
•„M!!,...!,!..!..!!!....!..!!.- i i i > 

S179 P9 GRATIS 
THE LIBRARY OF COHGRESS 
EūROPEAN READING ROOM 
S«rial« Divi»ion 
V a . h m g t o n DC 20540-4830 

'MIEED ADC 606 

t*« 

PEfUOUCALS 

'T"'*™" # 90th ANNTVERSARY V 
VoLLXXXVn 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
PENKTADIENIS -FRIDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 13,1999 

NEVVSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pats Maiied 08/12/99 

U Ž S I E N I O L I E T U V I U ' D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rC STREET • CHICMGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRA'JGAi dEARTHUNK.NET 

# 90-IEJI METAI \0 Nr.m 
Kaina 50 c. 

Konservatoriai tvarko savo namus 
ir planuoja ateitį 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Konservatorių valdy
ba svarsto galimybę suremon
tuoti ir naujai apstatyti savo 
būstinę Vilniaus Gedimino 
prospekte. 

Konservatorių frakcijos se
niūnas Arvydas Vidžiūnas 
sakė, kad trečiadienį vaka re 
vykusiame valdybos posėdyje 
aptar ta , kiek kainuos pa ta lpų 
remontas, baldai. Pasak A. 
Vidžiūno, norima įrengti kabi
netus partijos pirmininkui, 
sekretoriatui. Dabar Gedimi
no prospekte esančiose pa ta l 
pose įsikūrusi Vilniaus apskr i 
ties konservatorių koordina
cinė taryba. 

Posėdyje taip pat buvo iš
klausyti pranešimai apie ta i , 
kaip senoji konservatorių val
dyba perduoda naujajai in
ventorių, partijos finansus. 
„Jokių pažeidimų nėra, t ik 
gaila, kad pinigų ne ypač 
daug", guodėsi A. Vidžiūnas. 

Naujoji konservatorių valdy
ba buvo išrinkta liepos 11 d. 

.neeiliniame suvažiavime po 
to, kai Gediminas Vagnorius 

paskelbė a ts is ta tydinąs iš val
dybos vadovo pareigų. 

Posėdyje p r i t a r t a siūlymui, 
kad partijos suvažiavimas lap
kričio pradžioje vyktų Klaipė
doje. Tai bus Kaune vykusio 
suvažiavimo tąsa, kurioje 
planuojama tobulinti partijos 
į s ta tus . Valdyba ta ip pat su
t a rė rugsėjo pradžioje surengti 
konservatorių sueigą Pasva
lyje. 

Premjeras Rolandas Paksas 
valdybos na r ius informavo 
apie derybas su JAV bendrove 
„VVilliams In t e rna t i ona r , val
stybės finansų būklę. 

Numatoma, kad ministro 
pirmininko Seimui pateik
t ame projekte bus siūloma 
valstybes biudžeto išlaidas 
sumažinti 600 mln. litų. 
„Konservatorių principinė 
nuosta ta y ra ta , kad, jei bus 
mažinamas biudžetas, dėl to 
ne tur i nukentėt i nė vienas 
žmogus. Tai nebus susiję nei 
su kainų kėlimu, nei pensijų 
a r atlyginimų mažinimu", tei
gė A. Vidžiūnas. 

Vyriausybė privalo finansuoti 
valstybiną radiją ir TV 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. šių" visuomeninio radijo ir te-
(Elta) — „Neleisiu privatizuoti 
Nacionalinio radijo ir televizi
jos. Ir dėl to siūlytina, kad nie
kas neatskyrmėtų radijo ir te
levizijos, nes tai yra p i rmas 
žingsnis į privatizavimą", sakė 
ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje R. Ozolas, kalbė
damas apie skolų slegiamą šią 
žiniasklaidos priemonę. 

R. Ozolas siūlė a ts ta tydint i 
Nacionalinio radijo ir televizi
jos (NRTV) vadovybę, je i ši 

levizijos skoloms padengti , 
tuomet privalo suteikti garan
tijas šios institucijos paim
t i ems kredi tams. 

Spaudos konferencijoje R. 
Ozolas kategoriškai buvo už 
ta i , kad NRTV būtų finansuo
j a m a tik iš biudžeto. „NRTV 
neprivalo duoneliauti iš rekla
mos, ji tur i būt i finansuojama 
visą laiką". 

R. Ozolas, pabrėžė, kad ne
galima šios institucijos pa-

nesugeba susitvarkyti su savo versti socialine įstaiga. Skep-
problemomis ir paleisti tary- t iškai jis vert ino ir abonenti-
bą. Kartu jis griežtai buvo už 
tai , kad vyriausybė suras tų 
lėšų pašlijusiems NRTV finan
siniams reikalams pataisyt i , 
išaugusioms per 5 milijonus 
skoloms padengti. 

„Biudžeto katastrofa gali 
tapti ir NRTV katastrofa, ta
čiau Šito leisti negalima", sakė 
R. Ozolas. 

Centro sąjungos pirmininko 
nuomone, jeigu valstybė nesu
geba dabar „suskrebenti gra-

nio mokesčio, ka ip priemo
nėms finansavimui pagerinti , 
įvedimą. J o nuomone, toks 
mokestis — tik „uždelsto ban
kroto" var ian tas , atbaidysian
tis žiūrovus. 

Kas vedė NRTV į bankrotą, 
s iekdamas privatizuoti šią ži
niasklaidos priemonę, R. Ozo
las teigė žinąs ir ket inąs pa
teikti apie ta i dokumentus , 
kad neliktų galimybės speku
liacijoms. 

Saulės užtemimas ir radiacija 
neturi nieko bendra 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(Elta) — Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerijos Radiaci
nės saugos centras kategoriš
kai pareiškė, kad dėl Saulės 
užtemimo tikrai nėra jokio jo
nizuojančios spinduliuotės pa
didėjimo. Šis pareiškimas pa
remtas Aplinkos ministerijos 
atliekamų matavimų duome
nimis. 

O prabilti apie ta i , kaip 
sakė Radiacinės saugos centro 
direktorius Albinas Mastaus-

* Šiuo m e t u kolonijoje 
bausme at l iekančio Seimo 
nario Audriaus Butkevičiaus 
apkalta bus įamžinta a tsk i ra 
knyga, informuoja „Lietuvos 
rytas" (08.03). Seimo spaudos 
tarnyba knygą .Apkal tos pro
cedūra prieš Seimo narį Aud
rių Butkevičių" perdavė lei
dyklai „Valstybės žinios". Vie
nas knygos rengėjų Seimo 
spaudos tarnybos vadovas An
drius Vaišnys sakė, kad tai 
bus oficialus su apkaltos pro
cedūra susijusių dokumentų 
rinkinys. <Eiu) 

Pertvarkai Baltarusijoje 
vadovaujama iš Vilniaus 

kas , paskat ino Tauragės bei 
Vilniaus gyventojų prašymai 
paaiškinti , a r saulės užtemi
mo metu ir vėliau nenustaty
tas jonizuojančios spinduliuo
tės padidėjimas, a r nebuvo 
siūlyta ta ikyt i specialių ap
saugos priemonių. 

Radiacinės saugos centro 
vadovybei pavyko išsiaiškinti, 
kad minėti k lausimai gyvento
j ams kilo po to, kai Tauragės 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) direktorius vi
siškai nekompetent ingai pa
siūlė įstaigos darbuotojams 
dėl visa ko išgerti spiritinio 
jodo tirpalo. 

Radiacinės saugos centro 
prašymu, Tauragės visuome
nės sveikatos centro darbuoto
jai išsiaiškino, kad jokios ofi
cialios informacijos ar nurody
mų dėl neva padidėjusios joni
zuojančios spinduliuotės ir bū
tinų jodo procedūrų Tauragės 
PSPC direktorius nebuvo ga
vęs, ir minė tus absurdiškus 
pasiūlymus pateikė savo nuo
žiūra, neįvertinęs padėties ir 
galimos kitų gyventojų reakci-

Nuotr.: VMp*ti«* ApureiAkimo švC. Mergelei Marijai Dei Sv. Benedikto 
bažnyčia Senuosiuose Trakuose. Eiu> 

Lietuvoje „tiesiamas" 
vienuolynų kelkis 

Viln ius , rugpjūčio 12 d. kursijos į buvusį senosios re-
(Elta) — Kultūrinė programa 
„Seniausiųjų Lietuvos vienuo
lynų kelias", prasidėjusi rugp
jūčio 8 dieną Pranciškonų-Ma
žesniųjų brolių konventualų 
vienuolyne Vilniuje, ketvirta
dienį, rugpjūčio 12 dieną, vėl 
čia sugrįžo. 

Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Dievo Motinos Ėmimo 
į Dangų bažnyčioje, kur i nese
niai perduota Mažesniesiems 
broliams konventualams, 
skambėjo J . S. Bacho „Mažo
sios mišios". 

Penktadienį, „Seniausiųjų 
Lietuvos vienuolynų kelias'' 
apsilankys Bernardinų vie
nuolyne ir Šv. Jurgio kankinio 
bažnyčioje Kaune. Šeštadienį 
rengiama ekskursija į Bernar-
dinių vienuolyną ir Šventųjų 
Pranciškaus ir Bernasdino 
bažnyčią Vilniuje. Programa 
baigsis sekmadienį Švenčiau
siosios Mergelės Marijos Ėmi
mo į Dangų bažnyčios atšven
tinimo iškilmėmis. 

Pirmosiomis programos die
nomis jau buvo surengtos eks-

Seimo nariai siūlo padėti 
nukentėjusiems nuo sausros 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. sakė, jog kelių dienų pritrūko, 
(BNS) — Seimo Centro frakci
jos nariai, susirūpinę sausros 
padariniais žemdirbystei, siū
lo vyriausybei taikyti specia
lias priemones, kad žemdirbių 
nuostoliai būtų kuo mažesni. 

Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį Centro sąjungos 
vadovas Romualdas Ozolas 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(Elta) — Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
cijos (ESBO) misijos Minske 
vadovas Hans Georg Wick ke-
tina tarpininkauti Baltarusi
jos prezidento Aleksandr Lu
kašenka ir paleistosios Aukš
čiausiosios tarybos atstovų 
dialoge šios valstybes demo
kratizavimo klausimais. Pasi
rengimą galimam dvišaliam 
dialogui H. G. \Vick aptarė 
trečiadienio pavakare Vil
niuje, susitikęs su čia gyve
nančiu Baltarusijos Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ku Semion Šareckij. 

