toliau buvau kaltinamas, esą kvestionuoju žmonių 
teisę apsispręsti dėl tautybės, nurodinėju, kokia ji tu
rinti būti. Tai irgi prasimanymas, tiesiog šlykštus me
las, nes niekuomet aš taip nesu elgęsis. Net labiausiai 
ekstremistų nekenčiamoje mano knygoje „Rytų Lietu
va praeityje ir dabar" ne kartą pabrėžiau žmogaus tei
sę pačiam pasirinkti tautybę, čia vėl Vaškovičius gru
biai iškreipė mano mintį. 

Ir paskutinis Pareiškimo užsipuolimas — esą ai 
tvirtinu.kad žmonės, nepakankamai mokantys valsty
binę kalbą, nėra Lietuvos piliečiai. II tikrųjų ai tik 
smerkiau tuos nelietuviškų mokyklų vadovus (ne pa
prastus žmones!), kurie nesupranta valstybinės kal
bos, vadinau juos pasigailėjimo vertais žmonėmis ir 
teigiau, kad kiekvienas mokytojas ir kiekvienas mo

kyklos vadovas privalo mokėti valstybės, kurioje gyve
na, kalbą. Priešingu atveju — koks gi jis Lietuvos pi
lietis? Vaškovičius mano mintį, kaip matome, ir čia 
pakreipė sau reikiama kryptimi, kad galėtų mane ko
neveikti. 

Taip iškreipęs mano interviu mintį, Vaškovičius pa
darė Jogišką" išvadą: „Kyla pagrįstas įtarimas, kad 
akademikas Z. Zinkevičius nesusipažinęs ne tik su 
Žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniais ak
tais, kuriuos Lietuva įsipareigojo vykdyti, bet ir su 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, tautinių mažumų 
bei Švietimo įstatymais. Esame įsitikinę, kad ministro 
pažiūros ir jų viešas skelbimas trukdo visuomenei kur
ti santarvę ir yra žalingi. Kartu tai gali rimtai pa
kenkti Lietuvos įvaizdžiui ir prestižui Europoje bei pa
saulyje. Tikime, kad Lietuvos Vyriausybė padarys 
atitinkamas išvadas dėl ministro Zigmo Zinkevičiaus 
atitikimo užimamą postą". 

Tokia Vaškovičiaus išvada, žinoma, būtų teisinga, 
jeigu aš iš tikrųjų būčiau taip sakęs, kaip parašyta jo 
Pareiškime. Deja, kaip matėme, Pareiškimas remiasi 
ne mano sakymu, bet savavališka jo interpretacija, ii 
esmės falsifikacija. Tikslas aiikus: lietuviško interviu 
teksto Lenkijoje niekas neskaitys, ten remsis vien 
Vaškovičiaus Pareiškimu ir tuo būdu pavyks sukelti 
tarptautinį skandalą. Taip ir atsitiko. 

Efektui sustiprinti Seimo LDDP frakcijos narys Ar
turas Plokšto, iki tol pasižymėjęs nuosaikumu, su

rengė spaudos konferenciją „Dėl reikalavimo atstaty
dinti naująjį švietimo ministrą". Joje dalyvavo, be 
Plokšto ir Vaškovičiaus, Lietuvos lenkų mokytojų 
draugijos pirmininkas Juzefas Kvietkovskis. Gaila, 
apie tą konferenciją sužinojau tik vėliau iš spaudos, 
todėl negalėjau joje dalyvauti ir paneigti kalbėtojų 
melą. Kad to melo ten buvo labai daug, matyti iš 
aprašymo spaudoje. 

Į Lietuvos lenkų ekstremistų sukeltą triukšmą tuoj 
buvo atsiliepta Lenkijoje. Šios šalies užsienio reikalų 
ministerija pareiškė esanti „smarkiai susirūpinusi". 
Buvo išsikviestas pasiaiškinti Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Antanas Valionis. 

Stebina mūsų valstybės vyrų ir spaudos patiklumas. 
Ant Vaškovičiaus kabliuko pirmasis užkibo užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas. Jis tuoj pat šoko 
„atsiriboti nuo Zinkevičiaus". Patikėjo Vaškovičiumi, 
matyt, mano interviu net neperskaitęs arba bent ne
sistengęs suvokti jo pagrindinės minties — siekimo su
daryti sąlygas išmokyti vaikus valstybinės kalbos vi
siems tiems kitakalbiams tėvams, kurie to nori. Toks 
„atsiribojimas nuo Zinkevičiaus" Lenkijos užsienio rei
kalų ministerijos buvo priimtas „su pasitenkinimu". 
Vėliau Saudargas manęs atsiprašinėjo, mat turėjęs 
„reaguoti" į anos pusės „stiprų susirūpinimą". Bet ar 
negalima buvo kitaip reaguoti, t.y. pasakyti teisybę? 
Mano padėtis buvo kebli. Kaip čia pyksies su kolega ir 
dar LKDP pirmininku? Teko praryti karčią piliulę 
„vardan ramybės" ir koalicijos labui. Vėliau švietimo 

darbuotojų susirinkimuose prašomas pakomentuoti 
Saudargo elgesį paprastai atsisakydavau tai daryti ir 
siūlydavau kreiptis į jį patį. Diplomatijoje ir politikoje, 
deja, neretai prasilenkiama su tiesa ir net sąžine. Pir
masis ii žymiųjų mūsų politikų atkreipė dėmesį į 
Vaškovičiaus klastotę Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, oficialiai pareiškęs, kad mano pasisaky
mai apie lenkų tautinę mažumą spaudoje daug kur ne
tiksliai cituojami arba interpretuojami. Jis palaikė 
mano siekimą sudaryti sąlygas mokytis valstybine 
kalba visiems, kas to nori. „Tai tėvų teisė mokyti savo 
vaikus valstybine kalba, kurią buvo norima apriboti. 
Šią problemą iš tiesų reikia spręsti efektyviau, ir aš 
neabejoju, kad tai bus daroma. Ši teisė neturi būti 
varžoma. Valstybė privalo sukurti kuo palankesnes 
sąlygas šiai teisei įgyvendinti" („Valstiečių laikraštis", 
1997.02.01). Buvo palaikytas ir mano teiginys, kad nei 
savivaldybėse, nei švietimo organuose neturėtų dirbti 
nė vienas pareigūnas, besivadovaujantis antilietuviš
komis, antivalstybinėmis nuostatomis. „Manau, kad 
jokiose įstaigose neturėtų būti tokių pareigūnų", — 
sakė Landsbergis („Kauno diena", 1997.01.07). Piet
ryčių Lietuvoje tarp švietimo darbuotojų tokių buvo 
daug. Antai Pabradės internate tik vienas žmogus te
mokėjo taisyklingai kalbėti lietuviškai (Vismantas 
Radžiūnas „Lietuvos aidas", 1997.04.11). Raskite Len
kijoje valstybinę įstaigą, kur beveik visi nemokėtų len
kiškai! 

(Bus daugiau) 



I Žemę lekia sniego 
gniūžtės? 

NASA palydovas „Polar 
Orbiter" atrado, kad į Žemės 
atmosferą dažnai krinta 10-20 
m dydžio 20-40 tonų masės 
ledo ir sniego kamuoliai (ko-
metoidai). Tie kūnai visiškai 
išgaruoja dar artėdami prie 
Žemės, tarp 8,000 ir 24,000 
km.-Įvertinta, kad kas minute 
ant Žemės krinta nuo 5 iki 30 
tokių kometų. Tokių sniego ir 
ledo kamuolių takus ir jų li
kučius atmosferoje pavyko nu
fotografuoti ultravioletiniais 
spinduliais (atominio deguo
nies išmetimo linijoje). Mano
ma, kad taip į Žemę pakliūva 
dideli kiekiai kosminio van
dens. Tai gali pakeisti Žemės 
vandenynų, atmosferos ir gy
vybės vystymosi teorijas. L. 
Frankas, paskelbęs š į atra
dimą, susilaukė audringos kri
tikos. Svarbiausias kritikų ar
gumentas - jei mažylės kome
tos krinta į Žemę, jos turi 
bombarduoti ir Mėnulį, o to 
niekas nepastebėjo. 

