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Lietuva sustiprino s ienas su 
Latvija apsaugą 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Pasienio policijos laikinasis 
vyriausiasis komisaras Algir
das Stonšaitis pasirašė įsaky
mą, kuriuo sustiprinama Lie
tuvos jūros sienos su Latvija 
bei Šiaulių pasienio policijos 
rinktines Skuodo ir Mažeikių 
užkardų sausumo sienos ruo
žų apsauga. 

„Pagal nustatytą grafiką 
ištisą parą jūroje budi pa
krančių apsaugos bei karinių 
pajėgų laivai", sakė Pakrančių 
apsaugos pasienio policijos 
rinktinės vadas Sigitas Čer-
neckis. Ketvirtadienio rytą iš 
Klaipėdos į Būtingę išplaukė 
Pakrančių apsaugos pasienio 
sargybos laivų diviziono laivas 
„Lillian", kuris prie Būtingės 
naftos terminalo plūduro bu
dės visą parą. Vėliau jį pakeis 
kitas laivas. Nuo trečiadienio 
sustiprinta ir naftotiekio. Bir-
žai-Mažeikiai-Būtingė apsau
ga. Naftotiekis daug kur yra 
labai arti Latvijos sienos. 

Šie valstybės sienos ruožai 
sustiprintu režimu bus saugo
mi iki atskiro nurodymo, 
pranešė Pasienio policijos de
partamento atstovas spaudai. 

Sustiprinti Lietuvos valsty
binės sienos su Latvija ap
saugą nuspręsta, kai trečia
dienį keturi Latvijos žalieji 
buvo išsilaipinę ant Būtingės 
terminalo plūduro. Plūduro 
apsaugą „Būtingės naftos" val
dyba yra patikėjusi Didžiosios 
Britanijos bendrovei „Coris", 
kurios du kateriai nuolat budi 
prie plūduro. Katerių įgulos 
netrukdė išsilaipinti žalie
siems ant plūduro, kad nesu
keltų pavojaus žmonių gy
vybėms. 

U i sienos pažeidimą — 10 
latų 

Keturi Lietuvoje sulaikyti ir 
iš jos deportuoti Latvijos ap
linkos apsaugos aktyvistai 
gaus 10 latų (Latvijos valsty
binė valiuta — red.) nuo
baudą už valstybės sienos 
režimo pažeidimą, ketvirta
dienį sakė Liepojos pasienio 
apsaugos skyriaus vadovas. 

Latvijoje nuobauda žalie
siems paskirta, remiantis Ad
ministracinių teisės pažeidi
mų kodeksu. Didžiausia baus
mė už tokius veiksmus gali 
būti piniginė nuobauda iki 

150 latų arba administracinis 
areštas iki 15 parų. 10 latų 
piniginė nuobauda paskirta, 
atsižvelgus į kaltę švel
ninančias aplinkybes: pažei
dimas padarytas pirmą kartą, 
žalioji tiksliai nežinojo, kaip 
reikia kirsti sieną plaukiant 
neutraliais vandenimis. 

Pasak D. Čabovskio, svar
biausia švelninanti aplinkybe 
yra tai, kad Latvijos Seimas 
dar nepatvirtino abiejų valsty
bių pasirašytos jūros sienos 
sutarties, todėl siena dar kaip 
ir nenustatyta. 

Ar bus žalieji 
„juoduosiuose sąrašuose"? 

Lietuvos migracijos pa
reigūnai dar nenusprendė dėl 
deportuotų Latvijos žaliųjų 
įtraukimo į Lietuvon neįlei
džiamų asmenų sąrašus. Mig
racijos departamento direkto
rius Almantas Gavėnas sakė 
BNS kol kas negavęs doku
mentų iš pasienio policijos, pa
gal kuriuos turės nuspręsti, ar 
įtraukti latvius į Juoduosius 
sąrašus". 

A. Gavėnas informavo, kad 
įtraukdami užsienietį į minė
tus sąrašus, migracijos depar
tamento darbuotojai neprivalo 
apie tai pranešti pačiam 
žmogui. Gali būti, kad apie 
savo pavardę sąraše žmogus 
sužinos tik kitą kartą mė
gindamas kirsti Lietuvos sie
ną. 

Latviai grasina 

Ryga-Vilnius. Tolesni Lat
vijos žaliųjų veiksmai dėl Bū
tingės naftos terminalo prik
lausys nuo to, kaip Lietuva re
aguos į Liepos 21-sios įvykius, 
sakė Latvijos žaliųjų partijos 
vienas pirmininkų, buvęs 
aplinkosaugos valstybės mi
nistras Indulis Emsis. 

Jeigu Lietuvoje bus pra
dėtas žaliųjų teismas arba bus 
pareikalauta sumokėti baudą, 
žalieji surengs naują akciją, 
pažymėjo jis- I. Emsio nuo
mone, gali būti įsteigtas spe
cialus Būtingės fondas, jeigu 
Lietuva pareikalaus atlyginti 
per akciją padarytą materia
linę žalą. Pinigus į šį fondą 
galėtų rinkti ir privatūs as-
menvs, ir užsienio bendrovės. 

John F. Kennedy lėktuvo aukos 
palaidotos jūroje 

Nuotr.: Būtingės terminalo iškilmingame atidaryme, į kurj susirinko Lietuvos valstybes vadovai, ministrai. 
Klaipėdos miesto pareigūnai bei Latvijos žurnalistai, kalba ministras pirmininka-s Rolandas Paksas. Dešiniau 
stovi Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir prezidentas Valdas Adamkus. 'Eltai 

Lietuvos vadovai tiki 
ekonomine Būtingės sėkme 

Rusai pateikė naujus pasiūlymus 
Lietuvos naftininkams 

Vilnius, liepos 21 d. (BNS) 
— Rusijos naftos susivienijimo 
„LUKoil" investicinės bendro
vės „Nikoil" prezidentas Niko-
laj Cvetkov atvežė pasiūlymą 
prijungti prie Lietuvos naftos 
ūkio Rusijos naftos gavybos 
telkinius, ir taip užtikrinti" 
pusėms palankų verslą". 

Rusų bendrovė pranešė ūkio 
ministrui Eugenijui Maldei-
kiui už tai norinti įsigyti 33 
proc. Lietuvos naftos ūkio ak
cijų-

Po susitikimo su ministru, 
N. Cvetkov pareiškė, kad „pa
vykus šiam projektui, „Ma
žeikių nafta" iš Rusijos susi
vienijimo gautų iki 6 mln. 
tonų naftos per metus". 

* Finansų ministro teiki
mą, ministras pirmininkas 
Rolandas Paksas atleido Jau
nių Žiogą iš Valstybinės mo
kesčių inspekcįjos viršininko 
pareigų šalių susitarimu. J. 
Žiogas buvo laikomas buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus statytiniu. <BNS> 

„Nikoil" vadovas pabrėžė, kad 
Lietuvai Rusija siūlo „lygaus 
bendradarbiavimo principą su 
kitais šio projekto bendrinin
kais", o „kas bus jie, tegali 
nuspręsti Lietuvos vyriau
sybė". 

E. Maldeikis šiuos naujus 
pasiūlymus pavadino „labai 
rimtais, palyginus su tuo, kas 
buvo siūlyta lig šiol". „Tai la
bai solidus, lankstus projek
tas, kuris peržengia Lietuvos 
naftos komplekso rėmus ir 
tampa tarptautiniu pagal savo 
ekonomines pasekmes", žur
nalistams sakė ministras. 

Nė viena iš trečiadienį susi
tikime dalyvavusių pusių ne
slėpė, kad naujasis Rusijos 
pasiūlymas yra gerai žinomas 
į Lietuvos naftos ūkį investuo
jančiai JAV bendrovei „Wil-
liams International", f i 
liams" ir „Lukoil" vadovų ne
senas susitikimas Vienoje yra 
vienas iš pamatų šiam naujam 
projektui atsirasti", teigė E. 
Maldeikis. 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Aukščiausieji Lietuvos va
dovai pasveikino Būtingės 
naftos terminalo darbo pra
džią. Terminalo atidarymo ir 
pirmojo tanklaivio pripildymo 
iškilmėse dalyvavo preziden
tas Valdas Adamkus, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, premjeras Rolandas 
Paksas, kadenciją baigęs pre
zidentas Algirdas Brazauskas, 
vyriausybės nariai, diplomati
nio korpuso atstovai. 

Sveikinimo kalboje V. 
Adamkus padėkojo terminalo 
kūrėjams ir išreiškė viltį, kad 
„šis kūrinys" bus saugus ir 
nepažeis gamtos. Jis džiau
gėsi, kad su naujausiomis 
technologijomis, „kvalifikuoti 
ir gerai pasirengę, įsiliejame į 
pasaulinę rinką". Prezidentas 
sakė tikįs ekonomine termina
lo sėkme, užtikrinančia Lietu
vos gerovę. 

V. Landsbergis Būtingės 
naftos terminalo atidarymą 
pavadino „labai svarbiu įvy
kiu", nes Lietuva atidaro 
„energetinį langą" į Vakarus. 

Iš pradžių Būtingės naftos 
terminalas buvo projektuoja
mas kaip alternatyva Rusijai, 
Lietuvai apsirūpinant naftos 
produktais. 

Premjero R. Pakso teigimu, 
nafta Lietuvai reiškia politinę 
ir ekonominę nepriklausomy
bę. „Būtingė reiškia vartus į 
lygiateisį bendradarbiavimą 
su kaimynais", sakė ministras 
pirmininkas. 

JAV koncerno „Williams In
ternational" vykdomasis di
rektorius naftos perdirbimo 
reikalams Steve Hunkus dė
kojo Lietuvos valdžiai už pa
ramą ir išreiškė viltį, kad pir
moji naftą į tanklaivį pra
dėjusi pildyti Rusijos ben
drovė „Jukos" yra viena iš 
daugelio Rusijos bendrovių, 
norinčių eksportuoti per Bū
tingę. 

Pagal sutartį, ^Jukos" per 
Būtingės terminalą per metus 
eksportuos apie 2.5 mln. tonų 
naftos, ir tai bus trečdalis viso 
terminalo pajėgumo. Dirbant 
visu pajėgumu, terminalas ke
tina per metus perkrauki apie 
8 mln. tonų naftos. Būtingės 
naftos terminalas visiškai pra
dės veikti po 2.5 mėnesio. Dar 
liko vienoje aikštelių sumon
tuoti siurblinę, vamzdynus, 
vandens valymo įrenginius, 
taip pat priešgaisrinę įrangą. 

I trečiadienį pradėtą pildyti 
tanklaivį „Centaurus" per vie
ną parą pripildyta 20,000 tonų 
naftos. Iš viso per tris paras į 

tanklaivį bus pripumpuota 
70,000 tonų naftos, kurią nu
pirkęs britų susivienijimas 
„British Petroleum" perdirbs 
Roterdame. 

Terminalui dirbant visu pa
jėgumu, per valandą bus per
pumpuojama 5,000 kubinių 
metrų naftos. Nafta bus pum
puojama tik esant palankioms 
oro sąlygoms, t.y., apie 280 
dienų per metus. Pučiant dau
giau nei 18 metrų per sekundę 
stiprumo vėjui ir esant 6-7 
balų bangavimui*- krovos dar
bai bus stabdomi. 

Būtingės naftos terminalas 
pradėtas statyti prieš 4 metus, 
jis kainavo beveik 300 mln. 
JAV dolerių. 

Terminalas neturėtų 
bauginti kaimynų 

Lietuvos vadovai nuramino 
latvius dėl Būtingės terminalo 
saugumo ir tikina, kad termi
nalas nepablogins abiejų vals
tybių santykių. 

Beveik 30 metų JAV aplin
kosaugos srityje dirbęs Lietu
vos prezidentas Valdas Adam

kus tvirtino, kad Būtingės 
naftos terminalas gamtosau
gos požiūriu yra saugus. Jis 
nepagristais pavadino Latvi
jos žaliųjų reikalavimus dėl 
terminalo ir mano, kad tai 
„daugiau politinis, nei realus 
motyvas". 

Prezidentas nemano, kad 
terminalas galėtų pakenkti 
dvišaliams santykiams, nes 
Latvijoje yra „pakankamai 
protingų žmonių, kurie nesi
stengs jiems pakenkti". 

Lietuvos premjeras Rolan
das Paksas taip pat nuramino 
gausiai \ Būtingės terminalo 
atidarymą susirinkusią Latvi
jos žiniasklaidą, teigdamas, 
kad „mūsų patys geriausi kai
mynai latviai gali būti visiškai 
ramūs, kaip ir lietuviai ramūs 
dėl Ventspilio, kuris dirba vi
su pajėgumu". Iškilusias prob
lemas tarp valstybių, pasak R. 
Pakso, sėkmingai sprendžia 
Baltijos ministrų taryba. 

„Žinoma, iš Ventspilio ga
lime laukti fokusų, bet šio ter
minalo verslininkų nesutapa
tiname su Latvijos liaudimi", 
žurnalistams sakė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Woods Hole, Mass., lie
pos 22 d. (AP-BNS) — Kenne
dy šeima ketvirtadienį susi
rinko Cape Code į John F. 
Kennedy jaunesniojo, jo žmo
nos Carolyn Bessette ir svai
nės Lauren Bessette, žuvusių 
per lėktuvo nelaimę Atlante, 
laidotuves. Visų trijų aukų pe
lenai bus išbarstyti vande
nyne. 

Laidotuvės įvyko JAV kari
nio jūrų laivyno eskadriniame 
minų laive „USS Briscoe", 
pranešė vyriausybės pareigū
nas. 

J. F. Kennedy jaunesnysis 
buvo 35-ojo, nužudytojo JAV 
prezidento J. F. Kennedy sū
nus. Jo pelenai bus grąžinti į 
vandenis, kuriuose jis mėgda
vo buriuoti, irkluoti ir net ieš
koti nuskendusių jūrų plėšikų 
laivų. Būtent polinkis ieškoti 
nuotykių paskatino jį pernai 
įsigyti ir lakūno teises. Penk
tadienį vakare, kai įvyko tra
gedija, 38 metų J. F. Kennedy 
jaunesnysis vairavo vienmoto
rį lėktuvą „Piper Sara toga". 
Lėktuvu taip pat skrido J. F. 
Kennedy jaunesniojo 33 metų 
žmona Carolyn ir jos 34 metų 
sesuo Lauren Bessette. 

Žuvusiųjų kūnai vandenyne 
rasti trečiadieni, 35 m gylyje 
12 km atstumu į pietvakarius 

nuo Martha Vineyard pakran
tės. Po tragedijos praėjus pen
kioms dienoms, trečiadienį 
kūnai buvo atgabenti į Cape 
Code kyšulį tyrimui. Lėktuvo 
nuolaužos taip pat bus tiria
mos. Avarijos priežastis pa
aiškės ne anksčiau kaip po 6-9 
mėnesių, sakė Valstybinės 
transporto saugumo tarybos 
pirmininkas James Hali. 

Bessette šeima išpiatino pa
reiškimą, kuriame dėkoja vi
siems, dalyvavusiems sunkio
se žuvusiųjų paieškose. „Tiki
me, kad mūsų vaikai visuomet 
yra su mumis dvasioje ir tai 
mus palaiko", sakė seserų mo
tina Ann Freeman ir patėvis 
Richard Freemanas. 

Spaudos konferencijoje Bal
tuosiuose rūmuose JAV prezi
dentas Bill Clinton teisino sa
vo sprendimą skirti tiek daug 
federalinių pajėgų ir lėšų žu
vusiųjų paieškoms. Preziden
tas prisiėmė visą atsakomybę 
už tokį sprendimą, paremtą 
Kennedy vaidmeniu amerikie
čių gyvenime, ir „didžiulėmis 
netektimis, kurias jiems (Ken
nedy šeimai) teko patirti". 

„Jis atstovavo mano kartai. 
Jaučiuosi praradusi dalį savo 
kultūros", apie J. F. Kennedy 
jaunesnįjį sakė viena 36 metų 
niujorkietė. 

