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Dėl sprogimo vėluos 
vandenvalos įmonės 

atidarymas 
Kaunas, rugpjūčio 5 d. 

(Elta) — Trečiadieni Kaune 
esančios miesto vandenvalos 
įmonės teritorijoje nugriau
dėjo sprogimas, kurio metu 
nukentėjo dešimt buitinėse 
patalpose buvusių įmonės dar-

Vandenvalos įmonėje ketvir
tadienį nuo pat ryto darbavosi 
Uždarosios akcinės bendrovės 
„Kauno vandenys" specialistų 
komisija, vadovaujama techni
kos direktoriaus Vlado Daugė
los. J i vertina technine avari-

buotojų. Šeši apdegę vyrai ir jos puse ir sprendžia, kaip 
viena mote is pristatyti į Kau- pereiti prie normalaus darbo, 
no medicinos universtiteto kli
nikas. Tarp nukentėjusiųjų — 
du vokiečių inžinieriai, kon
sultavę kauniečius. Nė vieno 
iš sužeistųjų gyvybei pavojus 
negresia. 

Nusikaltimų ekonomikai, 
valstybės tarnybai ir valdymo 
tvarkai tyrimo skyriaus vy
riausiasis prokuroras Juozas 
Bagdonavičius patvirtino pir
minę nelaimės prielaidą — 
didelės koncentracijos metano 
dujos sprogo nuo plykste
lėjusios liepsnos. IŠ kur ta 
liepsna — dar aiškinsis spe
cialistai. Sprogimą galėjo su
kelti ir elektros įrenginiai, ir 
žiebtuvėlis, ir uždegta ciga
retė. Nuorūkų įvykio vietoje 
tikrai buvo, sakė ją apžiūrėjęs 
prokuroras. 

Tiriant bylą, bus skiriami 
darbo saugos, medicinos, o gal 
ir cheminiai tyrimai, nes ne
laimę nulėmė daugelio aplin
kybių sutapimas. Prokuroro 
teigimu, „Kauno dujų" specia
listai šią avariją lygina su 
sprogimais šafchtose, kur taip 
pat gali susikaupti pavojinga, 
tačiau nelabai jaučiama, dujų 

paleidžiant mechaninio van
dens valymo įrenginius, kurie 
pagal ankstesnius planus di
delės Kauno dalies nuteka
muosius vandenis turėjo pra
dėti valyti jau šį ketvirtadienį. 

Remiantis paskutiniais 
BNS pranešimais, prokuratū
ra mano, jog žmones sužeidu
si sprogimą Kauno vandenva
los įmonėje trečiadienį grei
čiausiai sukėlė rūkymas ne
leistinoje vietoje. 

Manoma, kad nuo pridega
mos cigaretės sprogo dujos, 
kurios į patalpą įsiveržė atida
rius vandenvalos įmonės 
vamzdynus. Vamzdžiuose du
jos greičiausiai susikaupė, juo
se pūvant statybos atliekoms. 

Valstybines darbo inspekci
jos Kauno skyriaus viršinin
kas Arūnas Ostrauskas sakė, 
kad pirminiais tyrimo duome
nimis, jau nustatytas vienas 
pažeidimas — patalpoje nebu
vo dujų analizatoriaus. Pasak 
jo, neabejotinas pažeidimas 
yra ir rūkymas darbo vietoje. 
Už darbo taisyklių pažeidimas 
numatyta bauda darbdaviams 
arba darbų vykdytojams iki 
10,000 litų. 

Lietuva — viena geriausiai 
pasirengusių Y2K problemai 

Nuotr.: (IS kairės) Lietuvos ūkio ministras Eugenyua Maldeikis, aplinkos ministras Danius Lygis ir Akcinės 
bendrovės „Mažeikių nafta" Būtingės filialo direktorius Petras Rauko po oficialaus Būtingės naftos terminalo 

(Elta) dokumetų pasirašymo. 

Būtingės naftos terminalas — 
oficialiai pripažinta įmonė 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. pastatyti ternunalą „pakan-

koncentracija. 
Buvęs premjeras: Vyriausybės 

laukia sunkus išbandymas 
Vilnius, rugpjūčio 5 d. riausybei ir, ypač, finansų mi 

(Elta) — Buvęs ministras pir
mininkas, konsultacinės fir
mos vadovas Aleksandras 
Abišala įsitikinęs, kad vy-

„Lietuvos aido" 
akcininkui 

valdžia neleido 
viešai badauti 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. 
(BNS) — Vilniaus savivaldybė 
neleido surengti viešos bado 
demonstracijos bankrutuojan
čio dienraščio „Lietuvos ai
das" akcininkui, nes tai prieš
tarautų įstatymams. 

Verslininkas Algirdas Pilve
lis, turintis 39 proc. dešinės 
pakraipos laikraščio akcijų, 
prašė savivaldybės leidimo ir 
apsaugos „politinei bado akci
jai" prie konservatorių parti
jos būstinės miesto centre nuo 
rugpjūčio 23 iki rugsėjo 23 
dienos. A. Pilvelis tokiu būdu 
manė paskatinsiąs valdančią
ją partiją, kuri taip pat turi 
„Lietuvos aido" akcijų, padėti 
spręsti finansines dienraščio 
problemas. 

Tačiau Vilniaus savivaldybė 
pareiškė, kad pagal Susirinki
mų įstatymą „bado akcija, 
kaip protesto forma, nepriim
tina". Be to, pagal įstatymą ir 
Vilniaus miesto valdybos 
sprendimą, protesto renginius 
sostinėje galima rengti tik nuo 
8 v. r. iki 11 vai. vak. ir be lai
kinų statinių. 

Ketvirtadieni išsiųstame 
savivaldybės Tvarkos palaiky
mo ir priežiūros skyriaus raš
te A. Pilvelis perspėjamas, 
kad gali būti patrauktas ad
ministracinėn atsakomybėn, 
jei pradės badauti, neįvykdęs 
minėtų reikalavimų bei nega
vęs Vilniaus miesto savivaldy
bės pritarimo. 

nistrui, šiuo metu nereikėjo 
išeiti atostogų, jie turėjo imtis 
ypač kruopščiai planuoti — ką 
valstybė gali finansuoti, o kur 
reikės papildomų išlaidų, to
kių kaip sausros padariniams 
likviduoti. 

A. Abišala spėja, kad šalies 
vyriausybės laukia sunkus 
pasirinkimas. „Vyriausybei 
teks spręsti, ar toliau lopyti 
skyles sprendžiant, kiek ga
lime išleisti, ar, nors ir sun
kiai, bet dar labiau susispaus
ti, pagerinti verslo sąlygas ir 
tikėtis ekonomikos augimo 
ateityje", Lietuvos radijo lai
doje kalbėjo jis. 

Jis pripažino, kad palengvi
nant daugelio žmonių gyve
nimą, galima tikėtis palankes
nio rinkėjų požiūrio, tačiau 
rizikuojant rinkimais, bus ga
lima kur kas daugiau išlošti 
ateityje. 

Prieš porą savaičių, pasak 
jo, verslo suvaržymai buvo ap
tariami keliose institucijose, 
tačiau kol kas nepaaiškėjo, ar 
tai tik eilinis politinis spek
taklis, ar nuoširdus noras 
įsiklausyti į pastabas bei nuo
monę tų žmonių, kurie su 
verslo suvaržymais susiduria 
kasdieniniame gyvenime. 

A. Abišala pažymėjo, kad 
Lietuva mažiau nei kitos Bal
tijos valstybės linkusi prisi
pažinti pati sau, jog niekaip 
negalės įvykdyti šių metų 
biudžeto ir nesiryžta imtis 
griežtų antikrizinių priemo
nių. 

„Trys Baltijos valstybes be
veik vienodai nukentėjo nuo 
Rusijos ir pasaulio ekono
minės bei finansinės krizės, 
tačiau šiuo atveju mes esame 
paskutiniai", teigė A. Abišala, 
turėdamas galvoje, jog Latvija 
ir Estija jau pataisė savo 

(BNS) — Ūkio ir aplinkos 
ministrai Eugenijus Maldeikis 
ir Danius Lygis ketvirtadienį 
pasirašė pastatyto Būtingės 
naftos eksporto ir importo ter
minalo priėmimo naudoti ak
tą. Terminalas pradėtas staty
ti 1995 metais, o praktiškai 
išbandytas liepos pabaigoje. 

Per iškilmes Ūkio ministeri
joje pabrėžta, kad Būtingės 
terminalas atitinka visus ap
linkosaugos reikalavimus, nes 
jame įdiegtos pažangiausios 
technologuos, garantuojančios 
objekto ekologinį saugumą. 

Ūkio ministras E. Maldeikis 
pabrėžė, kad Lietuva sugebėjo 

Baltarusija Lietuvoje 
ieško maisto 

produktų 
Vilnius, rugpjūčio 5 d. 

(BNS) — Lietuvos žemės ūkio 
ministras Edvardas Makelis ir 
Baltarusijos delegacija, vado
vaujama prekybos ministro 
Piotr Kozlov, trečiadienį ap
svarstė dvišalio bendradarbia
vimo reikalus bei kaip plėtoti 
prekybos ryšius. 

Baltarusija domėjosi gali
mybėmis dideliais kiekiais 
pirkti Lietuvos žemės ūkio 
produkciją, ypač mėsą ir 
sviestą. Baltarusius taip pat 
domino ir maistinių grūdų, 
mėsos bei pieno konservų, 
kitų maisto produktų pasiūla. 

„Atvykome, turėdami kon
krečių tikslų", sakė P. Kozlov. 
Prezidento Aleksandr Luka
šenka įsakais valdomoje val
stybėje beveik visiškai nėra 
laisvosios rinkos ženklų, ir 
Baltarusijoje dažnai trūksta 
paprasčiausių maisto pro
duktų. 

Kaimynai prekybos sąlygas 
apsvarstys su Lietuvos žemės 
ūkio ir maisto produktų rin
kos reguliavimo agentūra, 
kuri Baltarusijai jau yra par
davusi 150,000 tonų 1998 
metų derliaus maistinių grū
dų. Svečiai taip pat aplankys 
Lietuvos žemės ūkio produkci
jos perdirbimo įmones. 

biudžetus. 
Šiandieninį politinį gyve

nimą A. Abišala apibūdino iro
nišku posakiu: jeigu jums 
atrodo, kad darbas skubus — 
atsigulkite pamiegoti, o jeigu 
atsibudus jis vis dar nebus 
padarytas, vadinasi, jis nebu
vo skubus". 

karnai sunkiomis ekonomi
nėmis pereinanojo laikotarpio 
sąlygomis" pranešė ministeri
jos atstovas spaudai. Pasak 
pranešimo, „terminalo staty
bos baigtimi Lietuva žymiai 
sustiprino savo pozicijas pa
saulinėje naftos produktų pre
kyboje". Per Būtingės naftos 
terminalą Baltijos jūros pak
rantėje Lietm* gali ekspor
tuoti ir importuoti naftą bei 

jos produktus. 
Prieš porą savaičių termina

las buvo išbandytas, pripil
džius pirmąjį tanklaivį. Pir
mąją naftos siuntą pateikė 
Rusijos bendrovė .Jukos", o ją 
nupirko britų „British Petro
leum". 

Visu pajėgumu terminalas 
pradės veikti rudenį. Per 
Būtingę tikimasi eksportuoti 
iki 8 mln. tonų Rusijos naftos 
per metus. 

Būtingės terminalo pagrin
dinis konkurentas yra l.»tv\-
jos Ventspilio uostas. 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. 
(Elta) — Sprendžiant 
2000-ųjų kompiuterių pro
blemą <Y2K) Lietuva pri

pažįstama viena iš pirmau
jančiųjų informacijos vadybos 
srityje. 

Ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų viceministras Renal
das Gudauskas sake, kad pa
gal šį vertinimą Lietuva pa
tenka į pirmą kategoriją kartu 
su JAV, Kanada, Australija ir 
kitomis valstybėmis. 

Pasak jo, užsienio valstybių 
specialistai gerai vertina ir ga
limos kompiuterių problemos 
sprendimo būdus, ir su Y2K 
dirbančių žmonių kompeten
ciją. 

Šių metų pavasarį patvirtin
tame Lietuvos valstybiniame 
Y2K plane buvo nurodytos pir
minės Lietuvos sritys — ener-' 
getika. telekomunikacijos, 
transportas, finansai, sveika
tos apsauga ir valstybės val
dymas. Kaip dar viena sritis, 

kuriai labai reikalingi pa
ruošti Y2K bandymai ir meto
dika, išskiriamas smulkusis ir 
vidutinis versiąs. 

Manoma, kad dar iki 2000-
ųjų gali pasireikšti tam tikri 
Y2K problemos bruožai, ta
čiau tai kol kas nepasitvirtino, 
sake R. Gudauskas. Pavyz
džiui. Lietuvoje nieko nepajus
ta liepos 1 dieną, kuri laikoma 
viena iš „probleminių"' datų. 

Y2K problemos sprendimą 
Lietuvoje iki šiol finansavo 
Pasaulio bankas, kuris koor
dinaciniams darbams skyrė 
100,000 dolerių. Iš viso Y2K 
problemai spręsti prireiks 4-5 
mln. litų. 

Geriausiai 2000-ųjų kompiu
terinės problemos sprendimui 
yra pasirengta finansų bei 
komunikacijos srityse, silp
niausiai — smulkaus ir viduti
nio verslo sektorius. Manoma, 
kad pačiu blogiausiu atveju 
gali sustoti Ignalinos atomine 
elektrinė, kurios paleidimas 
Lietuvai kainuotų apie mili
joną dolerių. 

Kaliniai morališkai nepasiruošę 
gyventi be sargybinių 

Austrija nori Ignalinos 
elektrinės uždarymo 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. 
(BNS). Austrija pageidauja, 
kad Ignalinos atominė elek
trinė (IAE) būtų uždaryta, po 
susitikimo su ūkio ministru 
Eugenijumi Maldeikiu ketvir
tadienį sakė Austrijos amba
sadorius Florian Haug. 

„Tokio tipo elektrinių eks
ploatavimas yra pavojingas", 
savo valstybes nuostatą aiš
kino Austrijos ambasadorius, 
ūkio ministrui įteikęs doku
mentą, kuriame išsakoma 
Austrijos nuostata dėl bran
duolinės energetikos Europos 

* „ | bažnyčią su tokiais 
drabužiais negalima. Turi 
būti pagarba Dievui, nes čia jo 
namai", Kauno įgulos bažny
čios zakristijonas nepraleidžia 
visų, kurie dėvi trumpas kel
nes. Ant durų pakabintas žen
klas, draudžiantis įeiti vidun 
žmonėms, mūvintiems kelnes 
iki kelių, vilkintiems pilvo ne
dengiančias palaidines. Nese
niai iš Italijos grįžusio Įgulos 
bažnyčios rektoriaus, karo ka
peliono Virgilijaus Dudonio 
teigimu, toks draudimas duo
tas atsižvelgiant ne į Vakarų 
kultūras, o mūsų pačių tradi
cijas: „Tėvai eidavo į bažnyčią 
gražiai apsirengę, batus neš
davosi rankose. Dabar bažny
čia savotiškai nupiginama, 
rengiantis bet kaip. Maldos 
namai sulyginami su muzieju
mi ar paplūdimiu". Jo teigi
mu, žmogus, gatvėje vaikščio
jantis kaip turistas, spragsė
damas pirštais ar švilpauda
mas, negali užeiti į bažnyčią. 
Jis nėra pa-iruošęs. „Jeigu 
toks žmogus nepasikeičia vi
dumi, nepasikeičia ir išorė. 
Prie durų stovintis zakristijo
nas paprastai pasako, kad ne
gali jo įleisti, nes išorė liudija, 
jog jis nepasiruošęs susitikti 
su Dievu", sako bažnyčios va
dovas. lElU! 

Sąjungoje. 
Lietuva dar nėra nutarusi , 

ar pirma projektinio naudoji
mo laiko uždarys du Ignalinos 
AE reaktorius. 