..Olympus Moos" — didžiausias (600 
km skersmens) Saulės sistemoje žino
mas ugnikalnis Marse, išsiveržimo me
tu pakylantis 25 km nuo planetos pavir
šiaus 

r; i • • 

Kraterių grandinės 
Po to, kai Shoemaker-Levy 

kometos gabalai 1994 m. 
vasarą vienas po kito krito į 
Jupiterį, imta ieškoti panašių 
grupinių kritimų pėdsakų ir 
kituose kosminiuose kūnuose. 
Tokių kraterių grandinėlių 
rasta Mėnulyje, Jupiterio pa
lydovuose Kalistoje bei Gani
mede ir net Žemėje. Dar nuo 
„Apollo-16" skrydžio laikų ži
noma graži 24 kraterių gran
dinė Mėnulyje, Debesų jūros 
šiaurės rytų pakraštyje. Kra
terių skersmenys - nuo 1 iki 
3 km. JAV teritorijoje Kansas, 
Missouri ir Illinois valstijose 
aptikta 8 smūginių kraterių 
grandinės pėdsakai. Kita pa
naši kraterių grupė aptikta 
Afrikoje. 

Kaljp atsirado Mėnulis? 
Menulio kilmė tebėra mįs

linga. Tačiau vis daugiau ast
ronomų linkę manyti, kad 
prieš 4.5 mlrd. m. į jauną, tik 
ką susidariusią Žemę smogė 
maždaug Marso dydžio plane-
toidas. Dėl smūgio aplink Že
mę susidarė uolų ir dulkių 
žiedas, į kurį pateko planetoi-
do skeveldros ir dalis iš Žemės 
išmestų uolienų. Kita dalis iš
mestos medžiagos sukrito at
gal į Žemę. Per šimtą milijonų 
metų žiedo medžiaga palengva 
susikoncentravo į vieną kūną 
- Mėnuiį. Po susidarymo Mė
nulio orbita buvo 16 kartų ar
čiau Žemes negu dabar. Dėl 
potvyninių jėgų tarp Žemės ir 
Mėnulio jis vis tolo - iš 
pradžių greičiau, po to lėtyn. 
Per pirmuosius kelis š imtus 
milijonų metų Mėnulis nutolo 
iki dabartinio nuotolio. Tuo 
pat metu ir į Žemę ir į Mėnulį 
krito gausybė įvairiausio dy
džio meteoroidų, palikusių ap
skritus kraterius. Šis bombar
davimas liovėsi maždaug prieš 

4 mlrd. metų. Po to dar mili
jardą metų tęsėsi Mėnulio vul
kaninis aktyvumas. Prieš 3 
mlrd. metų susiformavo da
bartinis Menulio paviršius. 

Smūginė banga 
Smūginę bangą, atsiran

dančią lėktuvui viršijus garso 
greitį, girdėjo ne vienas. Da
bar ją galima pamatyti nufoto
grafuotą. Nuotraukoje — JAV 
jūrų laivyno lėktuvas „FA-18 
Hornet". 

Tęsiamos nežemiškų 
civilizacijų paieškos 

Toliau vyksta tolimojo kos
moso klausymasis radioteles
kopais, tikintis pagauti dirbti
nes kilmės signalų. Ypač kryp
tingai dirba SĖTI institutas 
Kalifornijoje, vykdantis Phoe-
nix programą. 1995 m. keletą 
mėnesių buvo dirbama 64 m ir 
22 m skersmens radiotelesko
pais Australijoje. 1996 m. pra
dėti stebėjimai Green Benko ob
servatorijos 42 m radiotelesko
pu, kurie tęsiami iki šiol. Ar
timiausiu laiku numatoma 
pradėti darbą su Aresibo ob
servatorijos (JAV) 300 m sker
smens, Jodrell Bank observa
torijos (Anglija) 76 m skers
mens ir Dwingelo0 observato
rijos (Olandija) 25 m skers
mens radioteleskopais. Taip 
pat vyksta radijo signalų pa
ieškos pagal Meta/Beta ir Se-
rendip programas. Šios prog
ramos detaliau buvo aprašy
tos. Yra požymių, kad prie ci
vilizacijų paieškos gali vėl 
grįžti NASA. Šį NASA žingsnį 
paskatino tai, kad Šveicarijos 
ir JAV astronomai per pastar
uosius kelerius metus aptiko 
planetų sistemas prie panašių 
į Saulę žvaigždžių. 

Mėnulis tebetolsta 
Labai tikslūs Mėnulio nuo

tolio matavimai rodo, kad Že
mės palydovo orbita kas metai 
padidėja 3.8 cm. Šiuos matavi
mus mokslininkai vykdo laze
rio spinduliu, kuris atsispindi 
nuo veidrodžių, paliktų Mėnu
lyje „Apollo" skrydžių metu. 
Dabar tai patvirtino ir geolo
gai, ištyrę nuosėdų formavi
mosi greitį uolienose Utah val
stijoje. Šioms uolienoms yra 
900 mln. metų ir jos susidarė 
jūros pakrantėje, veikiant 
vandens potvyniams ir atoslū
giams, kuriuos sukelia Mėnu
lio trauka. Nustatyta, kad tuo 
laiku Mėnulis ap^kriedavo Že
mę per 23.4 dabartinės truk
mės paras (dabar per 27.3 d.), 
nes jis buvo lOproc. arčiau. 
Žemės para tuo laiku buvo tik 
apie 18 vai. Dėl potvyninės są
veikos Mėnulis tolsta, o Žemės 
sukimosi greitis lėtėja. 

Nepakartojamas 
žvaigždžių spiečius 

Įsivaizduokite, kad jums 
suteikta galimybė pažvelgti į 
100 mln. metų praeitį ir 
stebėti, kaip iš kiaušinių ritasi 
dinozaurų jaunikliai. Būtent 
taip pasijuto Paryžiaus, Mar
selio ir Potsdamo astronomai, 
kosminiu Hubble teleskopu 
nufotografavę ypatingai didelį 
karštų žvaigždžių spiečių 
N81. Jis yra Mažajame Mage
lano Debesyje - netaisyklin
goje galaktikoje už 200,000 
šviesmečių nuo mūsų. Švytin
čių dujų debesies centre maž
daug 10 šviesmečių skersmens 
tūryje tviska apie pusšimtį 
žvaigždžių. 

N81 žvaigždės spinduliuoja 
tūkstančius kartų stipriau už 
Saulę, nuo jų sklindantis 
elektringų dalelių vėjas blaško 
ir plėšo debesį. Bet svarbiau
sia ne tai. Palyginti su Paukš
čių Tako galaktika, Mažajame 
Magelano Debesyje daug ma
žiau sunkesnių už helį chemi
nių elementų. Ten sąlygos kur 
kas artimesnės toms, kurios 
buvo Visatos jaunystėje, kai 
traukiantis ir tankėjant van
denilio ir helio dujų debesims, 
būriais įsižiebė pirmosios 
žvaigždės. 

Jos buvo žymiai didesnes 
už Saulę, tad netrukus sprogo 
kaip „supernovos", pra-
turtindamos erdvę cheminiais 
elementais. Tik po to susidarė 
vadinamosios antrosios kartos 
žvaigždės, tarp jų ir mūsų 
Saulė, iš savo pirmtakių pa
veldėjusi ne tik cheminių ele
mentų įvairovę savo atmosfe
roje, bet ir žaliavą planetoms. 

Ar yra vandenynas 
Kalistoje? 

Gali būti, kad Jupiterio pa
lydove — Kalistoje — po ledo 
paviršiumi slepiasi vandeny
nas. Kosminės stoties Galileo 
matavimai rodo, kad Kalista 
turi magnetinį lauką, kuris 
kinta sinchroniškai su Jupite
rio sukimusi. Astronomai ma
no, kad labai stiprus Jupiterio 
magnetinis laukas sukuria 
Kalistoje elektros sroves, ku
rios savo ruožtu sukuria kin
tamą magnetinį lauką. Tačiau 
ledas, kuriuo padengtas Kalis-
tos paviršius, nelaidus elekt
ros srovei. Manoma, kad po 
ledo sluoksniu gali būti sū
raus vandens sluoksnis, ku
riuo ir teka elektros srovė. 
I Poledinis ežeras yra atras
tas ir Žemėje — Antarktidoje, 
prie Rusijos „Vostok" stoties. 
Jis užklotas net 3,710 m sto
rio ledo sluoksniu. Ežero vidu
tinis gylis 125 m., jis užima 
14,000 kvadratinių km plotą. 

S K E L B I M A I 

Šorus Mandaroe ežeras apsuptas smėlio kopų, primena kažkada žaliavusia temę. 

Sachara buvo žaliuojanti žemė 
Prieš 10,000 metų Sachara, 

dabar didžiausia pasaulyje dy
kuma, buvo apaugusi žole ir 
žemais krūmokšniais. Bet vė
liau oro temperatūra vasarą 
labai pakilo, o lyti beveik išvis 
perstojo. Per 300 metų šio re
giono klimatas pakito labai ra
dikaliai, teigia Potsdamo Kli
mato tyrimų instituto (Vokie
tija) mokslininkai, naujai su
kūrę kompiuteriu Žemės kli
mato istoriją. 