Baigėsi Baltarusijos prezidento 
įgaliojimai. Kas toliau? 

Vilnius, liepos 21 d. (BNS; kėjų, bet pripažįsta valstybes, 

Punsko lietuviai 
vėl prašo užtarimo 

Varšuva, liepos 22 d. 
(BNS) — Punsko lietuviai 
laišku kreipėsi į Lenkijos 
premjerą Jerzy Buzek, pra
šydami padėti išspręsti pasie
nio užkardos iškėlimo iš Puns
ko klausimą. Laiške pažy
mima, kad pasienio užkardos 
palikimas Punske reikštų 
„asimiliacijos proceso pagreiti
nimą ir keltų tikrą pavojų" 
Suvalkų krašte gyvenančių 
lietuvių tapatybei. 

J. Buzek adresuoto laiško 
kopijos taip pat nusiųstos 
Lenkijos ir Lietuvos preziden
tams, Lietuvos premjerui, Lie
tuvos ir Lenkijos parlamentų 
vadovams, Lenkijos Seimo 
tautinių ir etninių mažumų 
komisijai bei Regioninių pro
blemų ir tautiniu mažumų de
partamentui pni.' Lietuvos vy
riausybės.Daugumą gyventojų 
Punske sudarantys Lenkijos 
lietuviai kategoriškai prieši-

* Premjero Rolando Pak
so potvarkiu, švietimo ir 
mokslo viceministre antra
dienį paskirta Gražina Palio-
kiene. Ji bus atsakinga už so
cialinius, sveikatos apsaugos, 
sporto ir papildomo mokinių 
ugdymo klausimus. Kiti du 
švietimo ir mokslo vicemi
nistrai: Vaiva Vėbraitė bei Ri
mantas Sližys buvo paskirti 
dar liepos pradžioje. 

naši užkardos įkūrimui ben
druomenės lėšomis pastaty
tame centre. „Punskas yra 
mažytė gyvenvietė, atliekanti 
švietimo ir kultūros centro 
vaidmenį ne tik vietinei, bet ir 
šalies gilumoje gyvenančiai 
Lenkijos lietuvių bendruome
nei", rašoma laiške Lenkijos 
premjerui. Laišką pasirašę 
Punsko viršaitis ir Lenkijos 
lietuvių organizacijų vadovai 
pažymi, kad Lenkijos val
stybės vadovai sutinka tik su 
pasienio apsaugos vadovybės 
argumentais, bet nepaiso 
Punsko visuomenės teisės kar
tu spręsti savo likimą. 

Punskiečiai piktinasi, kad 
„pasienio užkardos įkūrimą 
bandoma pateisinti, žaidžiant 
pasienio nusikalstamumo sta
tistika, kuri prieštarauja fak
tams". „Sienos pažeidimo ir 
kontrabandos statistikos duo
menų siejimas su Punsku yra 
nemoralus ir politiškai ken
ksmingas", pažymima laiške. 

Tautinės mažumos atstovai 
primena, kad „Lietuva, vado
vaudamasi Lietuvos ir Lenki
jos tarpvalstybinės sutarties 
dvasia bei atsižvelgdama į eu
ropietiška praktiką, neįkūrė 
užkardos Šalčininkuose", kur 
gyvena daug lenkų. 

Laiško autoriai pažymi, kad 
„Lenkijos lietuvių lojalumas 
valstybei, aktyvus politinis 

— Lietuva paskelbė prisijun
gusi prie Europos Sąjungos 
nuostatos, kad liepos 20-ją 
baigė galioti Baltarusijos pre
zidento Aleksandr Lukašenka 
pirmasis įgaliojimas. 

„Lietuva prisideda prie tarp
tautinės bendruomenės pa
stangų plėtoti dialogą su Bal
tarusija, įtvirtinant šioje ša
lyje pagarbos žmogaus tei
sėms, spaudos laisvės, laisvų 
rinkimų principus", rašoma 
trečiadienį išplatintame Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
rijos pranešime spaudai. Jame 
taip pat pažymima, kad šie de
mokratijos principai buvo už
fiksuoti 1998 m. lapkričio 12 
d. įvykusio Lietuvos ir Balta
rusijos prezidentų susitikimo 
bendrame pareiškime. 

Remiantis 1994 m. Baltaru
sijos Konstitucija. A. Luka-
šena prezidentavimo laikas 
pasibaigė liepos 20 dieną. 
Tačiau 1996 m. jo surengtas 
referendumas prieme naują 
Konstituciją, pagal kurią jo 
įgaliojimai pratęsti iki 2001 
metų. Šio referendumo nepri
pažįsta Baltarusijos opozicija, 
taip pat kai kurios valstybės 
ir tarptautines organizacijos, 
motyvuodamos, jis neatitiko 
demokratijos normų. Dėl to 
Baltarusijos opozicija organi
zuoja protesto mitingus, reika
laudama perduoti valstybes 
vadovo įgaliojimus ankstesnio 
šaukimo parlamento pirminin
kui Semion Šareckij. 

Europos Sąjunga antradienį 
priminė, kad, remiantis tarp
tautine praktika, ji „nepri
pažįsta vyriausybių, o tuo la
biau — pavienių politinių vei-

dalyvavimas Lenkijos gyve
nime tikrai galėtų būti laiko
mas pavyzdžiu Vidurio ir Rytų 
Europoje". Tačiau Lenkijos lie
tuvių mažuma taip pat ..non 
būti traktuojama kaip part
nerė, tvarkant reikalus, susi
jusius su jos gyvybiniais inte
resais". 

vadovaudamasi tarptautine 
praktika". ES patvirtino remi
anti Batarusijos žmonių sie
kį sukurti laisvą, atvirą de
mokratinę visuomenę bei pa
reiškė norą užmegzti kon
struktyvius dvišalius santy
kius su Baltarusija. 

Drauge ES pareiškime pa
brėžiama, jog „visose Europos 
demokratinėse valstybėse val
džios teisėtumas gaii būti pa
siektas tik per laisvus, demo- ' 
kratinius rinkimus". Todėl ES 
yra įsitikinusi, kad „tik laisvų 
rinkimų organizavimas leis 
Baltarusijai išeiti iš sunkios 
padėties, kurioje ji šiuo metu 
yra atsidūrusi". 

Pats A. Lukašenka pareiškė 
esąs pasirengęs dialogui su 
opozicinėmis jėgomis. Bet jis 
žurnalistams pareiškė sesiąs 
prie derybų stalo „tik su kon
struktyvia opozicija, bet ne su 
bankrutavusiais politikais, 
kurie sužlugdė valstybę iki A. 
Lukašenka išrinkimo prezi
dentu 1994 metais". 

* Rusijos ambasadorius 
Lietuvoje Konstantinas Moz-
elis džiaugiasi „gaivaus vėjo 
gūsiu" valstybių naftos sekto
rių bendradarbiavimo srityje. 
..Sveikas protas Lietuvoje ima 
viršų", pareiškė Rusijos diplo
matas. Optimizmą ambasado
riui sukėlė palankiai Lietuvos 
sutiktas naujas susivienijimo 
„LUKoil" pasiūlymas prijung
ti vieną Rusijos naftos gavy
bos telkinių prie bendrovės 
„Mažeikių nafta" ir taip už
tikrinti nuolatinį žaliavos tie
kimą Lietuvai. Ambasadorius 
pabrėžė, kad naujojo Rusijos 
pasiūlymo ..ideologija yra at
virumas, bendradarbiavimas 
ir abipuse nauda". BNS 

KALENDORIUS" 
Liepos 23 d.: Šv Brigita: Apo

linaras. Gelmine, Gilmina, Romulą. 
Tarvilas 

Liepos 24 d.: Dargvilas. Darg-
vilė. Kristina. Kristoforas, Kuni
gunda. Laimis 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

BALTIEČIŲ LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. Amerikos Bal- riją, prašomi painformuoti ir 
tiečių lauko teniso pirmeny- E. Krikščiūną. 
bes 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. 

Programa: Vienetai — vy
rų (neriboto amžiaus); vyrų 
senjorų (45-69 metų, vyrų ve
teranų (70 m. ir vyresnių); 
jaunių (gimusių 1981 m. ir vė
liau) ir moterų (neriboto am
žiaus). Dvejetai — vyrų, mo
terų, mišrus ir vyrų senjorų: 
(45 m. ir vyresnių), 60 m. ir 
vyresnių ir 70 m. ir vyresnių. 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių 1999 m. rugsėjo 4 
d., išskyrus jaunių klasę. 

Dalyvauti kviečiami visi es
tų, latvių ir lietuvių kilmės 
žaidėjai. Dalyvių skaičius ne
apribotas visose klasėse. 
Kiekvienam žaidėjui yra lei
džiama dalyvauti ne daugiau 
kaip 3-se rungtyse. 

Pradmės mokestis — 30 
dolerių asmeniui, nepaisant 
rungčių skaičiaus. 

Dalyvių registracija šeš
tadienį, rugsėjo 4 d. nuo 8 iki 
9;30 vai. r. Varžybų pradžia 

• —.. pasibaigus registracijai. 
Kitomis dienomis varžybų 
pradžia nuo 9 vai. r. Pirma
dienį, rugsėjo 6 d. numatoma 
tik finalai. Jei įmanoma, var
žybos gali būti užbaigtos per 2 
dienas. 

Išankstinė registracija 
atliekama ir informacija gau
nama pas turnyro vadovą, 
šiuo adresu: Arturs Zageris, 
P.O. Box 21874, Columbus, 
OH 43221 — 0874 Tel. 614-
459-5200 Ext. 233. Faksas 
614-459-1151. 

Lietuvių dalyvavimą koor-

Nakvynėms — papiginta 
kaina; yra rezervuotas Harley 
Hotel of Columbus, 1000 East 
Dublin-Granville Rd. Colum
bus, Ohio 43229. Tel. 1-800-
321-2323. Rezervaciją atlikti 
iki rugpjūčio 14 d. imtinai. 

Varžybos vyks privačiame 
klube su 8 vidaus aikštėmis. 
Žaidimo sąlygos labai geros. 
Klubas rezervuotas visas 3 
dienas tik baltiečių varžyboms. 
Lietuviai tenisininkai kviečia
mi gausiai dalyvauti! 

SALFASS centro valdyba 

KANADOS KVIESTINĖS 
LIETUVIŲ LAUKO TENISO 

ŽAIDYNĖS 

Kanados kviestinės lauko te
niso žaidynės vyko šeštadienį, 
birželio 12 d. 1999, Shoreline 
Tennis Club, Mississaugoje. 
Jas organizavo Eugenijus 
Krikščiūnas. Dalyvavo 13 
žaidėjų, kurių tarpe 4 iš Ha
miltono, 1 iš Londono ir 2 iš 
JAV. 

Turnyro rezultatai: Mote
rų vienete Dalia Saunorienė iš 
Ancaster užėmė pirmą vietą su 
trim laimėjimais 8-3, 8-0, 8-0. 
Antrą vietą paėmė Diane 
Krikščiūnienė iš Toronto 
dviem laimėjimais, o trečią Lo
reta Kongats iš Burlingtono. 
Taip pat ištvermingai pasiro
dė Ilona Turczyn (Paškaus-
kaite) iš Mississaugos. 

Vyrų pusėje kovojo devyni 
tenisininkai. Baigiamajame 
žaidime kun. Aloyzas Volskis 
iš Detroito nugalėjo A. J. Sco-
gin iš Port Credit rezultatu 8-
4. Bronzos medaliai teko Al
fonsui Budininkui iš Hamilto
no ir Petrui Tutliui iš Toronto. 

Dvejeto varžybose dalyvavo 
dinuoja ŠALFAS S-gos lauko penkios poros. Laimėtojais ta

po A. Budininkas su Petru 
Tutliu, kurie po įtemptos ko
vos nugalėjo D. Krikščiūnienę 
su A. J. Scogin , rezultatu 6-4. 

E.K 

JAV Rytinio pakraščio sporto apygardos vyrų krepšir.io turnyre, S.m. birielio 27 d. vykusiame VVorceater, MA, 
New Yorko „Lietuvių atletų" klubo A komandoje iude penki broliai Kb-ziai ir vienu metu visi penki buvo 
aikštėje. Tai retas įvykis lietuviško krepšinio istorijoj' 

teniso vadovas Eugenijus 
Krikščiūnas, lt>5 Anndale Dr., 
North York, Ont. M2N 2X3, 
Canada. Tel. 416-225-4385. 
Lietuviai, atlikdami registra-

Helmutas Lisinas 

VILNIAUS „PING-PONG" KLUBUI — 
10 METŲ 

tos). 
Leidinyje skaitome: 
„Stalo tenisas — viena priei

namiausių ir pigiausių sporto 
šakų. Jį galite žaisti nuo anks
tyvos vaikystės iki žilos se
natvės. Jauniems tai vikrumo, 
jėgos ir valios ugdymas, pagy
venusiems suteiks žvalumo 
eleksyro. Įsitikinsite, kad ma
žasis kamuoliukas suteiks ne
mažai malonių akimirkų, o ta
lentingiems atvers galimybes 
pamatyti pasaulį". 

Čia yra pristatomas ir pats 
„Ping-Pong" klubas. „Vilniaus 
moksleivių mėgėjų — profe
sionalų stalo teniso klubas 
'Ping-Pong* savo auklėtiniais 
bei įvairiais pramoginiais — 
sportiniais renginiais yra ge
rai žinomas šalyje. Klube iš
augo nemažai aukšto meist
riškumo sportininkų, kurie 
dabar sėkmingai žaidžia Lie
tuvos ir Europos čempiona
tuose. Jaunieji sportininkai 
kviečiami į tarptautinius festi
valius, iš kurių grįžta pelnę 
aukštus apdovanojimus", — 
skaitome leidinio puslapiuose. 

„Ping-Pong* klubo durys at
viros visiems: čia vyksta įvai
rūs renginiai, į kuriuos kvie
čiami ne tik'klubo auklėtiniai, 

Šiame skyriuje jau buvome 
rašę apie garsųjį Lietuvos sta
lo tenisininką Helmutą Lisiną 
— ilgametį Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos rinktinių žaidėją, o 
vėliau — pasižymėjusį trenerį, 
išugdžiusi daug stalo tenisi
ninkų. Buvome užsiminę ir 
apie jo įsteigtą Vilniaus „Ping-
Pong" klubą, vieną iš nedau
gelio šios sporto šakos lavini
mo vietų Lietuvos sostinėje. 

Reikia pažymėti, kad šis 
klubas jau paminėjo savo 
veiklos dešimtmetį ir ta proga 
buvo išspausdintas gražus lei
dinys, kuris pasiekė ir Čikagą. 
Šalia žodinės medžiagos jame 
randame nemaža iliustracijų 
(dalis nuotraukų — spalvo-

DEL KO NEPASISEKĖ LIETUVOS 
KREPŠININKAMS EUROPOS 

PIRMENYBĖSE 
Lietuvos spaudoje daug vien tik Lietuvoje, bet ir Či-

rašoma ir diskutuojama Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinės 
pasiekta žema vieta šių metų 
Europos krepšinio pirmeny
bėse Prancūzijoje. Kaip žino
me, Lietuva nepateko į baig
minį ketvertuką, nes neper
žengė ketvirtfinalio barjero. 
Savo grupėje užėmę pirmąją 
vietą lietuviai čia rungėsi su 
ketvirtosios (paskutinės į toli
mesnį ratą patekusios — vie
tos savininkais — ispanais ir 
jiems pralaimėjo). Tai užtvėrė 
Lietuvai kelią kovoti dėl me
dalių, nors dauguma mūsiškių 
juos iš anksto pranašavo ir 
jau buvo suplanuotas didžiu
lis jų „aplaistymo" renginys 
Palangoje, kurį rungtynes 
pralaimėjus reikėjo atšaukti. 

