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Konservatorių partijoje — nauja 
vadovybės sandara 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Lietuvos konservatoriai 
svarsto galimybę sutvarkyti 
savo partijos vadovybę pagal 
Vokietijos krikščionių demo
kratų pavyzdį, ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje pra
nešė konservatorių valdybos 
narys, Seimo kancleris Jurgis 
Razma. Jis komentavo trečia
dienio vakarą vykusį bendrą 
partijos valdybos ir politinės 
tarybos posėdį. 

Pasak J. Razmos, naujojo 
partijos vadovybes modelio 
projektą pasiūlė valdybos na
rys, Seimo pirmininko pirma
sis pavaduotojas Andrius Ku
bilius. 

J. Razmos teigimu, „vis dau
giau šalininkų susilaukia" Hel-
mut Kohl vadovaujamos 
Krikščionių demokratų sąjun
gos (CDU) vadovybės modelis, 
kuriuo remiantis, konservato
rių partijoje būtų viena aukš
čiausia, vadovaujanti struk
tūra, „kuri galėtų būti supran
tama, kaip dabartinės poli
tinės tarybos ir valdybos 
suma". Ši struktūra, kurią J. 
Razma sąlygiškai pavadino 
„valdyba", turėtų savo prezi
diumą, kuris atitiktų dabarti

nę politinę tarybą. 
„Tokiu būdu išvengta bet ko

kios konkurencijos ta rp aukš
čiausių s t ruktūrų, nes kad ir 
kokios asmenybes partijoje at
sirastų, aukščiausia s t ruktūra 
būtų viena", sakė J . Razma. 

Pasak jo, prezidiumas ga
lėtų susirinkti ir dirbti opera
tyviau, priimti skubius spren
dimus, kai jie nereikalauja di
desnio žemutinių partijos 
grandžių įsi traukimo. Sudė
tingus sprendimus savo posė
džiuose priimtų visa valdyba. 

J . Razmos teigimu, konser
vatorių partijoje j a u dabar ne
formaliai veikia tokia tvar
ka, nes dažnai svarbiausieji 
sprendimai pr i imami ben
druose politinės tarybos ir val
dybos posėdžiuose. 

Liepą konservatorių suva
žiavime buvo nuspręs ta tobu
linti partijos į s ta tus , aiškiau 
apibrėžiant politinės tarybos 
ir valdybos uždavinius bei 
įgaliojimus ir keičiant valdy
bos formavimo principus. Ta
čiau, pasak J . Razmos, neretai 
atskirti darbus, kurį klausimą 
kuriai s t ruktūra i spręsti , bū
na sudėtinga. 
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„Williams" ieško galimybių 
pakeisti įstatymus 

Nuotr.: Šioje vietoje neseniai stovėjo Rusų dramos teatras. 

„Amžiaus statyba" iškeldino 

Opozicija vis dar nenusiramina 
dėl neeilinės sesijos 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS-
Elta) — Opozicinės Seimo so
cialdemokratų ir LDDP frakci
jos dar kartą ragina Seimo 
vadovus surengti neeilinę Sei
mo sesiją, kad nebūtų toliau 
didinami valstybės nuostoliai. 

Socialdemokratų partijos ir 
LDDP pirmininkai Vytenis 
Andriukaitis ir Česlovas Jur
šėnas ketvirtadienį perdavė 
Seimo' pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui bendrą pareiš
kimą, kuriame jis prašomas 
paraginti valdančiąją dau
gumą palaikyti ankstesnį 
opozicijos pasiūlymą sušaukti 
neeilinę sesiją. 

Praėjusią savaitę grupė Sei
mo narių, daugiausiai atsto
vaujančių LDDP ir LSDP 
frakcijoms, pradėjo rinkti pa
rašus dėl neeilinės sesijos, ku
rioje būtų aptarta Lietuvos 
ūkio bei finansų padėtis bei, 
vyriausybei pateikus projektą, 
sumažintas biudžeto išlaidų 
planas. 

Anot Č. Juršėno ir V. An
driukaičio, tai būtina padary
ti, nes tokį projektą svarstant 
tik rugsėjo mėnesį, būtų suda
ryta sunkumų mokslo ir švie
timo sistemai bei žemdir
biams, kurių darbas yra se
zoninis. 

Opozicija primena, kad pa
siūlymas persvarstyti biu
džetą buvo iškeltas dar birželį, 
todėl tai galima buvo padaryti 
dar pavasario sesijoje. Anot 
pareiškimo, „delsimas pradėti 
diskusiją ir antikrizinių prie
monių paiešką reiškia tik 
nuostolių didėjimą, negatyvių 
pasekmių kaupimąsi ir tiki
mybę, jog ūkinė padėtis taps 
vis sunkiau valdoma". 

Parašų rinkimas Seime su
stojo, kai Seimo centristai nu
tarė nepasirašyti kreipimosi 
dėl sesijos sušaukimo*. Sesijos 
rengėjai turi surinkę kiek 
daugiau negu 20 parašų, o se
sijai sušaukti reikalinga ma
žiausiai 47 Seimo narių para
ma. 

V. Landsbergis bei premje
ras Rolandas Paksas yra pa
reiškę, kad sušaukti sesiją 
nėra prasmės, kol vyriausybe 
nėra parengusi pakoreguoto 

* 

biudžeto projekto. 
Seimo kanclerio, Konserva

torių partijos valdybos nario 
Jurgio Razmos nuomone, opo
zicinių partijų kreipimasis į 
Seimo pirmininką y ra parodo
mojo pobūdžio. 

„Si iniciatyva yra susijusi su 
noru atkreipti kuo didesnį 
dėmesį į save ar tė jant rinki
mams, parodyti, kad štai mes 
esame labiausiai susirūpinę, 
turim geriausių idėjų dėl 
biudžeto pakeitimų", sakė ke
tvirtadienio spaudos konferen
cijoje J . Razma, pastebė
damas, kad tai normalus opo
zicijos elgesys. 

meną 
Viln ius , liepos 29 d. (Elta) aplinkinių 

— Ateinančių metų lapkritį 
Vilniaus centre, vietoj buvusio 
Rusų dramos teatro, bus ati
darytas aštuonių aukštų įstai
gų pastatas „Biznio centras 
2000", kuriame planuojama 
įrengti dviejų aukštų požemi
nes automobilių saugojimo 
aikšteles, pirmajame aukšte 
įsikurs parduotuvės, restora
nas bei kavinės, likusiuose 
aukštuose— įstaigos. 

Nekilnojamojo turto plėto
jimo firmos „Pinus Proprijus", 
kurios užsakymu atliekami 
centro statybos darbai, atsto
vas Marius Baltramiejūnas 
sako, kad nuo nepriklausomy
bės atgavimo tai yra viena di
džiausių komercinių statybų 
Vilniuje. 

M. Baltramiejūnas papasa
kojo, kad sklypo paruošimo 
darbai prasidėjo pernai vasarą 
ir užtruko metus: per tą laiką 
sklypas buvo išvalytas nuo be
tono, sutvirtinti jo kraštai bei 

namų pamatai, 
įrengta vandens nutekėjimo 
sistema. Šiuo r-.etu jau pradė
tos įrenginėti automobilių sto
vėjimo aikštelė-

Per pirmąj centro aukštą 
tarp parduotuvių, restorano ir 
kavinių drieksis pasažas —jis 
atkartos tarp Vilniaus ir Jo
gailos gatvių esantį vieno met
ro aukščio skirtumą, todėl ho
rizontaliai nebus lygus. Šk> 
aukšto vidų . .umatoma pa
puošti skulptūromis bei gėlė-

(Eltai 

mis. Likusiuose penkiuose 
aukštuose įsikurs įstaigos. Ar
chitektai suprojektavo du 
šviesos šulinius, kurie eis išil
gai viso centro. 

Bus atstatyti remonto metu 
šioje vietoje stovėjusių trijų 
pastatų fragmentai: trys aukš
tai ir stogas. Moderniosios 
pastato dalies nesimatys, ji 
nuo sienos krašto bus ati
t raukta per šešis metrus. Jo
gailos gatvėje bus matomos 
parduotuvių vitrinos, reklami
niai užrašai , fasadas su įkom
ponuotomis granito plokštė
mis ati t iks aplinkinių namų 
fasadų stilių. 

Minskas savo disidento vizitą 
Vilniuje vertina kaip privatų 

Lietuva turi tvirtai laikytis 
gynybos išlaidų įsipareigojimų 
Vi ln ius , liepos 28 d. (BNS) 

— Mažinant valstybės biu
džetą, daugiausiai sumažės 
išlaidos krašto apsaugai, ta
čiau nevalia nusižengti princi
pui skirti gynybai konkrečią 
dalį bendrojo vidaus produkto 
(BVP). 

Šios išvados priėjo trečia
dienį posėdžiavusi Seimo 
NATO reikalų komisija. Po
sėdyje dalyvavo Lietuvos am
basadorius prie NATO Linas 
Linkevičius. 

Pasak komisijos pirminin
kės konservatorės Rasos Juk
nevičienės, Seimo sprendimas 
susieti krašto apsaugos siste
mos išlaidas su BVP buvo 
„vienas pozityviausių žings
nių, kuris pastebėtas NATO 
valstybėse, todėl Lietuva ir 
minima tarp realiausių kandi
dačių". 

Šiemet Seimas priėmė 
Krašto apsaugos sistemos fi
nansavimo strategijos įstaty
mą, kuriuo įsipareigojama iki 
2001 metų išlaidas gynybai 
padidinti iki 2 procentų BVP. 
Šiemet krašto apsaugai numa
tyta skirti 1.5 proc. BVP 
'maždaug 470 mln Lt.). 

Pasak ambasadoriaus L. 
Linkevičiaus, „labai svarbu, 
kad valstybės biudžeto maži
nimas nebūtų pretekstas kaž
kam Vakaruose pasakyti, kad 
Lietuva keičia prioritetus ar 
nusigręžia nuo to. kas įsi

pareigota įstatymu". Ambasa
doriaus teigimu, NATO val
stybės „supranta Lietuvos 
ekonominius sunkumus" ir kol 
kas neigiamai nekomentuoja 
išlaidų mažinimo. 

Nuo metų pradžios krašto 
apsauga iš valstybės biudžeto 
ir užsienio paskolų negavo 
maždaug 118 mln. litų. Mano
ma, kad šiemet mažėjant Lie
tuvos BVP, atitinkamai su
mažės ir kariuomenei ski
riamų lėšų. 

Anksčiau Seimo Nacionali
nio saugumo ir gynybos komi
teto pirmininkas Algirdas 
Katkus spėjo, kad dėl biudžeto 
mažinimo krašto apsauga ne
teks maždaug 80 milijonų litų. 

KAM paprastąsias išlaidas 
ketinama sumažinti 10-15 
proc., nepaprastąsias — 50 
proc. Svarstoma galimybė su
stabdyti KAM vykdomas sta
tybas, sumažinti karinės ap
rangos ir amunicijos užsa
kymus, patikslinti šauktinių 
skaičių. 

Pasak A. Linkevičiaus, Sei
mo komisijai vertėtų „inven
torizuoti santykius" su NATO 
valstybių parlamentais, nes 
„ateis tas metas, kai 19-oje 
valstybių parlamentuose bus 
ratifikuojamas mūsų įstoji
mas". Anot ambasadoriaus. 
komisijos veikla svarbi, nes 
būtent Seimas priims su įstoji
mu susijusius teisės aktus . 

Vilnius-Minskas, liepos 29 
d. (BNS) — Baltarusijos Už
sienio reikalų ministerija Se-
mion Šareckij buvimą Lietu
voje vertina kaip „privataus 
asmens vizitą", spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį pareiš
kė Baltarusijos UR vicemi
nistras Nikolaj Borisevič. pra
nešė Rusijos naujienų agen
tūra „Interfax". 

Apie oficialią Minsko nuo
statą Lietuvos URM vadovą 
Algirdą Saudargą ketvirta
dienį informavo" Baltarusijos 
ambasadorių? Vilniuje Vladi-
mir Garkun, kuris perdavė 
Baltarusijos vadovų susi
rūpinimą del S. Šareckij buvi
mo Lietuvoje aplinkybių. 

Ministras A Saudargas pa
brėžė, kad Lietuvos vyriau
sybės nuostata santykiuose su 
Baltarusija nepasikeitusi — 
norima šiuos santykius plėtoti 
geros kaimynystės ir tarpusa
vio supratime dvasia. 

13-jo šauk.mo Baltarusijos 
Aukščiausio.- tarybos, kurią 
1996 metais paleido preziden
tas Aleksandr Lukašenka, pir
mininkas S. Šareckij į Lie
tuvą atvyko praėjusį ketvir
tadienį. ..Int-rfax" duomeni
mis, šios savaiNa pradžioje į 
Lietuvą atvažiavo ir jo žmona 
Galina. S. šareckij Lietuvos 
valdžia skyrė vyriausybinę ap
saugą, įskaitant automobilį. 

Antradieni UR vicemi
nistras Vygaudas Ušackas iš
reiškė viltį. *ad S. Šareckij 
buvimas nepablogins Lietuvos 
ir Baltarusijos santykių. Jis 
pabrėžė, kati Lietuvos Seimas, 
kaip ir kito> tarptautines par-

tvirtins biudžeto išlaidas. 
„Mūsų tiksiąs yra visomis 

išgalėmis stengtis, kad 2002 
metai, kžfi planuojamas NATO 
viršūnių susitikimas, būtų 
Lietuvai sėkmingi", sakė R. 
Juknevičiene. 

lamentinės institucijos, pri
pažįsta 13-jo šaukimo Aukš
čiausiąją tarybą. 

Praėjusią savaitę Lietuva 
parėmė Europos Sąjungos de
klaraciją, kad liepos 20 dieną 
pasibaigė Baltarusijos prezi
dento A. Lukašenka kadenci
ja, ir pritarė laisvų ir demo
kratiškų parlamento rinkimų 
surengimui kitais metais. 

Vi lnius , liepos 29 d. (BNS; 
— JAV bendrovė ,,Williams 
International" su Seimo kon
servatorių vadovais tarėsi del 
galimų įstatymų' pakeitimų, 
kurių. „VVilliams" teigimu, 
reikia būsimosioms sutart ims 
su Lietuvos vyriausybe įgy
vendinti. 

Seime ketvirtadienį įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyva
vo Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius, „VVilliams" vadovaujan
tys atstovai Randy Majors ir 
Steve Hunkus. 

Pasak A. Kubiliaus, susiti
kime buvo diskutuojama, ,.ar 
nereikėtų daryti kai kurių įs
tatymų pataisų, kad susitari
mai su 'VVilliams' būtų įgy
vendinti". Anot A. Kubiliaus, 
tai kuo įvairiausi įstatymai, 
„susiję su finansavimu, įvai
riomis galimybėmis teikti pas
kolas, vyriausybei prisiimti 
įsipareigojimus". 

Seimo pirmininko pavaduo
tojo teigimu, „VVilliams" ir vy
riausybės teisininkai būtinybę 
keisti įstatymus vertina skir
tingai. 