Jų nuomone, Sacharos virti
mas dykuma buvo bene pats 
dramatiškiausias klimato vir
smas mūsų planetoje, įvykęs 
per pastaruosius 11,000 metų. 
Daug senų civilizacijų, kles
tėjusių Afrikos Šiaurėje, suny
ko arba buvo priverstos mig
ruoti į kitus kraštus. Gali bū
ti, kad būtent dėl dykumos už
imtų dirbamos žemės plotų, 
ankstyvosios civilizacijos atsi
rado Nilo, Tigro ir Eufrato 
upių slėniuose. 

Klimato pokyčiai prasidėjo 
dėl mažyčių Žiemės sukimosi 

Pirmas mobilusis 
vaizdo telefonas 

..Apollo 11" kosmonautai Mi nuiyjf nufotografavo kylanti* ... Žeme. Gsl ateis ta* 
laikas, kai galėsime stebėti ..žemėtekius"? 

Japonijos firma „Kyocera" 
pradėjo reklamuoti pirmąjį 
mobilųjį vaizdo telefoną, pava
dintą „VP-210". Prietaisas yra 
tokio pat dydžio, kaip ir įp
rasti mobilieji telefonai, bet 
dar turi įrengtą nedidelę vaiz
do kamerą ir spalvinį dviejų 
colių įstrižainės skystųjų kris
talų ekraną. „VP-210" tuo pa
čiu balso kanalu esamajame 
laike perduoda ir vaizdus (du 
vaizdai per sekundę). Vartoto
jas gali įsiminti iki 30 JPEG 
formato vaizdų. Be to, „VP-
210" gali pasiųsti arba priimti 
e lektroninius laiškus su prie 
jų pridėtais vaizdais. Šis prie
ta isas labai pravers verslinin
kams . Je igu , pvz., konstrukto
rius nukreips telefoną į stato
m ą pastatą , jis galės centri
nėje raštinėje esantiems žmo
nėms iškart parodyti, kaip toli 
yra pažengę statybos darbai. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTTJM0MJO. NAMU. 8VBKATŪB. 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frar* Zapols » O*. Mgr. Auka* 
S Kana kaba NatuvUfcaJ. 

FRANKZAPOU8 
3208 1/2 W«t9Gth8trMt 

Tai. (706) 424-6664 
(773)561-6664 

Sachara — viena svarbiausių pasaulyje 
rastų „akmens piešinių* vieta. 

apie Saulę orbitos pasikeiti
mų. Maždaug prieš 9,000 me
tų žemės sukimosi ašis buvo 
pakrypusi 24.14 laipsnio, o da
bar — 23.45 laipsnio. Šian
dien Žemė yra arčiausiai Sau
lės sausio mėnesį, o prieš 
9,000 metų — liepos pabaigo
je . Ašies kryptis keičiasi pa
laipsniui, bet atmosfera, van
denynas ir žemynai į šį pokytį 
gali reaguoti labai smarkiai. 
Potsdamo mokslininkų pasiū
lytas klimatinis Sacharos atsi
radimo modelis prieštarauja 
ankstesnei nuomonei, jog dy
kuma atsirado dėl neribotos 
žmogaus agrarinės veiklos. 

Storuliams nuodėmės 
atleistos 

Nedaug laiko prabėgo nuo 
tada, kai buvo atrastas genas 
Ob, populiariai vadinamas nu
tukimo genu, ir štai aptiktas 
dar vienas genas, kuriam toks 
pavadinimas dar labiau tinka. 
Grupės amerikiečių ir pran
cūzų mokslininkų nuomone, 
kaip tik jis , tiksliau sakant, 
jame užkoduotas baltymas 
UCP2 ir lemia - ar organiz
mas su maistu gaunamas ka
lorijas pavers šiluma.ar rieba
lais. Šiandien jau aišku, kad 
nutukimo priežastis nebūtinai 
yra riebus maistas, nors gydy
tojai visada dėl jo įspėdavo 
mėsainių, riešutų ir šokolado 
rajūnus. Tyrimai Molekulinės 
endokrinologijos centre Pran
cūzijoj'? ir Kalifornijos bei 
North Carolinos universite
tuose parodė, kad bandomieji 
gyvūnai, kurių organizmo au
diniuose yra daug baltymo 
UCP2,'yra nepalyginti atspa
resni tukimui negu tie, kurių 
audiniuose jo yra mažai. Ar 
taip pat yra ir žmonėms? Kaip 
bebūtų, pirmą kartą sužibo 
viltis vaistais kontroliuoti ne 
apetitą, kaip buvo iki šiol, o 
eikvojamą energiją. Moksli
ninkai kartu su vaistų firiho-' 
mis jau plačiai vykdo tyrimus. 
Daugelio nuomone, šis atradi
mas sukels tikrą perversmą 
gydant nutukimą. O ateityje, 
galimas daiktas, padės gydyti 
cukraligę ir apsaugoti sergan
čiųjų vėžiu ir AIDS organizmą 
nuo išsekimo. 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas 
am 

25 metų moteris ieško darbo: 
gali prižiūrėti vaikus, 

pagyvenusius žmones. Kartu 
gyventi negali. 

Tel. 773-251-4425. amm_ 

Reikalinga auklė mano 
namuose (gali būti su 

vaiku). Skambinti 
tel. 630-920-1173. 
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GREIT PARDUODA 

9. 
orte (775) 5*6-5959 
home (701) 425-7160 

r (70S) 8*6-4919 

RIMAS L.STANKUS 
•Greita* ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Ieškome patyrusių dalytojų. 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro U i . 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. «IM 

f* . KMECK REALTORS 
V M ^ T I M K ) ! 7922 S.Piiaaki Rd. 

. — — > » Z I - 4365 S-Archar Ava 

DANUTĖ MAYER 
773484-1900 

Jei norite parduot ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionalia, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vetuL 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Interneriniai arba industriniai 
serveriai Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

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

•792; Fa*. 815-461-8159; 
L«to2W0®Yahoo.com. 

Hoasekceper-compairimi 
needed. Female preferred. Mušt 

speak English and mušt have 
references. Full rime. Preferably 

live-in. TeL 773-541-7895. 

Jeigu senatvėje ar negalioje j Qs 
norite globos ne senelių namuose. 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, «eL 708-387.2047 ir 

pasitarkite. _ 

Moteris ieško darbo. Gali 
gyventi kartu, arba pavaduoti 

ten dirbančią moterį. 
TeL 847-244-3906, Rita. 

m 
lemi — j a i *ttBT«u» ĮaaVptnt. 

kurtini reikalingi: žurnalistai, 
kompiutenstas-maketuotojas, lituanistė, 
reklamos agentai, gerai mokamu sngkj 

kalba, Laukiame įvairių pasiūlymų, 
Tel 70S-5M-2S**, „ , . 

Moteris, turinti geras reko
mendacijas, ieško darbo: gali 
prižiūrėti senus žmones, padėti 
namų ruošoje ir gyventi kairfuT 

TeL 708-839-8447. .. 

Atskirai i 
ssr** 

Siek tiek anglų kaJbos batų 
madinga Alga, kambarys, maistas ir 

kėlioje apmokama. Darbas Kalifornijoje 
TeL 51*42**in arba S1S4M-41M. 

Geras, darbštus ttetn vis stanos, 
gimęs ir augęs Amerikoje, ieško 
buto Čikagos priemiesčiuose. 
Skambinti Vytui, tel. 708-222-
4874, arba palikite žinutę, **s» 

Tabakas — ateities medžiagų šaltinis 
Tabakas yra perdaug vert ingas , kad ji būtų gal ima rūkyti. 

Tokia mintis ateina į galvą išgirdus apie tai, kokie visapusiški 
galėtų būti šio augalo taikymai. Henry Daniels iš Centrinės 
Floridos universiteto iš tabako išskiria insuliną ir įvairius 
priešnuodžius. Vienintelis tabako augalas pagamina daugiau 
insulino negu jo yra gaunama 500 litrų talpos gaminimo reak
toriuje. Daniels taip pat pavyko priversti augalus gaminti bio
logiškai suskaldomas plastmases . Kartą panaudotos tos me
džiagos suyra sūriame vandenyje; ateityje jų l iekanas gal net 
pavyks naudoti kaip žuvų maistą. Be to mokslininkas tikisi, 
jog tabako plastmases bus gal ima naudoti ir medicinoje. 