Dabar apie šią, sakyčiau, 
lietuvių krepšinio tragediją 
nemažai diskutuojama ne 

bet ir vaikai su fizine negalia, 
našlaičiai bei sunkiai bend
raujantys — 'gatvės' vaikai. 
Jame kasmet pažymimos 
brangios mūsų tautai šven
tės", — rašoma leidinyje. 

Iš leidinio puslapių sužino
me daugiau ir apie šio klubo 
vadovą — Helmutą Lisiną. O 
jis yra baigęs Lietuvos Valsty
binio kūno kultūros institutą, 
1958-1966 metais atstovavęs 
įvairiose (jaunių ir suaugusių) 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
rinktinėse, rungtyniavęs net 
su 36 valstybių sportininkais. 
H. Lisinas yra apdovanotas 
dviem Kūno kultūros ir Sporto 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės medaliais „Už 
nuopelnus sportui". Už pras
mingą indėlį, plėtojant Lietu
voje stalo tenisą ir svarbius 
laimėjimus — susilaukta gar
bės bei padėkos raštų ir dip
lomų. 

Leidinyje trumpai supažin
dinama ir su nauju H. Lisino 
išrastu „Hel-Pongu". Apie jį 
čia taip rašoma: „Ne kažkur 
Amerikoje, o Lietuvoje gimė 
žaidimas 'Hel-Pongas'! Šis 
žaidimas savo sportiniu azar
tu meta iššūkį amerikietiš-
kam golfui! Žaidimo taisyklės: 
stalo teniso rakete smūgiuoti 
kamuoliukus ir pataikyti į 
statinaitę, pastatytą už 3.5 
metro. Tikslas: kuo daugiau 
pataikyti". 

Ir daugiau įdomių dalykų 
leidinyje sužymėta. Iš jo mato
si, kad „Ping-Pong" klubas Vil
niuje ir jo vadovas H. Lisinas 
atlieka tikrai didelį darbą. 

Vykstantieji į Vilnių, būti
nai aplankykite šio miesto 
centre (Jasinskio g. 6) įsikū
rusį klubą ir susipažinkite su 
maloniu ir draugišku jo vado
vu. 

Turint tokius nuoširdžius 
trenerius kaip Helmutas Lisi
nas, galima teigti, kad stalo 
tenisas Lietuvoje dar gyvuos 
ir klestės ilgus metus! 

Ed. Šulaitis 

kagoje ir kitur, kur lietuvių 
gyvenama. Kas čia kaltas — 
daug kas klausia. 

Skaitant Lietuvos dienraš
čius bei nemaža žurnalų, 
nuomonių radau įvairių. Bet 
mane labiausiai sudomino 
„Sporto veido" — savaitinio 
sporto laikraščio iš Vilniaus 
redaktoriaus Broniaus Čeka
nausko skiltis. Jame redakto
rius cituoja Lietuvos rinkti
nės buvusio krepšininko, da
bar Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento direkto
riaus Rimo Kurtinaičio pa
reiškimą. Šis kategoriškai 
taip teigia: 

„Viską sugadino tie talisma
nai — nplaiku atvykusios 
žmonos, draugės ir kaip ten ' 
dar kitaip jas pavadinti... Gal 
tada reikėjo atvežti ir šuniu
kus tiems, Kurie juos namuose 
turi, balandžius, jeigu kuris 
laiko. Išvestų mūsų krepši
ninkai rytais šuniukus į Pa
ryžiaus gatves pavedžioti, nu
siramintų. Paskui su žmone
lėmis pasibūtų. Aš nemanau, 
kad italai ir ispanai mažiau 
savo žmonas myli, bet jų į 
Paryžių neatsivežė. Jie atvy
ko žaisti krepšinį, kovoti dėl 
medalių... Vis kalbam: kokia 
komanda, kokia komanda! O 
kokia ji? Vidutinio pajėgumo. 
Tai penktoji, tai šeštoji pasau
lio ir Europos pirmenybėse!" 

O pats Lietuvių vyr. krep
šinio rinktinės vyr. treneris 
Jonas Kazlauskas taip atsako 
į klausimą, kodėl mūsiškiai 
krepšininkai pralaimėjo prieš 
ispanus: 

„Save kaltinu dėl trijų prie
žasčių. Pirmoji — nepavyko 
vyrų nuteikti žūtbūtinei ko
vai, kai vyravo nuotaikos — 
vis tiek laimėsim. Antroji 
priežastis — per ilgai ir per 
daug tikėjomės iš Arvydo Sa
bonio, kuris ispanams sudari
us „krūvą" po savo krepšiu, 
žaidė toli atsitraukęs. Trečioji 
— per ilgai ant atsarginių 
suolelio buvo Dainius Ado
maitis". 

I klausimą, kas komandoje 
maloniai nustebino ir kas bu
vo blogai, J. Kazlauskas atsa
kė: 

„Galima sakyti, kad iki ket
virtfinalio ėjome pagal planą 
— žaidimas po kiekvienų 
rungtynių gerėjo. Deja, nepa
kankamai pasimokėme iš pra
laimėjimo čekams. Gerai, kad 
po tos lemtingos nesėkmės 
komanda nepalūžo. Išsikovojo 
vietą Sidnėjuje ir lengvai 
įveikė rusus. O blogiausia, 
kad padarėme daugiausia 
klaidų, klydome ten, kur net 
suklysti buvo sunku...". 

O „Lietuvos rytas" ir „Spor
to veidas" paminėjo ir Lietu
vos prezidento patarėjo Jau
nimo ir sporto klausimais Re
migijaus Gaškos pasirodymą 
Paryžiuje. „Sporto veide" ra-
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JAV RYTINIO 
PAKRAŠČIO KREPŠINIO 

TURNYRAS 

ŠALFAS s-gos Rytų sporto 
apygarda birželio 27 d. buvo 
surengusi JAV rytinio pak-
raščio krepšinio turnyrą Wor-
cesteryj, MA. Dalyvavo 6 ko
mandos. Vyrų grupėje pirmą 
vietą iškovojo Bostono klubas, 
jaunių — New Yorko „Lietu
vių atletų" klubas. 

New Yorko vyrų A komanda 
išsiskyrė tuomi, kad joje žaidė 
penki broliai Keziai, ir vienu 
metu visi penki buvo aikštėje. 
Tai retas, o gal ir pirmas toks 
atvejis lietuviško krepšinio is
torijoje. 

NAUJAS ŽURNALAS 
„SPORTAS KAUNE" 

Kauniečių sportininkų per
galės, kūno kultūros ir sporto 
organizavimo struktūra mies
te, sporto bazės, mokyklos bei 
klubai pristatomi pirmajame 
informacinio reklaminio lei
dinio „Sportas Kaune" nume
ryje. Spalvotomis nuotrauko
mis iliustruotą žurnalą, pusės 
tūkstančio egzempliorių tira
žu, išleido Kauno miesto savi
valdybės Kūno kultūros ir 
sporto skyrius. 

Pasak leidinio sumanytojo 
Antano Zinkevičiaus, naujasis 
žurnalas skaitytojus nuolat 
informuos apie miesto spor
tinius renginius, kauniečių 
pasiekimus įvairiose varžy
bose. 

„Sportas Kaune" leidėjai 
šiais metais planuoja išleisti 
ir antrąjį žurnalo numerį-

(Elta) 

L I E T U V O S 
DVIRATININKAI 

R. Rumšas pasaulio 
pajėgiausiu dešimtuke 

27-erių metų kaunietis Rai
mondas Rumšas, atstovaujan
tis Lenkijos „Mroz" komandai, 
Tarptautinės dviračių sąjun
gos (UCI) pajėgiausiu pasaulio 
dviratininkų įvertinimu uži
ma 82-tą vietą (472 tšk.). 

Prieš tris savaites lietuvis 
klasifikacijoje buvo 80-tas, ge
gužės pradžioje — 105-tas. 

Pirmauja ONCE komandos 
narys, 31-erių metų prancū
zas Laurent Jalabert, lenkian
tis „Mapei" komandos dvirati
ninką, 29-erių metų italą Mi-
chele Bartoli. Trečią vietą iš
saugojo olandas Michael Boo-
gerd „Rabobank" komandai. 

R. Rumšas lieka vieninteliu 
Lietuvos dviratininku tarp 
100 geriausių planetoje. 

Pirmajame trejete dvi 
lietuvaites 

Rugpjūčio 30 d. Ravenoje 
(Italija) prasidėjusių 10-ųjų 

soma, kad R. Gaška stebėjo 
mūsų krepšininkų treniruotę, 
nes jis „buvęs krepšinio spe
cialistas". 

E.Š. 
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LIETUVOS 
SKANDYTOJAI 
SKLANDYMO 

PIRMENYBĖSE 

11-ajame Europos moterų 
sklandyno čempionate Lenki
joje Lietuvos atstovė Edita 
Skalskienė 15 metrų sklan
dytuvų klasėje tarp 12 daly
vių užėmė šeštąją vietą. 

E. Skalskienė, varžybose 
dalyvavusi su nauju lietuviš
kos konstrukcijos sklandytu
vu, surinko 6,155 taškus. Nuo 
nugalėtojos ukrainietės Va
lentinos Toporovos ji atsiliko 
486 taškais. 

Kita Lietuvos atstovė Jurgi
ta Galvelytė klubinėje klasėje 
tarp 16 dalyvių liko 15-ta. 

Ten pat vyko ir pasaulio 
vyrų sklandymo čempionatas 
pasaulinėje klasėje. Lietuvos 
atstovas Vytautas Sabeckis 
tarp 25 pilotų iš 11 šalių užė
mė aštuntąją vietą. 

Šiomis dienomis Olandijoje 
vyksta pasaulio jaunimo 
sklandymo pirmenybes. Po 
keturių pratimų vilnietis Min
daugas Žaliukas klubinėje 
klasėje užėmė pirmąją vietą. 
Kitas mūsų šalies atstovas, 
taip pat vilnietis Tomas Kuz
mickas tarp 34 dalyvių žengia 
23-as. 

(Elta) 

EUOBEC. DECKER, DOS, P.C 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi tu Northweatem un-to 
diplomu, betuviame sutvarkys danus 

už prieinamą kainą. Pacientai 

Susitarimui (kafc«i angfcftkai) 
T«L 706422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

96^S.79»Avsx.ric»J0fyHate,IL 
T«i (708) 508-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREUCS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.RoberbirW.,Hk*oryHii,IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

TflL (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDASVaNA8,MJX,&C 
Specialybe-Vidauetgų gydytojas 

. . * . " • . . » • - . 

F.MDSrn* eMUVtSKSJ 
8918 W. Archer Ave. S * . 5 k 6 
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tarptautinių moterų dviračių 
lenktynių „Giro dTtalia" pir
majame — rate (96,8 km.) į pir
mąjį trejetą pateko dvi Lietu
vos dviratininkės — antrąją 
vietą užėmė Zita Urbonaitė, 
trečiąją — Gitana Gruodytė. 

Pirmoji vieta atiteko pran
cūzei Marion Clignet. 

Rato lenktynėse laimėjo ita
lė Gabriela Pregnolato, tačiau 
ji neteko rožinių pirmūnės 
marškinėlių, nes trasoje nuo 
vėjo slėpėsi už lydėjusio auto
mobilio. Lenktynių teisėjai 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS2UOBA.MJ). 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgdsn Ave., Surts310 

Nepėrv—, H. 60563 
Tat (630) S27-0000 
3825 rftgmand Ave., 
ToweM.Su»»3C 

Dovjnera Oreve, IL 60515 
Tat (630)436-0120 

Italijos dviratininkei skyrė 20 
baudos sekundžių. 

12 rato lenktynės baigsis lie
pos 11 dieną. Dviratininkėms 
iš viso teks nuvažiuoti 1207.8 
km. 

(BNS) 

Sportinių lokiu jaunių klasikinių šokių pasaulio vicečempionai Vaidotas 
Laritis ir Aurelija Griciūt* (Eltos nuotrauka) 
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Birželio pabaigoje Lietuvos 
Respublikos Seime buvo įre
gistruotas Visuomenės infor
mavimo įstatymo (VII) papil
dymų projektas. Seimo opozi
cija ir jos bendraminčiai ži-
niasklaidoje jį sutiko labai 
priešiškai, pavadinę tai ban
dymu įvesti cenzūrą. Projekto 
svarstymas atidėtas rudeniui. 

Neduoda ramybės 

Prieš metus LR Seimo nuta
rimu (1998.07.02, Nr. VIII-
834) buvo sudaryta Specialioji 
komisija teisės aktų, regla
mentuojančių erotinio ir smur
tinio pobūdžio spaudos leidi
nių, kino ir videofilmų, radijo 
ir televizijos programų platini
mo tvarką, projektams rengti. 
Komisijoje beveik metus dirbo 
apie 20 aukštos kvalifikacijos 
specialistų, kuriuos delegavo 
plataus spektro visuomeninės 
organizacijos — Jungtinių 
Tautų vaikų fondas UNICEF, 
Lietuvos šeimos centras, pre
zidentūra, Lietuvos psicho
logų, psichiatrų, gydytojų ir 
žurnalistų sąjungos, Lietuvos 
mokslo, Lietuvių katalikų 
mokslo ir Teisės akademijos ir 
kt. 

Komisijos sudarymą iššaukė 
visuomenės protestai į 1996 
m.'liepos mėnesį priimtą LR 
Visuomenės informavimo įsta
tymą, kuris dėl savo liberalu
mo faktiškai atidarė vožtuvą 
juodajam srautui į žiniasklai-
dą. Tada kartu buvo sudaryta 
vadinamoji Žurnalistų ir lei
dėjų etikos komisija, kurios 
paskirtis reguliuoti visuome
nės informavimo procesą. Ta
čiau ši komisija, dvejus metus 
prabuvusį šešėlyje, tos paskir
ties neatliko, nes neturėjo tam 
nei tikslių įgaliojimų', nei rea
laus juridinio pagrindo, nei 
pagaliau ir intereso. Komisija 
tik formaliu bejėgiu dariniu 
tapo dėl to, kad buvo sudaryta 
iš kontrolės r mkcija nesuinte
resuotų žurnalistų ir leidėjų, 
turinčių kontroliuoti patys 
save. 

Po „šviesios ateities" bankro
to Lietuvoje, kaip dažniausiai 
ir kitose posovietinėse vals
tybėse, susidarė tokia padėtis, 
kad buvę „ideologinio fronto" 
„bosai" sugebėjo užimti vyrau
jančias pozicijas ne tik eko
nomikoje, bet ir žiniasklaidoje. 
Skubiai persirengę liberalų ir 
modernistų ar net postmoder-
nistų minisijonėliais, jie su di
deliu įkarščiu puolė į kitą 
kraštutinumą — didinti visko 
leistinumo kultą, demonstruo
ti abejingumą visuotinai pri
pažintoms etikos ir moralės 
vertybėms. Todėl nieko stebė
tina, kad šioje aplinkoje Eti

kos komisija nepastebi net ir 
tokių grubių mirties kultūros 
„šedevrų", kaip protestais pa
lydėti kino filmai televizijoje: 
„Prarasta karta", „Paskutinis 
jojimas"; komisija nemato ir 
negirdi, kaip beprasmis smur
tas tiesiog liete liejasi iš ek
ranų ir periodinės spaudos 
puslapių; kaip romantiškas is
torijas „pasakoja" paslaugi 
gražuolė; kaip nusikaltėliai 
paverčiami herojais, teisybės 
ieškotojais ir teisėsaugos au
komis, jų galantiškos nuotrau
kos stambiu planu spausdina
mos pirmuosiuose puslapiuo
se, su jais draugiškai šneku
čiuojasi ir per petį ploja parla
mentarai prie vaišių stalo ir 
pan. Tokios tai lengvai gautos, 
bet taip ir nesuvoktos demok
ratijos grimasos. 