Po beveik dvi valandas Lie
tuvos gudų kultūros draugijos 
būstinėje vykusio pokalbio 
ESBO pareigūnas nepanoro 
bendrauti su žurnalistais, te
pasakęs, kad tai buvo papras
tas darbo pokalbis su S. Ša
reckij. 

Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas žurnalistams teigė. 
kad jo susitikimas su H. G. 
Wick yra vienas pirmųjų 
žingsnių siekiant demokrati
zuoti Baltarusiją. „Mums 
svarbiausia pasiekti, kad Bal
tarusijoje kitąmet įvyktų iais-
vi, demokratiniai rinkimai". 
sakė S. Šareckij. 

Antradienį septynios Balta
rusijos opozicinės partijos įpa
reigojo parlamento vadovus, 
esančius Vilniuje, atstovauti 

juos derybo&e su . Idžia. Ta 
čiau Baltarusijos \>jkšciau-
sios tarybos vadovu- nenorėjo 
aiškinti savo galinių veiksmu, 
jeigu A. Lukašenka nesutiktų 
derėtis. „Kol kas anksti apie 
tai kalbėti", tvirtino jis. 

Šiemet liepos 20-ają turėjo 
baigtis Baltarusijos preziden
to A. Lukašenka penkerių 
metų kadencija. Tačiau vien
valdyste pasižymintis prezi
dentas 1996 metais surengė 
referendumų, kuris pratęsė jo 
kadenciją, ir išvaikė referen
dumo nepripažinusi tuome
tinį parlamentą, vadovaujamą 
S. Šareckij. Jei ne A. Lau-
kašenka referendumas, pasi
baigus prezidento kadencijai. 
S. Šareckij būtų pradėjęs lai
kinai eiti valstybes vadovo pa
reigas. 

Daugelis Vakarų valstybių 
A. Lukašenka kadencijos pra
tęsimą laiko m teisėtu. 

Bijodama- s idorojimo tė
vynėje, S. San ij prieš tris 
savaites atvyto į Lietuvą. Čia 
jis buvo priimt;^ Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
jo pastangomis gavo asmens 
sargybinius bei tarnybinį au
tomobilį. 

ESBO patariamoji misija. 
Minske po A. Lukašenka ka
dencijos pabaigos yra paragi-
nusi pradėt; visų politinių 
jėgų dialogą. 

gulos karmelitų vienuolyną, 
buvusį domininkonų vienuoly
ną Vilniuje, aplankyti Senieji 
Trakai— benediktinų vienuo
lynas ir bažnyčia, ten sureng
tas senųjų giesmių vakaras. 

„Seniausiųjų Lietuvos vie
nuolynų kelias" — tai Europos 
Tarybos kultūros programos 
„Vienuolynų įtakos kelias" da
lis. Šią programą Lietuvoje 
vykdo Kultūros ministerijos 
viešoji įstaiga ,3aroko kelias 
Lietuvoje" su dideliu būriu 
talkininkų. 

Vienuolynai, pasak progra
mos rengėjųv nuo XIII šimt
mečio darė milžinišką įtaką 
Lietuvos kultūrai, tačiau iki 
šiol šis klodas dar nėra nei 
kryptingai tyrinėjamas, nei 
įvairiapusiškai pristatomas vi
suomenei. Dalyvavimas Euro
pos Tarybos programoje — 

'svarbus žingsnis šia linkme. 
Pernai Lietuvoje buvo įgy

vendinti pirmieji du šios prog
ramos projektai — „Lietuvos 
vienuolynai" ir „Savaitė Vil
niaus vienuolynuose". 

Ne visus vaikus Lietuva išleidžia 
į užsienį 

JOS. 
Radiacinės saugos centro 

vadovybė labai stebisi tokiu 
nesusigaudymu ir tikisi, kad 
Tauragės savivaldybė ar apsk
rities administracija ras būdų. 
kaip įvertinti šį atvejį — nepa
teisinamus PSPC direktoriaus 
veiksmus. Tai padaryti būtina 
ir dėl to, kad panašūs dalykai 
nesikartotų, kad žmonės ne
būtų klaidinami ir be reikalo 
bauginami. 

kad Lietuvos pietryčius iš
tikusi sausra būtų pripažinta 
stichine nelaime. Stichinė 
sausra skelbiama, kai sausrin
gos sąlygos išsilaiko tris de
šimtadienius ir ilgiau, tačiau, 
pastarosiomis dienomis nuli-
jus, kritine riba nebuvo pa
siekta. 

Tačiau, parlamentaro teigi
mu, sausringų orų padaryti 
nuostoliai ūkininkams dėl to 
mažesni nebus. 

Centro frakcijos narys Kęs
tutis Trapikas pažymėjo, kad 
Alytaus, Utenos ir Vilniaus 
apskričių žemdirbiams likvi
duoti šių metų sausros pada
rytus nuostolius bus itin sun
ku. Nuo sausros labiausiai 
nukentėjo l ulvės ir vasarinės 
grūdinės kultūros 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(Elta) — Vien šią savaitę iš 
Lietuvos į užsienį nebuvo iš
leista 17 vaikų, nes jie patys 
arba juos lydintys asmenys 
neturėjo visų reikiamų ke
lionės dokumentų. 

Pasienio policijos departa
mentas teigia, kad šią vasarą 
padaugėjo atvejų, kai dėl tėvų 

* Negaus ios Reformų 
par t i jos p i r m i n i n k a s , dien
raščio „Lietuvos aido" akcinin
kas Algirdas Pilvelis prašo 
Vilniaus miesto tarybą įparei
goti merą išduoti leidimą poli
tinei badavimui prie Tėvynes 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) būstinės sostinės Gedi-
mimo prospekte, protestuojant 
prieš „valdančiosios partijos 
savivalę". „J Vilniaus merą 
dėl leidimo akcijai kreipiausi 
raštu du kartus, tačiau abu 
kartus buvo atsisakyta išduoti 
tokį dokumentą. Išsamiau dėl 
to, kodėl esu pasiryžęs aukotis 
prie valdančiosios partijos 
būstinės, pareikšiu rugpjūčio 
23 dieną, kai pradėsiu vieno 
mėnesio akciją", rašoma A. 
Pilvelio skunde, (Eitai 

kaimų situaciją vertiname 
kaip labai įtemptą, keliančią 
ir keisiančią rimtų padarinių 
žemdirbių ūkiams ir gyveni
mui", teigė K. Trapikas. 

Pasak K. Trapiko, nuo au
galų augimo pradžios kritulių 
kiekis šiame regione siekė tik 
40-70 proc. vidutinio dau
giamečio kritulių vidurkio, o 
liepos mėnesį tebuvo 5-30 pro
centų. 

Centristai siūlo vyriausybei 
atidėti žemdirbiams suteiktu 
kreditų grąžinimo terminus. 
nuo sausros nukentėjusiose 
apskrityse išaugintus gyvulius 
supirkti pirmumo tvarka, ne
delsiant išmokėti žemdir
biams kompensacijas už pa-

„Šiandie- didėjusį dyzelinio kuro akcizo 
n i ne Rytų ir Pietų Lietuvos mokestį bei kt. 

ar globėjų užmaršumo vaikai, 
neturintys 18 metų. nebuvo 
išleisti pasižiūrėti „plačiojo pa
saulio". 

Departamentas primena, 
kad dabar galioja Vaikų laiki
no išvykimo į užsienio val
stybes tvarka, vyriausybės pa
virtinta dar 1997 metų pa
baigoje. Pagal ją, jeigu vaikas 
vyksta į užsienio valstybę su 
abiem tėvais I įtėviais), pasie
nio kontrolės punkto pareigū
nams pateikiamas to vaiko pi
liečio pasas arba kelionės do
kumentas. Vaiko kelionės do
kumentą pagal gyvenamąją 
vietą išduoda miesto arba ra
jono policijos komisariato mig
racijos tarnybos. 

Jeigu vaikas vyksta su vie
nu iš tėvų. turi būti pateikia
mas antrojo iš tėvų sutikimas, 
kad vaikas išvyktų. Jame turi 
būti nurodyta, kuriai" laikui 
ir i kokia valstybę vyksta ne
pilnameti- Sutinkančiojo tėvo 
parašas t u n būti patvirtintas 
notaro. 

Tokio sutikimo nereikalau
jama, jeis'u vaikas gyvena su 
vienu iš tėvų — kai tėvai 
išsituokė, vienas jų pripa
žintas nežinia kur er-ančiu 
arba miręs. 

Tačiau tuomet turi būti pa
teikiamas šį taktą liudijantis 
dokumentas — ištuokos liudi
jimas, teismo -prendimas arba 
mirties liudijimas. 

J . - • . •: 

sta su kitu jį lydin-
niu. pateiki; noi abiejų tėvų su
tikimai. Sutinkančiųjų • 
šai ' 
0 S I U . 

lydini i 
menys. kuriam laikui ir j 
kokią val-u 

• Fi'i^u vaikns i 
Stybę vyk-i jis i 
pateikti piliečio pasą arba vai
ko kelione-, dokumentą ir 
no ar miesto Vaikų teis 
saugos tarnybos leidimą. 

Lietuvoje... 
* „Žadė t a pasau l io paba i 

ga ne išgąsdino , Saulės 
užtemimas nenustebino", rašo 
„Lietuvos aidas" ',08.12). Pa
sak dienraščio, Saules užtemi
mą stebėti {.alėjo ne visi Lietu
vos gyventojai. Klaipėdiškiai 
šį reiškinį matė pirmieji ir 
ryškiausiai — dangus buvo 
giedras nuu pat ryto. Tuo t a r 
pu Šiauliuose del apsiniauku
sio dangaus nežinantys apie 
išsidėsčiusias į vieną eile pla
netas apskritai nebūtų nieko 
pastebėję. Sostines gyventojai 
-tebėti Saules rinkosi Gedimi
no :>ilic^ okšte. Per žadėtą 
užtemime; kulminaciją dangus 
apsiniaukė, ir i-mė lynoti. Aiš
ku, pasaulio pabaigos niekas 
nesitikėjo, tačiau jspūdinge 
reginio nesulaukė: Saulės už
temimas buvo panašus į pava
kario prieblanda. 