Pasak susitikime dalyvavu
sio ūkio viceministro Viktoro 
Valentukevičiaus, Austrija 
labiausiai susirūpinusi Bohu-
nicės atomine elektrine Slo
vakijoje, kuri yra arčiausiai 
Austrijos. V. Valentukevičius 
sakė, jog Austrijos pageidavi
mas uždaryti IAE yra pa
grįstas ne techniniu tyrimu, o 
politikų samprotavimais. 

Lietuvos nuostata, anot V. 
Valentukevičiaus, remsis tik
rąją technine, o ne politine 
padėtimi, kurios dažnai nega
lima paaiškinti. 

„Šis pokalbis dar kartą pa
rodė, kad nebandoma ieškoti, 
kuo skiriasi Bohunicės ir Ig
nalinos elektrinės, nors Ignali
nos elektrinės amžius yra 13 
metų, kai tuo metu jie savo 
pašonėje eksploatuoja 30-40 
metų elektrines", sakė V. Va
lentukevičius. 

* Vėlų trečiadienio va
karą Krašto apsaugos mini
sterijos (KAM) išminuotojai 
Vingio parke susprogdino ne
toli Japonijos ambasados ras
tą seną nesprogusią minos
vaidžio miną. KAM „Geležinio 
vilko" būrio vadas leitenantas 
Andrius Cetirka sakė, kad mi
nos jos radimo vietoje susprog
dinti nebuvo galima, nes ji 
galėjo apgadinti ambasados 
pastatą. Kai išminuotojai vežė 
sprogmenį, saugumo sumeti
mais Japonijos diplomatai bu
vo evakuoti iš ambasados pa
stato. Vežant tokius sprogme
nis, asmenys turi būti evakuo
ti 500 metrų atstumu. Nuo II 
pasaulio karo laikų likusi 
mina buvo rasta, statybinin
kams kasant duobę prie am
basados teritorijos. 'B>-'s> 

V i l n i u s , rugpjūčio 3 d. 
(BNS) — Lietuvos pataisos 
reikalų departamentas ne
siunčia į vienintelę koloniją-
gyvenvietę griežtesnio režimo 
\?taigr>=e -kalinamų gerai be
sielgiančių nuteistųjų, nes 
tokia prakt ika nepasiteisino. 

Neteistasis Seimo narys Au
drius Butkevičius neseniai ap
skundė Seimo kontrolierei, jo 
vert inimu, „akivaizdų įstaty
mų nevykdymo faktą", igno
ruojant bausmių švelninimo 
nuostatas. 

Rašte Seimo kontrolierei 
Leonardai Kuodienei A. But
kevičius prašo oficialiai įver
tinti tai, jog neįsteigtos koioni-
jos-gyvenvietės, kurios numa
tytos Lietuvos Pataisos darbų 
kodekse, kaip būdas baus
mėms sušvelninti. Pataisos 
darbų kodekse 67 straipsnis 
nurodo, jog nuteistiesiems pa
gal kai kuriuos straipsnius, jei 
jie aiškiai ima taisytis, gali 
būti taikomas bausmės su
švelninimas, perkeliant tokius 
nuteistuosius į kolonijas-gy-
venvietes. 

Tačiau, pasak A. Butke
vičiaus, įstatymo norma ne
vykdoma praktiškai, o įsta
tymiškai neapibrėžti kriterijai 
minėtajai sušvelnintai baus-

* „Respublika" sužinojo, 
kad ūkio ministras Eugeni
jus Maldeikis, bendraudamas 
su užsienio žurnalistais, prasi
tarė, jog dalis „Mažeikių naf
tos" susivienijimo akcijų bus 
parduota Rusijos naftos vers
lovei „LUKoiF o ne vien JAV 
firmai „Vv'illiams Internatio
nal", kaip iki šiol planuota. J 
bendrą susitikimą trečiadienį 
Ūkio ministerijoje buvo pak
viesti ir į Lietuvos naftos ūkį 
norinčios investuoti „Vv'il
liams" atstovai, ir „Northern 
Europe LUKoil Invest Hol
ding" atstovybes Lietuvoje ge
neralinis direktorius Ivan Pa-
leičik. Į susitikimą, nutraukei 
atostogas, atvyko ir premjeras 
Rolandas Paksas. „Kad dau
giau nebūtų vilkinamos bend
ros derybos, sutarėme iki ryto
jaus vakaro paruošti sutari
mų ir nesutarimų' protokolą 
Bus sudarytas kalendorinis 
grafikas nesutarimams iš
spręsti", sake R Paksas. KU.V 

mei taikyti, „paliekant ab
strakčias sąvokas valdininkų 
interpretacijai". 

Laikinasis pataisos reikalų 
departamento direktorius Vik
toras Buika sake, kad oneš 
kelerius metus buvo bandyta 
pasinaudoti šia nuostata ir 
pradėjusius taisytis kai ku
riuos nuteistuosius buvo ban
dyta siųsti į kolonoją-gyven-
vietę Kybartuose. Tačiau tai 
nepasiteisino, nes pasitaiky
davo nemažai pabėgimų. Be 
to. atvykusiais iš kitų 
įkalinimo vietų buvo nepaten
kinti Kybartu kolonijos gyven
tojai. „Buvo atvejų, kai nuteis
tieji net atsisakydavo vykti 
koloniją-gyvenvietę. motyvuo
dami, kad bausmę atliks teis
mo skirto režimo kolonijoje", 
sakė V. Buiko. 

Pataisos reikalų departa
mento pareigūno nuomone, 
geresnis yra paleidimas \ lais
ve pirma laiko, nei perkėlimas 
į „švelnesnio" režimo koloniją. 
Gerai besielgiantys kaliniai, 
kolonijos vadovybei rekomen
davus ir teismui nusprendus, 
gali būti paleisti į laisvę daug 
anksčiau, nei buvo numatyta 
nuosprendyje. 

Kybartų kolonija-gyver.vietė 
yra vienintelė Lietuvoje. J ją 
patenka asmenys, nuteisti už 
nesunkius nusikaltimus, dau
giausia už avarijas. Dabar joje 
bausmę atlieka apie 150 nu
teistųjų. Šioje įkalinimo įstai
goje esantys nuteistieji gali 
išeiti į miestą, net gali Kybar
tuose nuomotis butą ir gyventi 
kartu su savo šeima. Nemažai 
šios kolonijos kalinių dirba, ir 
taip atlygina padarytą žalą 
nukentėjusiems ir išlaiko pa
tys save. 

Lietuvoje yra 14 įkalinimo 
įstaigų, kur bausmę atlieka 
15.000 nuteistųjų. Kalėjimai 
yra smarkiai perpildyti, kali
niai ir suimtieji skundžiasi dėl 
sunkių kalinimo sąlygų. 

KALENDORIUS "~ 
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus atsi

mainymas Bylotas, Daiva. Karoli
na. Lengve. Vaidutis 1252 m Min
daugo krikštas 

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas II. 
Šv Kajetonas; Daumantas. Dona
tas. Drąsutis. .Jogile. Kantautas. 
Klaudija 

H M M M M I 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET


I 

DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 6 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

1999 METŲ ŠALFASS-gos GOLFO 
ŽAIDYNĖS 

1999 m. ŠALFASS-gos ko- giausio smūgio" ir „arčiausiai 
prie vėliavėlės" mušimo varžy-mandines ir individualinės 

golfo pirmenybės š.m. rugsėjo 
4 ir 5 d. vyks The Reserve at 
Thunder Hill aikštyne. 7058 
Grisvvold Rd.. Madison, Ohio. 
Tel. 440-298-3474. Iš 1-90 iš
važiuoti Madison - Rt. 528 
išvažiavime (Exit f 212) ir 
važiuoti Rt. 528 į pietus apie 2 
mylias iki G iswold Rd., tada 
pasukti į rytus. 

Pirmenybes rengia Cleve-
lando Lietuvių golfo klubas, 
pirmininkas Algis Nagevičius. 
Tai yra 36 skylių turnyras. 

Varžybų pradžia - nuo 
ryto abi dienas.Tikslus starto 
laikas bus nustatytas tik 
rugsėjo 3 d. vakare, paaiškė
jus galutiniam žaidėjų skai
čiui. ' 

Komandinės varžybos 
vyks vyrų ir moterų klasėse. 

Individualinės varžybos 
bus pravedamos šiose klasėse: 
vyrų meisterių, vyrų A. B, C ir 
D, vyrų senjorų (55 m. ir vy-

' resnių); moterų A ir B. Jaunių 
( 18 m. ir jaunesnių) ir jau
nučių ( 14 m. ir jaunesnių) 
varžybos bus vykdomos, jei su
sidarys minimalus žaidėjų 
skaičius. Priešingu atveju, 
jiems teks žaisti atitinkamose 
vyrų klasėse. 

Taipogi bus vykdomos „il-

bos. 
Žaidynių starto rfokes-

tis: 30 dol. US kieKvienam 
žaidėjui. Čekis rašomas: Cle-
veland Lithuanian Golf 
Club. 

Išankstinė dalyvių regis
tracija privalo būti atlikta 
iki š.m. rugpjūčio 13 d., kar
tu pasiunčiant ir starto mo
kesti šiuo adresu: Algis Na
gevičius, 10200 Ridgewood 
Dr., # 617-2, Parma, OH 
44130. Tel 440-845-8848; 
Faksas: 440-845-1709. 

Žaidynių tvarkaraštis: 

Penktadienį, rugsėjo 3 d., 
7 v.v. Dalyvių registracija, su
sipažinimo pobūvis — Comfort 
Inn, 1-90 & Rt, 45 (Exit # 223 
Ashtabula). 

Šeštadienį, rugsėjo 4 d., 
iš ryto — žaidynių pradžia. 

Sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
nuo ryto. Žaidynių tęsinys ir 
pabaiga. Sekmadienio vaka
re — žaidynių pokylis ir do
vanų įteikimas — Comfort 
Inn. 

Informacijų kreipkitės į Algį 
Nagevičių. 

Clevelando LGK 

ČIKAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBO 
VEIKLA 

Daugiau negu 50 metų vei
kiantis Čikagos Lietuvių golfo 
klubas ir šiemet vysto plačią 
veiklos programą. Narių sąra
šas ir aktyvių golfinikų skai
čius tolydžio auga. Šiuo metu 
klubas turi 115 narių. Arti 15 
ketvertukų varžosi beveik 
kiekviename turnyre. 

Šių metų valdybą sudaro: 
pirmininkas S. Balta, vice-
pirm. G. Rimkienė, sekreto
rius R. Bartašius, iždininkas 
C. Bašys, turnyrų direktoriai 
— R. Kleiza ir A. Urba. 

Be ŠALFAS s-gos metinio 
tarpmiestinio turnyro, kurį šį
met ruošia Clevelando Golfo 
klubas, Čikagos Lietuvių golfo 
klubas suruošė jau 8 oficialius 
turnyrus ir dvi golfo mėgėjų 
išvykas į kitas valstijas. Mūsų 
veiklos sezonas pradedamas 
balandžio men. viduryje ir bai
giamas klubo metiniu pokyliu 
spalio mėn. Dabar sezonas 
jau daugiau negu įpusėjęs. 
Sėkmingai pravesti jau 5 tur

nyrai ir jų laimėtojai džiau
giasi apdovanojimais. 

Vėliausias turnyras liepos 
18 d. vyko „Deer Creek" golfo 
laukuose netoli University 
Park, IL. Turnyras buvo ko
mandinių varžybų pobūdžio, 
pavadintas „Pro American", 
kurio kiekvienoje komandoje 
buvo ir stipriausi ir silpniausi 
golfininkai. Šio turnyro rezul
tatai: 

I vieta — J. Jonušas, M. 
Mažeika, E. Simokaitis, J. An
tanaitytė. 

II v. — A. Urba, L. Gyles, Z. 
Urba, A. Urbienė. 

III v. — R. Kleiza, J. Zabu-
kas, R. Kankus, A.P. Mockai-
tis. 

Arčiausiai prie vėliavėlės -
vienu smūgiu: vyrų — M. 

Atkočiūnas; moterų — D. Gal-
zin; 

dviem smūgiais: vyrų —J. 
R. Valaitis; moterų — R. Ka-
riene. 

trim smūgiais: vyrų — A. 

Rimantas Dirvonis 

RIMANTO DIRVONIO AMŽIAUS 
SUKAKTĮ MININT 

LIETUVOS 
UGNIAGESIAI 

KREPŠININKAI-
STIPRIAUSI 
PASAULYJE 

Lietuvos ugniagesiai pasau
linėje ugniagesių ir polici
ninkų žaidynėse Švedijoje 
krepšinio varžybose liepos 
mėn. iškovojo pirmąją vietą. 
Apie tai pranešė Priešgaisri
nės apsaugos departamentas. 

Lietuvos ugniagesiams pui
kiai sekėsi ir profesinio sporto 
rungtyje, o policininkai nuga
lėjo biatlono ir fechtavimo 
varžybose. 

Daug laurų nuskynusi Lie
tuvos komanda tapo didele 
staigmena ne vienerius metus 
tokiose varžybose dalyvau
jantiems daugelio šalių specia
liųjų tarnybų sportininkams. 
Pasaulio čempionų vardus žai
dynėse iškovojusiai Lietuvos 
pareigūnų komandai antradie
nį iškilmingoje aplinkoje pa
dėkojo vidaus reikalų mini
stras Česlovas Blažys. 

(BNS) 
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ajsjnaįsjsasaalaaiafraaiaa r̂ fĉ Havimu ui prenranarata oeaiaarisins Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti paiymime, iki kada prenumerata 
fmBoja. 

DEAiXX>prauuBisistayraniiihsiaaaaksto. 
Matams 1/2 metų 

JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje irkitur ( 5 5 $116.00 $65.00 
Tik Isitactlsnlii iaidii: 
JAV $60.00 $46.00 
Kana^'Skitar'(UA) " $66.00 $50.00 
TTlsrtssl t T Miną. 
Oro pastų $500.00 $260.00 
Reguliariu į>a*tu" $100.00 $56.00 
Tik iottsrHanio laida oro"pasta $160.00 $85.00 
Tik isstadianio laida reguliariu paitu $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindoaiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - knn. Viktoras HlmseHs 

• Administracoa dirba katitir". nuo 8:30 iki 4:30, isstartisnisis nedirba. 
• »~«»fc-įj« dirba Įsasasaa, nuo 8:30 iki 4:00, iattadienisii nedirba. 
• »««<«fc»ft» ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gaurus prašymą, ką nors skelbti. 
• Sadakoija straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Shmfiant prašome psailikti kopiją. 

3i 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

FUTBOLININKŲ DĖMESIUI 
Šiuo metu Šiaurės Amerikos 

lietuvių sporto veikloje vienu 
veikliausiųjų žmonių, be abe
jo, yra Rimantas Dirvonis, 
populiariai vadinamas Rimu 
arba Dirva. Beje, kiti jį pa
žinojo kaip Dirvianskį; tačiau 
jau atvykęs Amerikon šią pa
vardę jis sulietuvino. 

Šiandien, rugpjūčio 6 d., 
kaip tik minime jo 70-jį gimta
dienį. Tai neeilinė sukaktis ir 
yra verta dėmesio. Prieš 70 
metų Kaune gimęs Rimas, da
bar gyvenąs Čikagos priemies
tyje, švenčia ir kitą sukaktį — 
jau pusšimtį metų gyvenimo 
šiame krašte. Tai irgi daug ką 
sakantis laikotarpis, prismaig
stytas įvairiausių jo laimė
jimų, darbų, įvairių žygių, na, 
ir galbūt net nusivylimų (o 
kas jų išvengia?). 