O juk tai toli gražu nėra pa
laimingosios idilijos situacija, 
kaip bando vaizduoti Seimo 
opozicija. Daugiau negu nesą
žininga kalbėti apie 1996 m. 
priimtą Visuomenės informa
vimo įstatymą kaip „vieną 
pažangiausių", jeigu jis sudarė 
sąlygas atsirasti tokiam neri
botam cinizmui, begėdystei, 
smurtui mūsų ekranuose, oro 
bangomis, periodinėje spau
doje, renginiuose. Pastebėtina: 
didieji cenzūrofobijos apašta
lai, šiaipjau labai mėgstantys 
gražbyliauti, nei karto nepa
kėlė balso, nesusirūpino šiuo 
visuotiniu dvasinio griovimo 
procesu, o švelniai jį vadina 
žiniasklaidos „savireguliacija". 
Gal jie neturi nei vaikų, nei 
vaikaičių, nei artimųjų? 

Gal todėl ir bandymą stab
dyti tą smurtinio purvo srautą 
jie iš karto apšaukia kone sti
chine nelaime, prievarta, cen
zūra. O prievartą ir smurtą, 
kuris kasdien iš ekranų, spau
dos puslapių tiesiog liejamas 
ant mūsų vaikų, vaizduoja 
kaip gerovės, pažangos ro
diklį, demokratijos laimėji
mus. 

Kokia čia dar etika.. 

Meistrai viską apversti 
aukštyn kojomis nesivaržo ne 
tik su žodžiais, bet ir su fak
tais. Jie toli gražu ne tokie, 
kaip skaitytojus klaidina opo
nentai. VII papildymų projek
tą parengė ir pateikė Seimui 
svarstyti ne kas nors individu
aliai ar kuri partija, o jau mi
nėta Specialioji komisija, ku
rios pirmininku vienbalsiai 
buvo išrinktas (ne paskirtas, 
kaip skelbiama) A Raškinis. 
Daugiau pusmečio ruošė ta 
komisija projektą. Tiesiog ne
suprantama, kokius galimos 
cenzūros požymius čia įžiūrėjo 
kritikai, jeigu ten aiškiai ir 

apibrėžtai sakoma, kad naujai 
įsteigiama Visuomenės infor
mavimo saugos komisįja turės 
ne šaip sau sauvaliauti, o 
„nagrinėja ir vertina, kaip lai
komasi Visuomenės informa
vimo įstatymų bei kitais teisės 
aktais nustatytų viešosios in
formacijos tikslų ir principų". 
Vadinasi, tai ne sauvalė, o tei
siškai pagrįsta veikla, kurios 
neįveikė minėtoji Žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisija. 

O kuriamai Informavimo 
saugos inspekcijai pavedama 
stebėti, ar „viešosios informa
cijos srityje nepažeidžiami 
įstatymai, saugantys žmogaus 
sveikatą, garbę ir orumą, do
rovę..., draudžiantys nusikals
tamus veiksmus, tautinės, ra
sinės, religinės arba socialines 
neapykantos bei diskriminaci
jos kurstymą..." Tai kur čia 
nusižengiama teisėsaugai bei 
teisėtvarkai? Keista ir nesu
prantama, kodėl Č. Juršėnas 
sutinka, kad būtų stabdomas 
smurtas, erotika žiniasklaido
je, bet priešinasi kitiems to 
paties reiškiaio aspektams. 
Juk tai, švelniai įvardijant, 
yra loginė nesąmonė. Argi ga
lima, sakysim, smurtinį nusi
kaltimą atriboti nuo nusikalti
mo etikai, dorovei ar sveika
tai? Paprastai jie vyksta kar
tu. 

Štai nesenas atvejis, kai 
trys augaloti bernai išprievar
tavo ir apiplėšė nepilnametę. 
Ar tai tik smurtas? Ar tame 
nusikaltime nėra ir dorovės, ir 
etikos, ir sveikatos aspektų? O 
ciniškas teismo proceso ekspo
navimas žiniasklaidoje, argi 
taip pat nėra nusikaltimas 
žmogui, padaręs didžiulę žalą 
asmenybei, šiuo atveju mote
riai, ir netgi jos būsimiems 
vaikams bei artimiesiems? 
Kas apgins ir ar nors kartą 
apgynė tokias purvasklaidos 
aukas, ar apgynė žmogaus 
garbę ir orumą tokiais atve
jais, kurie jau tapo kone kas
dienybe? Tai kieno pusėje atsi
duria pataisų kritikai: nebau
džiamų smurtininkų ar jų 
aukų? 

Tai šitokia „argumentuota" 
vadinamoji projekto kritika, 
nekalbant jau apie elementa
rią etiką joje, kuri apskritai 
neegzistuoja. Suprantama, 
kad aukso skrynia neišsektų, 
žiniasklaida viskam pasiry
žusi, net ir purvą sklaidyti, 
nes didžiausios pajamos atsi
randa iš komercinės rekla
mos, ypač iš tos, kuri ribojasi 
su kriminalistika, prostitucija, 
kontrabanda, narkotikais ir 
pan. Pastaruoju metu periodi
nėje spaudoje vis dažnėja ašt
rių pojūčių mėgėjams patai
kaujančių sensacingų, intri
guojančių istorinių-legendų, 
paremtų nusikaltėlių „parody
mais". Negalima, žinoma, tvir
tinti, kad žurnalistai bendra
darbiauja su kriminaliniu ele
mentu, ką yra pastebėjęs Ru
sijoje „New York Times" ap-

Danutė Bindokienė 

Prez. John F. Kennedy rimtai dirba savo kabinete prezidentūroje, o po 
rašomuoju stalu žaidžia jo sūnelis John-John. 

žvalgininkas W. Saffire, bet 
nusikaltėlių pasitelkimas 
šmeižtui, užuominoms, griovi
mui jau rodo tokią tendenciją. 
Visa tai pinigėliai, kad ir ne
švarūs, bet už tai svarbūs. O 
gal ir pavyks juos išskalbti... 

O jeigu ne aukš tyn 
kojomis 

Dar apie VII pataisas ir pa
pildymus platesniame tarp
tautiniame fone, į ką mėgsta 
apeliuoti ir dezinformuoti opo
nentai. Pagal Europos Tary
bos konvenciją „Televizija be 
sienų", mes jau sulaukėm 
priekaištų, o ne pagyrų, kaip 
kad tvirtino, deja, nesugebėję 
ar nepanorėję įsigilinti į tarp
tautinius dokumentus ir klai
dinę savo skaitytojus pataisų 
projekto kritikai. Mums prie
kaištaujama, pavyzdžiui, už 
vaikų ir jaunuolių (iki 18 
metų) dorovės saugojimo bei 
paneigimo teisės mechanizmų 
stoką įstatyme, ką ir siekia 
pašalinti svarstymui pateikti 
papildymai. 

Vaikų teisių konvencija pa
brėžia, o LR Vaiko teisių ap
saugos pagrindų įstatymo 43 
straipsnis aiškiai ir be išlygų 
sako, kad „Už fizinio ar psichi
nio smurto demonstravimą 
vaikams... taikoma įstatymų 
numatyta administracinė arba 
baudžiamoji atsakomybė". De
ja, niekam iki šiol ji nebuvo 
pritaikyta, nors precedentų — 
kone kasdien šimtų šimtais. 
Todėl ir atsirado kontrolės 
mechanizmo būtinybė. 

Kitose demokratinėse Vaka
rų valstybėse tokie mechaniz
mai jau seniai yra, tik niekam 

neateina į galvą apšaukti tai 
demokratijos pažeidimais. Vi
sai neseniai Flamandų parla
mentas įvedė efektyvesnę nei 
iki tol žiniasklaidos programų 
kontrolę, kuri numato nuo
baudas iki 5 milijonų frankų 
(apie 0,5 mln. litų;. Visur yra 
valstybinę atsakomybę už ži
niasklaidos programas vyk
dančios institucijos. Ir nebijo
ma jas vadinti cenzūruojan
čiomis. Štai Švedijos „Vals
tybinė cenzorių valdyba" vyk
do nuolatinę vaizdo įrašų prie
žiūrą ir kontrolę. Suomijos 
„Valstybinė filmų cenzūros 
valdyba" gali pareikalauti iš
karpyti filmų epizodus, vaiz
dus ir pan. Norvegijos „Vals
tybinė filmų cenzorių valdyba" 
sprendžia apie leistiną žiūro
vų amžių. Vokietija turi net 
keturias federalinės patikrini
mo, jaunimo apsaugos ir ži
niasklaidos paslaugų kontro
lės tarnybas. JAV turi galingą 
Federalinių komunikacijų ko
misiją ir tikrinimo priežiūros 
komisiją. Manau, niekas ne
drįstų sakyti, kad ten nėra de
mokratijos. 

Taigi pasaulyje ne visur, 
netgi reta kur, taip iki bega
lybės nukeltos leistinumo ri
bos. Ir dangstantis demokrati
jos šūkiais, Lietuvoje taip pat 
nepavyks išskalbti nešvarių 
pinigėlių, nors ir labai jų gai
la... 

* Vyriausybė patvirtino 
antrojo šių me tu pusmečio 
Privatizavimo fondo lėšų są
matą, kurioje nuvertėjusioms 
„rublinėms" gyventojų san
taupoms atkurti skirta 310 
mln. litų. 'BNS) 

Laimės vaikas, 
pažymėtas nelaimės 

ženklu 
Nuo praėjusio šeštadienio, 

kai pasigirdo pirmosios žinios, 
kad galbūt Kennedy giminę 
ištiko dar viena skaudi ne
laimė, nes buvusio (bene vieno 
populiariausių visoje Ameri
kos istorijoje) prezidento John 
F. Kennedy sūnus su žmona ir 
jos seseria žuvo kažkur Atlan
to bangose. Ir nuo tos akimir
kos prasidėjo „žiniasklaidos 
maratonas" — kas ilgiau galės 
kalbėti apie nelaimę, kas 
išknis daugiau informacijų, ne 
tik iš dabarties, bet ir praei
ties, kas įkyriau persekios 
kiekvieną plačiosios Kennedy 
giminės narį, kad galėtų 
pakišti mikrofoną ir perduoti 
pasauliui galbūt naują reak
ciją ar žinutę. Ir kiekvienas 
reportažas buvo pradedamas 
(ar baigiamas) užuomina, kad 
kažkaip Kennedy giminė yra 
nelaimių persekiojama... 

Iki trečiadienio, kai paga
liau buvo rasti visų trijų 
žuvusiųjų asmenų lavonai ir 
jau net didžiausi optimistai 
negalėjo tikėtis kitokios šio 
įvykio pabaigos, daug kartų 
suminėtos visos „laimės ir ne
laimės", kurios lydėjo Kenne
dy giminę nuo to laiko, kai ši 
pavardė pirmą kartą pasirodė 
Amerikos gyvenime, o ypač 
iškilo po Antrojo pasaulinio 
karo. 

Per tą laiką daug kartų 
Kennedy šeima vadinta „tra
gedijos dukra", bet ar iš 
tikrųjų ji yra tragiškesnė negu 
kuri kita — negu daug kitų? O 
gal tas dėmesys tik dėl to, kad 
pavardė siejama su politine ir 
finansine jėga, todėl kiekvie
nas, su ja surištas įvykis, 
išpučiamas toli už normalios 
proporcijos ribų? 

John F. Kennedy (gavęs sa
vo garsiojo tėvo vardą), dažnai 
gyvenime tituluotas .Ameri
kos princu", nors ši valstybė 
nepripažįsta nei karalių, nei 
kilmingųjų titulų. Iš esmės 
John F. Kennedy, vaikystėje 
vadintas John-John, yra tary
tum visos Amerikos auginti
nis: mes matėme jį tik gimusį, 
žengiantį pirmuosius Žings
nius Baltuosiuose rūmuose, 
žaidžiantį jų Ovai kabinete po 
rašomuoju stalu, kai preziden
tas, su tėviško pasididžiavimo 
šypsena ant lūpų, atlikinėjo 
svarbiuosius valstybės valdy
mo darbus (koks tai milži
niškas skirtumas tarp to, kas 
pastaraisiais metais vyko ta
me pačiame kabinete dabarti
nio prez. Clinton kadencijos 
metu), visuomet apsuptą moti
nos Jacąueline, tėvo, sesutės 
Caroline ir visos plačios gi
minės su gausybe tetų, dė
džių, pusbrolių, pusseserių ir 

tolimesnių giminaičių, meile. 
Iš daugelio atminties dešimt
mečiai neišdildė tos šiltos 
šeimyniškos atmosferos, kur: 
anuomet vyravo prezidentū
roje, nepaisant politines įtam
pos su Sovietų Sąjunga. įvai
rių negerovių krašto viduje. 
Prisimename taip pat 1963 m. 
lapkričio 22 d. tragediją, kai 
prez. Kennedy buvo nužudy
tas vizito t Dalias, TX, metu, 
ir laidotuvėse mažąjį John-
John, spontanišku, vaikiškai-
karišku saliutu pagerbiantį 
pro šalį vežamą mylimo tėve
lio karstą... 

Šiame krašte vis daugiau 
žmonių įsigyja teises skraidyti 
mažu privačiu lėktuvu, tad ir 
tų skrydžių gausėja, o su jais 
— dažnėja avarijos, kuriose 
kasmet žūsta per pustrečio 
šimto žmonių. Apie daugelį tų 
nelaimių ir žuvusiųjų visai 
nieko, arba labai mažai gir
dime, nors ir jų liūdi šeimos, 
kenčia skausmą artimieji. Ar 
eilinių žmonių širdgėla yra ne 
tokia skaudi, ar ašaros ne to
kios sūrios? Ar kuomet ma
tėme tiek daug pastangų, ieš
kant jūroje (ežere, upėje) žu
vusiųjų, kaip John F. Kenne
dy atveju? Ar įvairūs žur
nalistai tiek daug tuščių žo
džių yra į ausis ir akis pylę dėl 
kitos, tragiškai žuvusios nedi
delės žmonių grupelės? 

Ta visuotinė „isterija" vis 
tik turėjo įtakos visam kraštui 
— net žmonėms, kurie dar ne
buvo gimę John F. Kennedy 
prezidentavimo ir žuvimo lai
ku, o anksčiau, išgirdę Kenne
dy pavardę, galbūt nebūtų vi
sai kreipę dėmesio arba nu
moję ranka — tai tik kitas iš
paikintas turtuolis, „iš dyko 
buvimo nežinantis, ko grieb
tis"... Dabar gėlės, užuojautos 
laiškai, maldos iš įvairiausių 
visuomenės sluoksnių tiesiog 
verste užvertė kiekvieną vie
tą, kur bet kada gyveno, dirbo 
ar lankėsi John-John ir jo 
žmona. Antra vertus, tai 
įprastoji amerikiečių reakcija, 
noras kažkokiu būdu padėti, 
būti kartu, paguosti ištikus 
nelaimei. Žiniasklaidos repor
tažai šiuo atveju pasitarnavo, 
dar kartą sujungdami visą 
tautą į artimo meilės vienetą. 

Po laidotuvių visas šurmu
lys netrukus pasibaigs. Žmo
nės grįš į savo kasdienybę, o 
žurnalistai dairysis kitų sen
sacijų, kad galėtų užpildyti 
spaudos puslapius ir TV bei 
radijo laidas. Bet mes palik
sime su liūdesiu, kad staigi 
mirtis vėl nutraukė trijų jau
nų, talentingų, daug žadančių 
žmonių gyvenimą. 

. 
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— Matai, tamsta, palocius reikia saugoti. Šunų už 
kinkų griebti neįsitaisiau, tai nors spynukę nusipir
kau, bet kad tamsta jau nuo praeito rudens čia, o 
mane tebebąjorini, nors ir ką tik sakai,kad jau nebe 
pirmą sykį užeini. 

Nustebau. 
— Bajorinu? — pasakiau. — O kaip kitaip. Kito var

do nė sykio nesu girdėjęs. 
— Ir nežinojai, kad tas vardas ne tik iš manęs, bet ir 

iš visos mano praeities pasijuokti. 
— Tikrai nežinojau ir nežinau. Negirdėjau nė vieno 

sakant su kokiu pasijuokimo mirktelėjimu ar šypte
lėjimu. Lygiai taip pat kaip Burnis, Štaras, Tvaronas, 
Juras ir visi kiti. Spėjau sužinoti, kad yra Kaplys, 
Kaupis, Kilys, Šeškus ir kad jų negali į akis pasakyti, 
nes gali ko gera dar net antausį gauti, o jeigu lep
telėtum tokį žodį, kurio namuose, tai tikrai šeimi
ninkė purvina šluota per akis užvežtų, bet Bajoras. Jis 
man buvo pavardė kaip ir kitos pavardės, — aiški
nausi. 