Eime, išsiskalbsime 

Japonijos sostines Tokyo Oinzos rajone įsikūręs kosmetikos 
salonas pirmasis pasaulyje įs irengė automatinę žmogaus kūno 
maudymo mašiną. Sidabru žvilgančios 2.2 m ilgio ovalinės kap
sulės viduje yra 13 dušo čiurkšlių, ji džiovina nupraustą kūną 
pūsdama ši ltą orą ir infraraudonaisiais spinduliais. Pirmąjį 
mėnesį maš iną išbandė apie 2 0 0 moterų. 18 min „skalbima-
sis" kainuoja 1,000 jenų (apie 7.5 dol.). Kapsulės-maudyklės 
yra pastatytos tamsiame, planetariumą primenančiame kam
baryje, žvaigždėmis išpaišytomis lubomis. Kapsules išvaizda 
siekiama, jog besimaudantis žmogus pasijustų lyg kosminiame 
laive. Automatinėmis žmonių maudyklėmis susidomėjo ligoni
nių bei sanatorijų specialistai ir žmonės, prižiūrintys senus ir 
ligotus tėvus . Maudykles sukorus i firma tikisi vėliau jas par
davinėti. Kurdama maudyklę, firma išleido šimtus milijonų je
nų, todėl š iandien viena tokia kapsulė kainuotų tiek, kiek pen
ki nauji „Mersedes'ai". Pagal pasaulio spaudą D. G 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
„LIETUVOS AIDO" 

PRENUMERATORIAMS 
JAV PRANEŠIMAS 

šią vasarą, būdamas Vilniu
je „Lietuvos aido" redakcijoje, 
susidariau įspūdį, kad įgalio
tinio JAV pareigos nebėra 
taip reikalingos, kaip anks
čiau — dėl sumažėjusio pre
numeratorių skaičiaus JAV ir 
todėl, kad JL.A." prenumera
tas galima siųsti į Vilnių as
meniškais čekiais, be tarpi
ninko. Šiuo būdu prenumera
tos pinigai greičiau pasiekia 
„Lietuvos aido" iždą. 

Todėl nuo 1999 m. rugsėjo 1 
d. pasitraukiu iš „Lietuvos 
aido" JAV įgaliotinio pareigų. 
Visus „Lietuvos aido" prenu
meratorius JAV prašau palai
kyti tiesioginį ryšį su „Lietu
vos aidu" Maironio 1, Vilnius 
— 2710 Lithuania. Tel. 610-
544. Telefax: 224-876. 

Visiems dėkoju už malonų 
bendradarbiavimą per tą 8 
metų laikotarpį, man būnant 
„Lietuvos aido" įgaliotiniu 
JAV-se. 

Bronius Juodelis 

DRAUGAS 

Draugas geras, draugas ma
lonus, o geriausias „Draugas", 
kuris aplanko mūsų namus 
kiekvieną dieną. Jis papasako
ja, kas darosi aplink mus. Juk 
be šito geraširdžio „Draugo" 
gyvenimas būtų labai nuobo
dus. 

„Draugas" ne tik, kad mus 
aplanko, bet štai visus su
kvietė į savo 90-to gyvenimo 
gimtadienį, jubiliejinę geguži
nę. 

Na, ir buvo puiki! Oras buvo 
geras, truputį Šiltokas, bet vė
jelis karts nuo karto mus 
aplankė ir buvo labai gerai. 
Troškulį galėjai numalšinti vi
sokiausia atgaiva. Maistas bu
vo geras ir skanus. Šeiminin
kės gerai patyrusios, puikiai 
patenkino kiekvieno skonį. 

Laimėjimai turtingi ir man 
nusišypsojo laimė, ištraukiau 
kelis laimingus bilietus. 

Algimanto Barniškio muzi
ka ir dr. Vilijos Kerelytės bal
sas, tai tikrai glostė kiekvieno 
širdį. Krito į širdį viena dr. Vi
lijos daina (neatsimenu žo
džių) tiktai viena prisimenu 
„kelelis*. Tai mano tėvelis ją 
dainuodavo. Parėjęs iš darbo, 
būdavo pavalgo ir ant lovos at
sigulęs, dainuodavo šią dainą. 
Taigi ir tą dieną pajutau esan
ti su tėveliu ir, rodos, jį matau 
tokį, kokį palikau ir daugiau 
nebemačiau. 

Su dainos žodžiais nuskri
dau į Lietuvą, į tokią Lietuvą, 
kokią aš jauna palikau. Ir, ro
dosi, šokau tose gegužinėse, 
kurios būdavo ruošiamos ma

no jaunystėje. Ir kojos tokios 
greitos, žolė tokia minkšta. 
Vienu žodžiu, skraidau, kaip 
paukštis. 

Deja, tai viskas liko praei
tyje ir dabar atrodo, kad tai 
buvo gražus, gražus sapnas! O 
dabar jau žila senatvė mus 
pasitinka ir tyliai vedasi už 
rankos. 

Programoje šoko maži pipi-
riukai, paskui ir didesni prisi
dėjo. Pagaliau, smagiai šoko ir 
mindė žalią žolę jau gerokai 
subrendęs jaunimas. 

Puiki buvo diena! 
Valio! Lai gyvuoja „Drau

gas". 
Stasė Visčiuvienė 

Chicago, IL 

DĖL ŠAUNAMŲJŲ 
GINKLŲ KONTROLĖS 

Vytenio Statkaus pastabos, 
esą teisę į ginklą jau atgyveno 
savo, ne tik prieštarauja in
tuicijai, bet prasilenkia su 
faktais. 

1. Nors vaikų nelaimes su 
šautuvais susilaukia didžiulio 
žiniasklaidos dėmesio, jos ii 
tiesų gana retos. Dvigubai 
daugiau vaikų kasmet mirs* 
ta nuo apsinuodijimo buiti
niais nuodais, o šešis kartus 
daugiau vaikų paskęsta vo
nioje arba baseine, negu mirš
ta nuo šautuvų nelaimių. Be
je, net atsižvelgiant į Colum-
binę tragediją, jaunimo susi
šaudymų apskritai mažėja. 
Suaugusiųjų mirtinų nelai
mių su šautuvais irgi labai 
nedaug — policija kasmet 
netyčia nužudo nuo penkių 
iki vienuolikos kartų daugiau 
nekaltų žmonių. 

2. Statistika nepatvirtina 
griežtos ginklų kontroles ša
lininkų argumentų, esą šiaip 
nusikaltimais nepasižymėję 
asmenys, turėdami šautuvą, 
bus labiau linkę susišaudyti 
su giminėmis arba draugais. 

3. Šautuvai tikrai padeda 
apsisaugoti. Floridos valsty
binio universiteto kriminolo-
gas Gary Kleck, remdamasis 
48-iose valstijose atliktomis 
apklausomis, nustatė, kad 
Amerikoje kasmet du kartus 
dažniau panaudojamas šau
tuvas savigynai negu suima
ma žmonių už žiaurius nusi
kaltimus arba vagystę, žo
džiu, tikimybė žymiai dides-
Tiė, jog nusikaltėlis gaus kul
ką, arba kad jam šautuvu pa
grasins jo auka, negu tiki
mybė, kad nusikaltėli policija 
suims. 

Už žiaurius nusikaltimus 
įkalintųjų apklausa rodo, kad 
42 nuošimčiai jų vienu ar kitu 
metu susidūrė su apsiginkla
vusia auka, o 43 nuošimčiai 
yra vienu ar kitu atveju nus-
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„Draugo" vasaros šventėje praėjusi sekmadieni laimėjime bilietėlius platina Milita Milašienė, o savo laimingąjį 
bando surasti Loreta Lagunavičienė ir jos dukryt* Vaiva. Nuotr. I. Ttjūnėlienės 

prendę neįvykdyti nusikalti
mo, bįįodami, jog būsima au
ka gali turėti šautuvą. Apie 
90 nuošimčių kalinių, susi
dūrusių su ginkluota auka pa
bėgo, buvo pašauti, sužeisti 
arba aukos pagauti bent 
vienąsyk. 

1996 metais Čikagos univer
siteto mokslininkai John Lott 
ir David Mustard ištyrė ir 
palygino 3,000 Amerikos aps
kričių, kuriose galiojo libera
lios šautuvo įsigijimo taisyk
lės. Jų tyrimai rodo, kad šiose 
vietovėse žmogžudžių suma
žėjo 8 1/2 proc., išprievarta
vimų sumažėjo 5 nuošim
čiais, užpuolimų su sunkiomis 
pasekmėmis — 7 nuošimčiais 
ir ginkluotų apiplėšimų — 2 
proc. 

4. Dauguma šautuvų savi
ninkų nėra kaubojai. Beveik 
pusė tų, kurie praneša apie 
šautuvo panaudojimą savigy
nai yra moterys, o didelė jų 
dauguma —viengungės. Gink
lus savigynai pavartojusieji 
išsiskiria tik tuo, jog daugelis 
jų yra buvę nusikaltimo au
komis. 