Reikia pasakyti, kad Rimas 
mokėjo suderinti sportavimą 
bei sportinę veiklą su mokslu 
(jis 1958 m. Illinois universi
tete įsigijo architektūros baka-

Urba; moterų — D. Ringutė. 
Šį savaitgalį, rugpjūčio 6 ir 

7 d. mūsų „namų" - Silver 
Lake Country Club laukuose, 
netoli Orland Park, IL, vyks 
labai svarbus atrankinis tur
nyras,. Šiose dviejų dienų 
varžybose bus atrinkti golfi
ninkai ir golfininkės atstovau
ti Čikagos lietuvių golfo klu
bui Tarpmiestiniame turnyre. 
Clevelande. 

Po Tarpmiestinio turnyro 
dar du turnyrus turėsime „na
muose". Sezoną baigsime iš
kilmingu metiniu pokyliu š.m. 
spalio 30 d. ruošiamu Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 

Susidomėję Čikagos lietu
vių golfo klubo veikla, ar no
rintieji į jį įsijungti, prašomi 
skambinti tel. 708-349-9460. 

Valdyba 

ikagos Lietuvių golfo klubo dalis narių 
traukos metu 

_>. uu^cs 29 ir ."tu d Benton Harbor. Michigan. vykusio turnyro per 

lauro laipsnį ir dar tebedirba 
tiltų inžinieriumi-projektuo-
toju. . 

Karinę prievolę jis atlikc 
JAV kariuomenėje, o vėliau 
ilgą laiką priklausė kariuo
menės rezervui ir čia įgijo at
sargos pulkininko leitenanto 
laipsnį. Nuo 1938 m., priklau
so Lietuvių skautų sąjungai, 
dabar yra filisteris, apdovano
tas įvairiais šios organizacijos 
garbės ženklais. Aktyviai 
reiškėsi ir tebesireiškia Lietu
vių Bendruomenės darbuose, 
tautinių ,šokių šokėjų grupėse, 
gieda Pal Jurgio Matulaičio 
misijos Lemonte bažnytinia
me chore. 

Čia tik nedidelė dalis Rimo 
veiklos kitose srityse. Aišku, 
jis nemaža laiko pašventė 
savo šeimai: (su žmona užau
gino du vaikus). Jo žmona-
Danutė Marija, irgi nemažai 
darbavosi ir tebesidarbuoja 
lietuvių veikloje. 

Didžiausi Rimo nuopelnai 
yra sporto srityje, Ne be rei
kalo jis pernai buvo vienas iš 
dviejų išeivijos lietuvių sporto 
darbuotojų, gavusių LDK Ge
dimino III laipsnio ordiną (tre
čiasis gavo medalį). 

Krepšinį žaisti pradėjęs gy
vendamas Hanau stovykloje, 
Vokietijoje (jis teigia ir Kaune 
šiek tiek žaidęs), jau 50 metų 
nepalieka kamuolio Čikagoje. 
Nors dabar jis reiškiasi ne 
kaip žaidėjas, bet treneris. Jis 
jau 1949 buvo „Grandies" 
sporto klubo komandos nariu. 
Vėliau atstovavo „Perkūno" 
komandai, o daugiausia laiko 
išbuvo „Lituanicos" eilėse (bu
vo vienu iš šio klubo steigė
jų). Dabar sunku būtų įsi
vaizduoti šio klubo veiklą be 
Rimo. Jis treniravo ir treni
ruoja įvairaus amžiaus žai
dėjų komandas, kurios yra lai
mėjusios ir tebelaimi daugiau
siai pirmųjų vietų iš visų Š. 
Amerikos lietuvių sporto klu
bų. 

{domu. kad Rimas sugebėjo 
išsiauginti ir gerų padėjėjų, 
talkininkų, kurie jam pagelb
sti treniravime bei kituose 
darbuose. 

Su Rimu bendrauti tenka 
jau beveik 50 metų ir pajusti 
jo nuoširdų atsidavimą lietu
viu sportui. Jo ir energija, ir 
entuziazmas sunkiai nupasa
kojami. 1951 m. man vadovau
jant Cicero LSK „Tauro" krep
šinio komandai, dažnai pritrū
kus vietinių žaidėjų, tekdavo 
ieškoti pagalbos iš Čikagos. 
Tuomet mūsų Cicero krepši
ninkams padėti atskubėdavo 
čia minimas Rimas ir Valdas 
Adamkus (dabartinis Lietuvos 
prezidentas)- Jiedu, nepaisant 
studijų ir darbo, niekada neat
sisakydavo padėti. 

Su Rimu nemaža teko dirbti. 

„Lituanicos" futbolo koman
dos pradėjo pasiruošimus ru
dens pirmenybių sezonui 
„Metropolitan" lygoje. Vienas 
iš klubo vadovybes narių ir 
treneris Gediminas Bielskus 
praneša, kad šios lygos su
šauktame komandų atstovų 
pasitarime buvo pranešta, jog 
rudens ratas prasidės rugpjū
čio 29 d. Tuo tarpu tvarkaraš
tis dar nesudarytas. 

Jau vyksta „Lituanicos" 
futbolo komandų treniruotės. 
Jos vyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro, Le
monte. Treniruočių pradžia 
6:30 vai. vak. 

Kadangi dalis „Lituanicos" 
vyrų komandos žaidėjų rude
nį išvažiuoja žaisti į universi
tetus ar kolegijas, todėl reika
lingi žaidėjai nauji, kurie ga
lėtų užimti jų vietas. Jau mi
nėtas G. Bielskus i komandų 
eiles kviečia jungtis naujai į šį 
kraštą atvykusius futbolo mė
gėjus, nepaisant jų pajėgumo. 

Naujieji žaidėjai turėtų 
ateiti į treniruotes arba regis
truotis pas G. Bielskų, tel. 
(708) 422-8376. Be to, šį šeš
tadienį, rugpjūčio 7d., 4:30 
vai. p.p. prie PLC esančioje 
aikštėje vyks „Lituanicos" vy
rų ir veteranų komandų rung
tynės bei gegužinė. 

Čia būtų gera proga šiuo rei
kalu pasikalbėti su klubo va
dovybes nariais. 

„Lituanica" kviečia ir laukia 
visų futbolo entuziastų, nu

organizuojant Amerikos lietu
vių krepšinio komandos išvy
ką į Lietuvą 1967-siais. Kiek 
tada reikėjo pernešti nemie
gotų naktų, sprendžiant orga
nizacines problemas, išlai
kant moralinį spaudimą, kurį 
naudojo išvykai nepritarian
tieji. Rimas prieš visa tai at
sispyrė — išvyka įvyko ir pra
ėjo su nemažu pasisekimu. 
Dabar, žvelgiant iš laiko per
spektyvos, ji buvo viena iš 
naudingiausių mūsų sportinių 
kelionių. Taip tvirtina šio me
to Lietuvos politikai. 

Apie Rimą būtų galima 
daug rašyti. Jis ir šiandien 
dar nepraradęs jaunatviškos 
energijos, žvalumo, pasiauko
jimo, meilės lietuviškam spor
tui ir visa kas lietuviška. 
Žvelgiant į jį, dar galima ma
tyti tą patį Rimą, kurį suti
kome Čikagoje 1949-siais. Gal 
tik jo galva pasipuošė pabalu
siais plaukais, tačiau tai 
maždaug ir viskas. 

Reikia palinkėti jam dar 
daug, daug metų darbuotis šio 
krašto lietuviško sporto ba
ruose. Tokių vyrų kaip jis 
šiandien mums labai trūksta. 

Edvardas Šulaitis 

rinčių įsijungti į klubo koman
das! . 

FUTBOLO RUNGTYNĖS 
IR GEGUŽINĖ LEMONTE 

Jau senokai dvi lietuvių fut
bolo komandos tarpusavyje 
berungtyniavo. Kadangi dabar 
yra futbolo pirmenybių per
trauka, LFK „Lituanica" vete
ranų komanda nutarė išmė
ginti savo jėgas prieš šio klubo 
pirmąją vyrų vienuolikę. 

Rungtynės vyks šį šeštadie
nį, rugpjūčio 7 d., 4:30 v .p.p. 
aikštėje prie Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte. „Litua
nicos" veteranų komanda, ku
riai vadovauja ilgametis šio 
klubo žaidėjas Don Brandonis-
sio, galvoja, kad rungtynes ga
li laimėti vyresniojo amžiaus 
futbolininkai. Kaip iš tikrųjų 
bus, pamatysite atsilankę. 

Po rungtynių veteranai ren
gia ir gegužinę: žada kepti 
paršą, parūpins ir atsigėrimo 
bei gerą nuotaiką. Tad visi 
futbolo ir bendrai — sporto 
mėgėjai kviečiami nepraleisti 
šios progos maloniai ir įdomiai 
praleisti šiltą vidurvasario 
šeštadienio pavakarę. 

E A 
PASIKEITIMAI A. 

SABONIO NBA 
KOMANDOJE 

Portlando „Trail Blazers" ir 
Atlantos „Atlanta Hawks" pir
madienį apsikeitė gynėjais. 
Tai svarbūs mainai Amerikos 
NBA lygoje. Steve Smith ir Ed 
Gray perėjo pas Ramiojo 
vandenyno diviziono čempio
nus „Trail Blazers", o .Atlan
ta Hawks" mainais gavo 
Isaiah Rider ir Jimmy Jack-
son. 

„Trail Blazers" perrašė puo
lėjo Jermaine O'Neal sutartį ir 
sulygo, kad jis žais ketverius 
metus. 

1998 metų „Visų žvaigž
džių" žaidėjo S. Smith įsigiji
mas aiškiau apibrėžia situaci
ją Portlando komandos puo
lančiųjų gynėjų pozicijoje. Pra
ėjusį sezoną I. Rider ir J. 
Jackson teko dalytis pareigo
mis; abu buvo kiek nepaten
kinti per trumpu žaidimo lai
ku. 

30-metis S. Smith pagal su
tartį dar turi žaisti ketverius 
metus ir gauti 36 mln. dolerių. 
Šis JAV olimpinės komandos 
narys, žaisiantis 2000-ųjų 
metų Sidnėjo žaidynėse, gerai 
žaidžia tiek po krepšiu, tiek 
toliau nuo jo. Praėjusį sezoną 
jis buvo rezultatyviausias ko
mandoje, per rungtynes pelny
damas vidutiniškai 18.7 taško 
ir 4.5 karto atkovodamas atšo
kusius kamuolius. 

(BNS) 

EUG&Ea DECKER. DDS.P.C 
4847 W. 103 St, Oak L«wm, IL 
Pirmas apyt. su Horthwestsm urvto 
diplomu, totuvtarm sutvarkys 

už prieinamą kainą. Pacientai 
prirnarni absoliučiai punktuaiat 
Susitarimui (kafceti anrjslkai) 

T * . 708422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625S.7WhAm.HtetaryHete.IL 
T«L (708) 568-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 778471-3300 

DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Htetory Nes, IL 
1 mylia i vakarus nuo Kariam Ava. 

Tat (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&iAS, HD., S.C. 
Specialyb* - Vidaus igų gydytojas 

KsfaJbeVnt fttfcArisjttsfJ 
6918W.ArcriarAve.Sts.5lr8 

Oiicapo.IL 80638 
TeL 773-229-9866 

Valandca pagal suasartrną 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARASŽLJOBA.UD 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., State 310 

Naparvta.lt. 80563 
Tat (630) 527-0090 
3825 HkjNand Ava.. 
To*Mr1,SuNa3C 

DownersGrcve.IL 80515 
Tet (630) 436-0120 

ARŪNAS SAVICKAS 
KETVIRTOJE VIETOJE 
Europos plaukimo čempio

nate Stambule antradienį, lie
pos 27 d., 100 m varžybose 
plaukiant nugara Arūnui Sa
vickui iki medalio pritrūko tik 
0.19 sek. — nuotolį įveikęs 
per 56.06 sek., jis užėmė 
aukštą ketvirtąją vietą. 

Ši pasekmė — naujas plau
kiko asmeninis rekordas. 
Ankstesnis jo geriausias lai
kas buvo pasiektas pirmadienį 
pusfinalyje — 56.23 sek. 

Čempionu tapo vokietis Stev 
Theloke — 55.16 sek., sidabrą 
iškovojo kroatas Gordon Ko-
zulj — 55.84 sek., o bronza 
atiteko Izraelio plaukikui Ei-
than Urbach — 55.87 sek. 

(Elta) 

1999 m. S. Amerikos Bal-
tiecių lauko teniso pirmeny
bės vyks 1999 m. rugsėjo 4,5 
ir 6 d., Wickertree Tennis 
Club, 5760 Maple Canyon 
Dr., Columbus Ohio. Tel. 614-
882-5724. Vykdo — JAV Lat
vių sporto s-gos lauko teniso 
sekcija. 

http://9625S.7WhAm.HtetaryHete.IL
http://6918W.ArcriarAve.Sts.5lr8
http://Oiicapo.IL
http://Westmont.IL
http://Naparvta.lt
http://DownersGrcve.IL
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VAKARŲ PARAMĄ RUSIJA 
SUNAUDOJA RAKETŲ 

GAMYBAI 
IGNAS MEDŽIUKAS 

. • 

Rusijos valstybes vadovai, 
prašydami vakariečių ekono
mines paramos, turi pateikti 
planą, kaip jie tuos pinigus su
naudos. Užuot to. kaip rašo 
„Washington Times" straips
nyje .Amerikos mokesčių mo
kėtojai subsidijuoja Rusijos 
raketas" (autorius J. Michael 
Waller), o rusai sunaudoja lai
ką ir finansine paramą pasi
ruošimui atominiam karui 
prieš JAV bei jų sąjunginin
kus. Prez. Clinton vyriausybe 
yra pažadėjusi daugiau para
mos per Rusijos centrinį ban
ką. Kaip rodo įvykių eiga, Ru
sijos pasirengimai ginkluotam 
konfliktui visiškai nesiderina 
su Vakarų taikia politika. 

Praėjusių metų pabaigoje 
televizijos pokalbyje Rusijos 
ministro pirmininko pavaduo
tojas Jurij Masliukov. komu
nistas ir buvęs sovietų karinės 
pramones vadovas, kuriam 
pavesta tvarkyti valstybes 
ekonomiką, pareiškė: „Mes vos 
pajėgiame aprūpinti savo 
žmones būtiniausiais daly
kais". Dargi tokioje padėtyje, 
jis sake, reikia gaminti moder
niškas SS-27 tarpkontinen-
tines balistines raketas, ku
rias rusai vadina RS-12M2 tik 
T-opnl-M. „Kas dešimt dierių 
nemažiau kaip po vieną per 

• • • -ateinančius keletą metų". Ži
noma. Rusija šiuo metu yra 
nepajėgi tokiam užsimotam 

• planai, todėl Masliukov iš va-
. kariečių reikalauja daugiau 

paskolų lengvomis sąlygomis. 

Finansų ministras Michail 
Zadornov vadovavo delegacijai 
Vašingtone gauti 4.3 milijardų 

• dol. iš Tarptautinio pinigų fon-
" uo, perveoant juos į Rusijos, 

centrinį banką ir iš Vakarų 
valstybių papildomai 2.5 mili
jardo dol., kurie sulaikyti, kol 
Maskva pateiks ekonominių 
reformų planą. 

Tuo laik Masliukov reika-
sust orinti strategines 

atomines pajėgas ir tolimo 
skridimo pajėgas; buvo su-

. rengti trijų dienų visų karinių 
oro uostų pratimai, kuriuose 
buvo iššautos raketos į įsivaiz
duojamą priešą. Ir tas priešas 
nebuvo Kinija ar Iranas, bet 
viskas nukreipta prieš NATO 
valstybes ir Japoniją, atominis 

". puolimas prieš Amerikos avia
cijos dalinius. Atominių ra
ketų taikinys — Šiaurės Ame
rikos žemynas. 

Rusijos oro pajėgų vyriau
sias vadas Anatolyj Kornukov 
kalbėjo apie ilgo ir tolimo skri
dimo bombonešius, kurie per 

• 

- lavb 

šiaurės ašigalį pasiektų JAV. 
Strategines raketos, iššautos 
iš „Baikonur" erdvės centro 
Kazachstane, pasiekė Paciliko 
vandenyną prie Kamčatkos, į 
pietvakarius nuo Aliaskos. 