* „Dėl eksp remje ro mei
lės k r epš in iu i n u k e n t ė s še
šios įmones", šis pranešimas 
„Respublikoje" (08.12) nustū-
mė į antrą planą net Saulės 
užtemimo įspūdžius. Kaip ra
šo dienraštis. Valstybės kont-
ro'e suskaičiavo, kad buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus meile krepšiniui kainav 
per 17 mln. litų. Tokią sumą i 
įmone- paklusdamos būvu 
šios G. Vagnoriaus vyriausy
bės nutarimams ir ministro 
Vinco Babiliaus bei Algirde 
Šemetos raštams, sumokeji 
sporto klubams. Tiek pat įp 
JauKų už valstybei prikiausan 
čias akcijas negavo biudžetas 
Taigi Valstybės kontrole įpa 
reigojo įmones sumokėti da 
kartą: šį sykį jau biudžetui. C 
joms pinigus turėtų grąžint 
krepšinio klubai! m* 

Lietuvoje pe r šešerių; 
m e t u s n u o 1993 m.pradžio: 
iki 1998 m. pabaigos bankro 
tas buvo paskelbtas 355-iom: 
įmonėms ir 13-kai bankų 

* Policijos pare igūną 
ke tv i r t ad i en į 2 va landa 
prie Seimo ir pačiame Seim 
tikrino telefonini pranešim; 
apie neva padėtus sprogme 
nis. Vėliau paaiškėjo, kad pra 
nešimas buvo melagingas. Ru 
siška tartim telefonu kalbėjęs 
jaunas vyras teigė, kad ,.p 
Seimu" padėtas sprogmuo 
,,.Anonimas" perspėjimą ..stip 
rino" rusiškais keiksmažo 
džiais ir budėtoja ragino .,gel 
bėti Seimą". Iki vidurdieni* 
apieškoję Seimo prieigas ir pa 
talpas, pareigūnai nieke įtar 
tina nerado. Už policijos klai 
dinimą gresia bauda arb; 
baudžiamoji atsakomybė 

* Lie tuvos ka r in iu or< 
pa jėgu (KOP) vado pulki 
ninko Zenono Vegelevičiau 
motosklandytuvui teko leisti 
miežių lauke, sutrikus jo vai 
dyrno varikliui. Nusileidim 
metu lūžo lėktuvo galinė dali.-
bet nei KOP vadas, nei jo ber 
drakeleivis, kuris yra lektuv 
savininkas, nesusižeide. kel 
virtadienį pranešė dienrašti 
..Lietuvos rytas". Visa U 
įvyko antradieni Prienų n 
jone. Pulkininkui teko suk 
atgal netrukus po pakilimo i 
Pociūnų komercinio oro uost< 

. us stoti varikliui. Te 
ariklio jėgos iki oro uo; 

t-užteko, tode! lėktuvą 
buvo priverstas tūpti nelygau 
paviršiaus lauke. BN> 

KALEND0RIJJ8~ 
tugpjūčio 13 d.: Šv Poncij 

nas ir Ipolitas; Diana. Gilvile. Kas 
jena-. Kastytis. Naglis 

Rugpjūčio 14 d.; Sv Maksimil 
Koibe Euzebijų*, Gintautą; 

(luoste. Pajauta. Tarciząjus. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

JAU PUSŠIMTIS METŲ 
Rašant šias eilutes sunku 

tikėti, jog jau pradedame mi
nėti 50 metų sukaktis nuo 
pirmųjų, naujos ateivių ban
gos, pokario metais atvykusių 
į JAV, įsteigtų lietuvių sporto 
klubų įkūrimo. 

Pačią pirmąją tokią sukaktį 
minime šiandien — rugpjūčio 
13 d., kadangi prieš 50 metų 
Ciceroje prie Čikagos gimė 
naujas sporto vienetas, kuris 
pasivadino „Tauro "vardu. 

Šis faktas jau yra pažymė
tas ne vienoje istorinio pabū-
džio knygoje, ne kartą minė
tas mūsų spaudoje. Mano ar
chyve yra šio klubo protokolų 
sąsiuvinys, kuriame apie šio 
klubo stegiamąjį susirinkimą 
1949 m. rugpjūčio 13 d. ra
šoma: 

„Iniciatorių vardu Juozas 
Šulaitis siūlo įsteigti Cicero 
lietuvių sporto klubą „Taurą", 
kuriame, be tremtinių, galėtų 
priklausyti ir vietiniai lietu
viai. Pastebi, kad toks klubas 
pradžioje susidurs su sunku
mais, bet steigti reikia. Susi
rinkimui pirmininkaujantis ir 
vienas iniciatorių — Aloyzas 
Baronas savo kalboje ragina 
nenusiminti: jis pastebi, kad 
kiekviena pradžia sunki ir 
kviečia visus vieningai dirb
ti. Po A. Barono kalbos balsuo
jama ir,susirinkimas vienbal
siai nutaria steigti Cicero lie
tuvių sporto klubą". 

Pirmuoju klubo pirmininku 
buvo Juozas Šulaitis. Vėliau 
pirmininkavo Jonas Vaičiūnas 
ir Edvardas Šulaitis, kuris 
prieš tai buvo klubo valdybos 
reikalų vedėju, šachmatų sek
cijos vadovu ir 1950-1951 me
tų sezoną vadovavęs krepši
nio komandai. 

Klubo krepšininkai jau 1949 
metų rudenį ir žiemą dalyvavo 
„Gydė" parko pirmenybėse, 
žaisdami garsiajame Cicero 
stadione, kuriame anksčiau 
yra rungtyniavę garsieji Ame
rikos lietuviai sportininkai 
(Lietuvos krepšinio rinktinės 
narys — 1937 m. Europos 
krepšinio pirmenybėse pelnęs 
daugiausiai taškų — Pranas 
Talzūnas čia žaidė ne vieną 
sezoną), o taip pat čia pasi
rodė ir Lietuvos krepšininkai. 

Pirmąsias rungtynes nau
jame krašte, vos susidariusi 
naujo klubo komanda, pralai
mėjo 70-19, tačiau vėliau jau 
„susiklijavo"ir užėmė V vietą 
iš 8 komandų. 

Antrame sezone komanda 
beveik subirėjo, nes kai kurie 
žaidėjai buvo pašaukti atlikti 
karinę prievolę. Čia prireikė 
čikagiecių R. Dirvonio (tada 
Dirviansko), V. Adamkaus (ta
da Adamkavičiaus) ir kitų 
talkos. Iš vietinių žaidėjų dau
giausiai reiškėsi A. Grinius, J. 
Kubilius, K. Vaičius, A. Pra
puolenis, B. Baranauskas, M. 
Sodeika, B. Underys, A. Sna-
baitis, P. Dūda ir kiti. 

Gana veiklūs buvo ir klubo 
stalo tenisininkai. Jie surengė 
5 Čikagos ir apylinkių stalo 
teniso turnyrus ir 3 rungtynes 
su Čikagos „Grandies" ir 
.Ateities" žaidėjais. Cicero 
žaidėjų tarpe reiškėsi: L. Va
nagas, J. Vaičiūnas, A. Mack
us, B. Vasiliauskas, B. Žibu-
tytė ir kt. 

1950 m. pradžioje nutarta 
įsteigti ir meno sekciją su cho
ru ir tautinių šokių šokėjais. 
Sekcijos vadovu buvo pakvies
tas J. Meržvinskas, o chorve
džiu J. Tamošaitis. Tačiau nuo 

tos minties atsisakyta, nes Ci
cero lietuvių telkinyje veikė 
parapijos choras, tad nuspręs
ta įsijungti į jį. 

Tačiau klubas suorganizavo 
tris kultūrinius renginius. 
1950 m. rudenį klubo metinių 
minėjime „Tremtinių" na
muose, Čikagoje, pasirodė so
listai St. Klimaitė, Br. Jančys, 
A. Čaplinskas, o savo kūrybą 
skaitė veiklus klubo narys Al
gimantas Mackus (Pagėgis), 
vėliau žuvęs automobilio ne
laimėje. Antroje šio renginio 
dalyje pasirodė „Linksmieji 
broliai" ir iš Brooklyno atvy
kęs rašytojas, irgi vėliau tra
giškai žuvęs, Antanas Škėma. 

Klubas gyvavo beveik dve
jus metus, nes 1951 m. buvo 
nutarta susijungti su per tą 
laikotarpį Čikagoje įsisteigu
siais klubais „Grandimi"( įkur
tas 1949 m. lapkričio 5 d.) ir 
futbolo klubu „Lituanica" (vei
kė nuo 1951m. sausio 14 d.). 
1951 m. gegužės 27 d. Čikagos 
„Tremtinių" namuose vyko 
šių trijų klubų narių (kai ku
rie nariai priklausė keliems 
klubams) susirinkimas, ku
riame įvyko susijungimas ir 
gimė naujas sporto vienetas, 
pavadintas Čikagos „Perkū
no" vardu. 

„Tokiu būdu buvo užvestas 
šio pirmojo naujųjų ateivių 
sporto klubo Jungtinėse Ame
rikos Valstijose veiklos lapas. 
Jis nepasižymėjo nei narių 
gausumu, nei platesne veikla. 
Tačiau jis, kaip organizuotos 
lietuvių sportinės veiklos 
pradininkas, užsitikrina vietą 
lietuvių sportinės veiklos isto
rijoje šiame krašte", — taip 
apie Cicero „Taurą" rašoma 
stambioje knygoje „Išeivijos 
lietuvių sportas 1944-1984", 
redaguotoje K. Cerkeliūno, Pr. 
Mickevičiaus, Sigito Krasaus
ko. Edvardas Šulaitis 

TENISAS 
1999 m. Š. Amerikos Bal-

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

Urugvajuje vykusiose Pasaulio veteranų krepaaiio pirmenybėse Lietuvos 40-45 metų amžiaus moterų rinktinė 
iškovojo aukso medalius. (Eltos nuotrauka) 

LIETUVOS KREPŠINIO VETERANAI 
IŠKOVOJO AUKSO MEDALIUS 

Urugvajuje vykusiose pasau
lio veteranų krepšinio pirme
nybėse Lietuvos 50-55 metų 
amžiaus vyrų ir 40-45 metų 
amžiaus moterų rinktinės 
iškovojo aukso medalius. 

Kitos dvi mūsų šalies rink
tinės — 55-60 ir 60-65 metų 
amžiaus vyrų komandos tarp 
atitinkamai 9 ir 11 komandų 
užėmė penktąsias vietas. 

Nugalėtoja tapusi Lietuvos 
vyrų komanda savo grupėje 
nugalėjo dvi Argentinos rink
tines bei Čilę, pusfinalyje įvei
kė Slovėniją, o finale — Brazi
liją. 50-55 metų amžiaus vyrų 
grupėje dalyvavo 14 komandų. 
Pasaulio nugalėtojais tapo: Ri
mas Girskis, Anatolijus Čup-

kovas, Juozas Rimkus, Eduar
das Kairys, Gediminas Budni
kas, Alvydas Šidlauskas, Ro
mas Ramanauskas, Gytis 
Gontarskis, Petras Vilimas, 
Romualdas Venzbergas, Ro
mualdas Atas ir Rimas Vaiš
noras. 