Kam įdomu, siūlau pasiskai
tyti knygą „Didysis amerikie
čių ginčas dėl šautuvų", kuria 
remiuosi, pateikdamas šiuos 
faktus. Jos autoriai— Colum-
bia universiteto medicinos 
mokyklos dėstytojas John Lat-
timer, Minnesotos Viešosios 
sveikatos mokyklos biostatisti-
kos dėstytojas James Boen ir 
buvęs Stanfordo universiteto 
teisės profesorius Donald Ka
tes. 

Darius Udrys 
Praha, Čekoslovakija 

DAR PALAIPSNIUOKIM! 

Gerai. Geriau. Geriausia 
Gerai, kad prez. Adamkus 

NATO vyr. vadą gen. Wesley 
Clark Vilniuje vaišino ska
niais didžkukuliais („cepeli
nais"). 

Geriau būtų, kad NATO va
dovai, didžkukuliais privai
šinti, Lietuvą greičiau pri
glaustų po NATO sparnu. 

Geriausia būtų, kad Lietu
vai 21-me šimtmetyje nebe
reikėtų bijoti jokių piktų kai
mynų, kad Lietuva būtų saugi 
EU(ES) ir NATO (ŠAS) glo
boje. 

Malonu. Maloniau. Malo
niausia. 

Malonu, kad jau nuo 1989 
metų lietuvių kalba yra vals
tybinė Lietuvos kalba. 

Maloniau, kad 1999 metais 
išleista pirmoji „Lietuvių kal
bos enciklopedija" (LKE), ku
rioje yra visos pagrindinės ži

nios apie lietuvių kalbą. LKE 
turi 746 puslapius, gražiai iš
leista. 

Maloniausia, kad jau bai
giamas leisti didžiausias lie
tuvių kalbos turtas — didysis, 
akademinis „Lietuvių kalbos 
žodynas" (LKŽ), kurio puikus 
XIX tomas pasirodė šią va
sarą. Redaguojamas ir pasku
tinis (20-sis) tomas. 

Skaudu. Skaudžiau. 
Skaudžiausia 

Skaudu, kad labai mažai 
lietuvių pabėgėlių po 1990. 
03.11 grįžo į savo pasiilgtą (?!) 
tėvynę. Tik keli šimtai. 

Skaudžiau, kad daug jau
nų žmonių po 1990 m. pabėgo 
iš Lietuvos; jie jau nebenori 
sugrįžti „vargelių vargti". To
kių yra keliasdešimt tūkstan
čių. 

Skaudžiausia, kad lietuvių 
tautos lopšyje, Lietuvos kai
me, beveik nebėra vaikų. 
Daug kaimo mokyklų turėjo 
užsidaryti. Smuko gimimai ir 
miestuose. Daug sutuoktinių 
skiriasi... 

Baisu. Baisiau. Baisiau
sia. 

Baisu, kad keliolika tūks
tančių vaikų Lietuvoje nelan
ko mokyklos, o valkatauja ir 
vargsta miestuose. 

Baisiau, kad savižudybių 
skaičiumi — proporcingai 
imant — Lietuva yra pačioje 
pirmoje vietoje visame pasau
lyje. 

Baisiausia, kad daug jauni
mo Lietuvoje neranda jokio 
tikslo rimtai mokytis, gerai 
studijuoti, arba dirbti, o tik 
ieško lengvų gyvenimo malo
numų. 

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y. 

PASD3AISĖTTNA! 

„Draugas" Nr 151, pasi
kliaudamas „Elta", 1999 m. 
rugpjūčio 5 dieną savo pirma
jame puslapyje paskelbė, kad 
naujasis ministras pirminin
kas Rolandas Paksas, taria
mai „sekdamas prezidento 
Valdo Adamkaus pėdomis", 
paskyręs 20 neeatatinių kon
sultantų, kaip paaiškėję, bū
sią atlyginami iš valstybės iž
do už įvairių įstatymų projek
tus ir kitas valstybės plėtoji
mo programas. 

Be .Lietuvos žinių" (1999 m. 
rugpjūčio 4 d.) minimų „rie
biai" atlyginamų etatinių kon
sultantų ir 20 įvairių pata
rėjų, ministrui pirmininkui 
yra pavaldūs 14 ministrų ir 
daugiau pusšimčio vicemi
nistrų (po 3-4 kiekvienoje mi
nisterijoje), ministerijų sekre
torių ir kitu aukštų parei

gūnų. Negi jie visi kvaileliai ir 
negali nieko patarti? Be to, 
kai yra reikalas, vyriausybei 
turėtų būti pasiekiami 15 
aukštųjų mokyklų (tarp jų 9 
universitetai: kai kurių perso
nalas kone dvigubai didesnis 
negu iš tikrųjų jo reikia), Lie
tuvos mokslo akademijos bei 
Lietuvos mokslo tarybos (šios 
abi institucijos turi po kelias 
specialias šakas) ir 29 moksli
nių institutų specialistai. 

Šiuo savo veiksmu ministras 
pirmininkas plačiau atkelia 
vartus pasipinigauti iš valsty
bės iždo Lietuvos administra
cijoje įsikerojusiam etatinių 
bei neetatinių konsultantų 
knibždynui ir seka ne tiek 
prezidentą Valdą Adamkų, bet 
veikiau buvusį sveikatos mi
nistrą Galdiką, kuris biudžeto 
lėšomis apdovanojo ministe
rijos pareigūnus, vykdžiusius 
sveikatos apsaugos reformą, 
neaplenkdamas, žinoma, nė 
savęs: prie ministro ir Seimo 
nario algų buvo „prikabinęs" 
dar 12,000 litų priedą. 

Bronius Nemickas 

KAINOS PASTOVIOS, 
PAKLAUSA DIDĖJA 

Rusijos ekonominė krizė, 
prieš kelis mėnesius vertusi 
Lietuvos pramonininkus daug 
atsargiau vertinti ūkinės veik
los tendencijas, dabar jau turi 
mažiau įtakos. Statistikos de
partamento atlikta apklausa, 
per kurią buvo apklausta 170 
didžiausių Lietuvos įmonių 
vadovų, parodė, kad birželis 
jau buvo truputį lengvesnis 
negu gegužė ar ankstesni mė
nesiai. 

Apklausos duomenimis, bir
želį 31 proc. įmonių padidino 
gamybos apimtis, 24 proc. 
įmonių sumažino, o 45 proc. — 
liko nepakitę. 

Tačiau net 62 proc. apklaus
tų įmonių pranešė, kad jų ga
minama produkcija mažiau 
paklausi. Vis dėlto padėtis yra 
geresnė, nes gegužę šis rodik
lis buvo 68 proc., o balandį net 
73 proc. 

Prognozuodami produkcijos ^ 
gamybos perspektyvas 3-4 mė
nesiams, įmonių vadovai ne
buvo labai pesimistiški. Be
veik trečdalis teigė, kad jų ga
myba turėtų padidėti, beveik 
pusė, kad nepasikeis, o 23 
proc. mano, kad gamyba su
mažės. 

Produkcyos kainų prognozės 
artimiausiais mėnesiais daug
maž atitinka pastovią pra
monės įmonių padėtį. 78 proc. 
apklaustųjų mano, kainos ne
sikeis, o 21 proc. ketina jas 
net sumažinti. R J . 

Du „Draugo* bendradarbiai dalinasi mintimis dienraJtio 
šventėje. Iš kaires, istorikas Jonan Dainauskas, kurio amtius bent pen
keriais metais pralenkia 90-metĮ „Draugą", ir iurn Antanas Juodvalkis. 
Nuotr. Indrės Tijonėlienes 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Fedcral Savings and Loan 

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

(773) 847-7747 
Carfmir G. Otam, IMflSJt 

Patamaujam Čikagos ir Aprttrudų lietuviams Daugiau Kaip 91 Mitus. 

A.tA. 
dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, IOS vyrą, mūsų mielą Bičiulį, prof. dr. JUOZĄ 
MEŠKI AUSKĄ, dukrą dr. MARYTĘ ir sūnų dr. JONĄ 
bei visą jų Seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Petronėlė ir Jurgis Starkai 

Du broliukai .Draugo" knygynėlyje renkasi patinkamas I mygąs. 

^ 

PADĖKA 
Mūsų geroji ir darbščioji Janina Bražinsku :n'±-

Hasselberg prieš kurį laiką persikėlė iš South Ora nr/ef * 
NJ, apsigyventi į Yonkers, NY. 