Stovėjom prie trobos kampo. Troba buvo pastatyta 
nugara prie pat pamiške einančio kelučio. Lygiai su 

troba į abu galus keliuko pakraščiu ėjo tvora, o toje 
vietoje, kur stovėjom buvo vartai į kiemą. 

Bajoras prakėlė vartus. 
— Jeigu niekas neveja, prašom užeiti. 
Iš tikrųjų namie ant stalo gulėjo krūva vaikų sąsiu

vinių, kuriuos rytoj turėjau išdalinti, tai jau jie lyg ir 
vijo, bet užėjau. Kaip neužeisi, tiek kartų bandęs. 

Viduje buvo švaru. Bajoras tuoj uždegė virš stalo ka
bančią lempą. Stalas stovėjo kampe, o pasieniais buvo 
du platūs, stori, per daug metų sėdinėjimo nulyginti 
suolai. Kitam pakrašty stovėjo marga lovatiese už
tiesta lova. Galvūgaly pūpsojo dvi pasipūtusios pagal
vės. Kampe stovėjo plūktinė krosnis, o gale priežedos 
ant židinio tebestovėjo įjuodęs katilas. Sienos ir lubos 
net žibėjo juodumu. Troba dar tebebuvo dūminė. 

— Prašom sėsti, a i tuoj. Juk bus ne pro Šalį ką už 
lūpos užmesti. 

Ir kol aš spėjau prasižioti, kad mano praalkimu ne
sirūpintų, jis jau buvo priemenėje. Buvo nebepatogu 
Šaukti, kad nieko neneštų, tai sėdėjau ir dairiausi. Už 
stalo sienos buvo išlipintos Švediškais laikraščiais. 
Tais pačiais, į kuriuos krautuvėse silkes ir kitas pre
kes vyniodavo. Pagalvojau, kaip kartais apie save taip 
mažai težinom. Jau pusmetį čia prasitryniau ir dabar 
tesužinojau, kad Bajoras yra ne Bajoras, bet kas toks 
ir dabar nežinau, lygiai kaip nežinau, kodėl krau
tuvėlėse prikrautos krūvos švediškų laikraščių ir kaip 
jie patenka į tokį kraštą, kur vargu ar keli žmonės 

švediškai moka. Bent aš nežinojau nė vieno, kuris 
galėtų tuos laikraščius paskaityti. 

Man tebeklaidžiojant tarp juodų sienų ir švedų kal
bos, atėjo ir Bajoras su lėkšte pnpjaustyta dešros, 
kumpio ir lašiniukų, su puskepaliu duonos po pažas
tim, su puskvorte skaidriosios ir dviem taurelėm. 

— Užkąsim. Man jau grobas grobą ryja, o tamsta sa
kei iš valsčiaus. Valsčiuje tikrai knyslio nevaišino. Gal 
dar negirdėjai, kad valsčiaus ponai tamstai Knyslio 
vardą įdėjo. Už kažin kokias nusuktas malkas, ar ką. 

Ne, to tai nebuvau girdėjęs. Žmones, gal net ir vai
kai, turėjo girdėti, tik man dar nedrįso pasakyti. 

Neblogai, — nusijuokiau. — Nespėjau gerai kojų su
šilti, ir jau pakrikštytas, kas bus toliau? 

— Lentpjūvėje šneka, kad sekretorius visom vals
čiaus mokykloms vienerius metu? malkas nusuko. Sa
ko pardavė kam. Kai siūlų galus sumezgiojai. tai jam 
reikės ne tik iš valsčiaus išlėkti, bet dar ir atsisėsti. 
Sako; kad jam Knyslio neužtenka. Jorkširu vadina. Ar 
tikrai pasodinsi? 

— Kad nėra už ką. Niekas tų malkų nepardavė. 
Tebėra miške sveikos, kaip buvusios. Kitąmet atiduos 
už dvejus metus, ir viskas. 

— Tai kaip galėjo atsitikti? — pakele akis. 
— Labai paprastai. Užmiršo parašyti, kiek malkų 

reikia, tai niekas ir nekirto ir nevežė. 
— Tai ko jie taip širsta? 
— Sarmata. — nusijuokiau. — Juk valdžia klaidu 

nedaro ir nieko nepražiopso, o čia kaip su kuo šlapiu 
panosę nubraukiau. 

Kai pagyriau kumpį, dešrą ir lašinius, bet atsisakiau 
degtinės, jis nustebo: 

— Kaip čia dabar. Mokytojas ir negeri. O gal tik bal
takės negeri? Kitokios tuo tarpu neturiu. Žinai, mes 
prasti žmonės. 

— Apsieinu be jokios, — šyptelėjau. 
— Net kai visi tokie sueinat? 
— Kad ir nesueinam. Gal kada, kai išmoksiu gyven

ti. Dabar sueinu tik su žmonėmis, kurie čia pat aplink 
mane. Su kitais vargu ar net laiko sutekčiau. 

Šnekėdamas jutau, kad reikia keisti kalbą, bet vis 
nepagavau tokio tarpelio, kad išeitų lyg netyčia. Vis 
tiek paklausiau: 

— Minėjai, kad Bajoras tik prisegta pravarde, kaip 
man Knyslys ar net Jorkšyras. Tai kaip tikroji0 

Valandėlę žiūrėjo tiesiai į akis. Tik dabar pastebė
jau, kad jo akys didelės ir labai tamsios. Prie menkos 
šviesos nebūčiau galėjęs net jų spalvos pasakyti. 

— Ir tikrai negirdėjai? — truktelėjo pečiais. 
— Kam klausčiau, jeigu būčiau girdėjęs? Niekada 

žmonių nepravardžiavau ir nenoriu pravardžiuoti. 
— Kęsminas. Jeigu nenori tikėti, gali patikrinti. 

Bažnyčios metrikuose taip parašyta. Ir tėvo metri
kuose taip pat. Aš norėjau kada sužinoti, kaip plačiai 
Kęsminų šeima paplitusi. Sakiau, gal kartu suėję ką 
padarytumėm. Dėl savo tėviškės. (B.d.) 



Įdomu 
anot i 

I n t e r n e t a s —opiumas 
l iaudžiai?! 

Nyderlanduose atsirado ko 
gera pats keisčiausias pasau
lio narkomanas: į narkologinę 
kliniką kreipėsi žmogus, pra
šantis jį išgydyti nuo... Inter-
net'o. Mat ištisas dienas varg
šelis ..keliauja" neaprėpiamu 
kompiuteriniu tinklu, užmir
šęs viską — artimuosius, dar
bą, pomėgius. Tik likęs be pi
nigų „internetomanas" kreipė
si į gydytojus. Bredo miesto 
Alkoholizmo ir narkomanijos 
centro psichologas teigia, kad 
tokių atvejų turėtų pagausėti. 
Internetinės informacijos vai
kymasis jtraukia žmogų lygiai 
taip. kaip opiumas ar azart i
niai žaidimai — nuskurdina, 
atima socialumą. Todėl prieš 
spaudžiant kompiuterio myg
tuką, patariama atsiminti se
nojo Horacijaus žodžius: „Ta
sai, kuris laikosi vidurio, iš
mintingai išvengs skurdaus 
būsto". 

THAAD raketa skrieja į taikinį. 

„Žvagždžiif k a r ų " 
pat i r t i s p rak t iko je 

New Mexico valstijoje esan
čiame poligone JAV kariškiai 
išbandė naują priešraketinę 
sistemą, pačią tobuliausią iš 
visų. buvusių Amerikoje. 
THAAD raketa perėmė ir su
naikino skriejant} taikinį — 
bandomąją raketą Hera, imi
tavusią 1991 m. Persų įlankos 
karo metu Irako naudotas 
SCUD raketas. Iki tol vykę še
ši THAAD bandymai buvo ne
sėkmingi. Iš-viso šios sistemos 
kūrimas kainavo per 4 mlrd. 
dolerių. Sistema, kurioje įkū
nyti „Žvaigždžių karų" prog
ramos elementai, netrukus ga
li būti priimta ginkluotėn. 

Mažylis robotas stumia perpus už save 
sunkesnę monetą. 

Robotas — nykštukas 
Japonijoje buvo iš ras tas ro-

botas-nykštukas. 5 mm ilgio ir 
9 mm pločio robotas sveria 
0.42 gramo, bet gali pakelti 
dvigubai už save sunkesnius 
daiktus . Nykštuko judėjimo 
greitis ta ip pat nėra didelis, 
apie 2 mm per sekundę, arba 
apie 7 metrus per valandą. 
Robotą galima valdyti per ats
tumą, j is gali atlikti nemažai 
įvairių užduočių. Robotą-nykš-
tuką t ikimasi panaudot i dide
lės galios elektros linijų tikri
nimui ir taisymui. 

Senovinė šventykla — 
dykumoje? 

Sacharos dykumoje, į va
ka rus nuo Nilo apt ikt i stati
niai iš kruopščiai apdirbto ak
mens. Šie dykumos klajoklių 
sukur t i senoviniai s tat iniai 
yra panašūs į tuos, kur ie apie 
3100 m. pr. Kristų buvo pasta
tyti Stonehenge. Iki šiol ma
nyta, kad tai seniausia senovi
nė šventykla bei observatorija 
pasaulyje, , tačiau j a m su šiuo 
vardu, ko gero, teks atsisvei
kinti, nes naujasis radinys yra 
bemaž 1,000 metų senesnis. 

Atkastoje radimvietėje ak
mens stulpai buvo išdėstyti 
tiesiomis linijomis šiaurės-
pietų, rytų-vakarų bei saulė
grįžos kryptimis. Žmonės, pas
ta tę šiuos s ta t inius , mokėjo 
atlikti t ikslius dangaus mata
vimus ir stebėjimus, todėl jie 
galėjo būti p i rmtakais senovės 
egiptiečių, nes pastarieji vė
liau gerokai praplėtė astrono
mijos žinias bei ištobulino šį 
mokslą. 

Tikėj imas ir e l e k t r a 
Indų neurologas Viląjanur 

Ramašandran , Kalifornijos 
universiteto mokslininkas, tir
damas ypatingai religingus 
žmones, a trado, kad jų smilki
nių srities galvos smegenų 
žievė pasižymi neįprastu elek
triniu aktyvumu. 

• Pirk naujesni televizorių! 
* JAV Federalinė komunika
cijų ko&usija (FCC) pritarė 
JAV prezidento Bill Clinton 
administracijos siūlymui įpa
reigojančiam JAV TV vartoto
jus per 8 metus pakeisti įpras
tus televizorius į skaitmeni
nius didelio ryškumo (HDTV) 
televizorius. Priešingu atveju, 
vartotojai rizikuoja nebematy
ti mėgstamų TV laidų. 

Atskirtoms Siamo dvynėms — 1 2 
Vilijos ir Vitalijos atskyri

mo operacija t ruko 16 valan
dų, i r t a i buvo pi 'moji ir iki 
šiol vienintelė sėkminga Sia
mo dvynių atskyrimo operaci
ja tuometinėje Sovietų sąjun
goje. Po to sesės atlaikė eilę 
įvairių operacijų „Dalias Chil-
works Internat ional" (JAV), 
kurias veltui atliko dr. Ken-
neth E. Salyer. 

Pasaulio s ta t i s t ika byloja, 
jog 50-80,000 įprastų gimimų 
tenka vienas Siamo dvynių gi
mimo atvejis. Pirmieji žinomi 
krūt inėmis suaugę broliai dvy
niai Chang ir Eng Bunker gi
mė 1811 m. dabar t in iame Tai
lande, Siamo vardu vadintoje 
vietovėje. Krūt inėmis suaugę 
broliai buvo vedę paprastas 
seseris dvynes. Vienas iš jų 
turėjo 12, ki tas '— 10 vaikų. 
Siamo dvyniai išgyveno iki 63 
metų. Chang mirė praėjus 
pustrečios valandos po savo 
brolio Eng mirties. 

Vilija ir Vitalija Tamule
vičiūtės j au visą dešimtmetį 
kasmet švenčia po du gimta
dienius: šeimoje prisimena
mos mergaičių gimimo ir ats
kyrimo viena nuo kitos dienos. 
Šiemet liepos 30-ąją mergaitės 
švęs savo 12-ąjį gimtadienį. 

Sparno dvynes Vilija ir Vitalija. 

Liepos 10-ąją suėjo 10 me
tų, kai Lietuvoje pirmąkart 
buvo atskirtos Siamo dvynės. 
Neįprastos naujagimės — 
kaktomis ir viršugalviais su
augusios mergaitės gimė 1987 
m. Alytuje ir abi kartu svėrė 
tik 3.2 kilogramo. Siamo dvy
nes augo bei vystėsi kaip ir ki
ti vaikai: 10 mėnesių jos pra
dėjo tarti pirmuosius skieme
nis, būdamos vienerių metų 
bandė stotis ir vaikščioti. Nors 
viena mergaite žiūrėjo į viršų, 
kita šoną, bet viena kitos jude
sius jos kažkaip jausda
vo. Beveik 2 metus Kaune Sia
mo dvynėms buvo atliekami 
tyrimai, kurių rezultatai buvo 
siunčiami Maskvos N. Bur-
denko neurochirurgijos insti
tuto direktoriui Aleksandr Ko-
novalov. kuris ir sutiko atlikti 
Siamo dvynių atskyrimo ope
raciją. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo tur to [vairus 

ELEKJMOS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos mesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Aqenl<is F'ank Zapotis .r Otl Mgr Au*se 
S Kane kaiba lietuviškai. 

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESUUS 

otH. (77J) S16-59S9 
homc (706) 425 7160 
p*9*r (70C) 816-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Prie akinių pritvirtintas kompiuterio 
ekranėlis. 

Kompiuteris akiniuose 
Turėdami naująjį kompiute

rinį vaizdo daviklį, tvirtina
mą ant paprastų akinių rė
melio, chirurgai galės vienu 
metu stebėti ir savo skalpelį, 
ir visus paciento stovį apibū
dinančius duomenis. Ameri
kiečių firmos MicroOptical 
Corp sukur t a s prietaisas turi 
iš 640 x 480 vaizdo elementų 
sudarytą spalvinį skystųjų 
kristalų daviklį, kuris supro
jektuoja kompiuterio ekrano 
vaizdą į plonytį pusiau skaid
rų veidrodį, įtaisytą viename 
iš akinių stiklų. Gydytojas 
mato skaidrų, lyg kybantį ore 
kompiuterio ekrano vaizdą ir 
gali jį nesunkiai padidinti a r 
sumažinti . Prietaisas naudoja 
100 milivatų energiją ir yra 
mai t inamas ant diržo paka
bintos baterijos. 

„Dainuojantis" smėlis 
Kai kuriose pasaulio dyku

mose bei paplūdimiuose nuo
latos vyksta įdomus reiškinys, 
kai smėlio kopų sukeliami 
duslus garsai sklinda toli ap
linkui, žmonėms keldami bai
mę, o kai kam gal ir susižavė
jimą. Tokių vietų Žemėje — 
tik keletas. Neseniai Kanados 
mokslininkų atlikti tyrinėji
mai atskleidė paslaptį: buvo 
pateiktas mokslinis, nors gal 
kiek ir proziškas, šio reiškinio 
vert inimas. 