Tą pačią dieną Dovv Jonės 
pranešė, kad Rusija planuoja 
prašyti JAV milijonus tonų 
grūdų maitinti savo žmones. 
Amerikos vyriausybe greitai 
sutiko, nors pasiruošimai oro 
puolimams prieš Europą, Ja 
poniją ir JAV tęsiami. 

Masliukov apsilankė raketų 
SS-27 gamybos fabrike Vot-
kinske, o strateginių raketų 
vyriausias vadas Vladimir Ja -
kovlev pasikvietė Maskvos te
levizijos darbuotojus. įtikinda
mas naujos SS-27 raketų pa
leidimo bazes atomines ko
mandos bunkerius. Išmėgi
nant pasiųstą raketą, SS-27 
dėl techniškų trūkumų ji, 
skrisdama į taikinį, susinaiki
no. Penkios SS-27 raketos bu
vo išstatytos Saratove Tatišče-
vo bazėje. TASSO pranešimas, 
dar. penkios turėjo būti pa
ruoštos iki 1998 m. galo. 

Tuo tarpu Masliukov prašo 
Vakarų duoti Rusijai milijo
nus tonų pigių grūdų ar reika
lingo maisto nemokamai, ir 
sušvelninti skolų mokėjimo 
sąlygas, motyvuodamas, kad-
Rusija ' 'nukentėjo del blogo 
derliaus. Jis ' reporteriams sa
kė, kad pinigai, kurie buvo nu
matyti ' maistui ir degalams 
tolimiems šiaurės rytų k raš - . 
tams ' buvo sunaudoti kitiems 
tikslams, bet į smulkmenas 
nesileido. ('Iš paskutinių šalti
nių gautos žinios, kad Rusijai 
senos skolos dovanotos). 

JAV vyriausybė pranešė, 
kad Vašingtonas pasiryžęs fi
nansuoti 1.5 mln. kubinių to
nų maistinių grūdų pardavi
mą palankiomis sąlygomis ir 
dar pridėti tokį pat kiekį dova
nai (nemokamai), kaip buvo 
anksčiau tariamasi dėl 625 
mln. dolerių paramos, bet 
Masliukov paprašė daugiau. 

Išsigindamas savo ankstes
nių pažadų, kad Rusija skolas 
mokės sutartu laiku. Masliu
kov pareiškė, kad Rusija apsk
ritai nepajėgi atlikti savo įsi
pareigojimų ;r paprašė Vaka
rų kreditorius atidėti ir pa
lengvinti mokėjimo sąlygas. 

Atrodo, kaip sako straipsnio 
autorius, JAV valdžia ir Kon
gresas į tai mažai kreipia dė
mesio, neįžiūri tikrovės, kad 
Rusijoje paėmus viršų reak
ciniam elementui, Amerikos 
mokesčių mokėtojų pinigais 

Danutė Bindokienė 

Tą mįslę atspėti 
nesunku 

Kupiškis 1994 metais. 

NEBEPERKA LIETUVIŠKOS ELEKTROS 
Nuo liepos Baltarusija atsi

sakė pirkti lietuvišką elektros 
energiją, nes gaus pigesnės iš 
Rusijos. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
akcinė bendrovė „Lietuvos 
energija", iki pavasario sus
tabdanti Ignalinos atominę 
elektrinę deklaruodavo, kad 
Baltarusijai parduoda elektrą 
po 8.52 Lietuvos cento už ki
lovatvalandę, nors iš pardavi
mu užsiimančios tarpininkau
jančios bendrovės gauna tik 
7,5 cento. 

Jei elektra nebus ekspor
tuojama į Baltarusiją, rugpjū
čio mėnesį reikės atidėti pir
mojo 'Ignalinos atominės elek
trinės bleko paleidimą. Blo
kas iki • rugpjūčio turi gauti 
Valstybinės atominės energe
tikos .saugos inspekcijos licen
ciją. Priverstinė bloko prasto
va dėl sustojusio eksporto pa
darys nemažų nuostolių Igna
linos jėgainei. 

Pasak „Lietuvos energijos" 
dispečerinio centro direkto
riaus Jano Balinskio, šiuo 
metu elektrinėje veikia viena 
turbina. Liepos 7 d. bus pa
leista dar viena, rugpjūtį nu
matomam paleisti pirmajam 
reaktoriui darbo nebus. Pasak 
jo, Kepą paleidus dar vieną 
turbiną, elektra už skolą bus 
grąžinama Latvijai, bet tai ne
bus dideli kiekiai. 

„Pagrindinę Lietuvos elek
tros energijos gamintoją — 
Ignalinos atominę elektrinę 
laidojame patys. Dar kartą pa
rodysime Europai, kad mums 
ji nereikalinga", — sakė J. Ba-

pagamintos raketos, nugręž-
tos į juos pačius, gali sudaryti 
pavojingą židinį. 

Šiuo atveju prisimintinas 
liaudies posakis J^eik su vel
niu riešutauti, neteksi riešutų 
ir krepšio". 

linskis. 
Birželio 22 dieną Vilniuje 

viešėjo Baltarusijos ministras 
pirmininkas Sergej Lingas. 
Susitikime su Lietuvos prem
jeru Rolandu Paksu buvo ap
tartos ir Baltarusijos skolos 
Lietuvai už elektros energiją 
problemos. 

„Lietuvos energijos" teigi
mu, gryna Baltarusijos skola 
dabar yra 78 mln. dolerių. 
Prekėmis baltarusiai nuo va
sario mėnesio grąžino apie 28 
mln. dolerių skolų. 

Kaip rašo „Republika", Lie
tuvos vyriausybė siekia, kad 
Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka atskiru dek
retu pripažintų skolą ,už elek
tros energiją kaip valstybinę. 
„Lietuvos energijos" vadovai 
sako, kad tokį baltarusių ga
rantinį raštą būtų galima 
įkeisti kuriam nors Vakarų 
bankui. Bankas savo ruožtu 
turėtų, remdamasis valstybi
niais Baltarusijos užsakymais, 
parduoti baltarusių pramonės 
prekes „kur nors Afrikoje". 

Baltarusijos premjeras tei
gia, kad atsiskaitant su Lietu
va už elektrą sunkumų kilę 
dėl ekonominės krizės Rusijo
je. J ie kartu tvirtino, kad Lie
tuvai jau sumokėta 90 mln. 
dolerių ir j a u trečią mėnesį 
Baltarusijos skola nedidėja. 
Kartu premjeras skundėsi, 
kad Lxetuvos firmos, kurios 
skolos už elektrą sąskaita ima 
baltarusiškas prekes, nepa
tenkintos didele jų kaina. 

S. Lingas pareiškė, kad Lie
tuvai turi būti naudinga tiekti 
Baltarusijai elektrą, „nes nėra 
rimtos alternatyvos". Praėjus 
porai dienų po Baltarusijos 
premjero vįzito Lietuvoje, bu
vo pranešta, kad Baltarusija 
atsisako lietuviškos elektros 
energijos. 

R. J a k u t y t ė 

K U P I Š K I O G I M T A D I E N I S 
Liepos 16 d. Kupiškyje pra

sidėjo 470-ojo jubil iejaus šven
tė. Pavakare sureng ta daili
ninkų tėviškėnų paroda 
Kupiškio etnografijos muzie
juje. Vėliau prasidėjo sutart i 
nių ir taut inio kostiumo vaka
ras bei kaimiškos muzikos 
koncertas „Šerifo atostogos". 

470-ąji Kupiškio gimtadienį 
kartu su jo gyventojais šventė 
ir svečiai iš užsienio: 
įvairiuose koncertuose, vaka
ronėse, susiėjimuose dalyvavo 
įvairių Latvijos, Ukrainos. Ru
sijos dalių grupes, savivaldos 
atstovai bei Lietuvos tautinių 
mažumų folkloro grupės . 

Jubiliejinės miesto metines 
taip pat paminėtos tarptaut i 
niu folkloro festivaliu „Lin-
gaudala IK)". Liepos 17 d. 
Kupiškio rajono savivaldybės 
Kultūros ir švietimo skyriaus 
vedėjas Vidas Vilimas sakė, 
kad „Lingaudalos" pavadini
mas atspindi senovišką kupiš
kėnų tradiciją — linų gaudy-
bas. Juk , pasak, jo, ir ant 
Kupiškio herbo pavaizduotas 
linų ryšulys. 

Surengta ir daugybė kitų 
renginių — nuo pat ryto mies
to aikštėje veikė tautodaili
ninkų ir amat in inkų dirbinių 
mugė, koncertavo vaikų, jau
nimo, suaugusiųjų etnografi
niai vienetai. Kupiškio rajono 
savivaldybės taryba, susirin
kusi į iškilmingą posėdį, pasi
rašė bendradarbiavimo sutar
tis su Zgiežo Gmina (Lenkija! 
ir Kežmareko (Slovakija) 
miestu. Vakare sus i r inkta į 
dvi vakarones — „Slauni kė-
myna" ir „Svečių pamylaji-
mas". 

Paskutinę šventės dieną, 
sekmadienį, kupiškėnai prie 
piliakalnio sutiko saulę, daly
vavo Mišiose. Svečiams iš 
užsienio surengtos pažintinės 
kelionės po apylinkes, supa
žindinta su alaus darymo 
tradicijomis. (Elta) 

Seniai, seniai, kai žmones 
nebūvu susižavėję elektroni
niais žaisliukais, skirtais ir 
darbui, ir ypač pramogoms, 
vienas mėgstamiausių „laiko 
eikvojimo-praieidimo" užsiė
mimų buvo mįslių užminimo 
ir atspėjimo varžybos. Xe tik 
eiliniai žmones taip pramo
gaudavo, bet mįslės buvo me
namos didikų ir net valdovų 
rūmuose, o nuo teisingo nus
ies atminimo kartais pri
klausė net karalystės ateitis. 

Mįsles mėgo ir lietuviai, kai 
kurios buvo ne tik sakomos. 
bet ir dainuojamos, o dabar jo
mis džiaugiamės, skaitydami 
smulkiosios tautosakos to
muose. Tad štai visiems už
sienio lietuviams i gal ji tiktų 
ir Lietuvoje gyvenantiems.' 
„naujoviška" mįsle: kas atsi
tiktų, jeigu Lietuvos preziden
tas lieptu nukaldinti tiek or
dinų, kiek yra užsienyje mūsų 
tautiečių, kiekvienam duotų 
po aukšto laipsnio ordiną, bet 
vienam imtų ir pritrūktų? 

Turbūt atsakymas visiems 
labai aiškus. Šiandien padau-
ginkim tą vieną, negavusį or
dino ar medalio, iš labai dide
lio skaičiaus „paliktų už pre
zidentūros iškilmių salės du
rų", ir nebus abejonės, del ko. 
pasklidus žinioms, kad prezi
dentas vėl dalino žymeklius, 
„kursuoja" tiek daug kalbų, 
matyti tiek daug nepasitenki
nimo ir kritikos. Kiekvienas 
turi savo teoriją, kas buvo ver
tas ir kas nevertas apdovano
jimo (nesiskundžia tik gavu
sieji, nebent parūgoja, kad per 
„žemo laipsnio" ordinas pa
skirtas;, ir savo nuomonę nesi
drovi garsiai pareikšti. Dar 
gerai, kad pagrindines ordi
nais ir medaliais apdovano
jimo iškilmės vyksta dukart 
per metus: Vasario 16-sios ir 
Valstybes dienos proga. Kitu 
atveju kalbos ta tema nie
kuomet nenutiltų. 

Rodos, reikėtų džiaugtis. 
kad Lietuvos valdžia įvertina 
tiek savųjų, tiek svetimųjų 
nuopelnus valstybės bei jos 
žmonių labui, ir bent „gražiu 
blizgučiu" atsilygina. Tad kam 
tie priekaištai, kritika, nepasi
tenkinimas? Atsakymų galbūt 
tiek. kiek kritikuojančių. Kai 
Lietuvos valdžios viršūnėje 
sėdėjo LDDP, kai kam priimti 
žymeklį iš buvusių komunistų 
buvo prieš švenčiausius įsi
tikinimus. Arba bent taip bu
vo tvirt inama, kol prez. Bra
zauskas nepamojo ordinu... 
Kaip gerai prisimename, tik 
pora kilnių asmenybių išdrįso 
pasakyti — ne! Dabar, žino

ma, tos kliūties nebėra: „sa
vas" prezidentas, „švarus" jc 
dalinami žymekliai. 

Bet ir vėl kyla klausimai 
kaip tie apdovanojimai skiria
mi, kas rekomenduoja ir at
renka asmenis, kodėl ordinus 
gauna, visuomenes nuomone, 
jų neverti, o ištisos eiles žmo
nių, vertų apdovanojimų, nei 
popieriuko su prezidento pa
rašu nesulaukia':" Bronius Nai
nys, neseniai rašydama.-? 
„Drauge" šia tema, išskaičia
vo keletą asmenų, kurie, jo 
manymu, vertesni ordinų, ne
gu kai kurie gavusieji. Kiek
vienas galėtume tą jo sąrašą 
pratęsti, bet būtinai reikėtų 
įrašyti ir pačios anksčiausios 
lietuvių emigracijos atstovus, 
tokius, kaip Frank Zapolį. 
daugiau kaip pusšimti metų 
dirbanti su Lietuvos Vyčių 
šokėjais, ir daugybę kitų (bai
su pavardes paminėti, kad vėl 
nekiltų priekaištai.!... 

Kita vertus, žmonėms dar 
vis neaišku, kaip tie ordinai 
„laipsniuojami-, kuo medaliai 
skiriasi nuo ordinų, kaip nu
sprendžiama, ka.- ko vertas. 
Galbūt čia reikėtų didesnio at
virumo, paaiškinimų spau
doje. Prieš kiek laiko mūsų 
dienraštyje istorikė Violeta 
Rutkauskiene paraše išsamų, 
ilgą, nuotraukomis iliustruotą 
straipsnį apie įvairius Lietu
vos apdovanojimus, ordinus, 
medalius nuo .senųjų laikų, 
pirmosios nepriklausomybės 
laikotarpio ir dabartinių. Rei
kia pripažinti, kad nedaug 
jaunesniųjų tautiečių yra gir
dėję ar matę pirmosios neprik
lausomybes 'jokiu būdu ne 
tarpukario'1 metu ordinus, ne
bent senoje nuotraukoje. Da
bar „ordinuoti" lietuviai jau 
niekam nėra naujiena, nes per 
devynerius nepriklausomybes 
metus daugiau jų apdovanota, 
negu bet kuomet anksčiau. 

O vis tik butų neblogai, jei
gu Lietuvos valdžia, užuot tų 
prabangių ordinų, medalių ir 
jų painių laipsnių, išsispaus
dintų gražius ..pagyrimo la
pus" ir visus nusipelniusius 
vienodai jais apdovanotų. Šiuo 
atveju ..lygybė būtų tikra do
rybė": nebūtų jokio pavydo, 
jokiu priekaištu, kad kažkas 
„aukščiau stovi", o taip pat 
būtų galima daugiau nusipel
niusių žmonių šiltai pagerbti. 
Juk lengviau įsirėminti gražų 
padėkos lapą ir pasikabinti 
ant sienos, negu laikyti pra
bangu ordiną kažkur giliai 
stalčiuje ir tik privačiai kartas 
nuo karto juo pasigėrėti. 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

Nr.3 .JUOZAS KONČIUS 

Musulmonu šventnamis-mečete Cordolx>je 

• Man, kiek
vieną kartą skrendant per At
lantą, mintyse plaukia prisi
minimai iš kadaise Europoje 
praskriejusių dienų. Jų liko 
begalės ten. Mintyse pasken
dus, ir praskrieja naktis. 