A. Kubilius sakė, jog „ga
lima rasti formuluotes, kurios 
neprieštarautų įstatymams". 
J is sakė siekiąs, kad jeigu ir 
teks keisti įstatymus, kad pa
taisos būtų minimalios. Anot 
jo, galimos pataisos susijusios 
„ne su sutarčių pasirašymu, 
bei. su (gyvenuuiiniu". J is pat
virtino, jog Lietuva sieks pasi
rašyti sutart is iki rugsėjo pra
džios. 

Pasak „Vvilliams" atstovo 
R. Majors, susitikimu siekta, 

kad visi „suprastų reikalus, 
kad galėtų susėsti ir ieškoti 
specifinių sprendimų". 

Jis nekomentavo probiemų 
esmes, tepasakęs, kad daugu
ma iškilusių klausimų yra tei
sinio pobūdžio, tačiau esama 
ir komercinių bruožų. 

Rengiama „sutartis nekei
čiama — tesiekiama aiškumo 
ir norima rasti sprendimus", 
sakė R. Majors. 

Interviu „Lietuvos rytui" 
Ūkio ministerijos Energetikos 
plėtros departamento direkto
rius, susivienijimo „Mažeikių 
nafta" valdybos pirmininkas 
Jonas Kazlauskas sake, kad 
vienas nesutarimų su „VVil
liams" yra dėl šiais metais su
sidariusio kapitalo trūkumo 
— per 5 šių metų mėnesius 
„Mažeikių naftos" apyvartinio 
kapitalo trūkumas pasiekė net 
326 mln. litų. Pasak J. Kaz
lausko. Būtingės terminalui 
statyti skiriamas lėšas „Wil-
liams" priskiria kapitalo trū
kumui, nes jos buvo gautos iš 
trumpalaikių paskolų. 

Vyriausybe su tuo nesutin
ka, nes pinigai niekur nedin
go, pasikeitė tik jų pavadini
mas. 

Trečiadienio vakarą po su
sitikimo su aukščiausiais Lie
tuvos pareigūnais ir po to se
kusių konsultacijų mažesnia
me rate, R. Majors sakė. kad 
reikalai juda pirmyn. 

r o susitiKimo paskelbta, 
kad šalys susitarimą tikisi pa
sirašyti rugpjūčio pabaigoje 
arba dviem savaitėmis vėliau, 
nei pastaruoju metu buvo ma
noma. 

„Nevėžio" jūrininkai nutraukė 
bado streiką 

Kla ipėda , liepos 29 d. 
(BNS) — Savaitę badavusi lai
vo „Nevėžis" įgula ketvirta
dienį, nutraukė bado streiką. 

Bendrovės „Senoji Baltija" 
gamybinio transportinio laivo 
„Nevėžis" įgula bado akciją 
paskelbė praėjusį ketvirta-

• L i e t u v o s vals t ieč ių p a r - fienį. Kraštutines priemones 
• it «TT>\ J I \ • A laivo jūrininkai emesi siekda-t ų a (LVP) da lyvaus k u r i a n t 

Europos giminingų partijų 
„internacionalą", pranešė jos 
vadas, Seimo narys Ramūnas 
Karbauskis. Drauge su juo 
spaudos konferencijoje dalyva
vo Lenkijos valstiečių partijos 
pirmininkas Marek Sawicki ir 
partijos frakcijos Lenkijos Sei
me seniūnas Janusz Kondrad 
Dobrosz. Pasak Lenkijos vals
tiečių atstovų, abiejų partijų 
programos panašios, be to. jų 
atstovavimas savo valstybių 
parlamentuose labai nestip
rus. R. Karbauskis sakė, kad 
Lietuvos valstiečiai jau pak
viesti dalyvauti spalį Helsin
kyje įvyksiančiame Europos 
valstiečių partijų kongreso. 
Pasak lenkų atstovų, ten bus 
bandoma įsteigti Europos cen
tristinių, liaudies ir valstiečių 
partijų organizaciją ir jos sek
retoriatą. Lenkų valstiečių at
stovai juokavo nenorį, kad ji 
vadintųsi „valstiečių interna
cionalu". (BNS) 

* K a d a n g i g r ū d ų a u g i n i 
m a s Lie tuvoje , palyginti su 
Europos Sąjungos ir kitomis 
valstybėmis neturi pranašu
mų, Lietuvoje javų plotai ma
žės. Pernai javų pasėliai su
darė 1 mln. 173,000 ha, tačiau 
manoma, kad 2003 metais jų 
plotai sumažės iki 1 mln. 
50,000 ha. Grūdų poreikis taip 
pat bus mažesnis. IEIU> 

jūr in i 
mi atgauti 62,000 litų, kuriuos 
įsiskolino kooperatinė bendro
vė „Jūrų prekyba" už keturis 
įgulos darbo mėnesius jūroje. 

Laivo kapitonas Vladas 
Maslauskas sakė, kad akcijos 

* L ie tuvos n a c i o n a l d e -
m o k r a t ų pa r t i j a r a g i n a val
stybės vadovus prisiminti ir 
deramai pažymėti pirmojo 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 125-ąsias gimimo 
metines. Partijos kreipimesi, 
nusiųstame prezidentui. Sei
mo pirmininkui, ministrui pir
mininkui, pažymima, kad ši 
sukaktis — „tai gera proga 
valstybes pajėgoms ne tik de
ramai pagerbti didį lietuvį, žy
miausią naujųjų laikų Lietu
vos valstybės kūrėją ir vado
vą, bet ir pasirūpinti t inkamu 
šios asmenybės vertu atmini
mo įamžinimu". 

* L ie tuvo je š i e m e t 179 ha 
p lo te k i l o 597 m i š k o gais
r a i . Apytikriais skaičiavimais, 
gaisrų padaryti nuostoliai 
miškams siekia apie 187.000 
litų. Daugiausia miškai lieps
nojo Nemenčinės (65), Vil
niaus (59), Šalčininkų (37). 
Varėnos (32), Ignalinos (29), 
Valkininkų (28) miškų urėdi
jose, Aukštaitijos valstybinia
me parke (32). kur vasaros 
pradžioje įsižiebęs gaisras su
naikino daugiau kaip 10 ha 
miško 'Eiu> 

tikslas pasiektas — tojiau jų 
pinigais rūpinsis prokuratūra. 
Ketvirtadienį į laivą atvyko 
prokuratūros darbuotojai bei 
laivo savininkai. 

Laivo įgula su jais neatsi-
skaitančiam darbdaviui „Jūrų 
prekybos" valdytojui Arvydui 
Kiltinavičiui pateiks ieškinį. 
Laivo kapitonas įsitikinęs, 
kad be prokuratūros ir teismo 
savo uždirbtų pinigų įgula ne
beatgaus, nes A. Kiltinavičius 
yra „sukčių sukčius su dide
liu stažu". 

Bado akcijoje dalyvavę jū
reiviai mano. kad jų proble
mos pradėjo spręstis, į jas at
kreipus dėmesį prezidentui 
Valdui Adamkui. Jis , viešė
damas „Jūros" šventėje Klai
pėdoje, domėjosi, kodėl badau
ja „Nevėžio" įgula. 

Prieš savaitę pradėtoje bado 
akcijoje dalyvavo 22 „Nevėžio" 
įgulos nariai. Badaujančius 
jūreivius kasdien apžiūrėdavo 
gydytojas. Ketvirtą badavimo 
dieną, gydytojo siūlymu, nu
traukė vienas įgulos narys. 
Likusieji toliau gere tik mi
neralinį "andenĮ. Per dieną jo 
išgerdavo po 4 litrus. Jūrinin
kai teigia per savaitę netekę 
po 5-6 kg svorio. Baigę bado 
akciją. „Nevėžio" jūrininkai 
savaitę praleis reabilitacijos 
periodą namuose. 

KALENDORIUS "" 
Liepos 30 d.: Šv. Petras auksa-

žodis: Abdonas. Bijūnas. Donatilė. 
Jovil<>. N'ortautas. Radvile 1991 m 
RUSIJOS prezidentas Bons Jelcin pa
sirašė sutartj su Lietuva, kuna Ru
sija pripažino Lietuvos nepriklau
somybę. 

Liepos 31 d.: šv Ignacas Lojo
lą; Elena. Ignotas. Sanginas. Sigi
ta. Sigitas, Vykinte 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

IX SAVANORIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS 

Š.m. liepos 2-4 d. Lietuvoje 
vyko Krašto apsaugos sava
norių sporto žaidynės. Tai jau 
devintosios metinės žaidynes. 

Pirmosios tokios žaidynes 
1991 m. įvyko Vilniuje, jų pir
mosios vietos laimėtojai buvo 
Kauno rinktin^. 

Antrosios žaidynės 1992 m. 
vyko Vilniuje, 1-mos vietos 
laimėtojai — Alytaus rinktine. 
Trečiosios žaidynės 1993 m. 

vyko Klaipėdoje, 1-je vietoje — 
Panevėžio rinktine. 

Ketvirtosios žaidynės 1994 
m. vyko Panevėžyje, 1-je vie
toje — Panevėžio rinktine. 

Penktosios žaidynes 1995 
m. vyko Kaune; 1-sios vietos 
laimėtojai Kauno rinktinė. 

Šeštosios žaidynes 19% m. 
vyko Tauragėje. 1-je vietoje 
Panevėžio rinktinė. 

Septintosios žaidynės 1997 
m. vyko Alytuje, 1-je vietoje — 

'Kauno rinktinė. 
Aštuntosios žaidynes 1998 

m. vyko Šiauliuose. 1-je vie
toje — Kauno rinktinė. 

Devintosios žaidynės 1999 
m. vyko Marijampolėje. Kas 
buvo šių žaidynių 1-sios vietos 
laimėtojai dar neturime žinių. 

Liepos 2 d. žaidynių 
išvakarėse Marijampolėje, J. 
Basanavičiaus aikštėje vyko 
.KASP štabo orkestro koncer
tas. ... 

Nuo 12 iki 14 val.„Sūduvos" 
sporto centre vyko : granatų 
svaidymas; konkursas „Sava
norių galiūnas -'99" ir virvės 
traukimas, o sporto centro 
žaidimų salėje — krepšinio 
varžybos. 

14 vai. karinis kliūčių ruo
žas Marijampolės LDK Vyte
nio MPB. 

15 vai. šaudymo varžybos 
Kazlų Rūdos poligone ir orien
tavimosi varžybos Kazlų Rū
dos miške. 

20 vai. šventinė vakaronė 
Marijampolės Žemės ūkio mo
kyklos stadione. 

L i epos 4 d. 9 vai. r. Kazlų 
Rūdos poligone vyko šaudymo 
varžybos. 

10 vai. kovinės varžybos ir 
virvės traukimo varžybos dėl 
III-IV ir I-II vietų sporto cent
re „Sūduva", o „Sūduva" spor
to centro žaidimų salėje krep
šinio varžybos dėl III-IV vietų. 

12 vai.— krepšinio varžybos 
dėl I-II vietų ,,Sūduva" žaidi
mų salėje. 

15 vai. — Iškilmingas IX 
Savanorių sporto Žaidynių 
uždarymas. 

Žaidynes pravedė marijam
poliečiai Krašto apsaugos sa
vanoriai. Žaidynių programos 
lankstinuke patiekiama ir tru
pa vietos savanorių istorija. 
Štai ji: 

KASP rinktinių rikiuote pradedant Marijampolėje š.m. liepos 2-4 d. vykusias DC Savanorių sporto žaidynes. 

NAUJI TOMO PUKŠČIO PASIRODYMAI 
Čikagoje gimęs ir augęs 

tarptautinės klasės ieties me
tikas Tomas Pūkštys birželio 
27 d. pasibaigusiose JAV 
lengv. atletikos pirmenybėse 
šeštą kartą tapo šio krašto 

muotai Tauragės rinktinei. 
Įamžinant Tauro partizanų 

apygardos atminimą, 1999 m. 
sausio 15 d. Marijampolės 
ATGR pavadinta Tauro apy
gardos 4-ąja rinktine. Šiuo 
metu rinktinės sudėtyje yra 4 
batalionai ir Z. Drungos moky
mo centras. 

1991-1998 m. rinktinei va
dovavo mjr. Petras Šlivinskas. 
Nuo 1998 m gruodžio mėn. — 
mjr. Ričardas Leikus". 

Lankstinuke išvardinti ir 
pagrindiniai žaidynių rėmė
jai: AB „Marijampolės melior
acija"; Parduotuvė .Armijai ir* 
civiliams", Kaunas; „Valstie-

KAS iKiuote s.m. 3d Marijampolėje vykusių IX Savanorių sporto žaidynių atidaryme. 
inešama žaidynių vėliava. 

Liepos 3 d. 10 vai. r. J. Ba
sanavičiaus aikštėje vyko KA
SP rinktinių būrių rikiuotė. 

10:30 v.r. Karinė eisena Ma
rijampolės miesto gatvėmis. 

11 v.r. iškilmingas žaidynių 
atidarymas vyko Marijampo
lės sporto centre ..Sūduva". Po 
iškilmingo atidarymo iki 12 
vai. ten pat vyko menine pro
grama. 

..Pirmieji savanoriai Mari
jampolės apskrityje savo veik
lą pradėjo 1990m., iškart po 
Lietuvos valstybingumo atkū
rimo. 1991 m. kovo 1 d. įkurta 
Marijampolės rinktinė, kurios 
sudėtyje buvo 13 kuopų, dislo
kuotų Marijampolės, Vilkaviš
kio, Šakių ir Jurbarko rajo
nuose. 1995 metais Jurbarko 
RTGŠ perduotas naujai sufor-

čių laikraštis". Vilnius; Kon
cernas „Alkesta", Alytus; Ma
rijampolės apskr. administra
cija; Vilkaviškio savivaldybė; 
Marijampolės raj. savivaldy
bė; AB „Kraitenė", Marijam
polė; UAB „Lietuviškas mi
dus", Stakliškės; AB „Staty
bos ritmas", Marijampolė; R. 
Kamartausko individuali įmo
nė. 

Š. m. liepos 2-4 d. Marijampolėje vykusiose IX Savanorių sporto žaidynėse rungtynes stebinčių vadovų veiduose 
atsispindėjo pasigerėjimas ir įtampa 

čempionu. Jis taip pat yra ir 
JAV ieties metimo rekordinin
kas, ne kartą gerinęs ieties 
metimo rekordus, o taip pat 
du kar tus atstovavęs JAV 
rinktinei olimpiadose. 

Tuojau po čia minimų JAV 
pirmenybių Eugene, Oregon, 
Tomas išsileido sportinėn ke
lionėn į Europą. Jo pirmasis 
sustojimas buvo Paryžiuje, 
kur j is rungėsi geros sudėties 
lengv. atletikos tarptautinėse 
varžybose. Čia jis numetė ietį 
82.58 m ir užėmė 4-ąją vietą. 
Po to Tomas vyko į Romą, kur 
rungtyniavo irgi aukšto lygio 
pirmenybėse Romoje jo rezul
ta tas buvo. panašus kaip ir 
Paryžiuje — 82.36 m, kas j a m 
garantavo 5-ąją vietą. 