Pasirodo, „dainuojantį" smė
lį sudaro 95 proc. titnagžemio 
dalelių, o paprastame smėlyje 
jų yra tik 50 proc. Kadangi 
nakt ies oras jas šiek tiek su
drėkina, formuojasi tam tik
ras titnagžemio šaltas sluoks
nis, kur is , pučiant vėjui, sklei
džia įdomius garsus. Titnag
žemio dalelės savo s t ruktūra 
yra ar t imos deimantams, nes 
jų briaunos labai glotnios bei 
lygios. Tekėdamas oro srautas 
priverčia tas daleles vibruoti, 
ir šis garsas išsiveržia į išorę, 
vi lnydamas kelis kilometrus. 

„Sporto" genas 
Anglų genetikai atrado ge

ną, teikiantį alpinistams ir 
kar iams jėgos bei ištvermės. 
Tai genas ACE, atsakingas už 
kraujospūdį ir deguonies tieki
mo fermento išskyrimą. ACE 
— dviejų variantų. I — ilges
nis, D — trumpesnis. Alpinis
tai, paveldėję I variantą (su il
gesniu DNR) — ištverminges
ni. Silpniausi — iš abiejų tėvų 
tepaveldėję D. 15-ka tirtų ge
riausių Anglijos alpinistų ne
turi D tipo geno, dažniausiai 
tur i abu I. 

Eksperimentai su 78 britų 
armijos naujokais parodė, kad 
I tipo nešiotojai per du mėne
sius išvystė 11 kartų didesnę 
r aumenų galią nei turintys du 
D tipo genus. Galbūt netru
kus į sporto mokyklas ir ka
riuomenę bus priimami tik I 
tipo genų savininkai?... 

Kosminio teleskopo 
insti tuto ateitis 

Rengiant skrydžiui 2.4 m 
skersmens kosminį Hubble te
leskopą, 1983 m. Baltimorėje 
(Maryland) buvo įkurtas spe
cialus Kosminio teleskopo 
mokslinis institutas (Space 
Telescope Science Institute). 
Dabar jame dirba 480 žmonių, 
143 iš jų turi mokslinius laips
nius. Koks bus šio instituto li
kimas, pasibaigus kosminio 
Hubble teleskopo užduočiai? 

1998- m. birželio 8 d. NASA 
paskelbė, kad šis institutas 
darbuosis toliau - jis aptar
naus Naujos kartos kosminį 
teleskopą. Iki šiol pasiūlyti 4 
būsimo teleskopo projektai. 
Vienas iš jų 2003 m. bus pra
dėtas gaminti, o 2007 m. - iš
keltas į orbitą aplink Žemę. 
Dabartinės nešančiosios rake
tos ir kosminis lėktuvas gali 
iškelti ne didesnį kaip 3 m 
skersmens monolitinį veidro
dį, taigi naujos kartos telesko
pas veikiausiai bus daugiavei-
d rodis. 

Būtina surasti 
pavojingus asteroidus 
Kalbos apie tai, kad dino

zaurus prieš 65 mln. metų 
pražudė asteroido smūgis į Že
mę, kad 2028 m. ąresia susi
dūrimas su asteroidu „1997 
XF11", pagaliau didelį sujudi
mą sukėlę Holivudo filmai 
„Deep Impact" bei „Armage-
don" paskatino NASA imtis 
konkrečių žygių. 1998 m. lie
pos 14 d. išplatintu pareiški
mu, ji įsipareigojo iki 2010 m. 
surasti bent 90 proc. visų di
desnių nei 1 km asteroidų, ga
linčių kliudyti Žemę. Spėjama, 
kad jų yra apie 2,000, nors ži
noma mažiau nei 200. 

Paieškų programą vykdys 
specialus reaktyvinio judėjimo 
laboratorijos (JPL) padalinys, 
kuris veiks atskirai nuo Tarp
tautinės astronomų sąjungos 
mažųjų planetų centro, regist
ruojančio visus Saulės siste
moje skriejančius asteroidus. 
Tačiau tai nereiškia, kad abi 
įstaigos dirbs tą patį darbą. 
J P L ne tik apskaičiuos pavo
jingų asteroidų orbitas, bet ir 
įvertins susidūrimo su Žeme 
tikimybę. Svarbiausia - bus 
ieškoma būdų, kaip išvengti 
susidūrimo arba sušvelninti 
neišvengiamos katastrofos pa
darinius. 

1999 m. šiai programai 
NASA žada skirti 3 mln. dole
rių. Norint suspėti iki 2010 
m., finansavimą gali tekti pa
didinti iki 10 mln. dolerių per 
metus. 

Hubble teleskopo 
„saulėlydis" 

Pirmojo pasaulyje 2.4 m 
skersmens kosminio teleskopo 
dienos pamažu slenka į pa
baigą — jis gęsta. 2002 m. 
paskutinį kartą aplankius 
Hubble bei atlikus remonto 
darbus, jis galbūt dar 10 ar 
daugiau metų perdavinės nuo
traukas, tačiau galų gale visa 
apimantis kūnų šiluminis bū
vis įveiks šį unikalų kūrinį. 
Turiningos, kupinos naujų at
radimų istorijos metu Hubble 
atsiuntė tūkstančius nuosta-

Didysis Hubble teleskopas. 

bių atvaizdų: nuo Plutono 
Saules sistemoje iki tolimų Vi
satos pakraščio galaktikų. Ir 
visa tai palengva nugrims už
marštin. 

Bet tai — toli gražu ne pa
baiga. NASA planuoja paleisti 
mažiausiai keturis naujus 
kosminius teleskopus. 

JAV daugkar t in io kosmi
nio laivo „Columbia" palei
dimas ketvirtadienį vėl at
šauktas dėl blogų orų. Tai jau 
antras atidėjimas per 48 va
landas. Šis istorinis skrydis 
kuriam pirmą kartą turi vado
vauti moteris astronautė, pir
mą kartą buvo atidėtas antra
dienį tuoj po vidurnakčio, li
kus vos, 6 sekundėms iki palei
dimo. Tai padaryti privertė 
klaidingai suveikęs daviklis. 
Ankstų ketvirtadienio rytą 
skrydį vėl teko atidėti dėl aud
ros su žaibais. 

Perrašome 
vaizdą j uostės! 

Iš europines į amerikietišką 
sistemą ir atvirkščiai. 
Tel. 708-857-8096. .... 

Parduodamas 1982 m. Aries 
auto. Kaina $2.000 arba pasiū
lymas. Automobilis kaip nauias 
Skambinti 708-S39-1784 arba 

312-835-0396. 

KMJECJKREALTORS 

. 4365 SArtinr Av». 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

N'eed two female care gi vers: 
one in FL, with dnvers iicense, 
pay $110 per day; one in Mil-
waukee, WI, pay $90 per day. 
Tel. 414-763-2615 

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

parūpintume -automobilį. 
TeL 313-408-1515. palikite žinute, 
mes jums atskambinsime. wm 

Summer help needed exterior 
& interior. Experience a mušt. 
Mušt be self-motivated. respon-

sible team-player. alcohol & 
drug free. Own transportation. 

Pay based on expenence. 
CaU 708-445-1223 

Parduodamas vieno miega
mojo kambario butas Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. 

Skambinkite vakarais 
708-388-2041. 

aa 
Vyras ieško kambario arba 
buto Marquette Parko apylin

kėse ir mūrininko darbo. 
TeL 773-471-9206 

Saulės užtemimai 
1999 metais 

Vasario 16 d. jvyko žie
dinis Saulės už temimas , ku
ris buvo matomas apie 1,000 
km į pietus nuo Pietų Afrikos 
krantų. 

Antrasis — paskut in i s šio 
t ūks t an tmeč io (įskaitant 
2000-uosius metus) — visiškas 
Saulės užtemimas bus mato
mas rugpjūčio 11 dieną. 

Mėnulio šešėlis palies 
Žemę 9 vai. 30 min. pasauli
niu laiku Šiaurės Atlante apie 
300 km į pietus nuo Kanados 
krantų. Šešėlio dengiamos ju
ostos plotis Žemės paviršiuje 
pradžioje bus tik 49 km, o 
užtemimo trukmė — 47 se
kundės. 

10 vai . 11 min. už temi
m o šešėlis, perkirtęs Atlanto 
vandenyną, pasieks Anglijos 
pietvakarine pakrantę. Ten 
šešėlio juosta jau bus 103 km 
pločio, o užtemimo trukmė ju
ostos centre — 2 minutės. Jau 
po penkių minučių šešėlis pa
liks Anglijos krantus ir 10 vai. 
20 min. pasieks Prancūziją. 
Tęsdamas savo kelionę į ry
tus, Mėnulio šešėlis palies pie
tinius Belgijos ir Liuksembur
go rajonus, o 10 vai. 33 min. 
pasieks Vokietiją. 

10 vai. 47 min. u ž t ė m i 
mas pere is | Vengriją, kur į 
jo juost i pateks visas Balato
no ežeras. Prieš kirsdama Ru
munijos sieną, pietiniu kraštu 
užtemimo juosta trumpam pa
lies šiaurinį Jugoslavijos pak
raštį. Dar po keturių minučių 
Mėnulio šešėlis uždengs vie
nintelę savo kelyje valstybes 
sostinę Bukareštą, kur užte
mimas truks 2 min. 22 sek. 

Pietiniu sparnu pa l ie tęs 
krašteli Bulgarijos, užtemi
mas pereis į Juodąją jūrą ir 
pradės savo kelią per Turkiją. 
Užkliudęs nedidelę dalį Siri
jos, užtemimas kirs Irako, vė
liau — Irano sienas. Apie pusę 
valandos šešėlis slinks mažai 
gyvenamais kalnų ir dykumų 
rajonais, kol Pakistaną. 

Paskutinė valstybė užte
mimo kelyje — Indija, ku-

Žemei pavo j ing i 
asteroidai 

Havajų astronomai pa
skelbė aptikę naują asteroidų 
klasę: tai kūnai, skriejantys 
aplink Saulę Žemės orbitos vi
duje. Pirmasis šios klasės ats
tovas ,.1998 DK" buvo atras
tas 1998 m. vasario mėn. 
Mauna Kea observatorijos 
2.24 m skersmens teleskopu. 
Šio asteroido orbita da r nėra 
tiksliai žinoma, tačiau neabe
jojama, kad jis nenutolsta nuo 
Saules toliau kaip per 165 

mln. km, t. y. kerta Žemes or
bitą. 

„1998 DK" yra 40 m skers
mens. Spėjama, kad tokio dy
džio kūnas 1908-ųjų bir tdį 
sukėlė Tunguskos katastrofą, 
o prieš 25,000-30,000 metų 
paliko meteoritinį kraterį Ari
zonos valstijoje. Stebėti tokius 
asteroidus sunku, nes didžiąją 
laiko dalį jie skendi Saules 
spinduliuose. Atradėjai būgš
tauja, kad būtent iš čia, iš ste
bėjimams sunkiai prieinamos 
erdvės, atlekia į Žemę kūnai, 
sukeliantys biologines katast
rofas. 

Visiškas 

rioje jis prasidės 12 vai. 28 
min Saule bus jau arti laidos, 
o užtemimas t ruks trumpiau 
nei minutę. Užtemimas baig
sis Bengalijos įlankoje 12 vai. 
."(6 m i n T o k i u iiueii. p o - .-, \ a 
landas ir 7 minutes Menulio 
šešėlis praskries apie 14,000 

YOHM. 

km kelią, uždengdamas apie 
0.2 proc. Žemes paviršiaus. 
Dalinis užtemimas bus mato
mas visoje Europoje, didesnėje 
Azijos dalyje ir Šiaurės Afri
koje. 

Parengta pagal pasaulinę spaudą 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KAD NEBŪTŲ 

NEMALONUMŲ 

Šių metų birželio mėnesio 
22 dieną s ie tuvos ryte" per 
„Internetą" skaitau, kad Lie
tuvos vyriausybė pardavė suo
miams akcinę bendrovę „Dro
bė" Kaune. Kiek atsimenu ta 
firma buvo įkurta po Pirmo 
pasaulinio karo amerikiečių 
lietuvių kapitalu — pinigais 
(daugiausia lietuvių siuvėjų iš 
New Yorko). 1940 metų vasa
rą šis fabrikas buvo naciona
lizuotas. 

Taip pat „Lietuvos ryte" 
skaičiau, kad Lietuvos Aviali
nijos (Lithuanian Airlines) 
planuoja pirkti/nuomoti di
desnį „Boing" — transatlan
tinį lėktuvą, kad galėtų tiesio
giai skraidyti iš Vilniaus į 
New Yorką. Apie to skrydžio 
ekonomiškumą nenusimanau, 
tačiau gali būti problemų, kai 
tas lėktuvas nusileis Ameri
koje. Jeigu iš tikrųjų yra už
vesta bylų prieš Lietuvos Re
spubliką JAV, tą lėktuvą, nu
sileidus New Yorke, amerikie
čių teismas gali sekvestruoti 
(užšaldyti, neišleisti), kol ne
bus sutvarkytos amerikiečių 
ar Lietuvos piliečių bylos — 
teismai čia JAV. Tai būtų ne
malonus įvykis Lietuvai ir 
apskritai lietuviams! 

Tadas Mickus 
Springfield, VA 

PUOLĖJAS AR PUOLIKAS? 

Mūsų sporto spaudos vete
ranas Kęstutis Čerkeliūnas 
„Sporto apžvalgos" skyriuje 
(„Draugas", š.m. liepos 16 d.) 
įdėjo patikslinimą, kuriame 

.tarp.kitų dalykų rašoma: „Be 
to, Arvydas Sabonis yra vidu
rio puolikas (taip parašyta 
rankraštyje), bet ne vidurio 
puolėjas, kaip išspausdinta". 

Atrodo, kad skyriaus redak
torė tai palaikė korektūros 
klaida ir nuoširdžiai atsi
prašė. Tačiau man neatrodo, 
kad už tai reikėjo atsiprašyti, 
nes buvo išspausdinta taip, 
kaip turėjo būti. 

Aš skaitau tris Lietuvos 
dienraščius ir visus ten 
išeinančius periodinius sporto 
leidinius, ir matau, jog ten visi 
sporto žurnalistai ir redaktori
ai rašo „puolėjas", o ne 
„puolikas". Tai jau nusis
tovėjęs terminas lietuvių 
spaudoje ir kitaip, atrodo, net 
negalėtų būti. 

Taip pat pasitikrinau ir Sta
nislovo Stonkaus parengtą 
„Sporto terminų žodyną" 
(išleido Kūno kultūros ir Lie
tuvos Kūno kultūros institu
tas 1996 m.). Taigi tas pats S. 
Stonkus, Lietuvos Kūno 
kultūros instituto profesorius 
ir habilituotas mokslų dakta
ras, kurį gana palankiai pris
tato ir K. Čerkeliūnas savo 
vėliausiame straipsnyje 

„Drauge", kurį jis norėjo pa
tikslinti. 

Šiame didžiuliame, 676 psl. 
turinčiame veikale randame, 
kad „puolėjas — puolančios 
sportininkų žaidimų koman
dos žaidėjas", o jam 
priešingybė — gynėjas — gy
nybos žaidėjas. Todėl nenuos
tabu, kad A. Sabonis yra vidu
rio puolėjas, o ne .vidurio 
puolikas, nes taip dabar ir 
turėtų būti. 

Prieškariniais laikais buvo 
daug kas kitaip žymima, 
rašoma ne žaidėjai, o žaidikai 
ir pan. Bet tai nereiškia, kad 
ir dabar turėtume taip rašyti. 
Atrodo, kad kalba yra gyva, 
tad įvairūs terminai gali keis
tis (ir, žinoma, keičiasi). 