Ankstyvas rytas Madride: 
šaltoka, apsiniaukę, lynoja. 
Tai tau, ir saulėtoji Ispanija! 
Prisistato kelionės p įlydovas. 
J i s mus atpažįsta iš spalvotų 
brezentinių kelionmaišių, ku
riuos mums atsiuntė ,J.n-
sight" kelionių biuras (britų 
nuosavybė). Palydovas suren
ka ir kitus oro uoste išsisklai
džiusius keleivius. Apsnūdęs 
muitinės tarnautojas moja 
ranka ir liepia eiti tolyn. Ki
tas, už langelio sėdintis, žvilg
teri į pasą, suradęs tuščią la
pą, spaudžia antspaudą ir lau
kia kito keleivio. 

Autobusas lekia šlapiomis 
miesto gatvėmis. Jo vadovas 
supažindina su pravažiuoja
mais rajonais. Kas ten juos 
prisimins po nemiegotos nak
ties, kai į autobuso langą 
purškia lietus. Pravažiuojame 
daug daugiabučių namų. Vie

ni turtingiau atrodo, kiti šiaip 
sau. Jie panašūs į Vilniaus 
daugiabučius pastatus. Vie
noje vietoje tarp greitkelio ir 
pastatų, pievelėje tarp krūmų, 
pristatyta iš lentgalių, faneros 
bei kitų medžiagų atliekų lyg 
gyvenamos landynės. Prie jų 
stovi senų modelių mašinos, 
motociklai ir apversta kito
kiais rakandais. Prikabinėta 
skalbinių, nors ir lyja. Čia či
gonų taboras, paaiškina vado
vas. Kur jie susimeta — sun
ku juos iškrapštyti. Jų Ispani
joje apie milijonas. Iš tikrųjų 
turbūt niekas nei nežino, kiek 
jų. Vienoje vietoje jie ilgai ne
užsibūna — juda, mainosi; 
vieni atvyksta, kiti išvyksta. 
Taip aiškina mums vadovas 
apie čigonus ir pamoko, kaip 
jų apsisaugoti, kad kišenes ne
patuštintų. Taip j a m beaiški
nant, mes atriedam prie vieš
bučio. Atrodo neblogas, ir du
rininkas uniformuotas iŠ lau
ko stovi. 

Apžiūrėję savo kambarį ir 
šiek tiek apsitvarkę — laga
minų neišpakavome, nes iš ry
to važiuosime tolyn — nuta

riame pasidairyti aplink vieš
bučio rajoną. Gal ir užkąst 
kiek jau būtų ne pro šalį. kad 
ūpas pasitaisytų. Kaip tyčia 
lietus pila dar smarkiau . Lū
kuriuojame vestibiulyje, bene 
kiek aprims. Iš tiesų, po va
landėlės gatvėje lyg ir šviesė
ja . Atrodo, kad lietus aprims
ta. Tik vienas k i tas lašas 
papt-papt į balą. J a u galima 
eiti. o jei koks lašas ant gal
vos, tai kas čia tokio — grei
čiau prasibudinsime. 

Po lietaus ir oras grynesnis. 
gaivinančiai paliečia plaučius 
Pasirodo ir saulė. Gatvėse 
daug medžių. Šaligatviai pla
tūs. Mūsų vadovas Toni — 
Antonio ir dar gal penketas 
jam pridėtinių vardų, mums 
aiškino, kad tik gatvėse ir par
kuose ispanai mato tiek daug 
medžių. Užtat juos ta ip verti
na ir prižiūri O jei kas per 
neapsižiūrėjimą a r nelaime 
sužeidžia medį. tur i visiškai 
atsilyginti už jo sutvarkymą. 
Tai gali kainuoti tūkstančius 
pesečių '1 dol. apie 127 pe
šėtės). 

(Bus daugiau) Vienas iš daugelio I .a Alhambra rūmų kiemelis 



Įdomu 

Baltijos gintaras 4500 metų 
senumo lobyje 

Daug kam iš mūsų teko 
p rde t i apie legendinio Trojos 
miesto atradėją Heinrichą Šli-
maną ir jo aptiktus lobius. 
Kalvoje prie Vakarų Turkijoje 
esančio Hisarliko kaimelio Šu
manas aptiko aukso dirbinius, 
kuriuos jis priskyrė iš Homero 
„Iliados" žinomam karaliui 
Priamui. 

Šie dirbiniai iki šiol, kaip 
II pasaulinio karo trofėjai, 
puikuojasi Maskvos Puškino 
muziejuje. Tiesa, jau senokai 
yra žinoma, kad Šlimanas ap
siriko ir surado ne Priamo, bet 
žymiai anksčiau už jį Troją 
valdžiusio karaliaus lobį. Hi-

Kas išrado raštą? 
Pietų Egipte rastas .matyt 

seniausias iš žinomų rašto pa
vyzdžių. Jame prieš daugiau 
kaip 5.000 metų buvo hierogli
fais užrašyti duomenys apie 
pristatytus linus ir aliejų. Iki 
šiol manyta, kad pirmieji ra
šyti pradėjo Mezopotamijoje 
dabartiniame Irake) gyvenę 

šumerai kažkada prieš 3000 
m. prieš Kristų. Tiksli šumen-
rašto data lieka abejotina, ^ 
naujųjų Egipto radinių am
žius, kaip rodo anglies izotopų 
tyrimai, yra tarp 3300 m. pr. 
Kr. ir 3200 m. pr. Kr. Šie radi
niai liudija, jog ir Šumere, ir 
Egipte atsirado maždaug vie
nu metu. Gunter Dreyer iš Vo
kiečių archeologijos instituto, 
atradęs senuosius hieroglifus, 
mano. kad ša Egiptu prekiavę 
šumerai raštą nusikopijavo. 
Nuo 1985 m. Dreyer ir jo 
grupė kasinėjo 400 km į pie
tus nuo Kairo esančiame Aby-

Auksinis papuošalas is Trojos II. 

sarliko kalvos kasinėjimai tę
siasi iki šiol. Vokietis Manfred 
Korfman šiuo metu vadovauja 
jau 11 metų trunkančiai ket
virtajai iš eilės archeologų ek
spedicijai. Praėjusią vasarą 
archeologai iškasė nemažai 
radinių, leisiančių atskleisti 
Trojos paslaptis. Lemtingas 
buvo naujo prietaiso — mag
netinio lauko seklio panaudo
jimas. Paaiškėjo, kad Troja 
buvo daug didesnė už Šlimano 
tirtą kalvą — ji užėmė dau
giau kaip 20 hektarų plotą, 
miestas galėjo vienu metu tu
rėti 6,000 gyventojų. 

Iš viso 16 metrų aukščia 
kalvoje archeologai skiria net 
devynis skirtingo amžiaus 
sluoksnius su 64 statybos lai-
kotarpiais. Šimtmečiais čia 
gyvenę žmonės, statydavo ant 
Trojos vis naują Troją. 

Kalvos viduryje, archeologai 
rado plotą, kuris iki šiol tebu
vo atidengtas tik iki Trojos VT 
(skaičiuojant nuo apatinio) 
sluoksnio. 

Įdomu, kad. šalia iš Afga
nistano atkeliavusio cinko, Vi
durio Rytų keramikos ir Rytų 

Laikrodis praneš ap ie 
ne lauk tus svečius 
„Tactum" primena įprastinį 

rankinį laikrodį, bet iš tikrųjų 
j is yra sudėtingos perspėjamo
sios sistemos širdis. Kai na
muose suskamba telefonas, 
laikrodis ima vibruoti, o jo ci
ferblate pasirodo telefono sim
bolis. Laikrodyje yra radijo 
imtuvas, gaudant is kelių siųs
tuvų spinduliuojamus signa
lus. Pvz., siųstuvo, įmontuoto 
į telefono rozetę. Šią sistemą 
sukūrė ir gamina švedų firma 
„AB Transistor" iš Stokholmo. 
Rinkinį, kainuojantį apie 
10,000 kronų (1,250 dol.) su
daro pats laikrodis, telefono 
siųstuvas ir dar vienas siųs
tuvas , jungiamas prie išorės 
durų skambučio. Laikrodžio 
savininkas žinos, kad sulaukė 
svečių netgi ir tuomet, kai bus 
užsidaręs vonioje. „Tactum" 
skir iamas prastai girdintiems 
žmonėms, bet jį galės panau
doti ir kiti asmenys ar firmos. 
Tarnautojai žinos, kad j iems 
yra skambinama ar kad atėjo 
faksas net ir tuomet, kai ne
bus savo kabinete. 

dos mieste. Per tą laiką jie ra 
do apie 300 ne ką didesnių už Europos akmeninių kirvių, be-
pašto ženklą molinių lentelių veik prieš 4500 m. Trojoje gy-
su įvairiais įrašais. Du treč
dalius tų įrašų pavyko per
skaityti. Juose būta trumpų 
pastabu, skaičių, karalių var
dų sąrašo ir įvairių įstaigų pa
vadinimų. Naujieji radiniai ro
do, kad tuometine visuomenė 
buvo labiau išsivysčiusi nei iki 
šiol manyta. 

Trumputi* .raštelis" 

venę žmonės savo lobyne sau
gojo ir Baltijos gintarą. 

„Kūno laikrodis 
Japonų firma „Seiko" pra

dėjo pardavinėti rankinius 
laikrodžius, maitinamus kūno 
šilumos. Laikrodis ..Seiko 
Thermic" naudoja termoelekt
rinę sistemą, temperatūrų 
skirtumą tarp aplinkos ir 
žmogaus rankos paverčiančią 
elektra. Laikrodis ima gamin
ti elektrą vos užsidėjus jį ant 
rankos. ,,Miego" metu. kai 
laikrodis yra nusiimamas, jam 
reikalinga elektros energija 
gaunama iš mažyči > akumu
liatoriaus. Termoelektrinis 
laikrodis nėra pigus — kai
nuoja 1.500 svaru sterlingų. 

, ,Protingos" padangos 
Amerikiečių inžinieriai sukūrė padangas, pranešančias vai

ruotojui, kada jas reikia keisti arba papildomai pripūsti. Cleve-
lando universitetas ir firma ..Goodyear" užpatentavo mažyčius 
iš silicio gaminamus mikromechaninius slėgio ir temperatūros 
jutikliu?, kurie yra patikimi, pigūs ir lieka pastovūs visą nuo 
10 iki 12 metų trunkantį padangos naudojimo laiką. Slėgio ju-
tiklį sudaro į mažytį kondensatorių sujungtos dvi lygiagrečios 
silicio plokštelės. Viršutinė plonesnioji plokštelė oro padangoje 
slėgio veikiama išlinksta ir taip sukuria išmatuojamą konden
satoriaus talpos pokytį. Temperatūros jutiklis taip pat yra pa
gamintas iš puslaidininkio, kurio varža ima keistis padangai 
įkaitus Abu šie jutikliai yra įmontuojami į padangą jau ga
mykloje. Automobilyje esantis siųstuvas pasiunčia radijo sig
nalą, kurio energijos pakanka ir jutikliu suaktyvinimui, ir jų 
rodmenu perdavimui į pagrindinį mašinos rodiklį. „Goodyear" 
jau sėkmingai išbandė jutiklius sunkvežimiuose, bet neprane
ša, kuomet ruošiasi pradėti jų masinę gamybą. 

S K E L B I M A I 
(vairūs Nekilnojamo turto 

Toki automobili 2010 metais planuoja gaminti „Ford'as* 

Dtniesio' Nelauktas svečias'. 

Pl ik ia i d a r t u r i v i l t ies 
Plikę galima gydyti tol, kol 

galvos odoje dar yra folikulų, 
iš kurių išauga plaukai . O ką 
daryti tuomet, kai folikulų nė
ra? J u k paprastai folikulai su
sidaro tik embrioninėje būse
noje. Arba susitaikyti su liki
mu, atlikti plaukų šakiv- per
sodinimo operaciją, arba lauk
ti, kaip toliau seksis Elaine 
Fuchs, mokslininkei iš Čika
gos universiteto. Kaip rašoma 
žurnale ,,Cell", ja i pirmą kar tą 
pavyko išvesti peles, kurioms 
naujos plaukų šaknys a ts i ras
davo net ir subrendus. Gene
tiškai pakeistos pelės organiz
mas gamino betakateino, ku
ris kar tu su Lef-1 vadinamu 
baltymu skatina už folikulų 
gamybą atsakingus genus. Po
veikis buvo milžiniškas: tokių 
gauruotų pelių niekas da r ne
buvo matęs . Bet naujų plaukų 
šaknelių buvo tiek daug, kad 
žvėrelių odoje buvo gausu foli
kulų auglių. Puchs nepraran
da optimizmo: „Jeigu rastu
me, kaip padidinti betakate-
nino kiekį tik laikinai, kol su
sidarys nauji folikulai, galbūt 
išvengtume auglių susidary
mo". 

Smegenys „žaibuoja" 
Vieno Vokietijos universite

to psichologai nus ta tė , kad 
žmogaus smegenys reaguoja į 
artėjančią audrą. 200 savano
rių buvo atskirti nuo žemės 
magnetinio lauko ir ten p a t la
bai silpnais elektromagneti
niais impulsais už 100 kilo
metrų imitavo elektrinius žai
bus. ..Bandomieji tr iušiai" nie
ko nejautė, bet po kelių minu
čių jų smegenų elektrinėse en-
cefalogramose atsirado virpe
siai, kurių ritmas su tapo su 
„žaibais". Išjungus dirbtinius 
žaibus, virpesiai smegenyse 
likdavo dar 15 minučių. Be to, 
orų permainoms j au t rūs žmo
nės šiuos ri tmus skleisdavo il
giau nei tie. kurių nuotaika ir 
savijauta nepriklauso nuo oro. 

Tokio vaizdo nepamatysi r- lėktuvo langą. 165 mylių virs vandenyno aukštyje Že
mę nufotografavo ..Discftv*."" kosminio laivo kosmonautai. 

Rasti nauji kosminės katastrofos 
įrodymai 

pat metu, del didžiulio karščio 

; 
Ilgai ieškoję, JAV moksli 

ninkai dabar įsitikinę, kad ra
do prieš 65 milijonus metų be
veik visą gyvybe Žemėje su
naikinusio dangaus kūno lie
kanas . Šios katastrofos me*i 
atsiradęs krateris" tikriaus. i 
yra Meksikos įlankos dugne 
netoli Chicxulubo. 

Los Angeles^universiteto 
gėočhemiko Franko Kyte va
dovaujami mokslininkai gilu
miniame vandenyno dugno 
gręžinyje, apie 65 mln. metų 
senumo nuosėdų*- sluoksnyje 
rado 2.5 mm skersmens smil
telę. Šiame sluoksnyje yra re
tojo metalo iridžio perteklius, 
liudijąs buvus meteoro smūgį. 
Iridžio labai daug. o ir kitos 
cheminės savybės patvirtina 
kosminę radinio kilmę. Kiti 
duomenys rodo, kad tai nebu
vo mažas meteoritas. Grūdely
je nematyt i jokių mažiems me
teori tams būdingą r aplydytų 
vietų. Matyt , kad apie 10 km 
skersmens asteroidas, trenkęs 
\ Žemę prie Chicaculubo, po 
smūgio paskleidė žemės pa
viršiuje daugybę tokių dalelių 

Vis daugiau mokslininkų 
šiandien sut inka su tuo, kad 
Chicxulubo meteoritas buvo 
dinozaurų ir daugelio kitų 
augmenijos ir gyvimijos rūšių 
išnykimo priežas%is. Po jo 
smūgio Žemėje labai pasikeitė 
kl imatas , nes dulkės ir pele
nai užtemdė dangų ir sustab
dė fotosintezės procesus. Tuo 

Kur d ė t i kosmonautų 
apat in ius? 