Gyvendama vos tik tris metus So. Orange, MJ, J. 
Hasselberg, nepaisant brandaus amžiaus (j&v '94!), 
suspėjo labai gyvai įsijungtiiį Lietuvių Katalikų re! i ginės 
šalpos organizuojamą talpintuvų siuntimo į L i'atuvą 
darbą. Ji buvo ne tik mūsų visų širdis, bet ir glo bėja. Ji 
visada ateidavo su krepšeliu, pilnu visoViausių 
skanėstų. O su kokiu džiaugsmu mes ją sutik davome! 
Ir taip vis laukdavome jos pasirodant... Be to, J. 
Hasselberg buvo ir mūsų pagrindinė pak uotoja. Ji 
nuolat mus stebindavo savo kruopštumu, e nergija bei 
ištverme, kuo mes, jaunesnieji, ne visada f ;aledavome 
pasigirti. 

Sūnaus a. a. Algirdo Bražinsko nelaui .ta mirtis ją 
labai giliai sukrėtė. Ji žinojo, kaip a. a. Algirdas mylėjo 
Lietuvą ir kaip sielojosi dėl jos vargstančių naš-
laitiųTodėl, įamžindama jo vardą, ji paau'zojo Katalikių 
Moterų sąjungos Vilniuje atstatomo nušlaityno ir jo 
valgomosios salės įrengimui 5,500 doleri ų. A. a. Algirdo 
vardą dėkingi vaikų žvilgsniai kiekvieną dieną matys 
ir jį savo malda prisimins. 

Lietuvių Katalikų religinės šalpos savanorių grupė 
nuoširdžiai dėkoja Janinai Hasselberg u i didžiulę 
pagalbą mūsų sunkiame darbe. Mes tikime, kad, 
panaudodama savo talentą, ji subui.'s ir Yonkers, NY, 
lietuvius šalpos darbui. 

Linkime jai sveikatos ir tiki mės, kad ji mūsų 
nepamirš. 

Roiė Šomkaitė 

Ai galiu padėti Jii'ms apsidrausti 
Automobilis, narna t, gyvybė, biznis 

Puikios sąlygos h* aptarnavimas 
Žinoma kompanija 

Draiuskltės pas mus 
,Belng f n good hands is the onfy ptace to bei' 

Allstat'2 Insurance Company 
Home Office: Northbrook, IL 

*wZ<* 
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ČIKAGOJE IR APYLLSKESE 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 
švenčia savo vienuolijos įstei
gėjų dieną ir 9:30 val.r. kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose jų 
motiniško namo koplyčioje. 
Per Mišias bus palaiminta 
naujai sukurta mozaika, kuri 
atskleidžia Motinos Marijos 
gyvenimą ir dvasią. Po Mišių 
svečiai galės pasivaišinti ka
vute ir išsiaiškinti laiminguo
sius laimėjimų bilietėlius. Bus 
parduodama seselių kepta 
duona ir pyragai. Jeigu kas 
nors norėtų įsigyti laimėjimų 
bilietų, skambinkite tel. 773-
776-1324. Bilietai perkami po 
dolen .galima laimėti 1,000 
dol.) arba specialiojoje loteri
joje bilietas kainuoja 100 dol. 
(galima laimėti 5,000 dol.). 
Laimėjimų pelnas bus skirtas 
vyresnio amžiaus seselių prie
žiūrai. 

Jaun imo tautinio ansam
blio „Grandis" vadovė Violeta 

, Smieliauskaitė-Fabianovich 
1 ;viečia tėvelius, vaikučius, 
j . lunius, moksleivius ir stu-
d entus jungtis į ansamblio 
gi etas ir šokti XI Tautinių šo
ki ų šventėje, vyksiančioje 
20 00 m. liepos mėnesį Kana
doj e. Registracija vyks šių me
tų rugsėjo 12 d., sekmadienį, 
Ate tininkų namuose Lemonte 
šia \ varka: 5 v. p.p. registruo-
sis 4 -8 skyriaus vaikai ir jau
niai , 6 v.v. — moksleiviai ir 
stude ntai; 7:30 v.v. — jaunieji 
veten *nai ir veteranai. Pirmoji 
repeti cija vyks rugsėjo 19 d. 
(sekmadienį); laikas ir vieta 
bus pa skelbta vėliau. Visi, no
rintys šokti XI Tautinių šokių 
šventėj e, turi būtinai užsire-
gistru ot i iki rugsėjo 25 d. — 
antraip šokti šventėje negalės. 
Turint klausimų, prašome 
skambhv.'i „Grandies" vadovei 
tel. 773-4 36-1624. 

Naujas i s Čikagos l ie tuvių 
teatras / ugsėjo 19 d. visuo
menei ruošiasi parodyti Petro 
Vaičiūno ve. .'kalą „Tuščios pas
tangos". Pasirinktas veikalas 
yra puikus, suprantamas, iš 
nepriklausom, os Lietuvos gy
venimo, artim as lietuvio šir
džiai. Atvykite ir nenusivilsi
te. Bilietus pra šome įsigyti iš 
anksto „Seklyčioje". Teatrą 
globoja JAV LB .Kultūros tary
ba. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje prašu dės Šiluvos 
atlaidai. Jų pradžia - antra
dienį, rugsėjo 7 d.. 6:30 val.v. 
Pamokslą sakys kun. Tomas 
Skrudupis. Savaitės dienomis 
pamokslai bus sakom i 9 vai. r. 
ir 6:30 val.v. Šiluvos; atlaidų 
eisena vyks rugsėjo Ii? d. 1:30 
val.p.p. Visi renkasi Maria 
aukštesniosios mokyklos auto
mobilių aikštelėje 1:15 val.p.p. 
Kviečiame visas organizacijas 
ir visus tuos, kas galėtų at
vykti, apsirengę tautinia is rū
bais. Paskutine atlaidų diena 
- trečiadienis, rugsėjo 15 G • 

Beverly Sh< >res Lituani
kos parke š į sekmadienį, 
rugpūčio 29 d., '.'. val.p.p. įvyks 
North Indiana didysis lietu
vių susi oūrirr. as, vasaros 
šventė-gegužinė. Svečiai suva
žiuos iš Michig an ir Illinois 
vastijų, iš Čikagos miesto bei 
priemiesčių. Bus daug dainų, 
juoko, linksmų kalbų, gražios 
muzikos, stalai bus nukloti 
gardžiomis vaišėrms. 

Veiklios Polil įaičių gen
t ies net trys nariai įsiparei
goję darbams ate i t ininkų 
studijų savaitgalyje, Daina
voje vyksiančiame š.m. rugsė
jo 3-6 d. Audrius Polikaitis ap
siėmė atsakingas komendanto 
pareigas, Marius Polikaitis 
praves studentų simpoziumą, 
o muz. Darius Polikaitis sek
madienį, rugsėjo 5 d.. 4:30 vai. 
p.p. skaitys paskaitą „Žvilgs
nis į muziką chorams". Džiu
gu, kad turime darbo ir parei
gų nevengiančio jaunimo. 

Jul ius Šmulkštys, Lietu
vos prezidento patarėjas, 46-
ajame Santaros-Šviesos suva
žiavime, vyksiančiame rugsėjo 
9-12 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, skaitys paskaitą „Lietu
vos prezidentas konstitucinėje 
teorijoje ir politinėje prakti
koje. 

Lietuvos Respublikos so
cialinių reikalų ministrė 
Irena Degutienė, laikinai 
vygdžiusi Lietuvos ministrės 
pirmininkės pareigas, š.m. 
rugsėjo 19 d., sekmadienį, da
lyvaus Čikagoje, Marąuette 
Parke, vyksiančiose transat
lantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno.paminklo atnaujinimo 
šventės iškilmėse. Organizaci
jos ir visuomenė kviečiamos 
dalyvavimu šventėje pagerbti 
mūsų tautos didvyrių žygį ir 
jų atminimą. 

A. a. Jadvygai Stravins
kienei mirus, jos dukra Rita 
Penčylienė Lithuanian Mercy 
Lift įteikė 375 dol. auką, kurią 
paskyrė giminės ir artimieji 
laidotuvių proga. Savo laiške
lyje R. Penčylienė rašo: „Li
thuanian Mercy Lift mamytei 
buvo labai arti prie širdies, ir 
ji aukojo pagal savo išgales. 
Lai šios aukos, aukotos jos at
minimui, padeda Jūsų kil
niam tikslui". Lithuanian 
Mercy Lift dėkoja aukotojams: 
Rimantui ir Reginai Griške-
liams, Aleksui Lauraičiui, Al
giui, Violetai ir Genei Modes
tams, Eduardui ir Reginai Mo
destams, Povilui ir Giedrei 
Žumbakiams. LML reiškia gi
lią užuojautą Ritai J?enčylie-
nei ir jos šeimai. 