Kaip jis Ąįko, šios gerėjan-
čios pasekAiės jam suteikė 
daugiau pasitikėjimo savimi, 
ką j is parįde ieties metimo 
tėvynėje —^Suomijoje, liepos 
10 d. įvykusiose varžybose. 
Čia Tomas * pasirodė meist
riškai ir pasiekė geriausią sa
vo šių metų pasekmę — 84.11 
m ir buvo apdovanotas aukso 
medaliu. Sv šia pergale, ži
noma, atėjo ir atitinkamai di
desnė piniginė premija. 

Ši jo pergalė gerokai padidi
no ir Tomo taškų skaičių, nes 
už kiekvieną*pasirodymą dide
lio masto varžybose sportinin
kai gauna tam tikrą taškų 
skaičių ir per metus daugiau
sia jų surinkusieji tampa nu
galėtojais. | t 

Liepos antroje pusėje Tomas 
galvojo vykti rungtyniauti į 
Lietuvą. Tačiau dabar, kai jo 
pasirodymai pasidarė žymiai 
geresni, vietoje tos kelionės, 
atrodo, pasirinks komercines 
varžybas kitose valstybėse. 

Linkime Tomui atgauti savo 
formą ir dar ne kartą pagerin
ti j a m priklausantį JAV re
kordą! 

E. Šu la i t i s 

„PAN AMERICAN" 
SPORTO VARŽYBOS 

KANADOJE 
VVinnipeg, Kanadoje šiuo 

metu vyksta „Pan American" 
sporto varžybos, kuriose daly
vauja Amerikos šalių sporti
ninkai. Kaip visada, jose pir
mauja JAV sporto atstovai, 
nors netikėtai gerai rodosi ir 
kubiečiai, kurie net ir dabar, 
be Maskvos paramos, jose ren
ka medalius. 

Įskai tant ir praėjusio sek
madienio, liepos 25 dienos re
zultatus, JAV sportininkai čia 
buvo iškovoję 46 medalius (jų 
tarpe 15 aukso), o po jų sekė 
Kubos atstovai su 28 apdova
nojimais (9 aukso). Netoli nuo 
jos atsiliko Kanada — 26 me
daliai. Brazilija buvo iškovo
jusi 17 medalių, o Meksika — 
12. Iš viso bent po 1 medalį 
buvo pelnę 15 valstybių atsto
vai 

E . Š . 
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DRAUGO 
3 men. 
$38.00 
$46.00 

$60.00 
$66.00 

SPORTO VADOVAI 
SVEIKINO 

ŽURNALISTUS 

Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) bei Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento vadovai pasveikino ša
lies sporto žurnalistus su pro
fesine švente — Tarptautine 
sporto žurnalistų diena. 

LTOK vadovų sveikinime 
pabrėžiama, kad šalies sporto 
žurnalistų „profesionalumas, 
meilė sportui ir neišsenkan
čios kūrybinės galios yra tvir
ta atrama ir pagalba įgyven
dinant Lietuvos olimpinius 
siekius šalyje ir pasaulyje". 

„Nuoširdžiai dėkojame už 
kasdieninį nuoširdų ir daly
kišką bendradarbiavimą. Ir 
geros žinios, ir kritiškas ži-
niasklaidos žodis mums yra 
svarbi ir prasminga pažangos 
versmė. Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas linki Lie
tuvos sporto žurnalistams, vi
siems sporto žiniasklaidos 
darbuotojams didelės kūrybi
nės sėkmės, neišsenkančios 
energijos, aštrios plunksnos", 
— sakoma LTOK prezidento 
Artūro Poviliūno ir generali
nio sekretoriaus Petro Statu
tes sveikinime. 

„Sveikinu visus žurnalistus, 
gvildenančius sporto proble
mas, nušviečiančius mūsų at
letų pasiekimus, propaguo
jančius kūno kultūrą ir spor
tą, — savo sveikinime parašė 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generalinis direkto
rius Rimas Kurtinaitis. — 
Linkiu tolesnių kūrybinių lai
mėjimų, kad jūsų rašiniai, fo
tografijos ir vaizdo kadrai bū
tų profesionalūs, o vertinimai 
ir komentarai visada objekty
viai atspindėtų sporto gyveni
mo vingrybes". 

(Elta) 
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$33.00 
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U E T U V O S 
DVIRATININKAI 

Lietuvai tėms t e k o d u 
s idabro medal ia i 

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

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

Cepionate dalyvavo 1,800 
sportininkų iš 42 šalių, tarp 
kurių buvo ir šeši Lietuvos at
stovai. 

Lietuvaitės pajėg iaus iame 
pasaul io deš imtuke 

Tarptautinės dviračių sąjun
gos (UCI) pajėgiausių pasaulio 
plento dviratininkių pirma
me dešimtuke yra trys Lietu
vos sportininkės. 

Diana Žiliūtė užima antrą 
vietą (500 taškų), 245 taškais 
atsilieka nuo pasaulio taurės 
varžybų lyderės vokietės Han-
kos Kupfernagel (745 tšk.) 

Lyginant su birželio pradžia, 
septintą vietą išsaugojo Edita 
Pučinskaitė (264), iš aštuntos 
vietos į devintą nukrito Rasa 
Polikevičiūtė (259). 

Iš 45-tos pozicijos į 38-tą 
kvalifikacijoje pakilo Jolanta 
Polikevičiūtė, Zita Urbonaitė 
iš 34-tos vietos per tris savai
tes nukrito į 37-tą: 

Laimėjusi daugiadienes 
moterų lenktynes JAV, pran
cūzė Jeannie Longo-Ciprelli iš 
33-čios vietos kvalifikacijoje 
pakilo į 11-tą (224 tšk.) 

(BNS) 
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J O N A S M O T I E J Ū N A S L I E T U V O J E L A I M Ė J O D U 
A U K S O M E D A L I U S 

Jonas Motiejūnas iš Cleve-
lando š. m. liepos mėn. Kaune 
vykusiose lengvosios atletikos 
pirmenybėse iškovojo du auk
so medalius. Šį vienintelį to
kio pobūdžio šiose varžybose 
— dviejų aukso medalių lai
mikį pasiekė šis 24 metų am

žiaus sportininkas, iš Dėdės 
Šamo žemės, nugalėjęs 200 ir 
400 metrų bėgimo rungtyse. 

Nepaisant, kad Amerikos 
lietuvis savo tėvų žemėj du 
kartus tapo nugalėtoju, tačiau 
gerų pasiekimų jis čia ne
galėjo parodyti. Pavyzdžiui, jo 

Tomas ir .Jonan Motiejūnai ftu savo mama Dana 2yliOte-MotiejOntene. 
Nuotr V. Kapotiaua 

pagrindinėje rungtyje — 400 
m nuotolyje mūsiškio geriau
sia pasekmė yra 45.64 sek., 
tačiau Kaune jis šį nuotolį 
įveikė tik per 46.38 sek. 

Pernai Jonas, kartu su savo 
dvynuku broliu Tomu, yra da
lyvavęs II Lietuvos tautinėje 
olimpiadoje ir ten jie laimėjo 
tris medalius: Jonas — sidab
ro, o Tomas — du aukso. Ta
da jie po varžybų vykusioje 
spaudos konferencijoje, kurio
je dalyvavo ir šių eilučių auto
rius, sakė, jog norėtų atsto
vauti Lietuvos rinktinei tarp
tautinėse pirmenybėse, jei tik 
gautų Lietuvos pilietybę. 

Šiemet Lietuvos pirmeny
bėse pasirodė tik vienas iš jų 
— Jonas, nes Tomas gydėsi 
anksčiau gautą traumą. Var
žybose taip pat nepasirodė ir 
pernai II Lietuvos Tautinėje 
olimpiadoje auksą laimėjęs 
JAV ieties metimo čempionas 
Tomas Pūkštys, nes jis tuo 
metu varžėsi aukštos klases 
tarptautinio lygio rungtynėse, 
kuriose buvo kovojama dėl 
taškų ir pinigų. . 

- i 
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Dalyviai Pasaulio Lietuvių Bendruomenes suvažiavime, vykusiame Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje, lie
pos 17 d. savaitgalį. Suvažiavimo metu buvo paminėta Lietuvių Chartos 50 metų sukaktis. I eil. (iš kairės) A. 
Šmitas, V. Kamr.ntas, G. Kamantieaė, Alma Adamkienė, prez. Valdas Adamkus ir kiti. Nuotr. V. Kučo 

BALTIEČIŲ — VOKIEČIŲ 
ŽINIARAŠTIS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Baltų — vokiečių draugija 
leidžia žiniaraštį, kuriame 
atsispindi ne tik organizaci
nė jos veikla, bet taip pat ir 
Baltijos valstybių kultūrinis 
politinis ir ekonominis gyve
nimas. (Gaila, kad red. estas 
dr. Olgred Aule neįjungia 
sportinės veiklos). Straipsniai 
parašyti ne tik Baltijos tautų 
atstovų, bet taip pat ir vokie
čių, gan kritiškai, tačiau be
šališkai apžvelgia šiandieninį 
valstybių gyvenimą. 

Prie pastarųjų reikėtų pris
kirti dr. B. Frisch gan ilgoką 
straipsnį apie naują Lietuvos 
ministrą pirm. R. Paksą. Vo
kiečio pirmi sakiniai skamba: 
„nesu konservatorių bičiulis, 
tačiau reiškiu Vilniaus merui 
didžiausią pagarbą" — tai pa-

•«- sakęs pereitais melais gimna
zijos mokytojas — pensinin
kas. Mat vokietis 1998 m. lan
kęs Gedimino miestą, maty
damas Vilniuje daug pakeiti
mų: atnaujintą senamiestį, 
barokines bažnyčias, švarą. 
Ir ne tik iš i okytojo pensinin
ko j i s girdėjęs gražius žo
džius, bet taip 'pat kiekviena
me žingsnyje R. Pakso pa
vardė buvo minima kaip ga
baus sostinės vadovo. Jo po
puliarumas pasiekė ir visą 
Lietuvą, jungiant R. Pakso 
pavardę su min. pirmininko 
vieta. 

„Ne, ne! Tris kartus ne!" — 
dar balandžio mėn. R. Paksas 
pareiškęs „Baltische Runds
chau" laikraščiui. Jis neturįs 
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jokių ambicijų užimti aukš
čiausias pareigas Lietuvos vy
riausybėje. Manding, nuo ge
gužės mėn. 18 d. jis yra de
vintas pirm. atkurtoje neprik
lausomoje Lietuvoje. Jis nega
lėjęs atsispirti prez. V. 
Adamkaus norui ir Seimo 
balsavime (išskyrus ex komu
nistus) į R. Pakso rankas pa
tikėtas vyriausybės vadovavi
mas. Tačiau kai kurie Seimo 
atstovai gan skeptiškai žiūri 
į naujo min. pirm. sugebė
jimus vadovauti vyriausybei, 
kadangi jis tik 1997 m. užė
mė Vilniaus mero vietą, 
anksčiau eidamas statybos 
vedėjo pareigas. 

Vokiečio nuomone, naujos 
vyriausybės sudarymas, bu
vęs būtinas Lietuvos politi
nio gyvenimo klausimas, ka
dangi G. Vagnoriaus popu
liarumas gyventojų tarpe pa
siekė tik 31,6 proc. Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus, ma
tydamas tokią padėtį, kriti
kavo televizįjoje G. Vagno
riaus vadovavimą, kartu tvir
tindamas, kad jis neturi jo 
darbu jokio pasitikėjimo. Vy
riausybės krizė buvo greitai 
išspręsta, kadangi daugumas 
Seimo atstovų, nenorėję 
priešlaikinio Seimo balsavi
mo. 

Vokietis taip pat rašė, kad 
žiūrint iš politinio taško, Lie
tuvos ekonominis ir sociali
nis gyvenimas gerokai pablo
gėjęs. Tai Rusijos finansinės 
krizės pasekmės. Autorius 

rašė, kad pirmais 1999 m. 
mėnesiais, bedarbių skaičius 
pasiekė 28,000, o „Echo Lit-
vy" pranešimu, infliacija gal 
pasieks 5 proc. Taip pat, Ben
dras vidaus produktas pa
augs gal 4 proc., nors metų 
pradžioje buvo minimi 6 
proc. Biudžete matoma taip 
pat labai didelė tamsi dėmė. 
Be to, Gudija skolinga Lietu
vai virš 100 min. dol. 

*»* 

Vedamasis straipsnis — tai 
vertimas iš Latvijos „Diena" 
dienraščio apie Stalino — 
Hitlerio sutartį bei jos pasek
mes ne tik politiniame gyve
nime, bet taip pat ir ekono

miniame. Mat, Baltijos vo
kiečiai repatrijacijos metu 
prarado nekilnojamąjį turtą, 
už kurį tikrovėje Sov. Są
junga atlygino Vokietijai. Ta
čiau Hitleris tuos pinigus pa

naudojęs kariniams reika
lams, apgyvendindamas repa
triantus jau kaip kolonistus, 
užimtoje Lenkijos dalyje. 
Straipsnio autorius Arnolds 
Klodinš pažymi, kad į Vokie
tiją iš Latvijos buvo sugrą
žinti 64,500 vokiečiai (jų tar
pe 5,000 latvių) palikdami 
4,200 namus, bei 5,7 tūkst. 
sklypų. Autoriaus nuomone, 
visų išvykusių turtas, kuris 
randasi valstybės rankose ne
gali būti privatizuotas ir par
duotas naujiems savinin
kams. Šį klausimą — Baltijos 
vokiečių teisinę padėtį turi 
spręsti teisininkai, istorikai ir 
politologai. 

Daug vietos žiniaraštis ski
ria trėmimams iš Baltijos 
valstybių (nr.2 birželio mėn. 
laida). Nurodomi trys trėmi
mų laikotarpiai: 1941-1945-
1949 m. Pastarieji palietė ūki
ninkus (kolchozų, sovchozų 
steigimas), tačiau trėmimo są
lygos buvusios kiek lengves
nės, nes trėmimo metu miru
siųjų skaičius buvęs kiek 
mažesnis, neatskiriant pav. 
vyrų nuo kitų šeimos narių. 

Kaip minėjau, žiniaraščio 
red. dr. Olgred Aule yra estų 
tautybės, tad visiškai supran
tama, kad jis gan daug vietos 
skiria savo tėvų kraštui. Pasi
rodo, kad dabartinis Estijos 
kariuomenes štabo viršinin
kas gen. maj. Ants Laaneots 
gimė Sibire, užaugintas dė
dės, nes motina mirė trem
tyje, o tėvas įsijungė į parti
zanų eiles. Suimtas, tėvas mi
rė 1953 m. koncentracijos sto
vykloje. Dėde į Sibirą atsi
vežė bibliją, tad iš jos jis mo
kėsi estų kalbos. Sovietiniais 
laikais jis ėjęs raudonojoje 
armijoje pulkininko pareigas. 

Didžiausios Estijos politi
nės partįjos vadovas Edgar 

Savisaar gimė kalėjime. Am
nestijos keliu (turint moti
noms vaikus kalėjime) jie 
abu buvo paleisti į laisvę. 

Žiniaraštis baigiamas bib
liografinėmis pastabomis bei 
vokiškos spaudos ištrauko
mis iš Baltijos valstybių gy
venimo. 