Atrodo, kad pavyks iš
spręsti mažai žinomą, bet, ne
paisant to, gana komplikuotą 
kosaiinių kelionių, problemą 
— ką daryti su nešvariais kos
monautų apatiniais rūbais. 
Rusijos mokslininkai sukūrė 
mišinį specialių bakterijų, ap
dorosiančių medvilninius kos
monautų rūbus. Bakterijų pa
gamintas metano dujas netgi 
bus galima panaudoti kaip pa
pildomą kosminio laivo energi
jos šaltinį. Kosminėje stotyje 
„Mir" visos atliekos, kurių 
kiekvienas kosmonautas kas
dien „pagamina"' po 2.5 kg, 
yra saugomos specialiose už
darytose talpose, kurios vėliau 
perkeliamos į transporto mo
dulį „Progress", pastoviai at
gabenantį naujas maisto ir 
drabužių atsargas*. Siekiant 
kiek įmanoma sumažinti atlie
kų kiekį, kosmonautai yra pri
versti savo apatinius keisti 
gana retai . Ateityje kvapas 
kosminėje stotyje turėtų kiek 
pagerėti. Talpose esančios 
bakterijos „suvalgys" ne tik 
nešvarius rūbus, bet ir plasti
ką, celiuliozę ir kitas organi
nes atl iekas. 

visą planetą apeme miškų 
gaisrai. Iki šiol vis buvo ginči
jamasi , ar minėtąjį dangaus 
kūną sudarė uoliena, a r tai 
buvo didelis sniego ir ledo ru
tulys — kometa. 

Naujasis radinys liudija, jog 
tai būta asteroido, taigi dide
lio uolienos gabalo. 

Bombos nepadės 
Ką daryti, pastebėjus tiesiai 

į Žemę lekiančią kosminę 
uolą? Veikiausiai daugelis pa
sakys - siųsti raketą su bran
duoliniu užtaisu ir driokstelėti 
taip. kad iš jos tik dulkelės 
liktų. Kariškius tokie žaidimai 
labai vilioja, bet... 

Kalifornijos universiteto 
mokslininkai apsiėjo be bran
duolinių užtaisų - kompiute
rio ekrane jie „daužė" 1.5 km 
dydžio asteroidus kaimo gry
čios didumo akmenimis. Pasi
rodo, monolitinę kosminę uolą 
įmanoma suskaldyti, bet jos 
gabalai nulekia ankstesne tra
jektorija. Iš 2-3 luilų sudary
tas asteroidas nukenčia ma
žiau, mat smūgį patiria tik 
viena jo dalis. Pagaliau sudė
tinis kūnas - kosminių nuo
laužų ir dulkių tumulas -
praktiškai neįveikiamas: smū
gis palieka jo šone didžiulį 
kraterį, bet išsviestos skeveld
ros netrukus nusėda ant jo iš 
kitos pusės. Tai patvirtina di
džiuliai krateriai bei storas 
dulkių sluoksnis Marso paly
dovo Fobo bei asteroido „253 
Matilda" paviršiuose. Taigi 
kariškiams yra dėl ko pasukti 
galvas. , 

Juodosios bedugnės 
galaktikose 

Prieš 20 metų įtarta, kad 
Paukščių Tako galaktikos cen
tre, esančiame Šaulio žvaigž
dyno kryptimi maždaug už 
28,000 šviesmečių nuo mūsų, 
slypi milžiniška juodoji bedug
nė: radioteleskopais čia buvo 
aptiktas tiprus radijo bangų 
šaltinis Šaulio A. o infrarau-
donaisiais - 3.000 šviesmečių 
skersmens dujų ir dulkių 
žiedas. 1995 m. 10 m skers
mens Keko teleskopu pradėta 
tirti 200 žvaigždžių, esančių 
netoli galaktikos centro. Net
rukus tacp jų buvo rasta 20, 
kur.os skrieja kone 10 kartų 
greičiau nei kitos žvaigždės. Iš 
ju judėjimo nuspręsta, kad 
mūsų galaktikos centre sly
pinčios juodosios bedugnės 
masė gali siekti 2.5 mln. sau
lių. Beje. viena arčiausiai ga
laktikos centro buvusi žvaigž
dė per tą laikotarpį dingo. Ar 
ji prasmego į juodąją bedugnę, 
ar tiesiog nutolo anapus jos, 
astronomai nežino ir galbūt 
niekada nesužinos 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrroMoauo, NAMUI SVBKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 
S Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weat95th Street 

Tai. (706) 4244654 
(773) 561-6654 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas. 

GREIT PARDUODA 

T * RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

offc (773) 586-59S9 
nomr (708) 425-71M 
piger (708) 8864919 

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

2 moterys, turinčios aukštąjį 
medicininį išsilavinimą, gali 
prižiūrėti ligonius, senelius, 
vaikus. Gali gyventi kartu, 

arba ne Tel. 773-843-0264. 

Ieškome pUnalaikes auklės 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
Tel. 313-408-1515, palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. tnu 

KMIEC1K REALTORS 

Z\. 4365 S.Archer Ave. 
7922 S.Pulaski Rd. 

DANUTĖ MAYER 
9 773-284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

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

Vid. amžiaus lietuvė ieiko 
prižiūrėti, slaugyti vyr. amžiaus 
žmogų. Gali gyventi kartu, 
paruošti maistą, atlikti namų 
ruošą. Yra JAV pilietė. Tel. 708-
344-1656, Birute. w*>i 

Moteris, turinti patirti senelių 
priežiūroje ir geras rekomenda
cijas, ieško darbo. Kartu gyventi 

negali, bet gali dirbti nepilną 
dieną Tel. 708-839-8447. 

Moteris gali pavaduoti 
senelius prižiūrinčias 

moteris. 
Tel. 708-974-3186. 

, i M 

Vilniuje prie Aušros Vartų 
išnuomojamas 2 mieg. gražus 
butas su patogumais. T e l . 
Kaune 011-370-7-707-649 arba 
773-233-5318. Kviesti Joe. 

Didžiulės, puikiai manevruojamos raketos, pritvirtintos prie kosminio laivo, atei
tyje gali tapti ..turistu" i Marsą buveinėmis. 

Lėktuvas „Raudonojoje 
planetoje" 

NASA po sėkmingos įvairių 
kosminių aparatų skrydžių į 
Marsą serijos nutarė šią pla
netą tirti iš lėktuvo. MAGE 
(Marš Airborn Geophysical 
Explorer) vadinamą lėktuvą 
NASA kurs kartu su keliais 
kitais aviacijos ir erdvės tyri
mo centrais. Lėktuvas turės 
sukaupti duomenis, padėsian
čius išaiškinti Marso kalnų 
kilme. MAGE bus nugabentas 
į Marsą 2003 metais, taip pa
žymint pirmojo pasaulinio 
skrydžio lėktuvu jubiliejų. Į 
vadinamąją „Raudonąją pla
netą" jį nugabens raketa 
„Ariadne-5". Ten jis, patalpin
tas į karščiui atsparų kevalą, 
bus nuleistas parašiutu. Prie 
Marso paviršiaus lėktuvas iš
skleis savo sparnus ir keletą 
parų skraidys virš planetos ir 
perduos savo prietaisų regist
ruojamus duomenis į Žemę. 
Nors visa tai skamba gana pa
prastai, skraidymas Marse ke
lia daug techninių problemų. 
Marso atmosfera yra žymiai 
retesnė nei Žemės, todėl lėk
tuvas turės būti labai lengvas. 
Mokslininkai įvertino, kad jo 

svoris negali viršyti 205 kg. 
Sparnų plotas irgi turės būti 
labai didelis, kitaip MAGE ne
pajėgtų susidoroti su stipriai 
besikeičiančiomis Marso at
mosferos sąlygomis. Galiau
siai. Marso lėktuvas turės būti 
gana savarankiškas nes bet 
koks ryšys su skrydžio valdy
mo centru Žemėje vėluos net 8 
minutes. 

Mėnulio ašigaliuose yra 
tiek vandens, kad būtų galima 
pripildyti 6 kilometrų skers
mens ir 100 metrų gylio ežerą. 

Charles Conrad Mėnulio audru jūroje 
1969 metais 

Žuvo po Menuli vaikščiojęs kosmonautas 
Charles Conrad, trečiasis žmogus, vaikščiojęs Mėnulio pa

viršiumi, liepos 22 d. žuvo motociklo avarijoje. Conrad 1969 m. 
vadovavo „Apollo 12" skrydžiui į Mėnulį. Kartu su kitu kosmo
nautu Alan Bean rinkdamas uolienų bandinius, jis praleido 
Mėnulio paviršiuje 7 valandas ir 45 minutes. Prieš tai jis du 
kartus skrido kosminiais laivais „Gemini". Baigęs kosmonauto 
karjerą. Conrad dirbo atsakingą darbą ryšių ir aviacijos firmo
se. 1995 m. jis įkūrė savo firmą, pavadintą „Universal Space 
Lines". 

Pagal užsienio spauda D.G. 



„Kultūros Židinys" dešimtmečiais buvo lietuvių kultūrinio, visuomeninio ir organizacijų veiklos centras New 
Yorke. 

ŽIDINĮ TEBEVALDO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖ 

Apie New Yorke esančio lie
tuvių Kultūros Židinio sau
lėlydį čia išeinančioje mūsų 
spaudoje buvo nemažai girdė
ta, o jo bėgėsiantys spinduliai 
spėjo pasirodyti ir Lietuvoje. 

Tame pastate nuo 1974 m. 
vyko visas New Yorko lietuvių 
visuomeninis, kultūrinis ir 
sportinis judėjimas. 1974 m. 
vasario 10 d. dedikacijos akte 
buvo įrašyta: „Lietuviai pran
ciškonai ir Didžiojo New Yor
ko apylinkės lietuviai ben
drom pastangom ir aukom 
pastatydintą Lietuvių Kultū
ros Židinį skiria nepriklauso
mai Lietuvai ir lietuvių tau
tai..." 

Praėjusių metų gale tėvai 
pranciškonai visą vienuolyno 
komplektą/ kuriame yra ir Ži
dinys, nutarė parduoti. Spau
doje („Darbininkas" Nr. 35) 
rašė: „Pranciškonai pareiškia, 
kad, pasibaigus nuomos sutar
čiai su Kultūros Židinio korpo
racija (sutartis baigėsi 1998, 
m. spalio 31d. —P.P.), patys 
pranciškonai perima Kultūros 
Židinio salių administravimą. 
Todėl salių rezervacijos atei
čiai nebus priimamos, nes ne
bus žinoma, kada šią nuosavy
bę pranciškonai turės perleis
ti naujam savininkui". 

Bet į Židinį, kuris buvo pas
tatytas daugiausia iš lietuvių 
surinktais pinigais, teises pa
reiškė ir lietuvių visuomenė. 

Kultūros Židinio išleistame 
biuletenyje Nr. 10 rašė: „Kul
tūros Židinio vadovybė ir na
riai yra pasirengę gelbėti KŽ-
nį, kad tėvai pranciškonai jo 
neparduotų be įsipareigojimo 
KŽ-nio veiklą tęsti". (Naujo 
Židinio įsigijimo atveju pran
ciškonai prisidėti neatsisako, 
bet tik vengia įsipareigojimo 
tiksliai pasakyti, su kokia pi
nigų suma prisidėtų). 

Židinį pastačius, maždaug 
15 metų jį administravo patys 
pranciškonai. 1982 m. XII 2 d. 
tapo suorganizuota ir oficialiai 
New Yorko valstijoje įregist
ruota Kultūros Židinio korpo
racija. Korporacija, kas treji 
metai pasirašydama su pran
ciškonais sutartį perėmė visus 
jo tvarkymo, išlaikymo ir ad
ministravimo reikalus. 

Pranciškonams nutarus Ži
dinį (kartu su visais kitais 
pastatais) parduoti, besiaiški
nant, kokiu būdu, Židinį par
davus, lietuvių visuomenė ga
lėtų sau kitą pastogę įsigyti, 
trejų metų bėgyje tiesiogiai ir 
per tarpininkus Kultūros Ži
dinio taryba tarėsi net 16 kar
tų. Nesuradus abi šalis paten
kinančio sprendinio, Židinio 
likimas pateko į teisininkų 
rankas. 

Nepaisant tėvų pranciškonų 
jau minėto pareiškimo ir su
tarties nepratesimo. Židinį to
liau valdo ir visą administra
ciją tvarko Kultūros Židinio 
taryba. Tarybos pirmininkas 
— dr. Jonas Bilėnas. 

Po kurio laiko užsitęsusios 
tylos, liepos 25 d., per sekma
dieninę lietuvišką radijo laidą 
„Laisvės žiburys", su dr. Jonu 
Bilėnu tos laidos vedėjas Ro
mas Kezys padarė pasikalbė
jimą. Iš to pasikalbėjimo pa
aiškėjo, jog Židinio taryba ir 
valdyba savo posėdyje nutarė 
pradėti nemažus Židinio re

montus. Dar šiais metais nu
matoma sudėti naujas asfal
tines grindims lenteles mažo
je Židinio salėje, viename ko
ridoriuje ir tualetuose. Atei
nančiais metais toks pat grin
dų tvarkymas būsiąs atliktas 
likusiuose koridoriuose ir pir
mo aukšto kambariuose.Visa 
tai kainuosią apie 13,000 dol. 
Šalia to, šiais metais bus sten
giamasi perdažyti visas Židi
nio sienas. Dalis jų esančios 
giliai žemėje, drėgnos ir dažai 
nesilaiko. Reikėsią specialios 
izoliacijos. Sienas, išskyrus 
tas, kurios turi drėgmės pro
blemas, bandysią dažyti tal
kos būdu ir su Židinį naudo
jančių organizacijų nariais. 

Numatyto remonto išlai
doms padengti būsiąs skel
biamas vajus. 

Daugeliui tas Kultūros Ži
dinio tarybos pirmininko dr. 
Jono Bilėno pranešimas kelia 
džiaugsmą ir viltį, kad Židinys 
ir toliau tarnaus lietuvių vi
suomenei. Be abejo, nenuspė-
jant kaip greit ir kuria link
me pasisuks Židinio likimas, 
rasis ir tokių, kurie suabejos 
tų užmojų reikalingumu. 

P . Palys 

LAIŠKAI LR NUOMONĖS 
ŠVENČIONIŲ KRAŠTAS 
KVIEČIA TURISTUS 

„Kas gali būti maloniau 
triukšmo nuvargintam mies
tiečiui ar kitos šalies svečiui 
už gaivų miškų orą, skaidrų 
ežerų vandenį ir tylą? Meni
ninkus čia aplankys kūrybinės 
mintys, laimikiai neleis nuo
bodžiauti žvejams, unikali 

gamta ir istorija sudomins 
mokslo žmones. Neveltui dide
lę šio krašto teritorijos dalį 
užima Aukštaitijos nacionali
nis parkas, Labanoro, Sirvetos 
ir Asvejos regioniniai parkai, 
čia gyvena darbštūs, malonūs 
ir be galo svetingi žmonės", -
taip rašoma spalvotame, lietu
vių ir anglų kalbomis išleista-

Švenčionig miestelio koplyčia 1863 m. sukilimui atminti 

me leidinėlyje „Švenčionių 
kraštas", kurį visai neseniai 
gavo JAV Lietuvių Bendruo
menes Krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė. Šį 
leidinėlį atsiuntė Dona Men-
činskaitė, Švenčionių rajono 
savivaldybės turizmo organi
zatorė, savo laiške pasakoda
ma apie nuostabiuosius Aukš
taitijos ežerus ir kviesdama 
Lietuvoje besilankančius tau
tiečius neužmiršti užsukti į 
gražųjį Švenčionių kraštą ir 
pasigrožėti nuostabiais gam
tos kampeliais ir puikiai pail
sėti prie švarių ir skaidrių 
ežerų. Ji rašo, kad turizmo 

letra turi ypatingą reikšmę 
venčionitt socialinės ir ekono

minės būkles stabilizavimui. 
Plečiantis turizmui, vystytųsi 
smulkus verslas, atsirastų al
ternatyvūs pajamų šaltiniai 
kaimo gyventojams. I. Men-
činskaitė sako, jog Švenčionių 
krašto žmonės labai norėtų 
užmegzti ir palaikyti ryšius su 
lietuvių bendruomenės na
riais, kilusiais iš Švenčionių 
krašto. Taigi būsimieji turis
tai, jei norėtumėte susižinoti 
daugiau žinių apie šį nuosta
bų ežerų kraštą, kreipkitės ir 
rašykite šiuo adresu: Ilona 
Menčinskaitė, Vilniaus g. 19, 
4730 Švenčionys, Švenčionių 
rajonas, Lietuva. Tel. (370-17) 
51423, Fax (370-17)61244. 