Edvardas Šulaitis 
Cicero, IL 

LIETUVYBĖS ŠIMTMETIS 
AMERIKOJE 

Šį šimtmetį išsiskleidė lietu
vių visuomeninis judėjimas 
Amerikoje. Kai praeitais šimt
mečiais tėra daugumoje tik 
paskiri lietuviai Amerikos gy
venime, tai šį šimtmetį per 
įsitvirtinusias visuomeniškas 
institucijas atsirado lietuvių 
bendruomenė Amerikoje. De
mokratinis galvojimas atėjo iš 
Amerikos lietuvių Lietuvon po 
Pirmo pasaulinio karo ir da-
bartinėn Lietuvon. Sportuose 
Lietuva užsikrėtė krepšinio 
svaiguliu iš Amerikos, o kul
tūriniuose dalykuose Lietuvos 
literatūra padarė nepaprastą 
pažangą per žemininkų plius 
Katiliškio, Škėmos, Mackaus, 
Radausko kūrybą. Visa tai la
bai suartina Lietuvą su Ame
rika Naujame šimtmetyje iš
ryškės Amerikos lietuvio iden-
titas, nors ir be lietuviškos 
kalbos, nelyg devynioliktame 
šimtmetyje atkeliavę airiai, 
nors ir be keltiškos kalbos 
mokėjimo. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

APIE L. GERMANIENĖS 
„LAIŠKĄ" 

Ačiū Liudai Germanienei už 
nuostabų „Laišką iš Vakarų", 
kurį skaičiau pasigėrėdama 
lyg vaikštinėčiau su Bara
nausku po „Anykščių šilelį". 

Puiki atgaiva mums, gyve
nantiems didmiesčių chaose, 
kuriame neįmanoma pajusti 
gamtos stebuklingų atodūsių. 
O mūsų politikų laiškai ir 
ginčai pradeda atsibosti. Jei
gu negali pats to pergyventi, 
tai nors spaudoje paskaitęs, 
taip įdomiai ir vaizdžiai at
pasakotus kelionių įspūdžius, 
maloniai atsigauni ir nors lai
kinai pasijunti, kiek daug gro
žio ir sielos yra mūsų gamtoje. 
Aš būnu laiminga, kai ryte 
atsidarau langą ir išgirstu 
paukštelių čiulbėjimą bei me-

DRAUGAS, 1999 m. liepos 23 d., penktadienis 

JAV Kongreso narys Benjamin A. Gilman dėkoja už jo Lietuvos valstybės apdovanojimą Kunigaikščio Gedimino 
ordinu diplomatinio priėmimo metu, kai Lietuvos ambasadoje Vašingtone š.m. kovo mėn. pradžioje lankėsi Sei
mo pirm. Vytautas Landsbergis ir jo žmona Gražina. 

džio šakų ošimą. Tačiau, tai 
tik maža gamtos prošvaistė 
pro atdarą langą. Toliau vien 
tik mūrai ir stulpai su vielo
mis. Net ir saulėlydžio negali 
matyti, nes garažas ir kiti 
pastatai tai aptemdo. 

Liuda, keliaukite ir puoški
te savo puikiais „laiškais" 
mūsų mielą „Draugą". 

Irena Alantienė 
Redford Township, MI 

GAL KIEK PERSISTENGĖ 

1999.07.03. „Drauge" išs
pausdintas įdomus raši
nys apie talentingą Lietuvos 
skulptorių. Nuoširdžiai ir už
tarnautai menininką girianti 
autorė šiame rašinyje, įkvėpi
mo pagauta, gal kiek ir persis
tengė. Štai pora pavyzdžių: 
„... profesijos mokėsi horizon
talioje realizmo plokštumoje, 
pagarsėjo kaip asociatyvaus 
erdvinio mąstymo vertikalės 
siekiantis skulptorius, naudo
jantis retą skulptūrų pavir
šiaus faktūravimo techni
ką..."; „...jo... pasaulėjauta ir 
jos raišką žymintis minties 
skaidrumas, kirvuku ir širdi
mi faktūruojantis gyvojo mū
sų laiko tragizmą, poetišku
mą, romantiškai skaudančius 
randus, kuriuos protuose ir 
jausmuose įkirto ir 'dainuo
jančios revoliucijos' lengvabū
diškos skeveldros". 

Kaip gaila, kad prieš šio ra
šinio nebuvo pridėtas jo lietu
viškas vertimas. Jis eiliniam 
skaitytojui būtų tikrai praver-
tęs. 

Vytautas Matulionis 
Cleveland Heights.OH 

ĘE DOMO SUA 

Tai yra mažas pietų Lietu
vos žemės lopinėlis, kurį kas
dien matau savo mintyse jau 
daugiau kaip penkiasdešimt 
metų. Tuo metu tai vadinosi 
Seinų apskritis. Ten gimiau, 

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai, susitikę su viešniom ii Washington. DC. prieš pernykšti LML pokvli IS 
kaires: Petras Jokubauskas, Pran* Šlutienė, Viligailė Lendraitien*. Jenifer Patterson. I-aura Johnson, atstovmi-

•jančios Christian Relief Services, kurių finansinės paramos dėka persiunčiamos LMI. siuntos i I.i»>tuva. ir kiti 
šių metų LML pokylis ruoiiamas rugsėjo 25 d., šeštadienį, puošniame Yvette Wintergarden restorano. CikH^os 
miesto centre. 

augau ir mokiausi. Ten gyve
no mano tėvai ir seneliai. 

Kai prieš keletą metų kun. 
M. Gustaičio vardo Lazdijų vi
durinė mokykla, kuri save kil
dina iš Seinų „Žiburio" gim
nazijos, šventė 75 metų su
kaktį, aš pasiunčiau jiems ra
šinėlį ir siūliau, kad žuvusių 
už Lietuvos laisvę, buvusių 
gimnazijos auklėtinių vardai 
būtų įrašyti į paminklinę len
tą, kuri būtų pakabinta gim
nazijos rūmuose ir primintų 
jaunajai kartai laisvės kovoto
jus. Mano manymu, Lietuvos 
istorijos mokytoja/as turėtų 
atvesti kiekvieną klasę bent 
vieną kartą per mokslo metus 
ir pravesti pamoką prie pa
minklinės lentos. Pamoka ga
lėtų vadintis „De domo sua". 
Pamokoje būtų kalbama apie 
tėvynės meilę, pareigą tėvy
nei, laisvės kovas, išvadavi
mą, žūtį ir pagarbą laisvės ko
votojams. 

Lazdijuose yra sudarytas 
komitetas paminklinei lentai 
statyti, pirmininkė Jadvyga 
Sandienė. Vilniuje padeda 
dzūkų talka. Lietuvos Gyven
tojų ir rezistencijos tyrimo 
centre Rūta Trimonienė bai
gia rinkti iš archyvų žuvusių
jų pavardes. 

Paminklinė lenta žada būti 
iš juodo granito h- bus paka
binta pagarbioje, tinkamai 
apšviestoje vietoje, kiek gali
ma vidurinės mokyklos di
džiosios salės šoninėje sienoje. 

Lentą suprojektuoti, paga
minti ir pakabinti reikės pini
gų. Vienas asmuo jau paskyrė 
500 dolerių. Tai padengs apie 
vieną ketvirtadalį išlaidų. 

Šiuo metu aukų neprašome. 
Tikimės, kad Genocido cen
tras mums pagelbės, paga
mins ir pakabins lentą savo 
lėšomis. Jeigu tas nepraeitų, 
tada prašysime paramos. 

Šio laiško tikslas yra pak
viesti visus, kurie mokėsi Sei
mų „Žiburio" gimnazijoje, ir 
vėliau po jos uždarymo, sku
biai pranešti man (Tadas Pa
lionis, 8543 Elderberry Rd., 
Madison. WI 53717-2628) var
dus ir pavardes buvusių gim
nazijos auklėtinių, žuvusių už 
Lietuvos laisvę. 

Tadas Palionis 
Madison ,WI 

PATVIRTINTI SIMNO IR 
KAIRIŲ HERBAI 

Prezidento Valdo Adamkaus 
pasirašytais dekretais patvir
tinti Alytaus rajono Simno 
miesto ir Šiaulių rajono Kai
nų miestelio herbai. 

Magdeburgo miesto teises ir 
savo herbą Simnas gavo dar 
1626 metais. Herbe buvo pa-

' vaizduotas šv. Povilas. Neabe
jojama, kad toks simbolis susi
jęs su Lietuvos vicekancleriu 
Povilu Sapiega, kuris rūpinosi 
savivaldos teisių Simnui sutei
kimu 

Kiek vėliau istorinės aplin
kybės šiek tiek pakeitė Simno 
herbą, kuriame šalia šv. Povi
lo atsirado ir šv. Petro atvaiz
das. 

1792 metais Simnas ilgam 
prarado savivaldą ir herbą. 

Prezidento Valdo Adamkaus pasi
rašytu dekretu patvirtintas Šiaulių 
rajono Kairių miestelio herbas. 
Kairių herbo etaloną parengė daili
ninkė Laima Ramonienė. 

Nuotr. Eltos 

Atkuriant miesto herbą, iš 
dviejų istorinių variantų spe
cialistai pasirinko pirmąjį — 
tik su šv. Povilo atvaizdu. 

Simno herbo etaloną, rem
damasis istorine medžiaga, at
kūrė dailininkas Arvydas Kaž-
dailis. 

Kairių miestelis įsikūręs 
šiaurės rytiniame Kairių ežero 
krante, maždaug už 7 kilo
metrų nuo Šiaulių. 

Rašytiniuose šaltiniuose jis 
minimas nuo XVII amžiaus 
vidurio. 1792 metais čia buvo 
pastatyta mūrinė bažnyčia, 
kuri XX amžiuje padidinta. 

1820 metais įsikūręs Kairių 
dvaras ilgai priklausė grafams 
Zubovams. 

Šio amžiaus pradžioje Kai
riuose buvo susirinkę lietuvių 
šviesuomenės atstovai, kurie 
svarstė, kaip kovoti su carine 
okupacija. 

Istorinio herbo Kairiai nie
kada neturėjo, todėl svarstant 
naujo herbo idėjas Heraldikos 
komisija pritarė pasiūlymams 
jame pavaizduoti kairįjį kas
piną, atspindintį miestelio pa
vadinimą. Vietos seniūnija pa
geidavo, kad herbe dar būtų 
pavaizduotas miestelio apy
linkėse augantis retas orchi-
dėjinis augalas — plačialapė 
klumpaitė. Orchidėja simboli
koje reiškia talismaną prieš 
bejėgiškumą, derlingumo, gro
žio, išsimokslinimo, draugys
tės išraišką. 

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. liepos 17 d.. Stuart. Florida, mirė mano mylimas 
Tėvelis 

A. t A. 
JUOZAS JUŠKA 

Velionis gimė 1905 m. sausio 10 d. Gelažių kaime, 
Vadoklių valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Į JAV atvyko 
1949 metais. Gyveno Detroit, MI. 1986 m. persikėlė 
gyventi į Stuart, Florida. 

Velionis buvo ilgametis tautininkas. 
Liko giliai liūdinti duktė Vida Juškaite Matulienė, 

gyv. Stuart, Florida, trys sūnėnai: Algimantas, Gintaras 
ir Linas Juškos su šeimomis, Detroit, MI, bei daug 
giminių Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas R. G. & G. R. Harris laidotuvių 
namuose, 15451 Farmington Rd., Livonia. MI. Lankymo 
valandos liepos 22 d., ketvirtadienį nuo 4 iki 8 vai. 
vakaro, liepos 23 d., penktadienį nuo 4 iki 9 vai. vakaro. 
Rožinis 7 vai. vakaro. 

Laidotuves įvyks liepos 24 d., šeštadienį, 9 vai. ryto 
laidotuvių namuose su šv. Mišiomis 10 vai. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių Velionis bus nulydėtas 
į Holy Sepulchre mauzoliejų, kur prieš 29 metus 
palaidota jo žmona a. a. Marija Juškienė. 

Nuoširdžiai prašau visus prisiminti savo maldose 
mano mylimą Tėvelį bei Dėdę ir dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti duktė Vida. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackiene. 
Tel. 313-554-1275. 

Mielam taurios širdies Draugui 

A. t A. 
JUOZUI ŽVYNIUI 

mirus, jo žmonai LEOKADIJAI, dukroms RIMAI ir 
VIDAI bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Elena ir Antanas Rukšėnai 

Kairių herbo etaloną paren
gė dailininkė Laima Ramo
nienė. (Elta) 

ZOOLOGIJOS MUZIEJAUS 
SUKAKTIS 

Tado Ivanausko zoologijos 
muziejus Kaune, vienintelis 
toks muziejus Baltijos kraš
tuose, švenčia 80 metų su
kaktį. Ta proga liepos 16 d. 
muziejuje vyko mokslinė kon
ferencija, kurioje dalyvavo ap
linkos ministras Danius Lygis 
ir buvęs prezidentas Algirdas 
Brazauskas. 

Kauno zoologijos muziejų 
1919 m. įkūrė Tadas Ivanaus
kas. Ekspozicijos ir mokslinių 
fondų pagrindą sudaro įkūrėjo 
rinkiniai, seniausieji, 1861 m. 
rasti, eksponatai yra iš jo tėvo 
Leonardo Ivanausko kolekci

jos. Muziejaus fondai papildo
mi nuolat organizuojamų eks
pedicijų surinkta medžiaga. 

Muziejus turi tris skyrius: 
Žuvinto ir Čepkelių draustin
ius bei prieš septyniasdešimt 
metų paukščių žiedavimo 
pradininko T. Ivanausko 
įkurtą omitologinę stotį 
Ventės Rage. 

Pasak muziejaus direktorės 
Nijolės Gulbinienės, pagal zo
ologinę sistemą, visi ekspona
tai pateikiami šešiuose sky
riuose. Be nuolatinės ekspo
zicijos, muziejuje ruošiamos 
įvairios parodos, konkursai, 
demonstruojami filmai apie 
gamtą. Tokius renginius ypač 
mėgsta moksleiviai. 

Beveik 14,000 eksponatų 
turintį muziejų per metus 
aplanko daugiau nei 100,000 
žmonių. (Elta) 

Tado h 
tangai. 

logijos muziejaus atnaujintoje ekspozicijoje - orangu-
Nuotr. Eltos 

EVU8VH 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dar re ik ia la imėj imui do
vanų, dar toli gražu iki jų 
krūvelės viršaus... Vienas 
..Draugo* vasaros šventes ma
lonumų yra stebėti savo bi
lietėlį, kai jų numeriai skel
biami, tikėtis, kad laimužė 
šyptelės ir į mūsų pusę. Juo 
daugiau laimėjusiųjų, tuo dau
giau šypsenų — atneškite vie
ną kitą malonią „šypsenėlę-
dovanelę" į .,Draugo" adminis
tracijos raštine. Labai iš anks
to dėkojame. 

Čikagos s k y r i a u s ramo-
vėnai rengia metinę išvyką į 
gamtą. į International Friend-
ship Gardens ( Michigan City, 
IN). prie nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos preziden
tams pasodintų eglių ir jų gar
bei pastatytų paminklėlių. 
Iš%ryka įvyks liepos 25 d., sek
madienį. Aplankymas, pager
bimas - 12 vai. Čikagos laiku. 

Alfonsas P a r g a u s k a s , Or-
land Park. IL, „Į Laisvę" kny
gų fondo reikalų vedėjas, 
įteikė Džiugo fondui visą 6 
tomų komplektą Juozo Bra
zaičio raštų. Knygos bus 
pasiųstos į Lietuvą. 

Union Pier , M I , lietuvių 
draugijos metinė gegužinė bus 
rengiama liepos 25 d. „Ginta
ro" vasarvietėje. 12 vai. Michi-
gano laiku bus aukojamos šv. 

'Mišios, gegužinė vyks tuoj po 
Mišių. Svečiai ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti. 

„Vasara' 99" - Pasaulio lie
tuvių centro kieme! Muzika, 
vaišės, šokiai bei kitokios link
smybės lauks visų, liepos 24 
d., šeštadienį, nuo 6 iki 12 vai. 
atvykusiu į Pasaulio lietuvių 
centrą. 

LEMONTE - VĖL 
GEGUŽINĖ ! 