Lietuvos moterų rinktinė 
įveikė visas kitas 40-45 metų 
amžiaus grupėje žaidusias ko
mandas — Hondūrą, dvi Ar
gentinos komandas Gvatema
lą ir Suomiją. Finale lietuvės 
antrą kartą įveikė gvatema-
lietes. Pasaulio pirmenybių 
aukso medalius iškovojo: Zita 
Kuzminskienė, Nijolė Kaselio-
nienė, Nijolė Kmieliauskienė, 
Regina Valiulienė, Eugenija 

Janušaitienė, Stefa Pekars-
kienė, Irena Subačienė, Laisvė 
Dembinskienė ir Rūta Ragai
šienė. 

Pirmenybėse Urugvajuje da
lyvavo 81 komanda iš 16 šalių. 

Rugpjūčio 11 d. lėktuvu į 
Vilnių grįžusius krepšininkus 
pasveikino Lietuvos preziden
to referentas jaunimo ir sporto 
klausimais Remigijus Gaška, 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generalinis direkto
rius Rimas Kurtinaitis, Vil
niaus miesto savivaldybės 
Kultūros ir švietimo departa
mento Kūno kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas Algimantas 
Liubinskas. 

Kitos pasaulio veteranų 
krepšinio pirmenybės vyks 
2001 metais Liublianoje (Slo
vėnija). (ELTA) 
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50-55 metų amžiaus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo aukso medalius Urugvajuje vykusiose Pasaulio 
veterano krepšinio pirmenybėse. ( Eltos nuotrauka) 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI ATVYKSTA Į 
KANADĄ 

Pasaulio irklavimo pirme
nybėse, kurios vyks Kanadoje, 
St. Catherine. Ontario provin
cijoje š.m. rugpjūčio 22-29 d., 
iš Lietuvos atvyksta trys val
čių įgulos. Trakuose, Galvės 
ežere suruoštose Lietuvos irk-
irkluotojų pirmenybėse buvo at-

Cicero ..Tauro* pagrindinis krepšinio penketukas pnps beveik 50 metu. 1* 
kairės klūpo —J. Kubilius ir K. Vaičius. Stovi — A Prapuolenis. B Bara
nauskas ir A Grinius. 

rinkti atstovauti Lietuvai. Tai 
dvivietės valties irklininkai 
Einius Petkus, Giedrius Ža-
deika; porinės dvivietės — 
Kristina Paplavskaja ir Birutė 
Šakickienė; keturvietės val
ties be vairininko įgulą suda
rys klaipėdiečiai Tadas Trili-
kauskas (yrininkas), Mindau
gas Lileika, Darius Raišutis, 
Mindaugas Kvederis ir vien-
vietininkas iš Klaipėdos Eino-
ras Šiaudvytis, pasaulio jauni
mo, vicečempionas, jau šeštą 
kartą per pastaruosius tris se
zonus tapęs Lietuvos pirmeny
bių nugalėtoju. Jaunuolis, 23 
metų amžiaus, trenerio Liud
viko Mileškos išugdytas, atei
nančiais metais atstovaus vy
rų rinktinei, taip pat turės ga
limybę vartytis dėl kelialapio 
Sidnėjaus olimpiadai. 

Atvykstančių irkluotoju gru
pę (su palydovais) sudaro 21 
asmuo. Tarp jų yra Lietuvos 
Irklavimo federacijos prezi
dentas Artūras Jukna, Lietu
vos Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinio di
rektoriaus pavaduotojas Algir
das Raslanas. Su šiais parei
gūnais ŠALFASS-gos centro 
valdyba numato Toronte ke
letą susitikimų pokalbiams 
sportinėmis temomis. Apie 
varžybas ir susitikimus su irk
luotojais bei jų vadovais pla
čiau kita proga. 

Sig. Krasauskas 

ATVYKSTA LIETUVOS 
JAUNIŲ BEISBOLO 

KOMANDA 

„Kauno diena" praneša, kad 
Kauno jaunių beisbolo ko
manda Lenkijoje vykusiose 
Europos beisbolo mėgėjų lygos 
jaunių pirmenybėse tapo 
laimėtojais. Kauniečiai lemia
mose rungtynėse nugalėjo 
lenkus 4:2 ir įgijo teisę atsto
vauti Senajam Žemynui 
rugpjūčio mėnesį Amerikoje, 
Arizonos valstijoje vyksian
čiame pasaulio mėgėjų taures 
čempionate. 

Lietuvių komandoje žaidė: 
Linas Gudaitis, Julius Čiegis, 
Saulius Vileikis, Ramūnas 
Mitrikevičius, Mantas Čer
niauskas, Vytautas Kirlys, 
Marius Urbonavičius, Vladas 
Asanavičius,Robertas Zelion-
ka, Tomas Jankoitis, Arūnas 
Trainys, Marius Raupėnas ir 
Ramūnas Stundžia. 

Lietuvoje beisbolas dar 
jauna sporto Šaka. Pirmosios 
oficialios beisbolo rungtynės 
ten vyko 1987 metais. Tada 
buvo pravestas ir pirmasis 
beisbolo turnyras. Pradžioje 
žaisdavo tik vyrai, o vėliau 
buvo jaunių, jaunučių ir ber
niukų turnyrai. Nuo 1987 m. 
veikia Lietuvos beisbolo aso
ciacija, kuri nuo 1993 m. yra 
Tarptautinės beisbolo sąjun
gos narė. Dabartiniu Lietuvos 
beisbolo asociacijos pirminin
ką yra Čikagoje ilgą laiką gy
venęs žinomas Amerikos lietu
vių veikėjas , o dabar — Lietu-
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JAV 
Kanadoja ir kitur 
Tik 
JAV 
Kanadajairkitur(UA) 
Ulaakaa*iU*<svą: 
Oro pasta 
RagnHariu paltu 
Tik iattadianin laida oro 
Tik 

$260.00 
$66.00 
$86.00 

$600.00 
$100.00 
$160.00 

unoa rajonam pafta $66.00 
Vyriausia radaktora -
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LAIMĖJO 
JAUNESNIEJI 

Rugpjūčio 7 d. Lemonte vy
kęs dviejų „Lituanicos" futbo
lo komandų susitikimas, bai
gėsi vyrų vienuolikės pergale 
3-1. Pagrindinė klubo koman
da vis dėlto įveikė ją į dviko
vą iškvietus veteranus, kurių 
tarpe nemaža dar neseniai vy
rų vienuotikės sudėtyje žai-
džiusių žvaigždžių. 

Pačios rungtynės buvo įdo
mios ir veteranai kartais .įs
tengdavo sudaryti pavojingų 
padėčių prie vyrų vartų. Ta
čiau juos užtikrintai gynė vie
nas geriausių įvarčių mušėjų 
pirmenybių rungtynėse — 
Virgis Žuromskas. Jis, vistiek, 
negalėjo atlaikyti antrojo kė
linio pradžioje pasiųsto Šūvio į 
vartus ir veteranai tada pa
jėgė priartėti 1-2. 

Nors ir labai stengėsi, vete
ranams išlyginti nepavyko, o 
rungtynių pabaigoje jie dar 
gavo ir trečiąjį įvartį, kai į 
vartų stulpą atsimušęs ka
muolys Įriedėjo į jų vidų. Pa
čios rungtynės buvo žaidžia
mos korektiškai. Jų teisėjas — 
Henrikas Jenigas, kuris bene 
ilgiausiai yra žaidęs įvairiose 
„Lituanicos" komandose, o da
bar tik jo sunūs rungtyniauja 
veteranų eilėse, neturėjo daug 
progų sušvilpti. 

Po rungtynių abiejų koman
dų žaidėjai ir negausūs žiū
rovai, turėjo progą pasivai
šinti čia šalia aikštės iškeptu 
paršu. Jo kepimas užtruko 
nuo 11 valandos ryto iki be
veik 7 valandos vakaro. Atro
do, kad šio neeilinio darbo 
vykdytojas pareigas atliko ge
rai ir visi valgydami kepsnį jį 
gyrė. Buvęs klubo treneris, 
vėliau pirmininkas, dabartinis 
vienas stambiausių rėmėjų -
Vytas Miceika — aukojo gėri
mus, kuriais visi galėjo vai
šintis. O paršas (turbūt nelie
tuviškas) su lietuvišku „Ute
nos" alumi Ubai tiko. 

č ia dar norisi pridėti, kad 
artėjant naujam futbolo pir
menybių sezonui, kuris pra
sidės rugpjūčio 29 d., treneris 
Gediminas Bielskus kreipiasi 
į visus futbolininkus, kurie 
norėtų žaisti „Lituanicos" ko
mandose, prašydamas skam
binti jam telefonu (708) 422-
8378. Kaip žinoma, iš tėvynės 
Čikagon yra atvykę nemažai 
ir futbolo žaidėjų, tad laukia
ma jų įsijungimo. Taip pat yra 
galimybė atvykti tiesiai į fut
bolo komandų treniruotes, 
antradieniais ir ketvirtadie
niais, nuo 6:30 v.v. vykstan
čias aikštėje Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte.. mjk 

EUGENE C DECKER. DOS, P.C 
4647 W. 103 St, Oak. t a t * L 
Pirm— apyt su Norlhwaa1arn urno 
dfcaomu, Muviamt sutvarkyt dantis 

už priajnamą kainą. Paciontaj 
pramarni nžrtoluffnJ pirrtrtiiaiai 

OitrartTM į*m attgmap 
Tai 706422-6260 

DR. X>V1TA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

96326 S.796i Am)., Htetocy HMs, L 
T t t f706) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEUMCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS-8lM>IES LIGOS 

7722 8. Kadkte Ava. 
CWcaop.IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dfl.LPE7HOWS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8056S.**a**Rd.,r6ctaryHo*,IL 
1 mylia į vakarus nuo'Hartam Ava. 

T«L (708) 5684066 
Valandos pagal susitarimą 

WMUNOASV&NAS,hLD^&C 

6018 W Aithar Ava. Sjs. 5 k 6 
.0.80838 

Tat" " 
VaandoapagaJi 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUB1NAS, D.D.S. 

Fairvie* Damai Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVeatmont, IL 60559 

Valandos pagal sualtarima 
i kaba lietuviškai Gydytojas l 

AMSŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgdon Ava., SuNa310 

Haparv8ja,l60583 
Tat (680) 627-0090 
3825 raOnland Ava., 
Towar1.Su8a3C 

Oowna*» Qfova.lt 60515 
Tat (980) 486-0120 

vos Seime narys dr. 
Bobelis. 