Elektroninis paštas: 
svencionys@lsa.lt. 
Kompiuterinis puslapis: 
www.8vencionys.lt. 

DAR KARTĄ APIE 
SOVIETMEČIO .3AUBUS" 

GRŪTO MIŠKE 

Nejau taip baisūs leninai, 
kapsukai, dzeržinskiai? 

Gal daug baisiau šių soviet
mečiu veikėjų skelbiamos idė
jos, bet juk jos mirė, kaip su
griuvo ir didžioji sovietų impe
rija. Tai ko mes bijome, juk 
nebėra tos idėjos, tai nebepa
vojingi ir sovietmečio veikėjai 
ir didvyriai. O parodyti juos 
reikėtų ateinančiom kartom, at
vykstantiems, kad ir iš JAV. 
Didžioji dauguma neįsivaiz
duoja, kokius siaubingus lai
kus pergyveno Lietuva, kitos 
mūsų kaimynės. Pamėginkite 
papasakoti amerikiečiui apie 
tuos laikus, sunku jam bus 
patikėti, nepabuvus tuose 
kraštuose, o jei dar pavyks pa
rodyt, teks pasivaikčioti šalia 
tų stabų, pavažiuoti gyvuli
niame vagone, tai geresnės is
torinės pamokos ir nega
lėtume pravesti. 

Sunaikinti visada suspėsi
me, bet ar reikia istoryą nai
kinti, juk tai tiesos sakymas. 
O gal paprasčiausiai bijome, 
kad privati bendrovė „Heso-
na" susilauks daug daug lan
kytojų. Šito nereikėtų bijoti, 
juk turi būti kasos aparatai, o 
jei taip, tai ir mokami mo
kesčiai valstybei. Bus lanky
tojų, bus gerai ne tik savinin
kui V. Malinauskui, privačiai 
bendrovei ..Hesona", bet ir vie
tiniams gyventojams bei val
stybei. 

Čia tokiame dideliame plote 
galima būtų pažymėti visas 
vietas, kur buvo tremiami lie
tuviai (juk tokia didelė tre
miamų vietų įvairovė: galima 
būtų pamėginti padaryti tre
miamų žmonių sąrašus, žo
džiu, gerai idėjai reikia duoti 
kelią, o nepradėti draudimais. 

Tokiame parke reikėtų surasti 
vietos tiems, kurie buvo pri
versti trauktis į Vakarus, kur 
taip pat kelias nebuvo rožėmis 
klotas. O traukėsi į Vakarus 
nuo sovietmečio „baubų". 

Tad atverkime kelią tikrai 
istorijai, o ne užtušuotai, pa
pudruotai. Nedrauskime, o pa
dėkime įkurti tokį parką — is
torijos muziejų po atviru dan
gum. Medžiagos tam muziejui 
turi beveik kiekvienas lietu
vis, kur jis begyventų — 
Amerikoje, Australijoje, Kana
doje, Rusijoje ar Lietuvoje. 
Gal imkim ir suneškim po ma
žą dalelytę ir pamatysime, 
koks bus turtingas tas parkas 
ir visų lankomas. Aišku, leng
viausia griauti, daug ką sug
riovėme, pradedant nuo ne
pastebimų dalykų. Leiskime 
rodyti iniciatyvą. Aišku, toks 
parkas gal būtų geriau tikęs 
kitoje vietoje, kad ir geografi
niame Europos centre, ir ten 
vystyti, bet nebuvo ten entu
ziastų. O dabar turime šį vari
antą, tad tik pirmyn. 

Stasys Jokubauskas 
Oak Lawn, IL 

LAIPSNIUOJANT KAS 
GERA 

Puiku. Puikiau. Puikiau
sia. 

Puiku, kad keli šimtai lie
tuvių studentų studijuoja 
Vakarų universitetuose: Euro
poje, Amerikoje, Azijoje, net it 
tolimoje Australijoje. 

Puikiau būtų, jeigu jie visi 
sėkmingai baigtų savo studi
jas. Ligi šiol tik dalis jų savo 
mokslus baigia. Kitus pavilio
ja darbai ir turtai. 

Puikiausia batą, jeigu tie 
keli šimtai lietuvių studentų, 
baigę studijas, visi ligi vieno 
grįžtų į Lietuvą. Ligi šiol, de
ja, tik dalis yra grįžę. 

Gražu. Gražiau. Gražiau-
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Gražu, kad Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė vyksta į 
2000 metų olimpiadą Sidnė
juje, tolimoje Australijoje. 

Gražiau būtų, kad ši rink
tinė laimėtų bent jau bronzos 
medalį, kaip tai įvyko 1992 m. 
Bonoje ir 1996 m. Atlantoje. 

Gražiausia būtų, jeigu ši 
Lietuvos rinktinė šį kartą lai
mėtų sidabro medalį. Aukso 
medalis dar vis priklauso 
JAV. 

Šaunu. Šauniau. Šau
niausia. 

Šaunu, kad Lietuvos prem
jeras yra buvęs veiklus Vil
niaus meras — jaunas, ener
gingas Rolandas Paksas. 

Šauniau būtų, kad daugiau 
moterų būtų jo ministrų kabi
nete. Dabar gi — tik viena. 

Šauniausia botų, kad po 
2000 metų Seimo rinkimų 
bent trečdalis Seimo narių 
būtų šaunios moterys. Jaunos, 
gabios, darbščios Lietuvos 
moterys. 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

PADĖKA 
A. t A. 

ALDONA PALUKAITIENĖ 
Mirė 1999 m. birželio 1 d. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams, kūne 
kartu su mumis pergyveno tok} staigų mielos Aldonos 
išsiskyrimą iš šio pasaulio. Jūsų nuoširdūs žodžiai. 
gražios gėles, maldos ir atsilankymas buvo didele 
paguoda mūsų šeimai Širdį slegiančiomis dienomis. 
Dėkojame Lietuvių Skautų Seserijai ir Brolijai už 
nepaprastai gražų atsisveikinimą su savo organizacijos 
brangia nare ir Čikagos policijos Šv. Judo organizacijos 
nariams už jų maldas ir atsilankymą. 
Didelis ačiū taip pat visiems, dalyvavusiems laidotuvėse 
— Jūsų maldos ir nuoširdumas tikrai mus paguodė 
netekus brangios Žmonos, Mamytes, Močiutes. 

Dėkingi, 

Mindaugas Palukaitis 

Kęstutis ir Algirdas su šeimomis. 

1999 M. BIRŽELIO-LIEPOS MĖN., PAGERBDAMI 
MIRUSIŲJŲ ATMINIMĄ, 

„LIETUVOS VAIKŲ VDLČIAI" 
AUKOJO 

a. a. Maria Laucis atm. 'papild.j: Judy ir Walter 
Dawson, Teresa ir David Aten, Vytautas Gavelis, Ada ir 
Charles Wylie, Eunice Eck, Lucille Marciukaitis, William ir 
Carole Ann Berg, Judith Minkanic, Selma Makstell. Leoną 
Drier, Joan ir David McCourt, Rev John. F. Sheahan, Zigmas 
ir Virginia Grybinas, Becker & Son Funeral Home (Mt. Olive, 
IL), Lincoln Industrial (St. Louis, MO; ir kt. aukotojai — 
$900. Iš viso — $920; 

a. a. Jono Paronio atm.: Benigna Butler — $100. 
a. a. Eleanora J ančauskas atm.. Raiph ir Regina 

Thomann — $25; 
a. a. E r n e s t i n o s Graž ienės atm. papiid ,: Ona 

Čerškus, Gražina Vitas — $45. Iš viso — $670; 
a. a. dr. Aldonos Palūnienės atm.: Noreen ir Thomas 

Chambers, Amy E. Dawson, The Tallmadge Center Staff 
(Talmadge, OH), dr. A. L. ir Roma Čepulis, Elizabeth Anne 
Caveny, Suzanne Shepka, Lydinne ir Howard Smith, dr. 
George T. Hranilovich, Estera Alšėnienė, Lisa Crawford, 
Mary Lynn Monge, dr. Jonas Alšėnas, Viktoria Bartel, 
Integrated Capital Planning, Inc. (Akron, OH), Pranas ir 
Aleksandra Razgaitis, Michael ir Anne Lavelle, Albert ir 
Kristina Sušinskas, Vacys ir Ann Rociūnas, Susan I. Nagy, 
Monika Palūnas, Nijolė Pupius, Lawrence Logsdon, James 
Moceri, Margaret Bayliss ir Anita Moceri. Rasa Chambers 
ir kt. aukotojai — $1,305 

a. a. Stella Baldauskas atm.: Frank A Baldauskas — 
$50; 

a. a. dr. Martin D. Appleton atm.: Danute Krivickas 
ir šeima — $20; 

a. a. Barboros Blinstrubienės atm.. R. ir G. Rimkai, 
B. Sekmakienė, M. ir R. Bezdicek, D Dundzilienė. V ir R. 
Panarai, Egidija Nefiodovienė, A. ir K Baltanaviciai — $200; 

a. a. Evos Paškevičienės atm.: Izabelė Stončienė. dr. 
W. Makaitis ir šeima — $65. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

i i 
„Lietuvos Vaikų viltis", 2711W. 71 SU Chicago, IL 60629. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos /Z£2*± 
Mutual Federal Savings and Loan \įįįį) 

Assodation of Chicago — 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

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

ir Apyttnkhi Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Programoje: 

11:30 vai. Šv. Mišios 

12:00 vai. pietūs 
atgaiva 
lietuviška muzika 
pabendravimas 

DRAUGO JUBILIEJINE GEGUŽINĖ 
1999 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienį 

Tėvų Mari jonų sodelyje pr ie „Draugo" 4545 W o3rd Street, Chicago, IL 

Skaitykime ir remkime ,,DRAUGĄ m 

Gegužines metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos 

paslaugos: prenumeratos 
pratęsimas, knygių stalas, 

lietuvišku dirbimų krautuvėle, 
originalūs meno kūriniai, 

apžiūrėjimas dienraščio patalpų 
bei priimamos aukos spaudai 

remti 

mailto:svencionys@lsa.lt
http://www.8vencionys.lt
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Irena ir Jeronimas Šaltiūnai Berlyne 

„SEKLYČIOJE" 
LANKYSIS 

J . ŠALČIUNAS 

l Čikagą iš Lietuvos atvyk
sta žymus svečias, buvęs ky-
bartietis — dabar gyvenantis 
Marijampolėje — poetas Jero
nimas Šalėiūnas. Šis Kybartų 
gimnaziją baigęs vyras, išlei
dęs dvi poezijos knygas, bend-
dradarbiaujantis Lietuvos ir 
užsienio spaudoje, besireiš
kiantis patriotinėse organiza

cijose, bus pagerbtas rugpjūčio 
15 d. 5 vai. „Seklyčios" patal
pose Marąuette Parko apy
linkėje. 

Tad visi kybartiečiai, o taip 
pat pat ir marijampoliečiai, 
ir likusieji suvalkiečiai kvie
čiami Į šį retą pobūvį — susiti
kimą su svečiu iš tėvynės. 
Apie dalyvavimą reikia pra
nešti iš anksto, skambinant 
Jaunučiui Puodžiūnui (773) 
778-7182 arba Edvardui Šu-
laičiui tel. '708) 652-6825 E. Š. 

R u o š i a m ė s ir l a u k i a m e 
„Draugo" gegužinės, kuri vyks 
rugpjūčio 22 d. tėvų marijonų 
sodelyje. Kas knygas pardavi
nės, kas žmones fotografuos, 
o kas ir laimėjimus t rauks. 
Kad jų būtų, pasirūpino: Liu
cija M a l d ū n i e n ė , P e t r a s 
J a d v i r š i s , D a n a B a z i e n ė , 
P r a n ė M a r c i n k i e n ė , S t a s ė 
P e t e r s o n i e n ė , P r a n ė i r 
J u o z a s Masi l ionia i , E l e n a 
R o ž ė n i e n ė i r Alb ina R a m a 
n a u s k i e n ė . Nuoširdus ačiū! 
Iki gegužinės - dar visos dvi 
savaitės - lauktume ir dau
giau dovanų! 

„Žid in io" p a m a l d o s vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 4 
vai.p.p. jėzuitų koplyčioje Či
kagoje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švč: Marija. 

Kęs tu t i s P e t r a u s k a s , La
gūna Beach. CA, kar tu su 
..Draugo" prenumeratos mo
kesčio pratęsimu už šešta
dienines laidas pridėjo 100 
dol. auką, kuri labai mums 
svarbi ir įvertinama. Ačiū! 

L e m o n t o LB rengiamoje 
gegužinėje, kuri įvyks rugpjū
čio 8 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, klausysimės P. Strolios ir 
A. Blažuko atliekamų nuotai
kingų lietuvišku dainų. Šven
tė prasidės tuoj po šv. Mišių. 
Vaišes paruoš Talman delika
tesų parduotuvė. Bus laimėji
mų. Kad būtų patogiau, valdy
ba nutarė ne bilietų traukimo 
būdu išaiškinti laiminguosius 
numerius. Dabar kiekvienas 
galės juos pasitikrinti tuoj pat 
vietoje. Atvykite! 

JAV L B V i d u r i o apygar 
dos va ldyba apylinkėms tal
kininkaujant rengia metinę 
gegužinę Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127 St., Lemont, 
IL) rugpjūčio 15 d., 12 vai. Vi
si lietuviai kviečiami pasi
džiaugti vasara, skaniai pasi
vaišinti, smagiai pabendrauti. 

Šį p e n k t a d i e n į , rugp jūč io 
6 d., 8 vai .v. kunigas Antanas 
Saulaitis, SJ, Pasaulio lietu
vių centro „Bočių menėje" 
skaitys pranešimą apie Jėzui
tų gimnaziją Lietuvoje ir pa
pasakos, kaip jis pats vertina 
Lietuvos įvykius bei žmonių 
požiūrius bei nuotaikas. Pir
madienį į Lietuvą grįžtančio 
tėvo A. Saulaičio pranešimo 
pasiklausyti kviečia „Saulu
tė", Lietuvos Vaikų globos bū
relis. 

Pedagog in i s l i tuanis t i 
kos i n s t i t u t a s , ve ik i an t i s 
J a u n i m o c e n t r e , Čikagoje, 
naujuosius 1999-2000 mokslo 
metus pradės š.m. rugsėjo 11 
d., 9 vai. ryto. Jaunuoliai ir 
jaunuoles, baigę lituanistines 
mokyklas JAV-se ar 9-10 kla
ses vidurinės mokyklos Lietu
voje, raginami lankyti PL ins
titutą. Čia ne vien pagilinsite 
lituanistines žinias, bet taip 
pat sutaupysite laiką ir lėšas 
studijuodami universitetuose, 
nes baigusiems Pedagoginį li
tuanistikos institutą JAV 
mokslinės institucijos duoda 
nemažai kreditų. Tėvai, žino
dami^ koks brangus dabar 
mokslas universitetuose, turė
tų atkreipt į tai dėmesį ir pa
raginti jaunimą stoti į PL in
stitutą. Informacijai tel. 773-
847-1693. 