Rugpjūčio 8 d. visi vėl kvie
čiami į pavėsingą Pasaulio lie
tuvių centrą Lemonte, kur 
tuoj po šv. Mišių Lemonto LB 
ruošią linksmą gegužinę. Vai
šes paruoš Talman delikatesų 
parduotuvė. Bus laimėjimų. 
Kad būtų patogiau, valdyba 
nutarė ne bilietų traukimo ke
liu išaiškinti laiminguosius 
numerius, bet kiekvienas ga
lės juos pasitikrinti tuoj pat 
vietoje. O kokia gegužinė be 
muzikos, be dainų? Tad visi 
kartu galėsime pritarti P. 
Stroiios ir A. Blažuko dainuo
jamoms nuotaikingoms lietu
viškoms dainoms. Tikimės ne 
tik palankaus oro, bet ir jūsų 
apsilankymo. 

Lemonto L B valdyba 

Kun. Algirdas Pa l i okas , 
S J , Pal. J. Matulaičio misijos 
kapelionas, ką tik grįžo iš Lie
tuvos ir rugpjūčio 1 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje pasakos apie 
dvasinę ir moralinę padėtį 
Lietuvoje. PLC renginių komi
tetas kviečia visuomenę at
vykti. 

T a u r a g ė s l ie tuviu k lubo 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
iiepos 25 d.. 12 vai. Šaulių na
muose, Čikagoje. Bus geras 
maistas, nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kitos 
linksmybes. Gegužinė suteiks 
progą atsigaivinti ir paben
drauti vėsinamoje Šaulių salė
je. Visi maloniai kviečiami! 

Dr . Vytau tas B i e l i a u s k a s 
dalyvaus Lietuviškų studijų 
savaitėje ir skaitys paskaitą, 
pavadintą „Politika ir moralė 
- filosofine, istorinė ir psicho
loginė analizė". Paskaita bus 
skaitoma ketvirtadienį, rug
pjūčio 12 d., o Lietuviškų stu
dijų savaitė Dainavoje vyks 
rugpjūčio 8-14 d. 

AUTOBUSU STOVYKLON 
VYKSTANČIU DĖMESIUI 

Čikagos skautams ir skau
tėms autobusu vykstantiems į 
LSS JAV Vidurio rajono sto
vyklą, ruošiamą Rako stovyk
lavietėje, Custer, Michigan iš 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte išvyks trečiadienį, lie
pos 28 d., 7:30 vai. ryto. Visi 
renkasi 7 vai. r. Dėvimos sto
vyklinės darbo uniformos. Ke
lionė autobusu į abi puses — 
55 dol. asmeniui. Autobusas 
išvažiuos punktualiai; besivė-
luojančių nebus laukiama. Au
tobusu stovyklon vykstančių 
daiktai bus gabenami sunk
vežimiu. 

Autobusu stovyklon vyks
tantieji su savim gali pasiimti 
nedidelę kuprinę, švarkelį, 
sumuštinį ir vaisvandenių at
sigėrimui. 

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Liepos 25 - rugp jūč io 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Alytaus dainaviečiai traukia paskutinę atsisveikinimo dainą Čikagos Jaunimo centro scenoje. 
Nuotr. Edvardo Sukučio 

ALYTAUS „DAINAVĄ" DAR KARTĄ 
PRISIMINUS 

Nors liepos 3-ioji Čikagoje 
buvo viena iš karščiausių šios 
vasaros sezono dienų, tačiau 
karštis nekliudė iš tėvynės 
Lietuvos — Alytaus miesto at
vykusiems liaudies dainų ir 
šokių ansamblio „Dainava" 
dalyviams pademonstruoti sa
vo puikius sugebėjimus. Apie 
pusantros valandos jie buvo 
užhipnotizavę nemažą čika-
giečių žiūrovų būrį. 

Kadangi ta i buvo karšta ir 
ilgo šventinio savaitgalio — 
šeštadienio popietė, žiūrovų 
neprisirinko pilna salė. Tačiau 
tie, kurie nepatingėjo ir atvy
ko į Jaunimo centrą, pamatė 
neeilinę, puikią programą. 

Galima drąsiai teigti, jog 
alytiškių kolektyvas yra vie
nas iš geresnių panašaus 
žanro ansamblių. Tai buvo jau 
trečiasis Alytaus atstovų vizi
tas Amerikoje, Čikagoje - pir
masis. Alytiškiai pirmą kartą 
JAV viešėjo lygiai prieš 10 
metų, o an t rąkar t — pernai. 
Jų pagrindinis t ikslas — da
lyvavimas tarptautiniuose fol
kloro festivaliuose — anksčiau 
Amerikoje, šiemet — Kanado
je. 

Kaip atrodo, alytiškiai suge
ba būti gerais Lietuvos meno 
atstovais, nes jie užsienyje 
laukiami ir gerbiami. Tokiai 
misijai yra gerai pasiruošę, 
įsisteigęs 1977m. Danutės 
Plytnikienės pastangomis, šis 
ansamblis atlieka autentiškas 
ir stilizuotas lietuvių liaudies 
dainas bei šokius, groja tau
tiniais instrumentais: kanklė
mis, skudučiais, birbynėmis ir 
kt. J am priklauso daugiau 
negu šimtinė žmonių, tačiau į 
keliones po Šiaurės Ameriką 
ansamblis veža tik dalį savo 
narių, nes kelionės būtų la
bai brangios. Per savo gyvavi
mo metus alytiškiai surengė 
daugiau negu 1,200 koncertų 
Lietuvoje ir kitose valstybėse, 
žinoma, daugiausia Europoje. 
„Dainava" yra tarptautinio 
folkloro sąjungos narė, todėl 
turi galimybę dalyvauti festi

valiuose įvairiuose kraštuose. 
Šių metų „Dainavos" kon

certinėje programoje Čikagoje 
bei kitose vietovėse girdėjo
me 27 kūrinius — šokių, mu
zikos ir dainų pynes, jos vyko 
be pertraukų. Kūriniai buvo 
atliekami vienas po kito, ir 
publika t ikrai neturėjo laiko 
nuobodžiauti, išsiblaškyti. Tik 
programos viduryje buvo pa
daryta per t rauka ir vėl sce
noje 35 minutes dainavo, šoko 
ir grojo ansambliečiai. Dau
gumas programos — linksmi, 
nuotaikingi kūriniai. Jie, ži
noma, pritaikyti ir kitatau
čiui žiūrovui, kurie lietuviškų 
dainų, šokių ir muzikos nėra 
nei matę, nei girdėję. Ir čia 
kalbos barjero nėra, nes tų 
tekstų nėra daug, ir iš šokamų 
šokių nuotaikos galima įsi
vaizduoti, kas scenoje vyksta. 

Čikagiečiai nepagailėjo ploji
mų ir padėkos žodžių sve
čiams iš Alytaus. Čia tolimuo
sius svečius sveikino ne tik 
rengėjų atstovas — Jaunimo 
centro direktorius Vaclovas 
Momkus, bet ir vietinių tauti
nių šokių ansamblių nariai. 
Jų tarpe buvo ir Čikagos 
„Dainavos" vadovai, Lietuvos 
Vyčių taut inių šokių grupės 
atstovai ir kiti . Kaip ir visada 
dr. Jonas Adomavičius, kaip 
paprastai įsitaisęs balkone, at
siuntė savo atstovus, kurie 
svečiams perdavė po šimtinę, 
o taip pat krepšį aspirino ta
blečių. 

Po programos Jaunimo cen
tro scenoje kalbėjo ne vien tik 
V. Momkus. J i s pirmiausia su
sirinkusius pakvietė atsistoji
mu prisiminti amžinybėn iš
keliavusį puikų Jaunimo cen
tro ' darbuotoją Joną Paronį. 
Už galimybę pasirodyti Čika
goje dėkojo alytiškių ansam
blio prezidentas Romualdas 
Ambrazevičius. Buvo pasikeis
ta dovanomis, o tolimieji sve
čiai taip pat apdovanoti gėlė
mis. 

Po koncerto žiūrovai ir an
sambliečiai dar susitiko Jau

nimo centro kavinėje. Čia ga
lėjo vieni su kitais iš arčiau 
pasikalbėti ir pabendrauti , na, 
ir žinoma, pasivaišinti. Daug 
kas čia susipažino ar atnauji
no ankstesnes pažintis, čika-
gietis dr. Gediminas Balukas 
džiaugėsi, kad galėjo sutikti 
menininkus iš Alytaus — 
miesto, kurio burmistru kaž
kada buvojo tėvas. 

Šį gražų koncertą Čikagoje 
filmajuostėje įamžino filmavi
mo specialistas Aleksandras 
Plėnys. Vieną iš jo padarytų 
juostų jis perdavė svečiams, 
kurie žadėjo ją parodyti Lietu
voje per televiziją. O tie, kurie 
filmaj uoste norėtų įsigyti ir 
namuose pasižiūrėti (ypač tie, 
kurie koncerte negalėjo daly
vauti), gali kreiptis į filmuo-
toją A. Plėnį. (3701 W. 65th 
Place, Chicago, IL 60629). 
Kaina — tik 20 dolerių (jeigu 
atsiimama, o persiunčiant — 
reikia pridėti 5 dol.). A. Plėnys 
už darbą nieko neima, j is pel
ną aukoja Jaunimo centrui. 

Beje, iš Čikagos alytiškiai 
pajudėjo į Kanadą, kur pirma
sis jų koncertas įvyko liepos 5 
d. Hamiltone, o liepos 6 d. — 
Toronto Lietuvių namuose. 
Po to išvyko į tarptautinį folk
loro festivalį Drumondville 

miestelyje, netoli Montrealio. 
J ie surengė koncertą ir Mon
trealio lietuviams. 

Kaip j a u teko sužinoti, Ka
nados lietuviai taip pat sve
čius šiltai sutiko ir su dideliu 
noru lankėsi alytiškių koncer
tuose. Apie jų viešnagę Toron
te gražiai atsiliepė ten išei
nant is „Tėviškės žiburių" sa
vai t rašt is . J a m e buvo rašoma, 
kad dainaviečių koncertas To
ronte Lietuvių namuose (nors 
ir vyko antradienio vakare), 
su t raukė apie 300 tautiečių, 
„labai palankiai ir pakiliai 
įvertinusių dainaviečių šoktus 
šokius, dainuotas dainas — 
visą muzikinę, judrią ir ne
nuobodžią programą. Svečius 
iš Alytaus Toronte globojo 
KLB Toronto apylinkės nariai, 
alytiškiai turėjo laiko aplan
kyti įvairias vietines lietuviš
kas institucijas. 

Taip pat sužinojome, kad ir 
Drummondville (Kvebeko pro-

Violeta Prakapavičiene - Alytaus 
„Dainavos" kanklininkė 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

vincijoje) įvykusiame tarptau
tiniame festivalyje mūsiškiai 
buvo vieni iš labiausiai mėgs
tamų atlikėjų. E d . Šu la i t i s 

Romualdas Ambroževieius. Alytaus ..Dainavos" ansamblio prezidentas, 
po koncerto Jaunimo centre dėkojo rengėjams už'priėmimą. Nuotraukos 
dešinėje - vienas iš rengėjų Vaclovas Momkus Nuotr Edvardą Šulaičio 
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Jaunosios Alytaus „Dainavos" ansamblio šokėjos: Aurelija Brusokaite, Aiza Žiūkaite. Agnė Acloiuer: ati-. Dovile 
Mikėnaitė Nuotr. Edvardo Šulaičio 

Jei atvyksite trečiadieni \ Pasaulio lietuvių centrą lošti „Bingo", jus pasi
tiks maloni RaniuU-s Kronienės šypsena Baniutė Kroniene ne tik pade
da rinkti lėšas Pasaulio lietuvių centrui, bet ir nepamiršta „Draugo" -
jos nuotraukos puošia dažną mūsų laikraščio puslapį 

N.iotr Indrės Tijūnėlienes 

BUS ĮAMŽINTAS KLYBŲ 
ŠEIMOS ATMINIMAS 

Biržų krašto „Šėlos" muzie
jaus darbuotojai nuoširdžiai 
dėkoja Amerikoje gyvenančiai 
Ritai Klybienei už siunčiamą 
piniginę auką. Pinigai, ku
riuos per jos vyro Kosto Klybo 
laidotuves paaukojo grupė ve
lionio artimųjų, bus skiriami 
Klybų šeimos atminimui įam
žinti muziejaus ekspozicijoje. 

Velionio inžinieriaus Kosto 
Klybo tėvas Povilas Klybas 
ilgą laiką nepriklausomybės 
laikais buvo Biržų burmistras, 
o sūnų su Biržais siejo gražūs 
vaikystės ir jaunystės prisimi
nimai, kuriuos j is yra užrašęs. 
Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui ir okupacijai, di
džioji dalis Klybų šeimos pa
sitraukė į Švediją, o 1947 me
tais - į Ameriką. 

„Selos" muziejaus direkto
rius Eugenijus Mikalajūnas.ti

kisi, kad ryšiai su Rita Kly-
biene ir velionio K. Klybo sese
rimi Vida Vambutiene nenu
truks. (KlU) 

K A N A D A 
Toronto „Gintariecių" glo

bojamas Vilniaus Mokytojų 
namų šokių ansablis „Ula" 
koncertavo Lietuvių namuose 
ir Toronto Maironio mokyklo
je. Susirinko daugiausiai jau
nimas, kad pamatytų puikiai 
šokančius lietuvaičius. R. J. 
Karasijų dėka svečiai pamatė 
Niagaros krioklius ir kitas vie
tas. 

Alytaus liaudies dainų ir 
šokių ansamblis „Dainava", 
pakviestas dalyvauti į Tarp
tautinį folkloro festivalį Dru-
monvillėj, ta proga atvyko ir į' 
Torontą- globojamas Kanados 
Lietuvių Bendruomenės kon
certuoti Lietuvių namuose. 
Čia gausiai susirinkę tautie

čiai tikrai grožėjosi jų atlikta 
programa. Po programos žmo
nės ilgai nenorėjo skirstytis. 
Tikimės, kad vėl kada ansam
blis mus aplankys. 

Toronto medžiotojų ir 
žūklautojų klubas „Tauras" 
turi įsigijęs nuosavybę Parry 
Saund apylinkėje ir jau baigia 
parengti savo vietovę. 

XI Liet. tautinių šokių šven
tės rengimo komitetas buvo 
susirinkęs Anapilyje. Dalyva
vo ir iš JAV Taut. šokių insti
tuto pirm. Nijolė Pupienė. ir X 
šventės rengėja Jūra te Bu
drienė. Pirmininkavo Ramūne 
Jonaitienė. Buvo aptarti visi 
pasiruošimo darbai. Iki šiol 
yra jau užsiregistravę 1,888 
šokėjai. Stasys Prakapas 

Kas nmulo 
Dr.iugo knyųynvlyįv 

Naujoji Šv. Ra i to knyga -
jau vėl „Draugo" knygynėlyje' 
Jos kaina - 20 dol.. su per 
siuntimu - 30 dol. 

• A m e r i k o s Lietuvių tau
t i n ė s s ą j u n g o s Čikagos sky
r i a u s g e g u ž i n ė įvyks i . m . 
rugpjūč io 1 d., sekmadienį , 
12:30 p . p . Ateit ininkų namų 
ąžuolyne. Bus skanūs pietūs, 
ga iv inan tys gėrimai, dovanų 
p a s k i r s t y m a s ir ki tokie ma
lonumai Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. *42" 

• D r . J u l i u s Š m u l k i t y s 
pasidalins savo įspūdžiais apie 
L ie tuvos poli t inį gyvenimą 
pranešime ..Lietuvos politikos 
niuansai" sekmadienį, l i epos 
25 d , Pasaulio lietuvių centro 
d idž io jo je salėje 12:15 vai. p . 
p . (t. y po 11:00 vai. šv. Mišių) 
Visus maloniai kviečia „Sau
lutė", L ie tuvos vaiku g lobos 
būrelis. 
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• Akcijų, bonu bei k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurku l i s , te l . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andr iu s Kurku l i s , te l . 312-
879-7751, dirbą su F i r s t Al-
b a n y Corp. Čikagoje . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tol 1-888-879-7730. ( sk • 

• Amerikos L i e t u v i u ra
d i jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco. Chicago, IL 60632 
.sk : 

ARAS ROOFING 
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