Kazys 

E.Š. 

GOLFO PIRMENYBĖS 
1999 m. SALFASS-gos ko

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

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

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

Išankstinė dalyviu regis
tracija privalo būti atlikta 
iki š.m. rugpjūčio 13 d., kar
tu pasiunčiant ir starto mo
kestį šiuo adresu: Algis Na
gevičius, 10200 Ridgewood 
Dr., • 617-2, Parma, OH 
44130. Tel 440-846-8848; 
Faksas: 440-845-1709. 

• 

http://CWcaop.IL
http://Qfova.lt


LAIVYNAS VALSTYBEI 
BŪTINAS 

. 
BRONYS STUNDŽIA 

. 

Ten, kur visuomenės nuo
monės valdžia nepaiso, nėra 
tikros demokratijos. Lietuva 
yra valdininkų valstybė, tik
riau valdoma buvusių n o 
menklatūrininkų", kurių ten 
yra per 300,000. Jie savotiškai 
aiškina įstatymus, į atėjusius 
su reikalais, juos išlaikančius 
mokesčių mokėtojus žiūri i i 
aukšto, siunčia iš vieno kam
bario į kitą ir dažnai reikalą 
greitai sutvarko, kai gauna 
kyšį. Jie sunkiai įsivaizduoja, 
kad galima gyventi tik iš al
gos. Dar neišgyvendintos i i so
vietinių laikų, tai šalia aukštų 
algų, dar ir riebios premijos. 
Ir tai mokama neturtingoje 
valstybėje. ICitas pajamų šal
tinis yra privatizavimas. Čia 
visai nekreipiama dėmesio į 
visuomenės pasisakymus. 

Atkūrus nepriklausomybe, 
buvo paveldėti žvejybos ir pre
kybos laivynai. Žvejybos laivy
nas buvo priskirtas prie Že
mes ūkio, o prekybos — prie 
Susisiekimo ministerijos. Ūki
ninkų, neišmanėlių valdinin
kų ir sukčių tvarkomas žve
jybos laivynas vardu .Jura" 
buvo sunaikintas, valstybei 
padarant šimtas milijonų litų 
nuostolio. Būta tai didelio, 
apie 200 laivų laivyno, kuris, 
sumaniai valdomas, galėjo 
Lietuvą, Gudįją ir dalį Rusijos 
aprūpinu žuvimis, jų gami
niais, duoti. porai tūkstančių 

- ž m o n i ų -darbą ir valstybės 
, A iždui pajamas. Prekybos lai

vyną paėmė tvarkyti apdairus 
kapitonas, kuris išsikovojo jū
ros keliuose savo laivams vie
tas, įsigijo aeletą keltų ir, pel
ningai dirbant, kasmet vals

tybes iždą praturtina apie de
šimčia milijonų litų. Dabar 
biurokratai nutarė tuo laivy
nu atsikratyti, tai yra parduo
ti. Privatizavus laivyną, ten 
dirbs jūreiviai iš Filipinų, In-
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;denerijos; Lietuvos vėliavos 
bus nuleistos ir iškeltos pato
gių kraštų - Liberijos, Pana
mos, Karibų jūros valstybėlių. 
Bus prarastas tūkstantis dar
bo vietų ir iždui • mokesčiai. 
Sakoma, kad vieno darbo vie
ta jūroje sukuria kelias kran
te. Privatizavimas laikinai pa
pildys skylėtą valstybės iždą 
ir savanaudiškų privatizuoto-
jų kišenes. 

Jūros verslo žinovų, Jūri
ninkų sąjungos ir Klaipėdos 
universiteto, Jūreivystės insti
tuto paruošta tautinio laivyno 
reikalų samprata (koncepcija), 
kad laivynas stiprino valstybe 
ekonomiškai ; valdžios viršū
nių, nei privatizavimą tvar
kančių biurokratų nedomina, 
jiems nesvarbu, kad valstybei 
daroma žala. Net siūlymas 

privatizuoti tik 49 proc. ne
svarstomas. Visuomenė, už
guita sovietmečiu, nedrįsta, 
kaip dera demokratinėje sant
varkoje, gobšiems biurokra
tams priešintis. Keičiasi lai
kai; nepriklausomoje Lietuvo
je, net trūkstant kapitalo, bu
vo kuriamas laivynas, o dabar 
naikinamas. Gal ir dėl to, kad 
tautoje neskleidiiamo* jūrinės 
idėjos, trūksta propagandos. 
Nėra tokių jūrinių autoritetų, 
kaip generolas (jūrų kapito
nas) T. Daukantas, generolas 
V. Nagius, profesoriai K 
Pakštas, J. Šimoliūnas, auš
rininkas dr. J. Šliūpas, kpt. 
ltn. P. Labanauskas, V. Ba-
kūnas ir kiti, kurie ragino lie
tuvius — vienus prie jūros, 
kitus į jūrą. Nėra ir tų mo
terų, kurios, susibūrusios į 
Moterų tautiniam laivynui 
remti draugiją, šelpė jūrines 
mokyklas lankantį jaunimą, 
jūros skautus, studentų kor
poraciją *Jurą", žurnalus „In
karas*, •Jūra", „Mūsų jūra". 

Dabar Lietuvos spaudoje be
veik neužtiksi jūros ir laivyno 
klausimais straipsnių. Nuo 
spaudos neatsilieka radijas 
bei televizija. Klaipėdoje eina 
savaitraštis Jūra", bet jis be
veik nepasiekia skaitytojų už 
Klaipėdos, srities ribų. Beveik 
niekas nešaukia nei žemaičių, 
nei aukštaičių, kaip toje prieš
karinėje dainoje, prie jūros, ar 
į jūrą. Nedaug esama.'jūros 
skautų, jūros šaulių, Sunkiai 
einasi suburti aukštose' mo
kyklose studentus į atkuriamą 
korporaciją *Jūra". Jaunimas 
geriau trankosi diskotekose, 
mirksta aluje, serga nuo nar
kotikų, bet neina į jūrą. Jų 
vietas užima rusakalbiai, ku
rie valdys laivyną ateityje. Pa
vyzdžiui, paimkime Jūreivys
tės instituto studentus, kurie 
atlieka praktiką karo laivuo
se: Bondarevas, Jocius, Au-
gustinovičius, Bestkrestnovas, 
Malachovskis, šideikis, Bag
donavičius, Totilas, Pftmfilo-
vas, Dementjevas, Batryginas, 
Zigmantas. Ne tik rusakalbiai 
vyrauja laivyne, uosto įstai-

. gose, Jūreivystės institute, bet 
jų įtaka stiprėja ir karo lai
vyne. Vietoje išėjusio į atsargą 
Jūros karo pajėgų štabo vir
šininko komandoro ltn. V. 
Urbo, paskirtas baigės sovieti
nę jūros karo mokyklą ir pus
metį mokėsis JAV laivyne, ko
mandoras ltn. Olegas Mari-
ničius. Karo laivo fregatos 
„Aukštaitis" vadu tapo kpt. 
ltn. Jevgenijus Valikovas. 
Abejotina, ar tie priešintųsi 
rusų įsiveržimui į Baltijos 
valstybes? 

Savaitraštyje „Jūra", kuris 

Danutė Bindokienė 

Nepriklausomos Lietuvos (po 1918 m.) karo laivo „Prezidentas Smetona" įgulos dalis su jurų ltn. Povilu Laba
nausku priekyje. 

eina ir rusų kalba, pasirodė 
uosto kapitono Nikolojaus Se-
verenčiko iš rusų kalbos vers
tas rašinys apie Klaipėdos 
universiteto Jūreivystės insti
tutą. Gale rašinio buvo jo ru
siškas parašas. Keista, negi jis 
per 10 metų neišmoko lietu
viškai pasirašyti? 1995 metais 
per, karo laivyno 60 metų su
kakties minėjimą, laive „Vėt
ra" jį užkalbinau, bet, lietu
viškai sunkiai vartydamas 
liežuvį, nenoriai kalbėjo. Gal 
dabar daugiau pramoko. 
Nebe jo įtakos, mokamajam 
laivui Jtnivo duotas „Brigitos" 
urttaf Matomai lietuviški 

moterų vardai jam ir kitiems 
rusakalbiams nemieli. Vengia 
lietuviškų vardų ir Klaipėdos 
transporto laivyno vadovas 
vardu A. Bič. Ten daugumos 
laivų vardai nelietuviški: 
„Orionas", „Argo", „Pegasas", 
„Plutonas", „Vega", „Satur
nas", „Marsas", „Jupiteris", 
„Tukanas", „Lyra", „Seafrost", 
„Eridanas" ir keli lietuviški — 
„Žalgiris", ^Kastytis", „Ramby-
nas" it „Linkuva". Taigi jiems 
planetos ir žvaigždynai pade
da išvengti lietuviškų vardų. 
Panaši padėtis buvo ir Lietu
vos jūrų laivininkystės bend
rovėje, bet dabar iš 38 laivų 
tik vienas ukrainietiškas var
das „Kapitonas Ševčenka" pa
siliko. Yra ten gražių' laivų 
vardų: „Asta", „Akvilė", „Aud
rė", „Daina", „Rasa". Kiti lai
vai pavadinti kunigaikščių, 
miestų ir dešimt buvusių lie
tuvių kapitonų vardais. 

Jūreivystės institute, laivy
ne ir spaudoje naudojami 
olandiškai-rusiški jūreivystės 
terminai. Sovietines jūrų mo
kyklas baigusieji anksčiau tei
gė, kad olandiškai-rusiški ter
minai naudojami visame pa
saulyje, bet dabar to jau ne
tvirtina. Vis dėlto tarptautinė 

laivininkystės kalba yra ang
lų, kurią dėsto pasaulio jūrų 
mokyklose. Deja, buvę sovieti
niai kapitonai nekuria lietu
viškos jūrinės terminijos ir 
nuo jos kratosi. Jiems virėjas 
yra „kokas", laivo kelionė 
„reizas", laivo prisirišimas 
„švartovkė" , kelionių laivas 
„kruizin", įgula „ekipažas, 
audra „štormas", prieplauka 
„terminalas" ir šimtai kitų. 