SAN DIEGO MIESTE -
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBAS 

San Diego mieste veikia San 
Diego lietuvių klubas. Šis klu
bas yra House of Pacific Rela-
tions (HPR) organizacijos na
rys, o organizacijai priklauso 
įvairių tautų „kaimeliai" (In
ternational Cottages). Nors 
„Lietuviškieji namai" (House 
of Lituania) yra nedideli ir ne
turi savo „kaimelio", tačiau jie 
dalyvauja daugelyje HPR or
ganizacijos programų. Visai 
neseniai „Lietuviškieji namai" 
dalyvavo Lawn Program (ren
ginių, vykstančių pievelėje, 
programoje) ir birželio 27 d. 
surengė lietuvišką šventę, ku
rioje San Diego lietuviai šoko 
lietuviškus liaudies šokius ir 
grojo kanklėmis. Lietuvybės 
išlaikymo entuziastai taip pat 
išleido lankstinuką, kuriame 
puikavosi Vytis, Lietuvos him
no žodžiai ir truputis istorijos 
žinių. 

San Diego Amerikos lietuvių 
klubas gyvuoja nuo 1950-ųjų 
metų vidurio. Jau nuo tada 
lietuviai pradėjo susitikinėti 
reguliariai, kad pasikalbėtų 
savo gimtąja kalba, pasidalin
tų politinėmis ir kultūrinėmis 
naujienomis. Jie susitikdavo 
kartą per mėnesį kieno nors 
namuose arba kitose vietose, 
šokdavo, pietaudavo, švęsdavo 
šventes. Apie 1970-uosius 
San Diego lietuvių klubas pri
sijungė prie House of Pacific 
Relations organizacijos. Da
bar lietuvių klubo nariai susi
tinka kartą per mėnesį San 
Diego Community Park Recre-
ational Center dalykiškam su
sitikimui, po to valgo pietus. 
J ie taip pat aptaria Lietuvos 
įvykius, žiūri Filmajuostes 
apie Lietuvą, pavarto žurnalą 
„Lithuanian Heritage" ir 
„Draugo" laikraštį, o taip pat 
ir fotografijų albumus, -ku
riuos parveža Lietuvą aplankę 
jų klubo nariai. Praėjusią va
sarą keletas San Diego Ameri
kos lietuvių klubo narių pabu
vojo Vilniaus Muzikos festiva
lyje, iš kurio parsivežė geriau
sius prisiminimus ir filma-
juostę. 

Visi, norintys susisiekti su 
„Lietuviškaisiais namais" -
House of Lithuania, skam
binkite Clem Freres tel. 619-
223-0133. 

FLORIDOS LIETUVIAI 
KELIAVO PO LIETUVA 

Birželio 14 d. būrys St. Pe-
tersburgo lietuvių, vadovauja
mų Romo Kalantos šaulių 
kuopos vado Antano Gudonio, 
išvyko į Lietuvą, kur praleido 
visą mėnesį. Keliauninkai grį
žo patenkinti, aplankę savo gi
mines ir įdomesnes Lietuvos 
vietoves. Sugrįžęs ekskusijos 
vadovas A. Gudonis liepos 25 
d. skaitė įdomų pranešimą 
apie kelionę ir gyvenimą Lie

tuvoje. Daugumai keliautojų 
teko dalyvauti įspūdingame 
Šaulių sąjungos 30-mečio mi
nėjime Kaune ir Lietuvos Val
stybės dienoje Vilniuje. Ameri
kos lietuviai pastebėjo, jog 
Lietuvos miestai gražėja, puo
šiasi, tačiau kaimo gyvenimas 
- vis dar sunkus. A Gudonis 
pasidžiaugė, kad prieš keletą 
metų atkurta L.etuvos Šaulių 
sąjunga didėja, turi daug jau
nimo, ir jų veikia pradeda da
ryti teigiamą tiaką Lietuvos 
gyvenimui. 

LIETUVIU GIMNAZIJA 
GYVUOS IR TOLIAU 

Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės, vykusios Huttenfel-
de, metu Vasario 16-osios gim
nazijos direktor us A. Šmitas 
teigė, kad jų gimnazija gyvuos 
ir toliau, nepaisant, kad nuo 
1999 m. gruodžio 31 d. Bonna 
ruošiasi nutraukti lietuviškos 
mokyklos finansavimą. 

Vilniuje viešint Hesseno 
krašto ministrui pirmininkui 
R. Koch (jis - Krikščionių de
mokratų partijos narys), buvo 
kalbamasi su prof. V. Lands
bergiu ir nutar ta , jog lietuvių 
mokslo įstaigai bus suteiktos 
valstybinės teisės ir skiriama 
550,000 markių metinė para
ma. Šiais pinigais bus galima 
padengti apie tris ketvirtada
lius visų išlaidų (tai beveik 
dvigubai daugiau už iki šiol 
teiktą paramą). Vasario 16-
osios gimnazijes direktorius 
sakė, kad likusią finansinę pa
ramą mokykla tikisi gauti iš 
kitų institucijų. Vasario 16-
osios lietuviškoji gimnazija 
veikia jau daugiau kaip 50 
metų. 

NAUJA BALTIEČIŲ 
VERSLININKU DRAUGIJA 

Birželio 26 d. Melburne 
įsisteigė Australijos baltiečių 
verslininkų draugija. Steigia
masis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 100 baltiečių ir aus
tralų, įvyko Melburne. Prieš 
dvejus metus buvo įsteigta 
Australijos lietuvių versli
ninkų draugija. Šiai ir naujai 
draugijai vadovauja Linas 
Zaikauskas. 

ANT SALDAINIU -
V. NEMUNĖLIO VARDAS? 

Vakarą su Bernardu Braz
džioniu birželio 3 d. Šiauliuose 

surengė literatūros almanacho 
„Varpai" leidėjai. Šiaulių uni
versiteto salėje poetas susitiko 
su daugybe savo kūrybos ger
bėjų ir su seniai matytais pa
žįstamais. J ų tarpe buvo ir da
bar Australijoje gyvenantis 
dailininkas Adolfas Vaičaitis, 
su kuriuo poetas 1947 m. Vo
kietijoje kar tu leido metraštį 
„Tremties metai". B. Braz
džioniui vakaro programoje 
talkino „Varpų" vyriausiasis 
redaktorius L. Peleckis-Kak-
tavičius, aktorė V. Kochans-
kytė, smuikininkė J . Petraus
kienė. Poetą sveikino vysku
pas E. Bartulis ir saldainių 
fabriko „Rūta" valdytojas A. 
Gluodas, išdavęs paslaptį, kad 
su poetu pasirašyta sutartis, 
leidžianti fabrikui saldainių 
rinkinių pakuotei naudoti Vy
tės Nemunėlio vardą. 

P . STRAVINSKAS 
KONCERTAVO VILNIUJE 

Žadėjęs naujų susitikimų su 
senais gerais pažįstamais Vil
niaus Šv. Kristupo vasaros 
muzikos festivalis savo žodį 
garbingai tesi. Rugpjūčio 4 
dieną Muzikos Akademijos sa
lėje koncertavo JAV gyvenan
tis pianistas Povilas Stravins
kas. 

Vyresnio ir vidutinio am
žiaus Lietuvos muzikos mėgė
jams Povilas Stravinskas la
bai gerai pažįstamas. Pianis
tas yra mokęsis Vilniaus M. 
K Čiurlionio meno mokykloje 
(dabar - menų gimnazija), po 
to gabus mokinys išvyko į 
Maskvos P. Čaikovskio kon
servatorijos centrinę muzikos 
mokyklą, dar vėliau studijavo 
P. Čaikovskio konservatorijo
je. Sugrįžęs į Vilnių, pianistas 
pasinėrė į aktyvų koncertinį 
gyvenimą - rengė rečitalius 
Lietuvoje, su koncertinėmis 
programomis aplankė daugelį 
buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikų, koncertavo su or
kestrais. 

Beveik prieš dešimt metų P. 
Stravinskas persikėlė gyventi 
į Ameriką. J Lietuvą muzikan
tas atvyksta gana retai, tad 
kiekvienas naujas koncertas 
tėvynėje pianisto gerbėjams -
didelė šventė. Vilniaus šv . 
Kristupo vasaros muzikos fes
tivalyje P. Stravinskas skam
bino F. Shopin, C. Debusi, G. 
Gershwin kūrinius. (Elta) 

TAPO AIŠKESNI LIETUVOS RŪPESČIAI 
IR SIEKIAI 

Vasara — atostogų, poilsio 
laikas, šiek tiek laiko pra
leidžiame prižiūrėdamos gėlių 
darželius ir daržovių lysves. 
Norime nors t rumpam pakeis
ti aplinką, pasidžiaugti gražia 
gamta, daugiau laiko praleisti 
šeimos bei malonių draugų 
aplinkoje. Vasaros metu su
mažėja ir visuomenės veiki
mas. Pasitenkiname gražioje 
gamtoje ir medžių pavėsyje 
ruošiamomis gegužinėmis. Pa
buvojus gegužinėje nereikia 
skubėti namo virti valgyti ir 
plauti indų, nes gegužinės 
rengėjai visada skaniai ir so
čiai pavaišina. 

Šią vasarą daug išeivijos lie
tuvių lankėsi Lietuvoje, o grį
žę pasidalino savo įspūdžiais 
iš Lietuvos gyvenimo. Pasau
lio , lietuvių centre Lemonte 
Indrės Tijūnelienės pakviesti 
apsilankė ir ilgesnį laiką Lie
tuvoje gyvenę ar dirbę asme
nys. Vieną sekmadienį klausė
mės įdomaus pranešimo — po
kalbio apie Lietuvos ekonomi
nę padėtį, kitą sekmadienį 
pranešėjas kalbėjo apie prezi
dento ir vyriausybės darbus, 
rūpesčius ir pasiekimus. Kad 
turėtume išsamesnį Lietuvos 
gyvenimo vaizdą, PLC rengi
nių komitetas pakvietė ką tik 
iš Lietuvos grįžusį Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos kapelioną 
kun. Algirdą Palioką, kad šis 
papasakotų apie dvasinę ir 
moralinę padėtį Lietuvoje. Ka
pelionas savo pašnekesyje pa
lietė įvairias gyvenimo sritis. 
Klausant atrodė, kad dar 
daug ką reikėtų gerinti, plėsti, 
bet tuo pačiu j au matomas ir 
pagerėjimas arba bent noras 
keisti, gerinti. Ten, kur atsi
randa dvasinės ir moralinės 
veiklos stoka, tuštumą užpildo 
materializmas: daiktai, pini
gai, malonumai. 

Jaučiamas parapijų atgimi
mas, kai kuriose parapijose 
yra įkurti jaunimo centrai. 
Savo veiklą juose plečia orga
nizacijos, vyksta įvairus rengi
niai. Stengiamasi paruošti vis 
daugiau mokytojų, kurie galė
tų dėstyti religiją, bet jų vis 
dar trūksta. Lietuvoje yra 688 
parapijos ir jas aptarnauja 
657 kunigai. Kaip matome, 
trūksta ir kunigų. Gera žinia, 
kad kiekvienais metais įšven
tinama vis daugiau naujų ku
nigų. Bažnyčiai vis dar sunku 
surasti savo vietą visuome
nėje, ir tai nėra lengva pada
ryti, nes Bažnyčia atspindi 
dvasinę ir moralinę būklę. Pa
mažu, bet jau sėjama gera 
sėkla, o neužilgo pasirodys ir 

Pianistas Povilas Stravinskas Nuotr Eltos 
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Kas naujo 
Draugo knygynėlyje 

Naujai i š l e i s t a s Šven tas i s 
Raš t a s jau laukia savo skaity
tojų' Puikiai prel. prof. A 
Rubšio išverstas, kietais virše
liais įrištas, daugiau kaip 
2.000 puslapių turintis Šv 
Raštas kainuoja 20 dol Su 
persiuntimo mokesčiu - 30 
dol 

>1 tsiaj*** 

net kaip susirasti draugų. 
Knygos kaina - 14 dol. Čekį 
adresuokite „Melodija books". 
Jį siųskite šiuo adresu: „Melo
dija books", P.OBox 689, 
Hampstead, MD 21074. Tel. 
410-374-3117. 
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Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte kapelionas. 

rezultatai . Viskas daug grei
čiau keičiasi, kai atsiranda 
gerų, pavyzdingų vadovų, ku
rie savo darbais ir pavyzdžiu 
pa t raukia ki tus . 

Pokalbyje išgirdome ir apie 
žiniasklaidą. Jos Lietuvoje 
daug, bet bėda ta, kad ne visa 
spauda tarnauja dvasingu
mui ir moralei, ir tas labai 
pastebima. Katalikiškos spau
dos nedaug, o ir ta pati neturi 
daug skaitytojų. 

Visi suprantame savos, ka
talikiškos spaudos reikšmę ir 
jos reikalingumą šių dienų 
gyvenime. Reikia kaip nors 
rast i būdų katalikiškai spau
dai paremti ir ieškoti daugiau 
skaitytojų čia ir Lietuvoje. Ka
pelionas paminėjo, kad didelė 
viltis dvasingumui ir moralei 
— tai visuomeninės organiza
cijos įs tatymo papildymų pro
jektas , kuris bus svarstomas 
Seime. 

Po pakalbio buvo klausimų, 
į kuriuos kun. Algirdas Palio
kas labai išsamiai atsakė. 

PLC renginių komitetas yra 
dėkingas kapelionui už labai 
įdomią ir reikalingą pokalbį. 
Išklausius visus tris pokal
bius, susidarėme daug išsa
mesnį Lietuvos ekonomikos 
vaizdą, daugiau sužinojome 
apie valdžios ir prezidento rū
pesčius, siekius ir dvasinę bei 
moralinę tautos būklę. 

Buvo graži sekmadienio po
pietė, ir žinojome, kad labai 
artimoje kaimynystėje, Ateiti
ninkų namuose, vyksta Lietu
vių tau t inės sąjungos Čikagos 
skyriaus gegužinė, taigi sku
bėjome ten skaniai pavalgyti 
ir pabendraut i gražioje aplin
koje. Labai įdomiai ir greitai 
prabėgo da r vienas vasaros 
sekmadienis . 

B r o n ė N a i n i e n ė 
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Lie tuviu k i l m ė s ameri

kietės Raimondos Mikatavage 
knyga „Gyvenimas neribotų 
galimybių šalyje" - tai tikras 
amerikietiško gyvenimo vado
vėlis Jame jūs rasite patari
mų, kaip įsigyti vairavimo tei
ses, kaip pirkti narna kaip su
sikurti gera kredito istorija ir 

• Parduodamas automo
b i l i s B u i c k L e S a b r e , 1986 
me tų , g e r a m e s tovyje . T i k 
38,000 mylių. $2,500. TeL 773-
476-0315 . *«96 

• Vytauto Didžiojo Šau
l ių r inkt inė rengia l inksmą 
gegužinę i. m. rugpjūčio 8 d., 
12 v a i . Šau l ių sa lė je . V i s i 
kviečiami ir laukiami. SMM 

• Š iand ien , rugpjūč io 6 
d., 8 vai. vak., kun . Antanas 
Saulait is , 8. J., Pasaulio lie
tuvių centro B o č i ų m e n ė j e 
skaitys pranešimą apie Jėzuitų 
gimnaziją Lietuvoje ir papa
sakos, ka ip j i s p a t s v e r t i n a 
Lietuvos įvykius bei žmonių 
požiūrius ir nuotaikas. Pirma
dienį į Lietuvą grįžtančio tėvo 
A. Saulaičio pranešimo pasi
klausyti visus maloniai kviečia 
„Balutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. ***> 
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• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v .r . 
p e r WCEV 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas . 4459 
S J ranc isco , Chicago, IL 60632. 
(ak.) 

• Akc i jų , b o n ų be i k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
d a v i m e j ums nuoširdžiai pa
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą, A lb inas Kurkulis, te l . 
312-879-7750 a rba jo s ū n u s 
A n d r i u s Kurkulis , tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
b a n y Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• Reikal inga moteris ar
ba v y r a s laikinam spaustuvės 
darbui nuo 1 vai. p. p. iki 6 vai. 
vaka ro . Skambint i „Draugo" 
administratoriui, tel. 773-585-
9500. *«3 

ARAS ROOFING 