PARSIVEŽĖ SIDABRĄ IR 
BRONZĄ 

Tarptautinėje chemikų olim
piadoje, vykusioje Bankoke 
(Tailandas), du Lietuvos 
moksleiviai buvo apdovanoti 
medaliais. Abiturientai iš Aly
taus Edvinas Orentas bei 
Donatas Žmuidinavičius pelnė 
sidabrą ir bronzą. 

Pažymėtina, sako Mokslo ir 
studijų departamento Studijų 
skyriaus vedėjas Rimantas 
Vaitkus, kad E. Orentas pelnė 
daugiau taškų už savo ben
draamžius iš Šiaurės valsty
bių, Rusijos, Ukrainos, mūsų 
kaimynus iš Latvijos bei Esti
jos, taip pat Kanados, Austra
lijos ir kitų valstybių. 

Šioje olimpiadoje Lietuvai 
atstovavo keturi jaunieji che
mikai — jau minėti alytiškiai 
bei vilniečiai M. Biržiškos gim
nazijos abiturientas Aurimas 
Danaitis ir tos pačios gimnazi
jos 11 klasės moksleivis Jurgis 
Sūdžius. Iš viso olimpiadoje 
dalyvavo apie 200 moksleivių 
iš daugiau nei 50 kraštų. 

Ypač gerai šiemet pasirodė 
jaunųjų chemikų komanda iš 
Jungtinių* Amerikos Valstijų 
— ji pelnė net tris aukso me
dalius, o jos narys Timothy 
Jonės tapo absoliučiu nuga
lėtoju. 

Kita tarptautinė moksleivių 
chemijos olimpiada bus ren
giama Danijoje. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Vasara yra vasara... 

Dalis PLB suvažiavimo dalyvių Vasario 16 gimnazijos patalpose, Vokietijoje. Kartu vyko Lietuvių Chartos su
kakties paminėjimas ir Europos lietuvių studijų savaite. Nuotr. Viktoro Kučo 

Kažkada rašyt. Aloyzas Ba
ronas rašė, kad laikas yra 
pats veiksmingiausias „svieto 
lygintojas": viskas ilgainiui 
praeina — ir kas gera, ir kas 
bloga. Šiuo metu daugelis 
Amerikoje, be abejo, norėtų, 
kad laikas kiek galima grei
čiau nusineštų į praeitį vasarą 
su jos karščiais ir sausromis 
(tuomet šiauriečiai galės skųs
tis, kad žiema per šalta ir pa
vydėti pietinių valstijų gyven
tojams malonios šilumos). 

Iš tikrųjų vargiai šiemet va
sara karštesnė, bet — kaip 
mums nuolat primena sinopti
kai, skaičiuodami dienas, kai 
temperatūra peršoka 90 laips
nių F ribą, vėsumu skųstis 
negalime. Nors karščiai suda
ro daug nepatogumų — ir pa
vojų — miestų gyventojams, 
bet kenčia ir kaimas: sausra 
kamuoja labai gražiai iki šiol 
augusius pasėlius. Daugelyje 
valstijų ūkininkai rūpinasi, 
kad nesulauks gero kukurūzų, 
sojos ar kitokio derliaus. Tie
sa, sausros dar nespėjo pa
kenkti kviečiams, kurie visur 
jau nukirsti. 

Problemų sudaro ir nepa
prastas elektros sunaudoji
mas, ypač pastatų vėsinimui. 
Miestuose daug žmonių gyve
na ir dirba visiškai dirbtinėje 
atmosferoje: oras šildomas, vė
sinamas ir keičiamas elektros 
energijos pagalba. O ką jau 
kalbėti apie įvairias susiži
nojimo priemones, darbo įran
kius, įvairiausią įrangą, kas
dien visų vartojamą, net nepa-
galvojant apie energiją, kuri 
ją varo. Išskyrus tuomet, kai 
audra, jėgainių perkrovimas 
ar kitos priežastys tą „gyvy
bės tekėjimą" į mūsų namus 
bei darbovietes sustabdo. O to
kie atvejai vis dažniau ir dai
niau pasitaiko — pvz., New 
Yorko mieste liepos mėn. 
pradžioje 300,000 vartotojų 
kone dvi paras buvo be elek
tros, paliestosios vietovės 
skendėjo visiškoje tamsoje. 
Žmonės, pripratę prie elektros 
teikiamų patogumų ir saugu
mo, jautėsi pasimetę, prislėgti 
ir irzlūs, kad „kažkas kažko 
skubiai nedaro". 

Elektrą gaminančios ir var
totojams teikiančios bendro
vės stengiasi prisitaikyti prie 
dabarties bei ateities porei
kių, tačiau energijos paklausa 
kyla greičiau, negu spėjama 
visus patenkinti. Pagal ap
skaičiavimus manoma, kad 
šiemet, net ir didžiųjų karščių 
metu, elektros pakaks Ameri

kos Vidurio vakarams, pietry
tinėms valstijoms ir kai kurioms 
kitoms, žinoma, jeigu nebus 
nenumatytų mechaninių su
trikimų ar audrų. Elektros 
bendrovės aiškina, kad di
džiausią problemą šiuo metu 
sudaro naujų aukšto voltažo 
laidų tiesimas, nes jie turi eiti 
per gyvenvietes, o žmonės bi
jo, kad virš jų stogų tekanti 
stipri elektros srovė nesusida
rytų pavojų sveikatai (tvirti
nama, kad tokio pavojaus nė
ra), o vielas palaikantys mil
žiniški geležiniai statiniai-
stulpai sumažina nekilnoja
mos nuosavybes kainas. 

Kai Illinois, Indiana, Mi-
chigan, VVisconsin (galbūt ir 
kitų Vidurio vakarų valstijų) 
gyventojai išvažiuoja iš mies
tų, gali matyti aukštų, jau 
peržydėjusių, kukurūzų lau
kus, žaliai garbanotus sojos 
plotus, dar vešlias ganyklas. 
Iš pirmo žvilgsnio nematyti 
jokių sausros ar karščio ženk
lų, nebent kukurūzų lapai, ku
rie po lietaus paprastai gra
žiai išsiskleidę, dabar siau
ručiai, suglausti, tarytum 
maldai sudėtos rankos. Tačiau 
tokia situacija ilgai nesitęs, 
jeigu dar savaitę kitą nelis. 
Rytinėse valstijose padėtis jau 
dabar tragiška. Pennsylvania, 
New Jersey, New York, Dela-
ware, Virginija ir Maryland 
praėjusią savaitę paskelbė 
„sausros stovį", nes lietaus 
krituliai tose valstijose birže
lio ir liepos mėn. buvo ma
žiausi iš viso šio dešimtmečio 
(paskutinį kartą ten buvo „įsi
tvirtinusi" panaši sausra 1960 
m.). Vos vos juda seklios upės, 
nukrito vandens lygis eže
ruose, nuo karščio susiraitė 
pasėliai ir vargiai juos jau 
galėtų išgelbėti pasikeitęs 
oras. Žinoma, Amerikoje dėl 
prastos vienos kitos vasaros ba
do ar trūkumų nebus, nes tu
rima daugiau atsargų, negu 
įmanoma suvartoti, tačiau 
ūkininkams, kurie dažnai ir 
taip vos galą su galu suduria, 
tai labai didelis nuostolis. 

Karštosios vasaros pareika
lauja ir žmonių aukų. Gydyto
jai duoda patarimus, kaip ap
sisaugoti nuo karščio pavojų, 
bet žmonės, atrodo, kartais 
neklauso — iki pasidaro per 
vėlu. Tad saugokimės patys, ir 
saugokime vieni kitus, kad 
„Draugas" nuo karščio ar ki
tos nelaimės neprarastų nei 
vieno skaitytojo (apskritai, nei 
vieno lietuvio). Visi esate labai 
svarbūs! 

JURGIS JANKUS 

BAJORAS 
_ . JURGIS JANKUS 
Tęsinys 
Nr.17 

Iš savo pusės prižadu, jeigu 
Tamstos vaikus kada nors kur nors reikės paremti, tik 
akim mirktelėk. Nė žodžio nereikės. Tik akim mirk
telėk. Ateisi? 

Jis tebesišypsojo ir staiga apsiniaukė, trenkė kumš
čiu į stalą, kad net lėkštė pašoko. 

— Ne! Su tom gyvačiukėm, mano giminę suėdusiom, 
manęs tai nesupainiosi. Tegu jas visas perkūnas iš-
tranko. Ir ištrankys, savo akim pamatysi. Ateik! Kad 
tave perkūnas taip trenktų, kaip ai ateisiu. O jeigu 
kada ir ateisiu, tai bus blogiau negu visi devyni per
kūnai. Ateik... O kad tave visi velniai, kad aš eičiau. 

Ir nutilo. Tylėjau ir aš. Ne vien žodžiai, bet ypač bal
sas ir dar tai, kaip viską sakė, mane taip sugrumdė, 
kad jutau lyg virpulys nori pradėti krėsti. Patylėjęs 
pažiūrėjau į laikrodį. Buvo jau gerokai po trečios. 
Tada kiek virpančiu balsu pasakiau: 

— Vaje! Žiūrėk jau bus greitai ketvirta. Laikas kilti. 
Man dar krūva sąsiuvinių ant stalo. 

— O kas man? Spjaut ant visko! — suurzgė. 
Pakilau. Jis net nepakilo. Pasakiau labanakt, pa

linkėjau pailsėti ir išėjau. Net man išeinant jis nepaki
lo, net į mano pusę galvos nepasuko. Sugniaužtą de
šinės rankos kumštį padėjęs ant stalo žiūrėjo į trobos 
kampą. \ tą, netoli kurio aš sėdėjau. Ką tada galėjau 
pasakyti, ką jis matė. 

Eidamas jaučiausi taip, kaip, sako, jaučiasi netyčia 
žmogų užmušę. Kuriem velniam įkišau tą sekmadienį. 
Jeigu nebūčiau kvietęs, tikriausiai būtumėm persisky-
rę kaip žmonės, o dabar net nežinia ar verta kada su

sitikti, ar susitikus praeiti kaip pro visiškai nepa
žįstamą. 

Kol ištaisiau vaikų sąsiuvinius, jau ir saulė tekėjo. 
Parvirtau su drabužiais ant lovos tik pagalvoti, kas 
buvo atsitikę, bet tepajutau, kad už plonos sienelės 
jau vaikai mokykloje krebžda. Pašokęs apsitvarkiau ir 
nuėjau užvalgyti, nors sunkus vakarykštis kamuolys 
ir tebeslėgė. 

— Mes vakar labai rūpinomės. Sakei, kad eini tik į 
valsčių, o nėra, nėra ir nėra. Ar į baliuką kokį patai
kei? — rūpinosi Rozalija. 

— Su Bajoru šnekėjom. 
— Ligi paryčių? 
— Maždaug. Sužinojau, kad jis ne Bajoras, bet Kęs-

minas. Bajoro nekenčia kaip kažin ko. 
— Gal ir Kęsminas. Kai dubar sakai, tai lyg kas ir 

menasi, bet žmonės nuo kažin kada taip įprato. Kitaip 
nė nebežino. Bajoras ir Bajoras. Bajoru ir pasiliks. 

Norėjau dar pasakyti, kad jis praeities pasakų — 
nepapasakotų taip apsėstas, kad darosi panašus į li
gonį, bet pasilikau sau. 

Tais metais pavasaris pasitaikė nepaprastai sausas. 
Kai per Motinos dieną palijo, tai ir užsiraukė. Kas 
anksčiau spėjo pasėti, tų sužaliavo greitai, o pasi
vėlinusių grūdai žemėje gulėjo kaip aruode. Net bul
ves sodindami juokavo, kad tai tik atsargai: ką dabar į 
sausą žemę padės, rudenį tas pačias atgal pasiims. 
Atvažiavo ir matininkas gal net keliems amžiams sus
kirstyti žemes, nes ūkininkui sodybą į kitą vietą 
nunešti, tai ne valdininkui su pora lagaminų iš vieno 
miesto į kitą nusikelti. Susipažinau. Tas Tinos Pranys 
atrodė labai rimtas ir gerokai apsitrynęs vyras. įsi
vaizdavau daug senesnį, o jis vargu ir už mane gal tik 
kokia pora metų buvo vyresnis. Sutarėm. Prižadėjo ir 
išskirstyto kaimo planą duoti mokyklai. Tina irgi 
norėtų atvažiuoti pasidairyti, bet jai jau aštuntas mė

nuo, tai pribijanti motociklu trankytis. Liepusi mane 
kada parvežti parodyti. Sakiau, gal geriau, kai praeis 
pavasarinė mokyklos šventė. Nesiskubino ir jis. Galėjo 
būti, kad taip tik pašnekėjo. Kuri aštuntam ar devin
tam mėnesy moteris lauks svečių. O ji vis tiek ir man 
padarė įtakos. Jos pastūmėtas taip įpratau, kad dažną 
laisvą gražios dienos popietę vis pasukdavau pas žmo
nes. Nesykį pagalvodavau užsukti ir pas Kęsminą, bet 
nuo ano karto likęs negerumas prilaikė. Vis tiek vieną 
kartą aplankęs negaluojantį Jurų Petriuką, pasukau 
pamiškėn. Diena buvo graži. Pasukau dėl visako. Jei
gu netyčia pamatysiu Kęsminą apie namus besikaps
tantį, mėginsiu pašnekinti. Šnekės, pašnekėsim, ne
šnekės, tiek ir tos bėdos. Ne jo duoną valgau — drą-
sinausi. Nepažinau ligi ano susitikimo, galėsiu nepa
žinti ir toliau. Nešnekės, nueisiu pažiopsoti, kaip Pra
nys dalina žmonių žemę. Pamačiau. Jis sėdėjo ant tvo
ros ir žiūrėjo ton pusėn, kur vyrai žymėjo naujas 
žemių ribas. Viduje lyg kas kumštelėjo lįsti į mišką ir 
apsukti lanku jį ant tvoros tupintį, bet susiėmiau ir 
ėjau tiesiai. Mane pamatęs nuslydo nuo tvoros. Pagal
vojau, kad taip pat, kaip aną sykį pamatęs Tina, tik 
išsigąsti kaip ji tikrai nesirengiau. 

Pasitiko šypsodamasis atsiprašė už aną vakarą. 
— Ką padarysiu, kad toks pasiutęs mano kraujas. 

Kai užverda, tai man vis tiek, kas yra. Nors ir pats 
karalius, tada man visi vienodi. Kai išėjai, maniau, 
kad įsižeidei ir daugiau nė į tą pusę akių nerodysi. 
Dovanok, bet negaliu prižadėti.kad kitą sykį taip ne
bus. 

Abu nusijuokėm. ir pajutau, kad galima vėl viską iš 
nauja. 

— Matai, kai aną sykį išėjai, ilgai galvojau, bet kas 
iš to, kad iš galvojimo išeina tik galvojimas. Ne iš čia, 
ne. Iš to gyvačių lizdo išperų nenoriu nieko, bet gal 
rasčiau ką žmonišką ir iš kitur. Reikėtų paieškoti. Bet 

ar daug tokių, kurie neieškodami randą, kuriem nu
krenta kaip grūdas nuo Dievo delno. Tiktai va kas. 
Man greitai bus keturiasdešimt. Nebėra laiko. Kai vai
kui bus dvidešimt, man bus šešiasdešimt. Laikas į 
karstą, o vaikui dar nė geros pradžios. Reikėjo taip pa
tarti prieš dvidešimt. Dabar jau ne. Šaukštai po pietų. 