ŠEŠI TŪKSTANČIAI 
METU IKI TOMO MANO 

Net iki pat ankstyviausios 
žmonijoj^ civilizacijos — ak
mens amžiaus kultūros — sa
vo žvilgsnį nukreipė Nidoje 
vykstanti}* trečiasis Tomo Ma
no festivalis. t 

Prasidėjusi liepos 15 dieną, 
ši kamermė vidurvasario mu
zikos dailės, literatūros šventė 
ketvirtadienį, liepos 22 dieną 
Nidos gyventojus ir svečius 
sukvietė į susitikimą su pačia 
giliausia šio krašto senove. 
Tomo Mano kultūros centre, 
kaip pranešė Neringos savi
valdybės t atstovė spaudai, 
buvo pristatoma specialiai 
šiam festivaliui lietuvių ir vo
kiečių kalba išleista žymiosios 
mūsų mokslininkės profesorės 
Rimutės Rimantienės knyga 
„Kuršių nerija archeologo 
žvilgsniu". Pristatyme dalyva
vo autorė, taip pat ir dr. Ado
mas Butrimas, kurio rūpesčiu 
šį veikalą išleido Vilniaus 
dailės akademijos leidykla. 

Tyrinėjanti seniausią mūsų 
archeologinį palikimą, ak
mens amžiaus gyvenvietes, 
daugelio reikšmingų mokslo 
veikalų autorė profesorė Ri
mutė Rimantienė nemažai lai
ko yra paskyrusi ir Kuršių ne
rijos archeologijai. Naujojoje 
mokslininkės knygoje pirmą 

kartą aprašomus Nidos ir 
Juodkrantės akmens amžiaus 
gyvenvietės, archeologiniai ra
diniai — seniausių šio krašto 
gyventojų kultūrinis paliki
mas, siekiantis ketvirtąjį 
tūkstantmetį prieš Kristų. 
Mokslininkes įsitikinimu. Kur
šių nerijos senove saugo dar 
daug neatskleistų paslapčių. 

Po susitikimo su knygos 
„Kuršių nerija archeologo 
žvilgsniu" autore pro f. Rimute 
Rimantiene Nidoje. Tomo Ma
no kultūros centre, vyko Na
cionalines premijos laureatų 
Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų 
fortepionihid'dueto koncertas. 
Jie skambino Klėmenčio, Šu
mano, Bramso ir Ravelio kū
rinius. 

Fortepiono muzika Nidoje 
skambėjo ir liepos 23 dieną. 
Pagal festivalio programą, 
Tomo Mano kultūros centre 
buvo pianistės iš Vokietijos 
Anos Marijos Markovinos kon
certas. Taip pat buvo rodomas 
vaidybinis filmas „Mažasis po
nas Frydemanas". sukurtas 
Vokietijoje pagal Tomo Mano 
noveles. 

Užsienio svečiai, pasak Ne
ringos savivaldybės atstovės 
spaudai, Tomo Mano festiva
liu labai patenkinti. Ypač gerą 
įspūdį jiems daro šios šventės 
muzikinė programa — lietu
vių kompozitorių kūriniai ir 
atlikėjai. Ypatingo dėmesio 
susilaukė Tomo Mano amži
ninkas Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis — jo harmoni
zuotos lietuvių liaudies dai
nos, Kvartetas c-moll, preliu
dai fortepionui. 

Baigiamasis Tomo Mano fes
tivalio koncertą* įvyko liepos 
24 dieną Nidos prieplaukoje. 
(Elta) 

• vSavo pamokymus pirmiau
sia priimkime patys. 

Maskva vėl griebiasi 
senojo žodyno 

„Mes tuos banditus bema
tant sutvarkysime, bet visų 
pirma reikia juos atskirti nuo 
civilių žmonių, kurie neturi 
nukentėt i nuo karo veiksmų", 
— taip vienoje televizijos iai-
doje pareiškė rusų generolas, 
kalbėdamas apie neramumus 
Dagestane, pasinaudodamas 
sovietiniu ..žodynu" apibūdinti 
savo tautos nepriklausomybes 
siekiantiems kovotojams. 

Tas ..žodynas" gerai pažys
t amas lietuviams! Juk bandi
tais, plėšikais, liaudies prie
šais ir dar blogesniais vardais 
buvo pravardžiuojami ir Lie
tuvos laisves kovotojai-par-
tizanai. Tuo „žodynu" visais 
okupacijos dešimtmečiais nuo
lat naudojosi mūsų tautos 
rašytojai, poetai, partiečiai ir 
eiliniai pataikūnai, noredam: 
įsiteikti okupantams. Net tie. 
kurie šiandien vaizduoja karš
čiausius patriotus, dar ne taip 
seniai nedrįso garsiai išsitarti 
įjuo labiau parašyti;, jog lietu
viai — vyrai, moterys; seni. 
jauni , net moksleivių amžiaus 
— kovojo ne dėl asmeniškos 
naudos, ne dėl to, kad norėjo 
kažkam pakenkti, bet su tvir
tu įsitikinimu, kad jų kova ir 
auka tarnauja tėvynes laisves 
siekiams. 

Banditais, plėšikais ir ki
tai*, jų kovos tikslą žemi
nančiais, vardais buvo nese
niai vadinami Čečėnijos lais
ves kovotojai. Vis tik jų apie 
dvejus metus trukusi kova 
prieš galingosios Rusijos ka
rines pajėgas ir visą jų gink
luotę, buvo tam tikra prasme 
sėkminga. Čečėnija šiuo metu 
de f acto yra nepriklausė) n>a. 
nors oficialiai tokia jos niekas 
nepripažįsta. Nuo 1996 m., 
kai mūšiai Čečėnijoje pasi
baigė, apie tą kraštą retai gir
dime, o jeigu išgirstame, ži
nios būna dažniausiai neigia
mos, atliepiančios Maskvos 
pažiūras į čečėnus, ypač dėl 
viso pasaulio akivaizdoje skelb
to pažeminančio antausio 
1994-1996 m. kovose. Dabar 
čečėnų sukilimo vadai jau 
minimi ryšium su neramu
mais Dagestane, kaltinant, 
kad jie tiems neramumams 
vadovauja. 

Naujasis Rusijos ministras 
pirmininkas Vladimir Putin. 
dar nespėjęs net kėdės savo 
kabinete išmėginti, gavo ne
lengvą ir labai opų uždavinį: 
susitvarkyti su musolmonais 
sukilėliais, reikalaujančiais 
Dagestanui nepriklausomy
bes. Antra vertus, jis, kaip bu-

į vęs svarbus KGB pareigūnas, 
be abejo, dar nepamiršęs so-

| vietinių n.etodų, vartotų susi-
r tvarkyti su nepaklusniais im

perijos gyventojais. Putin jau 
spėjo pareikšti, kad sukilelia 
apšaudomi iš oro ir žemes, yra 
apsupti, tad — tik laiko klau
simas, kol visi neramumai bu-
pašalir.ti. Tuo tarpu Dages
tane ir pačioje Rusijoje sustip
rinta valdžios įstaigų, susisie-
kšaM punktų ir kitų - i 
e*i; n; vietų apsaug i. kad ne 
»u*ian>tu pasireikšti teroris-
I Premjera< taip pat pasi
gyrė, kad Dagestano „bandi
tai' ' jau patyrę skaudžių nuos
toliu, kai tuo tarpu rūsy pu
sėje jų beveik nėra.. (Tokios 
tvirtinimus pasaulis nuolat 
girdėjo ir iš karo su Čečėnija. 
nors šios valstybėlės sostine 
paversta griuvėsiais, o abiejų 
kovojančių pusiu žuvusieji 
skaičiuoti šimtais, gal net 
tūkstančiais, tad ir Maskvo-
pranešimus reikia priimti su 
gera skepticizmo doze , 

Dagestanas — nedidele, tu
rinti apie 2 milijonus gyven
tojų, netoli Kaspijos jūros 
esanti. Kaukazo kalnyno val
stybe, dabar kaip ir kitos toje 
srityje; priklauso Nepriklau
somų valstybių sandraugai 
kurios „galva" yra Maskva 
Tačiau problemų katilas Kau
kazo kalnų papėdėse jau se
niai kunkuliuoja — tereikia 
prisiminti įvykius Afganista
ne, Kazachstane, kiek vėles
nius Čečėnijoje, o dabar Da
gestane. Žinoma, galima tvir
tinti, kad talibanūi į savo ran
kas paėmus valdžią Afganis
tane, gyvenimas', ypač mote
rims, pasidarė nepalyginamai 
sunkesnis negu anksčiau, nes 
įvesti žiaurūs suvaržymai ir 
skaudžios bausmės, jų nepai
santiems, vis pasiremiant Ko
ranu... 

Dabar j a u nėra abejones, 
kad Dagestano laisves kovoto
jams vadovaują .buvęs Čečė
nijos sukilėlių vada.- Šamii 
Basajev. nes jis pats tai žur
nalistams pranešė. „Jeigu Ru
sija ramiai pasitrauks iš Kau
kazo kalnyno, mes ją palik
sime ramybėje. Kitu atveju — 
mes ją priversime pasitrauk
ti", tvirtino Basajev ir kiti su
kilimo vadai. Iš praeities įvy
kių žinant tų »riėių gyventoju 
tvirtus nusistatymus, karin
gumą ir ištvermę. Kremlius 
lengvai iš šios padėties neiš
sisuks, nors prezidentas -Jelcin 
ir kasdien kaitaliotu mini
strus jiirminininkus... 