Don Varnas Amerikos ka-
rių-veteranų posto Nr. 986 ir 
pagalbinio moterų vieneto 
naujų valdybos narių įvesdini
mas įvyks sekmadienį, rugpjū
čio 29 d., 3 val.p.p. „Seklyčio
je" (2711 W. 71st St„ Chicago, 
IL). 

Meno mokyklė lės mokslo 
metų atidarymas — koncertas 
įvyks rugsėjo 2 d„ ketvirta
dienį, 6:30 v.v. Lemonte, PLC 
didžiojoje salėje. Kviečiame vi
sus. Nuo naujų mokslo metų 
Lemonte veiks: baleto, dailės, 
dainavimo (vaikų vokalinis 
ansamblis), fortepijono, kank
lių ir pramoginių šokių sky
riai, o Čikagoje veiks: baleto, 
dailės, dramos, kanklių, pra
moginių šokių skyriai. Čika
gos skyrių lankantiems vai
kams mokslo metų atidary
mas ruošiamas rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, tuoj po lituanis
tinės mokyklos mokslo metų 
atidarymo iškilmių. Kviečia
me ir laukiame. Moksleivius 
užregistruoti galite atidarymo 
dieną ir vėliau. Šiais mokslo 
metais Meno mokyklėlėje 
dirbs ir daug naujų dėstytojų: 
vyresniesiems klasikinį pieši
nį dėstys dailininkės Eglė 
Brėdikienė ir Irena Šaparnie-
nė, vaikų dramos studijai va
dovaus Audrė Budrytė, vaikų 
vokaliniam ansambliui vado
vaus Birutė Mockienė, skam
binti fortepijonu mokys (indi
vidualios pamokos; dėst. Jur
gita Bach. Kaip ir praėjusiais 
mokslo metais jaunesniuosius 
vaikus dailės dalykų mokys 
Daiva Karužaitė, baleto — 
Angelė Paulaitienė, kanklėmis 
skambinti mokys Daiva Kim
ty te, o pramoginius šokius 
šokti — Ligija Tautkuvienė. 
Smulkesnė informacija tel. 
(630) 690-4051. 

Pasaul io l ietuvių centro 
vasaros sezono paskutinioji 
gegužinė vyks rugsėjo 5 d. 12 
vai. centro sodelyje. Atvyku
siųjų lauks nuotaikinga muzi
ka ir daina. Svečius linksmins 
„Tėviškės kapela", vadovauja
ma Stasės Jagminienės. Ska
nus, sotus Aldonos Šoliūnie-
nės maistas, didžiosios loteri
jos bilietų traukimas, graži 
aplinka, malonūs draugai ir 
bičiuliai. Kviečia PLC rengi
nių komitetas. 

JAV LB East Chicago 
apyl inkės valdyba rengia 
tradicinę gegužinę ir visuotinį 
narių susirinkimą rugpjūčio 
29 d. 1 val.p.p. Vilučių sody
boje (1143 Southvievv Drive, 
Schererville, Indiana). Malo
niai kviečiame apylinkės lietu
vius šioje gegužinėje dalyvau
ti. 

SKELBIMAI 
• Amerikos L ie tuv ių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v .r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(sk.) 

• Vytauto Didžiojo saul ių 
rinktinė š. m. rugpjūčio 29 
d., sekmadienį, 12 vai. rengia 
vasaros gegužinę šaulių rink
tinės namuose. Maistas, kaip 
įprasta, atgaiva, laimės šulinys 
ir kiti įvairumai. Gros Kosto 
Ramanausko orkestras. Visi 
kviečiami ir laukiami. *SM 

• Siuntiniai į Lietuvą oro 
pastų per 7 d i e n a s i šs iun
čiami ketvirtadieniais . Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min Baltia Exspress 
įstaigoje, te l . 800-772-7624, 
šiaurės Čikagoje, Elkgrove 
VUlage, tel. 800-262-3797 9^2 

ARAS ROOFING 

A . .< - K: 
šias laimt 

tuviu bendruomenes gegužine, 
ute, B.in;ute K r . m e n e . Ve*ta . 
1 ^k"t< M> Romu.i.>:.(?- Knš'in.i 

.• gausų laimes Aulinei) tvarkė 
' . ivutausknit /- ir mušu uoliau-
N'.ioii B a n i u t e s Kron ienes 

• Akcijų, bonų bei k i tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis , tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. IS JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. (•k.) 

TAUTIŠKUMAS - TAI VALSTYBĖS PAMATAS 
vavo Mokslo ir kūrybos simpo
ziume. Ši kartą mokslininko 
atvykimo tikslas - parengti 
knygą apie 1941 m. Birtelio 
sukilimą ir Laikinąją vyriau
sybe. Knygą planuoja išleisti 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras. Istorikas taip pat 
dėkingas K Ambrazaičiui, P. 
Kisieliui, J. Račkauskui bei ki
tiems išeivijos veikėjams, su
dariusiems jam galimybe savo 
paskaitą apie 1941 m. suki
limą skaityti Dainavos sto
vykloje. A. Liekis šią stovyklą 
pavadino Lietuvos lopinėliu, 
kuriame dar labai gyva lietu
viška dvasia. 

Apie 1941-ųjų sukil imą 

A. Liekis teigia, kad atvykęs 
į Čikagą, apie 1941 m. suki
limą jis aptiko daug naujų 
faktų ir tiesiog „paskendo" 
protokoluose, laiškuose, susi
rašinėjimuose. Istorikas 
džiaugiasi, galėjęs pasinaudoti 
tais milžiniškais išeivijos ar
chyvais, buvusių sukilimo da
lyvių, vyriausybės narių 
medžiaga, mokslininkų, ty
rinėtojų, šviesuolių knygomis 
o taip pat susitikti su dar gy
vais įvykių liudininkais ir jų 
artimaisiais. 

Vartydamas dokumentus, A. 
Liekis galutinai įsitikino, jog 
1941 m. birželio įvykis buvo 
tikrasis Lietuvių tautos sukili
mas. Jei sovietai šį įvykį 
norėjo nutylėti tam, kad 
„įrodytų", jog 1940 m. 
„lietuvių liaudis pati atkūrė 
tarybų valdžią", tai vokiečiai 
norėjo sakyti, kad jie buvo tie, 
kurie išvadavo Lietuvą nuo so
vietų, kuomet Lietuva Buvo 
„SSRS teritorija". O iš tikrųjų 
vokiečių kariuomenė užėmė 
jau nepriklausomybę paskel
busią Lietuvą. 

A. Liekis teigia, kad Birželio 
sukilimas buvo ilgo, pogrindi
nio lietuvių tautos pasirengi
mo išdava; sukilimui buvo 
rengtasi ilgiau ir kruopščiau 
negu, sakysime, buvo rengtasi 
įkurti Sąjūdį, atkurti neprik-

Istorikas Algimantas Liekis rug
pjūčio 29 d. Jaunimo centro kavinė
je skaitys paskaitą apie Molotovo-
Ribbentropo sutartį. 

Čikagoje - antrą kartą 

Pats naujausias Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
svečias - istorikas Algimantas 
Liekis. Jis - mokslo ir techni
kos istorijos daktaras, Lietu
vos mokslų akademijos ir Vil
niaus universiteto darbuoto
jas, tęstinių mokslo leidinių 
„Lietuvos mokslas" ir .Lietu
vių tauta" vyriausiasis redak
torius, sudarytojas ir leidėjas. 
A. Liekis - 17 knygų ir dau
giau kaip 600 straipsnių auto
rius. Viena jo knygų grupė 
parašyta apie Lietuvos mokslo 
raidą ir Lietuvos mokslinin
kus, kitoj i grupė — tai knygos 
apie lietuvių tautos kovas dėl 
savo laisvės ir nepriklauso
mybės, knyga apie Lietuvos 
Šaulių sąjungą, jos įkūrėją V. 
Putvį-Putvinskį, dviejų tomų 
leidinys apie Lietuvos val
stybės sienas, kitas dviejų 
tomų pasakojimas „LKP ago
nijos kronika", knygos apie 
Vasario 16-osios Akto signa
tarus, apie Lietuvos Respubli
kos prezidentus ir apie Lietu
vos karo aviaciją 1919-1940 
m. 

Algimanto Liekio apsilanky
mas Čikagoje - antrasis. Prieš 
ketverius metus istorikas 
buvo atvažiavęs rinkti 
medžiagą apie VLIKą ir daly-

lausomybę 1990 metais. 
Birželio sukilimas buvo 
pradėtas, jau turint aiškią 
programą, kaip nepriklau
somą Lietuvą stiprinti sukili
mui laimėjus. Laikinoji vy
riausybė buvo ne kokios nors 
užsienio valstybė statytinė, 
sudaryta ne kokio nors vieno 
veikėjo, bet po ilgų pasita
rimų, atsižvelgus į beveik visų 
partijų, veikusių nepriklauso
moje Lietuvoje, pasiūlymus. 
Sukilimas ir vyriausybė turėjo 
visiems savo piliečiams laisvę, 
gerovę ir taiką. A. Liekio nuo
mone, šiuo metu ypač svarbu 
išaiškinti, kokią reikšmę mū
sų tautai ir valstybei turėjo 
Birželio sukilimas ir Laikinoji 
vyriausybė, kad mūsų nedrau
gai daugiau negalėtų tuo įvy
kiu spekuliuoti. 