Ir kiek patylėjęs pridėjo: 
— Nebent atsitiktų, kad visiškai susisuktų galva. 

Buvo sykį apsvaigusi. Ir ne taip seniai. Tai ta mokyto
ja, kuri prieš tamstą buvo. Tina, ar kaip ji. Pašnekėjo 
kartą ir apsisuko. Rodos, kad ji atvers visai kitokį 
gyvenimą. Bet ji pabėgo. Sykį pakviečiau, kad užeitų į 
vidų, ir pabėgo. Tik tada supratau, kad ne jai pamiš
kės skurdžius. Matininkas jai, o aš ne. Kaip galiu būti. 
Ir gerai, kad pabėgo. Dabar suprantu, kad gerai. Būtų 
abiem buvę bėdos, o aš dabar tik vienas. Už viską at
sakau tik vienas. Buvo dienos kai pykau, kam pabėgo. 
Ar būčiau ją suėdęs? Aš juk ne šuva, o ji ne muilo ga
balas. Nebūčiau prarijęs. Būtumėm pakalbėję, gal taip 
pat kaip mudu aną naktį. O tada nebuvo nė naktis. 
Bet va, žiūriu, kaip jie pjausto mano senolių iš miškų 
atimtą žemę ir siutas ima. Ir skaudu. Žiūrėk. Matai 
kaip tempia virvę, tai kaip aštrų peilį per krūtinę. Ma
tai kaip kuolą kala. Tamsta nejauti, kad čia ne tams
tos. Niekada nebuvo tamstos. O man tas kuolas tiesiai 
į pačią širdį. Tai kaip galiu į viską numoti ranka ir sa
kyti, kad man vis tiek. Tegu daro kas ką nori. Vis tiek 
taip nebus. Matai, pasakysiu, kaip man yra. Aš ne 
kaip anas mano mokytas prosenelis. Sužinojo, kad ir 
apsigavęs ir apgautas, ir daugiau nieko. Pavaikščiojo, 
paklausinėjo ir daugiau nieko, tik kad daugiau nie
ko nesuprato. Nesuprato, kad mokytas buvo. Ne
suprato, kad atėjo Kęsminų galas. Kad reikia užversti 
jų lapą. Paskutinį, supranti. O jis pratęsė. Kęsminų 
kančią pratęsė, kad atsirastu toks. kuris ją užbaigtų. 
Arba toks, kuris ją vel i garbę išvestų. O kur toks? B.d. 

. . 



Įdomu 
žinoti 

I kosmosą — balionais 
Dirbtinius žemės palydovus 

netrukus gah pakeisti apie 
dešimtį kartų pigesni milži
niški balionai, kurių konst
rukcijoje bus išvengta tradici
niams heliu užpildomiems ba
lionams būdingų trukumų. 
JAV ir Japonijos firmų pade
dama, NASA sukūrė lengvą 
medžiagą* kuri yra pakanka
mai stipri kad atlaikytų helio 
sukeltą slėgį. Audinį sudaro 
trys tarpusavyje sujungti slu
oksniai. Del keistos suspausto 
rutulio formos — 79 m aukštis 
ir 128 m skersmuo — balionas 
buvo pavadintas ..moliūgu". 
Vienos tonos krovinį jis galės 
išlaikyti 36 km aukštyje apie 
100 parų. Vieno tokio skrydžio 
kaina būtų apie 3 mln. JAV 
dolerių. N'ASA mano. kad to
kie balionai puikiai tiks ir ast
ronomijos, ir atmosferos tyri
mams. Balionas galės pakelti 
aparatūrą, kuri yra per daug 
sunki ir griozdiška, kad tilptų 
į kosmini laivą. 

Prie kosminio laivo vairo — moteris 

NASA balionas paruostas skrydžiui. 

Naujienas — i skrandi 
Ką daryti, jei norite pus

ryčiaudamas perskaityti pas
kutines žinias, bet jums nepa
tinka laikraščiai? Greitai bus 
galima skaityti žinias, surašy-

Tokia raketa ruošiasi skristi pirmieji ki
nų kosmonautai. 

Kinija ruošiasi j 
kosmosą 

Vakarų spaudą pasiekė 
ypatingai slaptos Kinijos rake
tos „CZ-2F" nuotraukos. Ma
noma, kad prie to galėjo pri
sidėti mongolų statybininkai, 
pernai padėję įrengti naująjį 
paleidimo statinį. Žinovus la
biausiai sudomino raketos vir
šuje pritvirtinta kapsulė ir 
bokštas, paprastai naudojami 
tik kosmonautų valdomos įgu
los skrydžiuose. Pati kapsulė 
gerokai primena 35 metų se
numo rusų kosminio laivo 
„Sojuz" konstrukciją. Kalba
ma, kad kinai ruošiasi išban
dyti naująją raketą dar be 
kosmonautų šių metų spalį, 
taip siekdami pažymėti komu
nistinės revoliucijos Kinijoje 
50-metį. 

Erkės — bičių žudikės 
Jau porą dešimtmečių Lie

tuvoje ir pasaulyje bitės iš lėto 
nyksta. Kaltininkai yra įvai
rūs: pesticidai, aplinkos kiti
mas, bet svarbiausia — erkės. 
Didelės varatozinės erkės, įsi
kibusios į bičių nugaras, silp
nina bites ir galiausiai sunai
kina visą bityną. 

JAV nuo 1940 iki 1996 m. 
bičių šeimų sumažėjo perpus, 
o laukinių bičių beveik nebeli
ko. Bičių nykimas entomolo-tas ant vaisių, daržovių arba 

sūrio. Massachusetts techno- gus verčia ieškoti kitų rūšių 
logijos instituto mokslininkai bičių, kurios galėtų apdulkinti 
sugalvojo, kaip galima sude
rinti alkio žinioms ir alkio 
maistui patenkinimą. Jie įra
šo paskutines žinias tiesiog 
maisto produktuose. Tam yra 
naudojamas kiek pakeistas la
zeris, anksčiau naudotas plas
tmasių graviravimui. Metodo 
autoriai mano. kad piešiniais 
padabintas maistas bus pa
trauklesnis vaikams, be to, 
tiesiogiai maisto produktuose 
įrašant brūkšnelinį kodą. bus 
galima sumažinti aplinką ter
šiančių įpakavimų skaičių. 

Valgomos ..naujienos". 

Skirkite pasimatymą 
... Internet 'o kavinėje 
Anglijoje atidaryta didžiau

sia pasaulyje internetinė ka
vine ..easyEverything". Patys 
savininkai sales, kuriose yra 
įrengta 400 kompiuterių, vadi
na ne kavine, bet Interne'to 
prekybos centru. Šiemet firma 
ruošiasi atidaryti dar keturias 
tokias Įstaigas. Per porą va
landų po atidarymo Londone 
kavinės salės buvo pilnutėlės, 
o už durų eilėje laukė daugiau 
kaip 100 žmonių. Lankytojai 
moka po 1 svarą sterlingų už 
kiekvieną naršymo Internet'e 
valandą, o naujokai už papil
domą mokestį yra apmokomi 
kavines tarnautojų. Interne
tinė kavine dirba ištisą parą. 

žiedus. Bitės, apdulkindamos 
vaismedžius ir kitas kultūras, 
JAV atneša 10 mlrd. dolerių 
naudą, daug didesnę už jų su
nešto medaus kainą (250 mln. 
dolerių). 

Bičių vežiojimas į medingas 
vietas skatin? bičių maišymą
si ir erkių platinimą. Bitinin
kai gydo bites chemikalais, ta
čiau nereikėtų naudoti pesti
cidų avilyje, nes žmonės neno
ri valgyti medaus su pestici
dais. Be to. dažnas jų naudoji
mas išugdo bičių atsparumą 
pesticidams. Kai kur Europoje 
taip jau ir atsitiko. Todėl da
bar bandoma išvesti erkėms 
atsparias bites, kurios numeta 
nuo savęs erkes, išmeta iš avi
lio apsikrėtusias erkėmis lė
liukes arba taip greit auga. 
kad erkės nespėja veistis. 
Amerikoje jau išvestos bitės, 
kurios neturi erkių, tačiau jos 
dauginasi labai lėtai. 

„Alkanos" ląsteles 
Kanados fiziologai žarnyno 

sienelėse atrado ląsteles, ku
rių elektros aktyvumas pri
verčia mūsų žarnas "burbu
liuoti'' iš bado. 

Rastas „d ingęs" 
žemynas 

Mokslinio laivo „Joides Re-
solution" atlikti gręžiniai liu
dija, kad po Indijos vandenyno 
bangomis guli beveik trečdalis 
dabartinės Australijos dydžio 
žemyno, nugrimzdusio vos 
prieš kokius 20 mln. metų, lie
kanos. Paskendęs žemynas 
yra pietinėje Inijos vandenyno 
dalyje, apie 2 km gylyje; y ra 
vadinamas Kergiuleno plokš-
tikalne. Didžiausio pasaulyje 
mokslinio laivo surinktuose 
bandiniuose daug nuosėdinės 
kilmės uolienų, panašių į ran
damas Indijoje ar Australijoje. 
Be to yra daug tiesioginių įro
dymų, jog Kergiuleno plokšti-
kalnė susidarė virš jūros lygio. 
Tarp unikalių radinių y ra 
mediena, sėklos, sporos ir žie
dadulkės. Mokslininkai tikisi, 
kad jų naujojo radinio tyrinė
jimas padės suprasti ta i , ka ip 
kadaise viena nuo kitos atsis
kyrė Indija, Australija ir An
tarktida. 

Narkomanams re ik ia 
„pa lengv in t i " smegenis 

Chirurgai iš St. Peterburgo 
(Rusija) Žmogaus smegenų in
stituto tvirtina, jog jų naujoji 
prieštaringai vert inama ope
racija leidžia labai puikiai ko
voti su prisirišimu prie heroi
no. Rusai gręžia pacientų gal
vose skyles ir šalina dalį sme
genų audinio. Jau buvo at l ikta 
per 100 tokių operacijų; jos 
pasiteisino 80 proc. Grupei va
dovaująs profesorius Sviatos-
lav Medvedev tvirt ina, kad 
pašalinama smegenų dalelė 
kontroliuoja organizmo prie
raišumą narkotikams. Opera
cijos metu naudojama t ik vie
tinė narkozė ir galima bend
rauti su pacientu. Chirurgai 
nemano suradę stebuklingą 
priemonę prieš narkotikus. Je i 
pacientas vėl pradės juos nau
doti, jo ankstesnės problemos 
gali vėl atsinaujinti. 

Vištoms — gryną orą ! 
Salmonelos bakterijomis 

užkrėsta vištiena ir kiauši
niais vien Didžiojoje Bri tani
joje pernai apsinuodijo 15,000 
žmonių. Kovai su šia infekcija 
britai kasmet išleidžia apie 4 
mln. svarų sterlingų. Iki šiol 
pagrindinis tokios kovos meto
das buvo užsikrėtusių plunks
nuočių naikinimas. JAV Že
mės ūkio departamento labo
ratorijos mokslininkams pavy
ko rasti žymiai pigesnį ir ge
resnį būdą. Pasirodo, jog bak
terijas pernešančias dulkes 
pritraukia statiškai įelektrin
tos metalo plokštelės. Je i viš
tidėje oras maišosi t a rp tokių 
plokštelių, o jos yra kiekvieną 
valandą po kelis ka r tus nu
plaunamos, dedeklės vištos 
užsikrečia salmonelomis 95 
proc. rečiau. 

Nereikal ingi I š rad imai 
133 firmų, 20 JAV, Europos 

ir Japonijos universitetų tyri
mai parodė, kad apie trečdalis 
užpatentuotų technologijos at
radimų nepanaudojami. Pa
saulio ekonomika ši taip pra
randa per 100 mlrd. dolerių. 

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

Daugkartinio vartojimo kos
minis laivas „Columbia" lie
pos 27-osios vakare baigė ne
sklandžiai prasidėjusį skrydį 
ir saugiai nusileido Kennedy 
kosmodrome. Tai buvo trum
piausia planuota daugkartinio 
naudojimo kosminių laivų už
duotis nuo 1990 ir.., kai „At-
lantis" su karine užduotimi 
buvo pakilęs 5 dienoms. „Co-
lumbia" vadė Eileen Collins 
tapo pirmąja moterimi, vado
vavusia kosminio laivo nusi
leidimui. Valdyti laivą ji ėmėsi 
9,090 m aukštyje ir po 236 
laipsnių posūkio bei persiver-
timo nutupdė jį kaip paprastą 
lėktuvą. 

„Columbia" išskrido liepos 
23 d. Kylant du kartus sugedo 
kompiuteriai, buvo įtartas ku
ro nuotėkis, dingo vaizdas vie
name ekranų, tačiau šie nesk
landumai nesutrukdė sėkmin
gai įvykdyti beveik visas už-

B a k t e r i j o s iš M ė n u l i o 
„Surveyor 3" - antroji ame

rikiečių kosminė stotis, 1967 
m. balandžio 20 d. sėkmingai 
nusileidusi Mėnulyje. Iš viso 
jų čia yra kone pusšimtis, ta
čiau per 30 metų vienintelė 
„Surveyor 3" sulaukė svečių: 
1969 m. lapkritį už 156 m nuo 
jos Audrų vandenyne nusilei
do erdvėlaivis .Apollo 12". 
Astronautai atėjo iki stoties ir 
nuėmė kai kurias detales, kad 
Žemėje būtų galima įvertinti 
Mėnulio sąlygų poveikį įvai
rioms medžiagoms. Tarp nu
imtų detalių buvo ir televizijos 
kamera. Galima t ik įsivaiz
duoti, kaip nustebo šias deta
les apžiūrėję specialistai: ka
meros viduje tūnojo apie 100 
mažyčių bakterijų, kurios po 
2.6 metų trukusios priversti
nės „komandiruotės" Mėnu
lyje atkuto ir ėmė lyg niekur 
nieko daugintis. Tai buvo 
„Streptococcus mitis" - nuola
tinės mūsų nosių, burnų ir 
gerklių „gyventojos''. Jos at
laikė raketos paleidimą, kos
minę kelionę ir nusileidimą, 
jas švitino trumpabangiai 
Saulės spinduliai, stingdė kos
minis šaltis ir košė radiacija. 
Pagaliau visus 2.6 metų jos iš
tvėrė be oro ir vandens! 

Eileen Collins. 

duotis. Penkių kosmonautų 
įgula sėkmingai paleido kos
minį rentgeno spindulių tele
skopą „Chandra" — vieną ga
lingiausių teleskopų pasau
lyje. Šį savaitgalį pakilsianti 
trečioji raketa „stumtels" tele
skopą gilyn į kosmosą. 

Eileen Collins sakė nenu-
sivylusi trumpu skrydžiu, ku
rio metu penkių žmonių įgula 
paleido galingiausią pasaulyje 
teleskopą. 