Tačiau nedaug galimybių, 
kad Vakarai, ypač Amerika, 
ateis Dagestanui į pagalbą, 
juo labiau, kad šiuo mt-'u san
tykiai su Rusija ir taip ne per 
šilčiausi. Simpatijos Dagesta
nui juos da r labiau atšaldytų. 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

N r 8 JUOZAS KONČIUS 
Tęsinys 

Prie vienų stovi Europos Sąjungos, kurios nare 
automobiliai, nors ir seno rao- Ispanija tapo septintojo dė
delio, o prie kitų ušsisvąjojes šimtmečio viduryje. Miestas 
pavėsyje asiliukas. Matyti iu- tvarus, skurdo nematyti. Ke-
nų ir vištų. Tokių gyvenamų lėtą šimtmečių viduramžiais 
urvų uolose matėme apie Gra- U sritis buvo arabų valdoma, 
nadą, o vėliau ir Sevilijoje. B tų laikų išliko daug kultu-

Artėjant prie Grenados, ap- ros bei istorinių paminklų, 
linkui dunkso Sierra Nevada Dominuojantys yra Alhamb-
kalnai. Šiuo metu, gegužės ros romai, pasižymintys savo 
mėnesio vidury, jų viršūnėse architektūrine konstrukcija ir 
dar dunkso sniegas, kuris iki dydžiu. Vasaros metu čia už-
vasaros nutirps ir upės prisi- plūsta turistai iš visų pasaulio 

su kita amerikiete. Pnsiart i- š ie nustebę atsigręžę pasižiū-
nus j i klausia, ar aš pašte- rejo, o ji jiems dar pamojavusi, 
bėjau praeinančius lietuvius. Bet taip ir dingusi už posūkio 
J i net spėjusi pasveikinti, sa- jų grupe su mase žmonių. 
kydama: „Sveiki, lietuviai". Daugiau lietuvių šioje kelio

nėje nebeteko sutikti. 
Alhambra rūmai susideda iš 

daugybės didžiulių kambariu, 
menių, išsidėsčiusių aplink 
keturkampius kiemelius su 

kampų. Pasirodo, būta turistų 
ir iš Lietuvos. Einant taku per 
sodą, pasigirdo lyg kažkas lie-

pildys vandens, patvins . Kal
nai, nors ir aukšti, bet nesuda
ro tokio įspūdžio, kaip keliau
jant per Alpes. Apie miestą tuviškai sušneko. Tačiau ne
žaliuoja drėkinamų daržovių atkreipiau į tai dėmesio. Gai
niotai, von nedingtelėjo, kad kas cia 

Granada — provincijos sos- lietuviškai kalbėtų, be abejo, 
tinė. Apie miestą matyti daug buvau įsižiūrėjęs į sodo gro-
pramonės įmonių su tarptau- tybes. Pasiroob, Giedrė buvo 
tiniais vardais. Tai vis įtaka akylesnė; ji ėjo kiek atsilikusi Butai kalnų urvuoee prie Granados 

fontanais, o šiuos puošia mi
tologinių žvėrių figūros. Fon
tanų pilnas ir prie rūmų esan
tis sodas. Mieste aplankėme' 
didinga gotiško stiliaus kated
rą. Karališkoje koplyčioje čia 
ilsisi Kastilijos valdovai Ferdi
nandas ir Izabele. 

Palike Granadą, važiuojame 
aukštyn į kalnuose esantį La 
Ronda miestelį. Kelione per 
kalnus gerokai vargina: va
žiuojame zigzagais siauru ke
liu vis ratu ir ratu. Už lango 
gąsdinančios prarajos, pažvel
gus žemyn, per kūną šiurpu
liai nueina. Nugalėjus baime, 
prieš akis atsiveria žydrynėje 
raibuliuojantys toliai. Pana
šūs vaizdai atsivėrė kadaise 
Alpėse žvelgiant i Mittenvval-
dą ir už jo. 

Keliones metu Toni papasa
koja dramatiškų nutikimų 
apie čia siautejancias plėšikų 
gaujas. Su jomis kovoti buvo 
sudaryti specialūs policijos da
liniai. Jam pasakojant pro 
akis prabėga vaizdpi. kurie 
primena neseniai Čikagoje 

matytą ir girdėtą ..Oarmen" 
opera. 

Pa.-igrožeje kalnų vaizdais 
La Runda apylinkėse ir papie
tavę šiame spalvingame mies
telyje, leidžiamės žemyn link 
jūros. Nuo čia saulėtąja Costa-
del Sol pakrante keliausime į 
pietus link Maroko, kurio mes 
nesirengėme lankyti Ten iš
vyko kita. panaši i mūsų gru-
PP 

Šios kurortines pakrantes 
sezono metu užplūsta turis
tais. Jų yra visur ir dabar, 
nors dar tik pati sezono pra
džia. Toni minėjo, kad pasku
tiniais metais i -ris kurortines 
vietoves užvirsta daug naujai 
pralobusiu piliečiu iš buvusių 
komunistiniu kraštu. Viešbu
čių bei parduotuvių savininkai 
jų tik ir laukia, o šie šimti
nėmis dolerių švaistosi, lyg tai 
butų menkavertes pešėtės 
Vietiniai gyventojai stebisi ir 
negali suprasti , kaip iš nese
niai buvusių nuskurusiu kraš
tu -taiga atsirado tiek tur
tuolių fB.d.' 

I 
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įdomu 
žinoti 

Skęs tanč io jo ge lbė j imas 
— ir skęs t anč io jo 

re ika las 
Statistika teigia, kad kas

met žūs-ia tūk.stanėiai žmonių, 
treccali:? iš jų — sudužus ia.-
vams. Nelaimingieji ne tik nu-
.-kęsta. bet ir belaukdami gel
bėtojų, per 3 dienas numiršta 
gelbėjimo laiveliuose, nors 
turi pakankamai maisto ir ge-
-imo. 

Pavyzdžiu galėtų būti le
gendinis ..Titanikas", kurio 
aukų gelbėtojai buvo nustebę, 
kad atvykus j sudužimo vietą 
po dviejų valandų, rado laive
liuose jau mirusių ir bemirš
tančių. Kuael? Kaip priprasta 
š;ais laikais. į psichologų klau
simus apie žmogaus prigimtį 
atsako žiurkės. Buvo atlikas 
paprastas bandymas. Grupę 
iiarkių skandindavo, bet vį-
-ad išgelbėdavo. Po to jas su
leido kartu su kitomis žiur
kėmis sr vėl pradėjo skandinti. 
Pasirodė, kad tikinčios išsigel
bėjimu žiurkės sugebėjo išsi
laikyti ant vandens visą va
landą, o neapmokintosios 
skendo per kelias minutes. 

Matyt, kažkas panašaus 
yra ir su žmonėmis. Pirmi 
žūsta nebetikintys išsigelbėji
mu — sjjtr.nka jų medžiagų 
apskaita n: visi fiziologiniai 
vyksmai. paralyžiuojamos 
kraujo indų judėjimo nervinės 
skaidulos. 

Vėjo ..elektrines". 
Vėjas — v a l s t y b ė s 
p a g a l b i n i n k a s 

Artimiausiais metais Šve
dijoje bus pastatyta 600 naujų 
vėjo jėgainių. Jos bus didesnės 
už dabartines. įrengtos 70-80 
m aukščio bokštuose. Šiuo me
tu valstybėje yra 400 vėjo jė
gainių, gaminančiu apie 0.2 
proc. per metus sunaudojamos 
elektros energijos. Šiuo požiū
riu Švedija gerokai atsilieka 
nuo Danijos ir Vokietijos, kur 
5.000 vėjo elektrinių per me
tus pagamina dešimt kartų 
daugiau energijos. 

Jautrioji „pele*. 
Gali „ p a l i e s t i " 

I n t e rne t ą 
Didžiausia internetinės pre

kybos bėda yra ta, kad elekt
ronikos parduotuvėje nieko 
negalima liesti. Laimei, tai 
greitai pasikeis, nes yra su
kurta kompiuterio ;,pelėn, lei
džianti Internet"o lankytojams 
pajusti tinkle parodytų daiktų 
fizines savybes. Pelė, vadina
ma „Feel It", leis patikrinti te
niso raketės stygų tamprumą, 
džinsų audinio šiurkštumą ar 
netgi pabandyti, kaip tinkla-
pyje rodomas automobilis įvei
kia posūkius. Pelė yra prijung
ta prie padėklo, turinčio du 
varikliukus: vienas judina pe
lę iš dešinės į kairę, kitas — 
pirmyn atgal. Kuomet strėlė 
kompiuterio ekrane pataiko į 
Internet'o tinklapyje parodytą 
vaizdą, tinklapyje įterptos ju
desio komandos yra siunčia
mos peles mikroperdirbėjui, 
kuris ima judėti, sukurdamas 
pageidaujamo pojūčio įvaizdį. 
99 dolerius kainuosianti pelė 
pasirodys prekyboje šį rudenį. 

Pagyr imas n i k o t i n u i ? 
70-metis Everard Giles at

virai išgyrė „stebuklingas ta
bako dūmų savybes". Nors 
medicinos faktai prieštarauja 
tokiai nuomonei, atrodo, kad 
jo teiginiai nėra visiškai iš 
piršto išlaužti. Giles neklydo 
sakydamas, kad nikotinas ne
abejotinai gerina žmogaus at
mintį ir aktyvina mąstymą. 
Amerikiečiai mokslininkai nu
statė, kad tas didelę priklau
somybę sukeliantis tabako al
kaloidas paspartina hipokam-
po - smegenų struktūros, at
sakingos už atminties forma
vimą, - neuronų nervinius im
pulsus. Matyt šis poveikis 
atsiranda nikotinui susijun
gus su tam tikra neuronų bio
logiškai aktyvia medžiaga, ku
ri pagreitina nervų sistemos 
jaudinimą. Gali būti, kad šis 
atradimas netrukus bus pri
taikytas medicinoje. Senyvo 
amžiaus žmonių nereta Al-
zhimerio liga susijusi su hipo-
kampo neuronų receptorių 
praradimu ir acetilcholino trū
kumu. Del to sutrinka mąsty
mas ir susilpnėja atmintis. Ni
kotino poveikis hipokampui 
gali šį reiškinį pristabdyti. 

Nori ž iūrė t i filmą — mink dviratj 
Su televizoriumi sujungtas dviratis-treniruoklis nebeleis 

drybsoti sofoje žiūnnt savo mėgstamą programą. Panorėjus 
žiūrėti., reikės minti pedalus. Šį, taip vadinamą „TV dviratį", 
išrado a • •:»<:<•<•••; moksraainkas David Allison. vienoje New 

! i šuninėje tynnejantfs paauglių nutukimo problemas. Jis 
sako nemanąs, kad šitaip galima išspręsti pasaulines proble
mas, bet džiaugiasi pirmaisiais bandymais, parodžiusiais, jog 
jo išradimas padėjo paaugliams ir numesti svorio, ir atprasti be 
saiko žiūrėti televizorių. JAV valstybinio sveikatos instituto 
duomenimis, apie 55 proc. suaugusių gyventojų turi viršsvorį 
arba yra nutukę. Nutukę yra ir daugiau kaip 13 proc. nuo 6 iki 

' metų amžiaus vaikų. Judėjimo stoka yra svarbiausia to 
priežastis, o. kalbant apie vaikus, dėl to daugiausia yra kalta 
televizija, kurios žiūrėjimas vis labiau išstumia judrius žai
dimus. 