Istorikas mano, kad 1941 m. 
Birželio sukilimas - viena 
svarbiausiųjų ir labiausiai mi
nėtinų mūsų tautos ir valsty
bės datų. Šią datą ketinama 
įteisinti, ir Lietuvos Seimo 
sprendimu. 

Istorikui A. Liekiui Birželio 
sukilimo tema - ne atsitikti
nė. Jam ir anksčiau buvo svar
bios ir artimos tautiškumo, 
lietuviškumo, nepriklausomy
bės, šauliškumo ir panašios 
problemos. A. Liekis sako, kad 
pažvelgus į praeitį, tampa 
ypač akivaizdu, koks reikš
mingas vaidmuo tenka tautiš
kumo išlaikymui. Istorikas 
pabrėžia, jog neveltui teigia
ma, kad tautiškumas yra 
svarbiau net už valstybišku
mą; valstybė sukuriama ir su
naikinama, o tauta išlieka, jei 
ji nepraranda savo tautinės 
savimonės. Susidarius sąly
goms, savo nepriklausomą val
stybę galima vėl atkurti. Bet 
jei tauta praranda savo tauti
nę savimonę, tai jos niekas, 
kaip ir mirusio žmogaus, ne
beprikels. Taigi tautiškumas -
tikrasis valstybės pamatas. 

Apie i še iv i ja 

Nors dabar A. Liekis gilinasi 
į 1941 m. sukilimo detales, 
tačiau jis mąsto ir apie kny

gų, liečiančių išehdjos gyveni
mą, išleidimą. A. Liekis/ tikisi 
parašyti keletą knygų apie 
lietuvių išeivijos vaidmenį 
Lietuvos išsivadavimo kovoje, 
apie VUKo reikšme," . 

Daug kas pasikeitė Lietuvai 
tapus nepriklausomai. A Lie
kio nuomone, dabar iaeivįja 
turėtų prisidėti prie Lietuvos 
stiprinimo, turėtų formuoti 
Lietuvos įvaizdi ir boti lyg 
Lietuvos atstovybe užsienyje. 
Taip pat turėtų vykti tarpusa
vio bendravimas, bendromis 
jėgomis galima būtų spręsti 
mokslo klausimus, išeivis tu
rėtų balsuoti rinkimuose ir 
taip įsitraukti į Lietuvos val
stybės valdymą. Galėtų' taip 
pat aktyviau dalyvauti ku
riant bendras įmones. Vienas 
iš svarbiausiųjų dalykų - į sa
vo gretas patraukti jaunimą. 

Dėl Grūto parko 

Istorikui A Liekiui malonu 
matyti, kad išeivija seka Lie
tuvos naujienas, džiaugiasi jos 
pasiekimais, jaudinasi dėl ne
sėkmių. Ypač ryškiai tai atsis
kleidė diskutuojant apie Grū
to parką, kuriame galvojama 
įkurti buvusių sovietinių lyde
rių skuptūrų muziejų. A. Lie
kio, kaip istoriko nuomone, l is 
muziejus galėtų atlikti ir tei
giamą, ir neigiamą vaidmenį. 
Viskas priklausytą nuo to, 
kaip botų pateikta ekspozici
ja. Jei, sakykime, ekspozirija 
būtų pavadinta „Juoduoju 
Lietuvos keliu* ir lankytojams 
botų išaiškinta, kad Sovietų 
Sąjunga buvo smurtinė vals
tybė, o jos veikėjai - tikri nu
sikaltėliai, tuomet, A Liekio 
manymu, skulptūrų parkas 
atliktų taigiamą, pažintinį 
vaidmenį. Per daug šio parko, 
istoriko nuomone, nereikėtų 
bijoti. 

Istorikas A Liekis rengiasi 
susitikti ir su Čikagos lietu
viais. Rugpjūčio 29 d1., po 10 
vai. šv. Mišių jėzuitų koplyčio
je Jaunimo centro kavinėje jis 
skaitys paskaitą apie Moloto-
vo-Ribbentropo sutartį. Atvy
kite! E. Andrulyt* 

JUBILIEJINĖS SESELIŲ IŠKILMĖS 

Šv. Kazimiero seselės Šv. 
Kazimiero seselių motiniška
me name (2601 W. Marąuette 
Road, Chicago) rugpjūčio 15 d. 
šventė jubiliejines iškilmes. 
Trys seselės minėjo 50 metų 
savo vienuolinių įžadų sukak
tį, ir kita seselė — 75 metų su
kaktį. 

Šventė prasidėjo 10:30 vai. 
ryto iškilmingomis šv. Mišio-
mis bei specialiomis apeigomis 
seselių koplyčioje. Iškilmingas 
šv. Mišias laikė vyskupas Po
vilas C. Marcinkus, JCD. Su 
juo kartu šv. Mišias konceleb-
ravo — vyskupas Edwin M. 
Conway, DD, prel. Juozas Zu-
bė, kun. Jonas Kuzinskas, 
kun. Vito Mikolaitis, kun. Pet
ras Paurazas, kun. Donald Pe
traitis, MIC, kun. Antanas Pu-
chinskis, kun. Edvardas To-
masiewicz, CM, ir kun. Anta
nas Zakarauskas. Pamokslą 
sakė vyskupas Edwin M. Con-
way, DD. 

Per šv. Mišias giedojo Šv. 
Kazimiero seselių choras, va
dovaujamas seseles Theresa 
Papsis. SSC, vargonininkės. 
Sesele M. Clement Mazgelis, 
SSC, giedojo J\\e Maria". Jim 
Hahn. grodamas tnūba, atliko 
kitą programos dali Seseles 
Mary Balkus, Teresita, Wan-
da Mane ir Agnese dalyvavo 
šv. Mišių apeigose. 

Šios iškilmės buvo ypač 
brangios seselėms jubiliatėms. 
Toje eucharistinėje aukoje — 
šv. Mišiose — dėkingumo mal
da kilo į Dangiškąjį Tėvą, o 
seselės dėkojo už tas gausias 
malones, kurias jis joms su
teikė per penkiasdešimt ir 
septyniasdešimt gyvenimo vie
nuolyne metu. 

Seselės jubiliatės tvirtai iš
tesėjo pažadą pasiaukojamai 
mylėti ir tarnauti Dievui. Per 
šv. Mišias su didesniu pa
siryžimu jos pakartojo įžadus 
ir atnaujino savo Dieviška
jam Sužieduotiniui ištikimą 
geros valios meilę. 

Deimantinį jubiliejų minėjo 
seselė M. Evangelistą Zaura, 
kilusi iš Šv. Antano parapijos 
(Cicero, IL). Auksinį jubiliejų 
minėjo trys seserys: Seselė 
Therese Bernadette Žebraus
kas, seselė M. Constance Bal
kus (abi kilusios iš Visų Šven
tųjų parapijos, Roseland, IL) 
ir seselė Grace Carol Wastak 
(kilusi iš Šv. Antano parapijos 
Cicero, IL). 

Iškilmėse dalyvavo labai 
daug svečių. Po šv. Mišių visi 
svečiai buvo pakviesti papie
tauti kartu su seselėmis moti-

Sesele M. Immacula, šv. Kazimiero 
sesele M Evangelistą, kuri savo 75 
švente rugpjūčio 15 d. sv. Kazimiero 
je 
niško namo salėje. 

Sveikiname mūsų mylimas 
ir brangias jubiliates, jungia
mės su jomis ir drauge dė
kojame Dievui už Jo palaimą 

seselių generale vyresnioji, sveikino 
metų vienuoliško gyvenimo sukaktą 
seselių motiniškame name, Čikago-

ir gausias malones. Taip pat 
meldžiame Viešpatį joms su
teikti ištvermės ir tvirtybės 
tol, kol Dievas nepasikvietė jų 
į savo karalystę. 8 JLM. 
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šv Kazimiero seseles Theresa Bernadette, Grace Carol ir Constance Balkus rugpjūčio 15 d. švente savo auk
sinį jubiliejų - 50 metų vienuoliško gyvenimo sukakti šv. Kazimiero seselių motiniškame name, Čikagoje. Svei
kiname seseles' 
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