„Pakilti į kosmosą ir penkias 
dienas grožėtis Žeme yra tik
rai nuostabu", sakė ji pirma
dienio vakarą surengtoje 
spaudos konferencijoje. 

Ar mes vieni? 
Naujausias žemiškųjų pla

netų ieškotuvas (Terrestrial 
Planet Finder) — paskutinis 
projektas, vainikuojantis į 
kosmosą leidžiamų teleskopų 
seriją. J į surenkant, tikimasi 
pasinaudoti interfometro min
timi suburti šviesą iš kelių 
viena linija išrikiuotų veid
rodžių. Tačiau planetų ieško
tuvas pastarąjį gerokai pra
noks savo dydžiu. Beieškant 
planetų, teks naudotis tam 
tikra gudrybe, nes iš gausybės 
šviesos dalelių tik viena a r dvi 
pasiektų už 40 šviesmečių 
esantį 1 m skersmens veidro
dį. 

Interfometras bus nukreip
tas tiesiai žvaigždės link, kad 
šviesos bangų viršūnės su
taptų su įdubomis ir taip vie
na kitą panaikintų. Kadangi 
bet kuri planeta teleskopo ma
tymo lauke bus šiek tiek pa
sislinkusi į šoną, atskriejusios 
bangos nebeišsirikiuos tvar
kingai, todėl žvaigždė nu
blanks, o pati planeta išsiskirs 
savo švytėjimu. Prie kiekvie
nos vidutinio dydžio žvaigždės 
planetų ieškotuvas praleis po 
kelias valandas, t ikrindamas, 
ar aplinkui 80-360 mln. km 
atstumu nesisuka žemiško dy
džio dangaus kūnas. Interfo
metras ištirs atmosferos sudė
tį ir įvertins, ar j i t inkama gy
vybei egzistuoti. Jei planetų 
ieškotuvas, kaip numatoma, 
po 15 metų pradėtų veikti, tai 
žmonija pirmą kar tą savo is-

Tūkstantmečių sandūroje 
Saulė — aktyvumo viršūnėje 

Internet'o kavinė laukiu ..iSalkusių" 

Saulė yra palyginti rami 
žvaigždė, tačiau maždaug kas 
11 metų jos aktyvumas gero
kai padidėja, — Saulėje prasi
deda magnetinės audros, ga
lingų žybsnių metu į erdvę iš
metama milijonai tonų me
džiagos. Vieno tokio žybsnio 
metu išskiriama daugiau 
energijos nei milijono 100 me
gatonų galios atominių bombų 
sprogime. 

žemėje šis aktyvumas pasi
reiškia smarkiai padidėjusiu 
šiaurės pašvaisčių intensyvu
mu, radijo trukdymais bei 
elektros krūviais energijos bei 
ryšių perdavimo linijose. Pvz., 
1989 m. vieno Saulės žybsnio 
metu iMrjo iš rikiuotės visa 
Kanados Ouebec provincijos 
energetinė sistema. Dar pavo
jingesni šie žybsniai dirbti
niams Žemės palydovams, 
kurių nesaugo žemės atmosfe
ra. 

Taip jau sutapo, kad eilinis 
Saulės aktyvumo ciklo pagau
sėjimas tenka paskutinie-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOeUO. NAMŲ. SVBKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Age««sFr**Ząx)fciiO«. Mgr. Aukse 
S. Kana kaba Uetuvištai. 

FHANKZAPOUS 
3208 1/2 WMt95ttiStTMt 

Tai (706) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
KMJMB 

offc. (773) S86-S959 
home (7W) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Grartas ir sąžirangas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Perrašome 
vaizdajuostes! 

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

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas. 

m C o n d o f o r s a l e 
Great price, 2 bed., 2 bath condo 
on first floor w/2 car garage. New 
carpeting, new appliances. Immed. 
poss. CaJl: Gloria Century 21/ac-
cent homefiaders, 708-423-9111. 

Parduodu Laser '90 m. 
auto; langai automat., 2 

durų, bėgiai turbo, 16 
vožtuvų. Kaina $2,000. 

T e l 773-255-4946, 
mi 

KMECKREALT0R8 

Z l . 4365 S Arcnar Ave. 
Geniuos 7922 S PutaeM Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9169 
angliškai arba rusiškai. *u« 

Taisome garažų duris ir 
idedame naujas . (Taip pat 
spyruokles, kabelius ir t.t.). 

Dirbame 7 dienas per savaitę. 
TeL 630-327-3943. 

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

parūpintume automobili. 
TeL 313-408-1515, palikite žinute, 
mes jums atskambinsime. vm 

torijoje turėtų galimybę atsa
kyti į vieną labiausiai smalsu
mą žadinančių klausimų: „ar 

Meteoro ldas I i 
ta rpžva igžd in is erdvės? 

1997 m. gruodžio 9 d. į Že
mės atmosferą virš Grenlandi
jos įsirėžė meteoroidas, kurio 
kritimą matė per 100 stebėto
jų, o vienam pavyko netgi nu
filmuoti vaizdo kamera. Be to, 
ugninį kosminio akmens skry
dį užfiksavo JAV žvalgybinis 
palydovas. Tačiau į kritimo 
vietą nuvykusi septynių žmo
nių ekspedicija nerado nė 
menkiausios nuolaužos ir grį
žo vien su dulkių pavyzdžiais, 
paimtais įvairiose ledyno vie
tose. 

Remiantis 3 sekundžių 
trukmės vaizdo įrašu bei Di
džiojo Žemės palydovo duome
nimis, apskaičiuota, kad kos
minis kūnas į Žemę atlėkė 56 
km per sekundę greičiu, t.y. 

1.5 kar to greičiau už bet kurį 
kitą žinomą Saulės sistemos 
meteoroidą. Nenuostabu, kad 
įkaitęs nuo trinties, atmosfe
roje jis pažiro dulkių spiečiu
mi. Dabar tiriama surinktų 
dulkelių sandara ir amžius. 
Jeigu paaiškėtų, kad joms 
daugiau nei 4.5 mlrd. metų, 
tektų pripažinti, jog į Gren
landiją nusitaikė.. . ateivis iš 
tarpžvaigždinės erdvės. 

Nusiginklavimui — 
raketų paradą 

Amerikiečių inžinierius 
Davė Kolhins siūlo „nusi
ginkluoti" taip: tarpžemynines 
balistines raketas panaudoti 
milžiniškai ugnies salvių 
šventei, pažymint naujojo 
tūkstantmečio pradžią. Pasak 
inžinieriaus, raketos turėtų į 
viršutinius atmosferos sluoks
nius išmesti dirbtinius 10-100 
g meteoritus, kurie sužėrės 
įvairiaspalvėmis šviesomis 
priklausomai nuo įmaišytų 
cheminių medžiagų. 

šiems šio tūkstantmečio me
tams — mokslininkai laukia, 
kad 2000-jų sausio-balandžio 
mėnesiais Saulė turėtų būti 
ypač aktyvi. 

Saulės žybsniams tirti bei 
numat.-ti aktyviai ruošiamasi 
— Montana universiteto mok
slininkų grupė, vadovaujama 
Richard Canfield, baigia dar
bą prie HESSI (High Energy 
Solar Spectroscopic I mages) 
projekto. Šio projekto tikslas 
— registruoti Saulės gama-
spinduliavimą žybsnių metu. 
NASA planuoja paleisti HES
SI 2000-jų metų viduryje. 

Kitas projektas, pavadintas 
SOLIS (Synoptic Optical 
Long-Term Investigations of 
the Sun), susideda iš visos ei
lės optinių Saulės teleskopų, 
vienas iš kurių nuolat regist
ruos Saulės magnetinį lauką. 
Tai leis nuspėti visus Saulės 
žybsnius minučių t ikslumu. 
Šis projektas turėtų pradėti 
veikti 2001-jų metų pradžioje. 

Bcauslai „stebuklai 
Prieš mėnesį Lietuvoje pa

saulį išvydo septyni beausiai 
triušiukai. Šie „gamtos ste
buklai" gyvena keliasdešimt 
kilometrų už Vilniaus, Lietu
vos ir Baltarusijos pasienio 
kaime esančioje Makevičių so
dyboje. Pasak biologo Daliaus 
Butkausko, labai retas atvejis 
atvejis, kai visi vienos vados 
triušiukai gimė be ausų, ir ga
li būti pirmas ne tik Lietuvoje, 
bet ir pasaulyje. Beausius 
triušiukus atsivedė patelė, 
vardu Triūsė. Trimetei Triusei 

tai yra antroji vada. D. Bu
kauskas yra įsitikinęs, jog dėl 
triušiukų ausų, kalta Triūsė, 
nes kad pasikeitė jos genas, 
atsakingas už embriono da
lies, šiuo atveju ausų, vysty
mąsi, todėl jį turi visa beausė 
vada. Biologas D. Butkauskas 
žada tr iušiukus ištirti ir pa
bandyti juos sukryžminti. 
Remdamasis bandymais, mok
slininkas bandys išvesti naują 
triušių rūšį. 

Pagal pasaulio spaudą D. G. 
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Reginos AleliOnaitės-Brinker sukurtas Aušros Vartų Marijos paveikslas, 
kuris dabar kabo Šv. Antano parapijoje, Oakley miestelyje, Kalifornijoje. 

AUŠROS VARTŲ MARIJA 
KALIFORNIJOJE 

Maždaug 60 mylių į rytus 
nuo San Francisco, įlankos 
išsišakojimo apsuptame Oak
ley miestelyje, Šv. Antano pa
rapijos klebonas portugalas 
kun. Bernardino Andrade nu
tarė prie savo bažnyčios su
kurti šventovę Marijos garbei. 
Tam tikslui jis parinko sodą, 
kuriame pavaizduotos viso pa
saulio Dievo Motinos šven
tovės, bet pirmiausia ten tapo 
pavaizduota'Aušros Vartų Ma
rija per lietuvės parapijietės 
entuziazmą tam projektui. 

San Francisco apylinkės lie
tuviai apie šitą planą sužinojo 
iš pranciškono vienuolio Kazi
miero Laurino šių metų bir
želio pradžioje. Tuojau teira-
vomės apie tą projektą ir 
ruošėmės dalyvauti šventovės 
atidaryme. 

Šitai šventovei Aušros Vartų 
Marijos paveikslą prieš keletą 
mėnesių sukūrė Šv. Antano 
parapijietė Regina Aleliū-
naitė-Brinker. Darbą ji atliko 
su dideliu pasišventimu, pa
naudodama savo meninius 
gabumus ir paaukodama gan 
daug laiko. Iš spalvotų plyte
lių ji sukūrė puikų Marijos pa
veikslą. Kartu su savo šeima ji 
paruošė leidinėlį apie Lietuvą, 
jos geografinę padėtį, istoriją 
ir kultūrą. Leidinėlį išspaus
dino kun. Andrade ir dalijo 
per šventovės atidarymo vaka
rines šv. Mišias šių metų 
birželio 12 d., 5 vai. vakare. 
Po Mišių buvo atidengtas Ma
rijos paveikslas ir trispalve 

Reginos Aleliūnaitės-Bnn-
ker tėveliai, Simonas ir Onute 
Aleliūnai, šiai progai atkelia
vo net iš Pittsburgh, Pennsyl-
vania, ir kartu su lietuviais iš 
San Francisco" apylinkes, ptr 
to vakaro šv. Mišias, garsiai 
lietuviškai sukalbėjo Tėve 
Mūsų ir giedojo „Marija, Mari
ja" giesmę. 

Po šv. Mišių visi susirin
kome bažnyčios sodelyje, kur 
Reginos tėveliai atidengė Auš
ros Vartų Marijos paveikslą. 
Kun. Andrade po trumpos, tai 
progai paruoštos, kalbos pa
veikslą pašventino. Po pa
šventinimo susirinkusieji bu
vo pakviesti paragauti lietu-

Šv. Antano parapijos sodas, kuriame yra ir Aušros Vartų Marijos paveikslas. 

viškų užkandžių, Reginos 
tėvelių atvežtų iš Pittsburgh, 
PA, bei pagamintų Marijonos 
Boyle ir Gražinos Amonienės. 
Julija Fraser ir kiti atvežė tai 
progai lietuviškų audinių, 
meno knygų, gintaro gaminių 
ir kitų darbų, kurie buvo 
išdėlioti ant stalų arba paka
binti ant sienų. Parapijiečiai 
labai domėjosi šitais lietu
viškais eksponatais. 

Regina Brinker ir Julija 
Fraser, per šv. Mišias ir per 
iškilmingą to vakaro progra
mą dėvėjo tautinius rūbus, ku
riais žavėjosi parapijiečiai. 
Paaiškėjo, kad kai kurie tokių 
tautinių rūbų ankščiau nebu
vo matę. 

Regina ir jos tėveliai mus vi
sus pakvietė į savo namus 
vakarienei, kur dalyvavo ir 
kun. Andrade. Pasikalbėjome 
apie Lietuvą, jos atgautą lais
vę, žiaurią praeitį ir apie Ma
rijos globą mūsų kraštui. Regi
na mums priminė, kad Marija 
tikrai padėjo Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę 1991 metais. 
Ta proga paminėjome birželio 
14 d. ir 1940-41 metų 

žiaurumus, ir tyliai meldėmės, 
kad niekada tai nepasikar
totų. 

Kviečiame aplankyti šią 
mūsų Auštros Vartų Mariją ir 
ten pasimelsti. Važiuokite į 
rytus nuo San Francisco, per 
Walnut Creek ir Concord iki 
ketvirto Kalifornijos kelio 
(Highvvay No. 4), pravažiavus 
Pittsburg, Oakley miestelyje 
pasukite į pietus nuo ketvirto 
kelio į O'Hara Ave., ir va
žiuokite pusę mylios iki Šv. 
Antano bažnyčios, kuri yra 
dešinėje gatvės pusėje. Aušros 
Vartų Marija ir mažą trispal
vę rasite bažnyčios sodelyje, 
ant vakarinės sienos. 

Julija Liesytė ir 
Rimas Valaitis 

LOS ANGELES, CA 

RETO JUBILIEJAUS 
ŠVENTĖ 

Š. m. birželio mėn. 27 d., 
sekmadienį, Los Angeles, CA, 
jaunimo tautinis ansamblis 
„Spindulys" įspūdingai šventė 
savo 50 metų veiklos sukaktį. 
Ši sukaktis pradėta švęsti šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje. Kun. Stanis
lovas Anužis pasakė pa
mokslą, pasidžiaugė jaunimo 
gausa, ragino dažniau tokių 
susibūrimo sekmadienių. Iš
kilmingai giedojo parapijos 
choras ir solistė ansamblietė 
Vita Vilkienė. Po Mišių ir šiltų 
Uldukienės virtuvės užkan
džių, visa parapija sugužėjo į 
Hollyvvood Palladium, kur tu
rėjo vykti sukakties plati ir 
įvairi programa. 

Ansamblio vadovė, mokytoja 
Danguolė Varnienė, sąmonin
gai pasirinko šią vietą, norė
dama pagerbti savo motinos, 
mokytojos Onos Razutienės, 
atminimą, nes Hollywood Pal-
ladiume vykdavo ansamblio 
festivaliai ir publika juose 
džiugiai dalyvaudavo. (Iš tik
rųjų, šio ansamblio istorija vi
siems laikam,- n,i lieka ne
užmirštama: 1919 metais Los 

Angeles buvo suorganizuota 
lietuviška mokyklėlė. Mokyto
ja Ona Razutienė iš jos parin
ko tautiniu šokių grupę. Tokia 
tai buvo pradžia „Spindulio", 
kuriam ji sėkmingai vadovavo 
iki 1987 metų, kai staigi ne
tikėta mirtis ją ištiko parapi
jos salėje Ansambliui vadova
vimą nuo tada, kaip asmeninį 
palikimą, perėmė gabi jos 
duktė Danguolė Varniene, ku
rios pastangų ir sumanumo 
dėka ir vyko šis geriausiai 
pavykęs .Spindulio" pasirody
mas). 

Penkiasdešimtmečio veiklos 
minėjimui pritarimas buvo 
platus. 

Yra keiios kartos tautinių 
šokių ansamblio veikloje pa
sižymėjusios kaip dalyviai ir 
vėliau kaip mokytojai, todėl 
visi tokiam renginiui nuo
širdžiai pritarė. Tokių tarpe 
— Tadas Dabšys ir Linas Poli-
kaitis su šeimomis. Patys nuo 
ankstyvo amžiaus ansambly
je, dabar stojo į tos didžiulės 
šventes organizavimo ruošos 
eiles. 

Žinia „Spindulio" istorija 
šioje apylinkėje yra gili — lie
tuvybės išlaikymo pirmoji lini
ja ir, šalia lituanistinės mo
kyklos, įsigyvenęs paprotys 
šeimų tarpusaviam bendravi
mui, susibūrimui naujų pažin
čių, be griežtos disciplinos rei
kalavimų ar sugebėjimų. Na
tūralus tautinės sąmonės gy
vybingumo atstovavimas. Ta
čiau niekas kitas taip atkak
liai, palyginus su šokiais, ne
pratino mažylių dainavimo, 
nepritaikė dainavimo meto
dinių pradmenų mažame
čiams. Lietuva —dainų šalis, 
šokis ir daina, daina ir šokis 
mūsų liaudyje laikosi gaiva
lingo vientisumo. Šios šventės 
jubiliejinėje ekstazėje Holly-
wood Palladium susirinkusieji 
turėjo progos tai pajusti (ir la
bai mielai, tarp kitko, dar pri
simena >avo pokalbiuose) vai
kų, jaunuolių, vyresnio am
žiaus chorų dalyvavimą šo
kiuose. Šventės turinį puikiai 
paįvairino Šv. Kazimiro pa

rapijos choras, o taip pat trijų 
elektroninių instrumentų 
aranžuotė (puikiai atlikta Jo
no Aro bei jo trijų draugų 
amerikiečių) ir „Spindulio" 
praeities vaizdai ekranuose — 
istorinės vertės medžiaga 
(Aloyzo Razučio koordinacija). 
Muz. Viktoras Ralys dirigavo 
šventės atidarymo iškilmėms 
ir „Spindulio" visiems šo
kiams, kurių buvo daugiau 
dvidešimties, išlaikyto ritmo 
pakilia energija. 

Svečiai šokėjai atliko šokius 
etninių instrumentų akompa
nimento labai geruose įra
šuose. Čikagos „Grandis" ir 
Toronto „Gintaras" neabejoti
nai pačios stipriausios tauti
nių šokių mokyklos išeivijoje, 
atliko po trejetą šokių. Labai 
šiltai žiūrovai juos priėmė ir 
vertino jų ilgo darbo, didelės 
kelionės pastangas. Šioje 
šventėje jie pritapo skirtinga 
choreografija, ir, tuo paryš
kino lietuviškumo grožį mūsų 
liaudies šokyje. Nelabai kiek 
atsiliko ir losangeliečiai, gal 
kiek skirtingiau, ypač vetera
nai šokėjai — dailios išvaizdos 
vyrai ir merginos, mišriam 
chorui pritariant: „oi, berneli, 
negerai, negerai, kam tu 
klumpes sumainei...", rodos, 
visa didžiulė auditorija pasi
davė ritmingai nuotaikai 
klumpių tauškėjimui. Buvo 
lyrinių momentų, kai pati an
samblio vadovė, mokytoja 
Danguolė Varnienė, grakščiai 
sukosi „Motinėle", obelėle" 
dainos posmuose su mažiau
siomis šokėjomis, o taip pat ir 
vidutinio amžiaus. Keturių 
kartų, nuostabi daina/šokis! 
Jubiliejinės penkiasdešimtme
čio šventės atgarsiai palietė ir 
nelabai tinkamus auditorijos 
garsiakalbių trūkumus — 
sunku buvę suprasti šventės 
pranešėjos žodžius (A. Nelsai-
tė-Narbutienė), iškilmių atida
rymo kalbą (Vakarų apygar
dos pirm. Angelė Nelsienė) 
neilgą sveikinimą (gen. garbės 
konsulas Vytautas (Čeka
nauskas) ir deklamuotojos 
(Violeta Gedgaudienė). Tačiau 
suktinis — paskutinis po il
gos, įdomios, gražios progra
mos, išlygino visus nesklan
dumus. Laimėjimų traukimą 
vikriai pravedė „Spindulio" 
pirm. Auris Jarašūnas ir „Tė
vynės maršui" (muzikės Gie
dros Gudauskienės) skam
bant, ovacijomis palydint, visi 
programos dalyviai tvarkingai 
apleido auditoriją. Jono Aro 
orkestras po trumputės per
traukos, linksmino visus daly
vius pabendravimo poilsyje. 

Praėjo reto jubiliejaus šven
tė, liko ji atsiminimų pokal
biuose gyva, vis kuo nors, dar 
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neišsakytu, gaivinama. Labai 
gerai paruoštas jubiliejinis lei
dinys tebėra minimas. Ten, 
nuosekli įvykių raida nuotrau
kose, aiškūs neilgi užrašai, 
ansamblio steigėjos mokytojos 
Onos Razutienės suglausta 
biografija ir išsami ansamblio 
veiklos santrauka ir daug 
daug jaunų veidų. „Spindulio" 
ateities spektras, simboliškai 
įtikinantis ženklas: jaunat
viškas judesys, laiko srovėje. 
Graži šokėjų pora pačiame 
viduryje. Gražus geriausios 
kokybės leidinio popierius, 
puošmena gražios mūsų visų 
praeities. 

Jubiliejinį leidinį paruošė ir 
medžiagą rinko buvę ansam
blio dalyviai šokėjai ir didelio 
patyrimo žurnalistė/redaktorė 
Valerija Baltušienė. 

Stasė V. Pau t i en ienė 

HERBAS PUOŠ 
A. BARANAUSKO 

PAMINKLĄ 

Skulptoriaus Gedimino Jo
kūbonio paminklo vyskupui 
Antanui Baranauskui posta
mente bus iškaltas vyskupo 
herbas. Pasak autoriaus, iš
kalti ant pjedestalo Seinų vys
kupijos ganytojo insignijas pa
geidavo Lenkijos Elko vysku
pas. 

Skulptorius sakė, kad Lietu
voje buvę labai sunku rasti 
vyskupo A. Baranausko her
bą. Bronzinį herbo antspaudą 
Anykščiuose, A. Baranausko 
muziejaus rūsyje.atsitiktinai 
aptiko vyskupo giminaičiai. 
Puošnaus herbo mėlyname fo
ne įkomponuota auksinė pasa
ga ir kryžius. Paminklo posta
mente bus tik šiedu elemen
tai, o gausių herbo papuošimų 
atsisakyta. 

Paminklas poetui ir vysku-

Vysk. Antanas Baranauskas. 

pui. Lenkijos lietuvių pageida
vimu, pradėtas kurti prieš 
septynerius metus. Planuota 
A. Baranausko skulptūrą Sei
nuose pastatyti šių metų vasa
ros pradžioje, bet spartesniam 
G. Jokūbonio, kuriam pernai 
atlikta sunki širdies operacija, 
darbui trukdė žvarbus pava
saris ir nepakeliamos vasaros 
kaitros. Dabar Lietuvos daili
ninkų sąjungos monumenta
liosios skulptūros ir vitražo 
centre Kirtimuose dar nesu
jungtas tris granitinio pa
minklo dalis po atviru dangu
mi kruopščiai šlifuoja meistrai 
ir pats autorius. G. Jokūbonis 
tikisi, kad rudenį, galbūt lap
kričio mėnesį, minint poeto ir 
vyskupo mirties datą, apie ke
turių metrų aukščio A. Bara
nausko paminklas stovės prie
šais Seinų katedrą. (Elta) 

A. t A. 
ANTANUI MIKŠIUI 

mirus, mielai draugei PAULYTEI ir giminėms reiškiu 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Jadvyga Aukščiūnienė 

NUKRITO VASAROS KAINOS 
IŠ NEW YORKO Į 

VILNIŲ 
FINNAIR LINIJA 

Liepos 21 d. - rugpjūčio 31 d. $556 
Rugsėjo 1 d. - 30 d. $484 
Spalio 1 d. - gruodžio 14 d. $406 
Sausio 6 d. - kovo 30 d. $406 

Plius mokesčiai. 

Kelionės trukmė nuo 1 savaitgalio iki 3 mėnesių. 
Bilietus nupirkti iki rugpjūčio 16 d. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHI.INK NET 
WEB SITE: WWW VYTIS TOURS.COM 

Šventės pabaiga — šokėjai su mokytojais-vadovais viduryje. Iš ka i res : Mari "v Polikaitis, Violeta Fa 
bianovich („Grandis" , ( ' ikaRat, Danguolė Varn ienė („Spindulys"), .Juo/as ir Rita 
(„Gintaras", Toronto) . S. Barys ienė („Spindulys") , pr ie scenos Viktoras Kai 
ro parapijos cho ra s . 

Karasicjai 
yv o scenoje Šv. Kazimie-

uYtfSYR 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savlngs and Loan 

Assoclation of Chlcago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 6O608 

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

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Uih 

mailto:VYTTOURS@EARTHI.INK
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Čikagos i r apy l ink ių ska -
ta i i r s k a u t ė s j a u s tovyk
lauja Rako stovyklavietėje, 
Custer. Mich. Tėveliai kvie
čiami šį savaitgalį aplankyti 
stovyklautojus. Michigano val
stija kelia labai griežtus rei
kalavimus stovyklautojams ir 
jų lankytojams, todėl atvykus 
stovyklon prašoma tuoj pat 
apie jūsų atvykimą pranešti 
stovyklos vadovybei ir susi
pažinti su nuostatais. Prime
nama, kad stovyklon drau
džiama atsivežti šuniukus ar 
kitus gyvuliukus. Taip pat 
neleidžiama atvežti vaikams 
maisto produktų, ledų ar sal
dumynų. Pramenama, kad sto
vykloje svečiams neleidžiama 
nakvoti, todėl prašoma iš ank
sto pasirūpinti nakvynėmis 
apylinkės viešbučiuose ar mo
teliuose. Vadovai ir vadovės 
yra atsakingi už stovyklau
jančius, todėl be stovyklos vir
šininko ir be vadovų žinios 
neleidžiama išvesti ar išvežti 
vaikus už stovyklos ribų. Tiki
ma, kad jūsų apsilankymas 
bus visiems vispusiškai malo
nus. . 

RAKO STOVYKLOS 
ADRESAS IR TELEFONAI 

Rako stovyklos adresas: 
CA.MP RAKĄS, Custer, MI. 

Telefonai: 
Administracija ir ambulatorija 
— 616-737-3440; 
..Aušros Vartų " — 231-757-
2572; 
..Kernavės" —231-757-3372; 
„Lituanicos"— 616-757-2791; 
„Nerijos" — 616-757-3693; 

Kv ieč iame Suva lk ieč ių 
d r a u g i j o s narius ir visus 
tuos, kurie norėtų tapti šios 
draugijos nariais, atvykti į 
pusmetinį susirinkimą, vyk
siantį rugpjūčio 3 d., antradie
nį, 1 val.p.p. VD Šaulių rinkti
nės patalpose. Bus svarstomi 
artėjančios gegužinės reikalai. 
Po susirinkimo A. Ramanaus
kiene prižadėjo visus pavai
šinti. 

C i c e r o LB apy l inkė vai
š i n s v i sus sveč ius k a v a i r 
p y r a g a i č i a i s , papuoštais šyp
sena... Visi kviečiami į links
mą vasaros gegužinę rugpjū
čio 15 d., sekmadieni, nuo 12 
vai.. Pasaulio lietuvių sode
lyje. Rengia LB Vidurio va
karų apygardos valdyba. 

R u p j ū č i o 1 d., sekmadienį, 
12 val.p.p. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje išgirsi
me kun. Algirdo Palioko. SJ. 
Pal. J. Matulaičio misijos ka
peliono, pasakojimą apie dva
sinę, moralinę padėtį Lietu
voje. Kviečiame pasiklausyti! 

N e p a m i r š k i t e , kad j a u 
ne to l i „ D r a u g o " vasaros 
švente gamtoje — t. marijonų 
sodelyje, Čikagoje įprie mūsų 
dienraščio patalpų). Ji 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r., 12 vai. pietūs, at
gaiva — visą dieną, o be to. 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli, laimėjimai. Iki 
pasimatymo! 

Pov i l a s Vaičekauskas iš 
Čikagos dalyvaus lietuviškų 
studijų savaitėje Dainavoje, 
kur klausytojus supažindins 
su Aleksandro Slavino Tel 
Avive (Izraelyje) išleista kny
ga „Pompejos žlugimas". Kny
ga buvo išleista 1997 m. pa
baigoje, parašyta rusų kalba, 
joje pateikta gana daug ten
dencingos informacijos. Studi
jų poilsio savaitė Dainavoje 
vyks rugpjūčio 8-14 d-

„Židin io" pamaldos vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 4 
val.p.p. jėzuitų koplyčioje Či
kagoje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švč. Marija. 

A te i t i n inkų t radicinis 
S tud i jų savai tga l i s Daina
voje vyks rugsėjo 3-6 d. (JAV 
Darbo šventės savaitgalio me
tu;. Visi ateitininkai ir jų šei
mos kviečiami dalyvauti. Re
gistruotis pas Ritą Venclovie
nę tel. 847-940-0233, arba e-
paštu (venclovas@aol.com). 

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa prašo savo aukotojus 
grąžinti laimėjimų knygutės 
šakneles su atitinkama auka. 
Loterijos, kuri vyks rugpjūčio 
8 dieną, pelnas bei pridėtos 
aukos padeda LKRS toliau 
sėkmingai teikti taip reikalin
gą pagalbą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai ir įvairioms jos or
ganizacijoms. Čekius rašykite 
ir siųskite: Lithuanian Catho-
lic Religious Aid. 351 High-
land Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Visos aukos, aukotos 
LKRS, nurašomos nuo mokes
čių. 

„ P i p i r ų ra te l i s " - ikimo
kykline vaikų įstaiga - laukia 
naujų pipiriukų 1999-2000 
mokslo metams! Ratelio užsiė
mimai prasideda rugpjūčio 9 
d. ir vyks trečiadieniais bei 
penktadieniais nuo 9:30 ryto 
iki 11:30 ryto. Prašome pasi
rinkti jums patogią dieną. Su
siėję mes dainuojame, skai
čiuojame, šokame, žaidžiame, 
gražiai bendraujame lietuviš
koje aplinkoje. Kreipkitės į 
Elytę Reklaitytę-Sieczkovvski 
tef. 708-403-7858. 

KAIP SVEIKAI PASENTI 

Illinois gubernatorius George Ryan sveikina etninių mažumų žiniasklai-
dos atstovus jų garbei suruoštame priėmime, vykusiame Čikagos J. 
Thompson pastate liepos 22 d. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

GUBERNATORIAUS 
G. RYAN PLANAS 

Liepos 21 d. Illinois guber
natorius George Ryan pasi
rašė naują ketverių metų 160 
mln. dolerių planą, pagal kurį 
Čikagos priemiesčiuose bus ne 
tik rūpinamasi jau įsteigtais 

parkais ir kitomis poilsio vie
tomis, bet ir perkamos naujos 
žemes tokiems parkams kurti . 
Taip pat bus įrengiami nauji 
dviračių takeliai , atnaujinami 
zoologijos sodai. Schauburg 
priemiestyje s ta tomas naujas 
amerikiet iško futbolo sporto 
kompleksas. 

„SPALVŲ ŽENKLAI" 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Rugpjūčio 6 — rugsėjo 24 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago. IL) veiks nauja dai
lės paroda „Spalvų ženklai". 
Parodoje išvysime Batavia 
miestelyje. Illinois valstijoje, 
gyvenančios lietuvių kilmės 
dailininkes Rosalie Waranius 
Vass spalvingus, mišria tech
nika atliktus darbus. 

Rosalie Vass tėvai — imi
grantai iš Lietuvos — susi
pažino ir apsivedė Cicero 
mieste, netoli Čikagos. Po to 
išvažiavo į Dundee, esantį 
YVisconsin valstijoje. Ten už
augino šešis vaikus. Rosalie 
buvo jauniausioji, ir jai buvo 
suteikta galimybe mokytis pri
vačioje meno mokykloje. 
Vėliau ji baigė Alverno kole
giją Mihvaukee mieste. Rosa
lie motina Anna Jonait is Wa-
ranius entuziastingai rėmė 
vaikų pastangas įsigyti išsi
lavinimą, nes pati tebuvo bai
gusi aštuonis mokyklos sky
rius. 

Rosalie Vass kuria jau 45 
metus. Savo darbus yra ek
sponavusi įvairiose Amerikos 
kolegijose, galerijose, dauge
lyje universitetų, muziejų. Jos 
kūriniu yra įsigiję ligoninės, 
korporacijos ir privatūs as -
menvs. 

Rosalie kūryba žinoma ir 
ver t inama apylinkėje, kurioje 
ji gyvena. J i buvo pirmoji me
nininkė, kurios darbų užsi
sakė St. Charles miestelio 
Meno ir muzikos festivalis. 
Taip pat St. Charles miestelio 
Norris galerija buvo surengusi 
didžiausią iš Rosalie solo pa
rodų. 1998 m. liepos mėnesį 
joje buvo eksponuojama per 70 
darbų. 

Dailininkė kur ia akvarele ir 
akril iniais dažais . Kūrybos ob
jekta i — daiktai ir įvykiai iš 
jos gyvenimo. Naudojami sim
boliai ir motyvai atpažįstami, 
tačiau nėra sukur t i realistiniu 
stiliumi. Rosalie sako, kad jos 
darbai pasakoja apie tik jos 
pačios pa t i r tus įvykius, ke
liones, pris iminimus. Atro
dytų, kad tokie kūriniai 
turė tų būti suprantami ir 
a iškūs tik pačiai dailininkei, 
tačiau visuomet atsiranda 
žmonių, kurių patir tys pa
našios į jos ir kurie puikiai su
p ran t a jos kūrybą. O tai ir 
teikia menininkei daugiausiai 
džiaugsmo. 

Rosalie VVaranius Vass paro
da „Spalvų ženklai" atidaroma 
rugpjūčio 6 d., penktadienį, 7 
vai. vakaro. Dailininkė daly
vaus a t idaran t parodą. 

Parengė K a r i l ė V a i t k u t ė 

Liepos 21 d., trečiadienį, 
karščių nepabūgęs dr. A. Raz
ma, vyresnysis, atvyko į „Sek
lyčią", kad patartų ir nurody
tų, kokiais būdais mes, stip
riai senstelėję, atseit „vyres
nieji" lietuviai, galėtume pra
ilginti savo gyvenimą arba, dr. 
Razmos žodžiais tariant, kaip 
galima būtų „sveikai pasenti". 
Dr. A. Razma aiškino, kad da
bartinis mūsų amžius, kurį 
vadina „brandos amžiumi", 
yra atlyginimas už atliktus 
darbus . Sakėsi, kad jam pa
čiam medicinos neleidžia už
miršti „Internetas" ir abu me
dikai sūnūs. 

Žmogaus amžiaus vidurkis 
ilgėja. Dabar jis vyrams yra 
76 metai , o prieš 60 metų 
buvo tik 47. Šiuo metu galvo
jama, kad neužilgo žmonės 
galės išgyventi iki 100 ar 120 
metų. Tiesa, moterys ilgiau 
gyvena už vyrus, tik turėtų 
nerūkyti ir nebendrauti su 
rūkančiais (taip apsisaugotų 
nuo plaučių vėžio). Dr. A. Raz
ma davė patarimų, kaip prail
ginti gyvenimą. Patar imus jis 
gavo per „Internetą" iš gar
siųjų Mayo klinikų. Tai : 1. 
Valgyti balansuotą maistą, 
laikytis dietos, kai 5 kar tus 
per dieną valgomos daržovės 
ir vaisiai; 2. Reikia mankštin
tis, bet prieš pradedant man-
kštinimosi programą, reikia 
pasi tar t i su gydytoju; 3. Regu
liariai tikrinti sveikatą — tiek 
kartų, kiek gydytojas liepia 
ateiti j am „pasirodyti"; 4. Ne
rūkyti , nes mesti rūkyti nie
kada nėra vėlu; 5. Saugotis, 
kad nepargriūtumėte — kad 
niekas nesipainiotų „po ko
jomis" namuose ar gatvėje. Au

tomobilyje užsidėti diržą; 6. 
Stengtis būti aktyviems, pa
laikyti ryšius su šeima, gimi
naičiais, draugais; 7. Nenu-
sišaldyti žiemą ir neperkaisti 
vasarą; 8. Jei kas išgeria, tai 
„su saiku", nepadauginti; 9. 
Žiūrėti į gyvenimą pozityviai 
ir dirbti, ką mėgsti, atseit, 
kaip amerikiečiai sako, turėti 
„hobby" — tai yra didelė at
gaiva; 10. Susitvarkyti asme
niškus ir piniginius reikalus, 
kad kuo mažiau reikėtų prik
lausyti nuo kitų". 

Dr. A Razma kartojo, kad 
negalima sustoti judėjus, nes 
mankšta, dieta ir pozityvus 
nusistatymas padeda žmogui 
gyventi. Ligos, kurias pavel
dime, yra beveik nepagydomos 
— reikia susitaikyti su likimu. 
Ligos, kurios kamuoja ne tik 
vyresnius žmones yra : Šir
dies infarktai, smegenų insul
tai ir vėžys. Kol arterijos nesu-
siaurėjusios — viskas gerai. 
Reikia stengtis, kad nuosėdos 
jų nesusiaurintų ir neuždary
tų. 

Nuo širdies smūgio gintis 
galima kasdien geriant po pu
sę aspirino tabletės. Reikia vi
są laiką tikrintis kraują, ar 
nėra per daug cholesterolio ar 
cukraus. Gerti kalcio tabletes 
ir hormonus (ypač moterims ), 
norint išvengti osteoporozės. 
Dažniausiai susergama plau
čių vėžiu, po to dažnai pasi
taiko žarnyno (dažniausia sto
rosios žarnos) vėžys. Moterims 
reikia saugotis krūtų , gimdos 
vėžio, vyrams — prostatos. 
Labai svarbu vėžį pastebėti, 
diagnozuoti laiku. Tas padaro
ma tada, kai reguliariai tik
rinama sveikata. Nereikia 

„Seklyčioje" dr Antanas Razma, 
vyresn., skaitė paskaita apie tai, 
kaip sveikai pasenti. 

laukti, kol kas nors pradės 
žvėriškai skaudėti ar kraujuo
t i . 

Dr. A. Razma parode dvi 
vaizdajuostes. Pirmoji — apie 
gimnastiką, mankštą ir vaikš
čiojimą. Labai suprantamai 
parodyta, ką ir kada reikia da
ryti širdies ir plaučių stiprini
mui. Antrąja vaizdajuoste 
sunku buvo atsigėrėti— nuos
tabios rudens arba galbūt se
natvės panoramos, įvairias
palviai medžiai, pasakiškų gė
lių įvairovė. Į tą spalvų simfo
niją įpinta gilių minčių ir poe
zijos apie gyvenimo prasmę. 

Visi esame dėkingi dr. A. 
Razmai už tokią įdomių, svar
bią ir kartu paguodžiančių 
paskaitą. Smagu, kai su senu 
žmogumi nesielgiama kaip su 
atgyvena ar daiktu, o parodo
ma, kad senatvė yra tik dra
bužis, kuris nors ir lopomas. 
bet dar gali pridengti ir kūną. 
ir sielą. 

Emilija J- Va lan t in ienė 

Nepailstantys savanoriai padeda nnkti lėšas Pasaulio lietuvių centrui išlaikyti, trečiadienio "• "ikar.: - ;:--.:pda-
mi maistą ..Bingo" lošėjams. Iš k : Linas Norusis, Linas Soliunas, Kastytis Šoliunas ir Antaną.- K•:.-..-. >..-<.\.< 

Nuotr Indrės Tįjūnėlienės 

Genp Sabaliauskienė - viena iš Pasaulio lietuvių centre vykstančių 
..Bintro /.aidimų talkininkių. Rengti ..Bingo" žaidimus padeda ne tik G<>-
ne, bot ir jos vyras Antanas bei daugelis kitų savanorių. 

Nuotr Indrės Tgūnėlienės 

J e i g u n i e k u r n e v a ž i u o s i 
te rugpjūčio 21-22 dienomis, 
būtinai atvykite į didžiulę Či
kagos oro ir vandens šventę 
('The Chicago Air& Wate r 
Show"į. kurioje praėjusiais 
metais pabuvojo net 2.2 mln. 
žmonių. Šventė vyks North 
Ave - prie pat Michigano 
ežero. Nun 9 iki 10:30 - van
dens žaidimai, nuo 11 iki 4 
val.p.p. - oro . Tikimasi, kad 
dalyvaus JAV karo lėktuvai, 
parašiutininkai, oro akrobatų 
komanda ir kt. Tel. 312-744-
3315. 

P a ž i n k i t e Č ikagos m i e s t ą 
vasarą - leiskitės į ekskur
siją laivu! „Čikagos žvaigždė" 
("Star of Chicago"), kuri iš
plaukia iš Navy Pier, j u s nu
plukdys prie įdomiausių Čika
gos didmiesčio kampelių. At
vykę galėsite pasirinkti t r is 
maršrutus: apžiūrėti Čikagos 
architektūrą (laivas išvyksta 
10 vai.. 11:30 vai., 1 vai.. 2:30 
vai., 4 vai.; suaugusiems - 14 
dol., pensininkams - 12 dol.. 

va ikams - 7 dol.), apžiūrėti 
ežero įžymybes nuo 10 vai.r. 
iki 11 val.v., ekskursijos kas 
30 min.) ir pasinaudoti „van
dens taksi" ( nuo 10 val.r. iki 6 
val.v., ekskursijos kas 15 
min.). Skambinki te tel. 312-
222-9328. 

N e a t s i s a k y k i t e dalyvaut i 
Lietuviškoje šokių dienoje 
("Lithuanian Day Dance"), 
kuri vyks rugpjūčio 20 d., 
penktadienį, pietinėje Čikagos 
pusėje (6117 S. Kedzie Ave)! 
Renginys prasidės 12:30 vai., 
šokiai - 1 val.p.p., visą dieną 
jus l inksmins Joe Pa t orches
t ras , garuos lietuviškas mais
tas ir skaniosios bandelės su 
lašinukais! Galima atvykti su 
taut in ia is drabužiais . Įėjimas 
- nemokamas . Tel. 312-747-
0440 ir 312-744-0323. 

Koncertai "" 
„ R a v i m a ' 99" - kasmetinis 

Čikagos muzikos festivalis tę
siasi. 

Liepos 31 d., šeštadienį, -
rusų kompozitorių kūrinius 
at l iks Čikagos simfoninis or

kestras ir Tzimon Barto (for
tepijonas). Pradžia - 8 vai. 

Rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
kompozitoriaus F. Mendel-
ssohn kūrinius grieš Čikagos 
simfoninis orkestras ir N. Sa-
lerno-Sonnenberg (smuikas). 
Pradžia - 7 vai. 

Rugpjūčio 2 d., pirmadienio, 
vakaras bus skirtas kompozi
toriaus R. Schumann muzikai. 
Pradžia - 7 vai. 

Rugpjūčio 3 d., antradienį. 
- bliuzo dainininkai Shawn 
Colvin ir Keb' Mo'. Pradžia - 8 
vai. 

Festivalis „Ravinia' 99" vyk
sta Čikagos priemiestyje 
Highland Parke. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 847-266-
5100, faksu - 847-266-0641 ir 
kompiuteriniame puslapyje: 
www.ravinia.org 

Čikagos ir priemiesčių bib
liotekose galite įsigyti bilietus 
(ant pievelės) nemokamai (jei
gu dar yra likę). Prie įėjimo 
prieš koncertų pradžią studen
tai taip pat gali įsigyti bilietus 
(ant pievelės) nemokamai. 

• Dr. P e t r a s K i s i e l i u s 
praneša, kad jo praktiką Cice
ro, IL, perėmė d r . R u s s e l l 
Miller, šeimos gydytojas ir chi
rurgas. Kreiptis tel. 708-662-
4159. Kabineto valandas rasite 
kiekvieną šeštadienį antrame 
„Draugo" puslapyje prie gydy
tojų skelbimų MM 

• Amerikos Lietuviu tau
t inės sąjungos Čikagos sky
riaus g e g u ž i n e įvyks i . m. 
rugpjūčio 1 d., sekmadieni , 
12:30 p.p. Ateitininkų namų 
ąžuolyne Bus skanūs pietūs, 
gaivinantys gėrimai, dovanų 
paskirstymas ir kitokie ma
lonumai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti «<» 

TRANM'AK 
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• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco. Chicago, IL 60632. 
fcfcj 

• Akcijų, bonų bei k i t u 
v e r t y b i ų p i r k i m r i r p a r 
dav ime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkul i s , te l . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkul is . te l . 312-
879-7751. dirt ii >u F i r s t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

APAS ROOFING 
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