TV-dviratis" — ir sveikata ir malonumas 

Karalienė nelaimėtų 
Japonų studentai gali pasi

tikrinti savąją anglų kalbos 
tartį naudodami 500 dolerių 
kainuojantį specialų aparatą, 
įvertinantį jų sugebėjimus. Ki
šeninės knygos dydžio prietai
sas, sukurtas Japonijoje fir
mos „Fuji-Xerox", palygina 
studento skleidžiamas garso 
bangas su įrašytais idealaus 
skaitovo duomenimis. Garsiai 
skaitant, skystųjų kristalų ek
rane užrašytą sakinį aparatas 
įvertina skaitymo kokybę ir 
pažymi neteisingai ištartus 
žodžius. Tiesa, firma pripa
žįsta, jog gauti gerą pažymį iš 
šio aparato būtų sunku netgi 
ir Anglijos karalienei, nes pa
lyginimui buvo pasirinktas 
amerikietiškų akcentu šnekąs 
asmuo. 

Geležies pudra 
pagelbės paukščiams 

Netrukus įklimpę išsilieju
sioje naftoje laukiniai paukš
čiai galbūt bus valomi geležies 
pudra ir magnetais. Skirtingai 
nuo iki šiol tam naudoto mui
lino vandens, naujoji plunks
nų valymo technologija nepa
žeis jų atsparumo vandeniui. 
Ją sukūrė Melbourrie esančio 
Viktorijos technologijos uni
versiteto (Australija) moksli
ninkai, pastebėję, kad nafta 
geriau sukimba su smulkiais 
geležies milteliais negu su 
paukščių plunksnomis. Po to 
iššukavus plunksnas magneti
nėmis šukomis, ir geležis, ir 
prie jo prilipusi nafta yra ne
sunkiai pašalinama. Geležies 
miltelių nesunku gauti, jie yra 
pigūs ir nenuodingi. 

A p i e r i e b a u s m a i s t o 
n a u d ą 

Viršsvorį turintys žmonės, 
vengiantys riebaus maisto, tik 
pradės valgyti dar daugiau nei 
ligšiol ir, vietoje to, kad svorį 
numestų, jo priaugs. Taip tvir
tina Bostone esančio Tufto 
universiteto vaikų ligoninės 
specialistai. Dvylikai aptuku
sių paauglių jie davė bando
muosius pietus, o po to 5 va
landas leido valgyti kai tik pa
sijus išalkę. Vaikai, pradžioje 
valgę daug krakmolo turintį 
maistą, per tas penkias valan
das papildomai suvalgė net 81 
proc. daugiau už tuos, kurie 
buvo pasisotinę riebesniais pa
tiekalais. Tyrimui vadovavęs 
daktaras David Ludvig mano, 
kad liesesnis maistas greitai 
pakelia kraujyje insulino lygį, 
ir maiste esanti energija yra 
įsisavinama greičiau. Kuro at
sargos kūne išsenka.ir žmogus 
vėl pasijunta išalkęs. Jo nuo
mone būtent todėl prancūzai, 
nepaisant jų pomėgio riebiam 
maistui, retai būna nutukę. 

Šimpanzės padės 
kovoti su AIDS 

Šimpanzės, užsikrėtusios 
Žmogaus imuniteto virusu 
(ŽIV) virusu, AIDS nesuserga. 
Jeigu pavyktų išaiškinti tokio 
jų atsparumo priežastį, būtų 
lengviau nuo Šios ligos apsau
goti ir gydyti žmones, pranešė 
Alabamos universiteto moksli
ninkų grupė, aptikusi labai 
panašius į žmogaus imunode
ficito virusą ŽTV virusus dar 
1985 m. nugaišusios laborato
rinės beždžionės vardu Meri-
lyn užšaldytuose kraujo ir au
dinių bandiniuose. Panašių į 
ŽIV virusų beždžionėse rasta 
ir anksčiau, bet tik Merilyn 
porūšis Pan troglodytes trog-
lodytes gali jais užkrėsti žmo
nes. Labiausiai mokslininkus 
nustebino tai, kad pačios šim
panzės, kurių genetinis kodas 
net 98 proc. atkartoja žmo
gaus genus, AIDS nesuserga. 

S K E L B I M A I 

Pirmasis bandymas. Skrydis 165 mylių virš vandenyno aukštyje iu prie nugaros 
pritaisyta miniatiūrine raketa. Nuotraukoje — „Discovery* kosmonautas Mark 
Lee. < 

Ledas Mėnulyje 
Dirbtinis Mėnulio palydo

vas „Lunar Prospector", 1998 
m. kovo mėnesį skriedamas 
virš Mėnulio ašigalių, aptiko, 
jog ten esama ledo, sumišusio 
su dulkėmis, gruntu bei uolie
nų nuolaužomis. Šiaurėje to
kie laukai užima 10-50,000 
kvadratinių km plotą, pietuo
se jų kiek mažiau -—5-20,000 
kv. km. Sušalusio vandens 
klodai yra 0.5-2 m storio. Per 
28 dienų Mėnulio parą vi
siems paviršiaus taškams ten
ka patirti 1,200 Celsijaus tem
peratūrą, todėl bet kokio pavi
dalo vanduo kaipmat išgaruo

ja ja ir išsisklaido kosminėje erd
vėje. Ledas čia gali išlikti tik
tai giliuose krateriuose, kur 
saules spinduliai nepasiekia 
dugno. „Lunar Prospector" 
skrydžio metu ir aptiko tokius 
darinius. Pasak teorijos, ledas 
į Mėnulį pateko ant jo pavir
šiaus krintant miknometeori-
tams. Veikiant šilumai, didelė 
jo dalis išnyko, tačiau tie ga
balai, kurie pateko į kraterius, 
išgulėjo labai ilgai — gal net 2 
ralrd. metų. 

Šis atradimas reikšmingas, 
rengiantis kurti pirmąją bazę 
Mėnulyje. Viena didžiausių 

šio projekto problemų — kaip 
patikimai aprūpinti astronau
tus vandeniu, nes jo transpor
tavimas iš Žemės kainuotų 
tikrai nemažai: nuo 2,000 iki 
20,000 JAV dolerių už kilo
gramą. 

Tarptautines orbitinės 
stoties statyba 

1998 m. lapkričio 20 d. iš 
Baikonūro kosmodromo ne-
šančiąja raketa „Proton" iš
keltas pirmasis tarptautinės 
orbitinės stoties modulis „Za-
ria'*. Tai maždaug 13 m ilgio, 
4 m skersmens ir 19 t svorio 
cilindras, talpinantis 6 tonas 
kuro. Pagal sutartį su tfASA, 
šį modulį pagamino Chruni-
čiovo gamykla Maskvoje. Mo
dulis išvestas į 385 km aukš
čio orbitą. 1998 m. gruodžio 7 
d. prie jo buvo prijungtas an
trasis modulis „Unity", kurį į 
orbitą iškėlė amerikiečių kos
minis lėktuvas „Endeavour". 
Tai — 5.5 m ilgio ir 4.5 ra 
skersmens cilindras su dviem 
prisijungimo mazgais. Tre
čiasis - tarnybinis - modulis 
dar gaminamas Rusijoje. Pir
moji įgula į Tarptautinę orbi
tinę stotį atvyks ne anksčiau 
kaip 2000-ųjų sausį. 

Lituanistika Veneroje 
Tarptautinė astronomų 

sąjunga oficialiai suteikė Že
maitės vardą vienam iš di
džiulių 60 km skersmens vul
kaninių kalnų, esančių Vene
ros planetos pietų pusrutulyje. 
Tuo pagerbtas lietuvių rašy
tojos Julijos Žymantienės-Že
maitės (1845-1921; atmini
mas. 

Tarptautinė astronomu 
sąjunga yra sudariusi Saulės 
sistemos darbo grupę, kuri 
teikia vardus naujai atras
toms planetėlėms, Veneros, 
Marso, planetų palydovų pa
viršiaus lygumoms, kalny
nams, krateriams, ugnikal
niams ir kitiems dariniams. 
Nutarta Veneros planetos kra
terio ir vulkaninius kalnus 
pavadinti įvairių tautų įžymių 
moterų vardais, o kitas pa
viršiaus struktūras — deivių 
ir mitologinių moteriškų bū
tybių vardais. Mažesni krate
riai ir kalnai pavadinami įvai
rių tautų moteriškais tikri
niais vardais. 

Pavadinimu suteikimas 
Veneros objektams prasidė
jo 1985 m., kai buvo sudaryti 
pirmieji šios planetos žemė
lapiai pagal Veneros orbitinių 
stočių „Pioneer-Venus l" 
(JAV), „Venera 15" ir „Venera 
16" (SSSR) radiolokacinius 
matavimus. Vėliau šį darbą 
tęse ir užbaigė JAV orbitinė 
stotis „Magellan" (1990-1993' 
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KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuteriniu sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

intemetiniai arba industriniai 
serveriai Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba 

Internet© pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fa*. 815-461-8159; 
E-naail Loto29M0Yabooxom. 
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773-294-1900 

J« norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danui* Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
velbi. 

Pirmieji lietuviški vardai 
Veneros žemėlapyje pasiro
dė 1985 m., po to pildėsi 1991, 
1994 ir 1997 m. Šiuo metu 
Veneroje yra net 40 lietuviškų 
vardų. Tai: Neringos rajonas, 
Aušros, Auskos. Brėkštes, Au
dros ir Undinės lygumos, La-
dos žemė, Vakarinis slėnis. 
Laumės, Raganos, Saulės, 
Vaivos ir Žlėjos kalnynai, Ga
bijos ir Vaidilutės terasos, 
Lazdonos. Medeinės ir Žvėry-
nės kanjonai, Gegutės, Gilti
nės, Laimos ir Verpėjos tese-
ros (taisyklingos formos kal
nagūbrių tinklai), Javinės, 
Krūminės ir Žemynos kalnų 
vainikai, rYaurimės banguota 
sritis, Birutės, Dainos, Danu
tės, Gražinos, Janinos, Nome
dos, Ugnies, Virgos ir Živilės 
krateriai, Aleksotės, Eglės, 
Mildos ir Nijolės kalnai ir jau 
minėtasis Žemaitės vulkani
nis kalnas (lotyniškai — pate-
ra). 

Lietuvos astronomu są
junga yra pateikusi ir; dau
giau lietuviškų rmtolofiaių ir 
tikrinių vardų bei žymių Lie
tuvos mokslo ir kultūros vei
kėjų pavardžių Tarptautinės 
astronomų sąjungos vardų 
bankui. Jau dabar lietuviškais 
vardais yra pavadintų aste
roidų, kometų. Mėnulio, Mar
so bei planetų palydovų krate
rių. 

Ieškome patyrusių dažytoją, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9189 
angliškai arba rusiškai. wi2* 

Reikalinga angliškai 
kalbanti moteris prižiūrėti 

vyr. amžiaus žmogų. 
TeL 414-605-0537. 

m 
„Presario 5600". 

Moderniausias 
kompiuteris 

Firmos „Compaą" paga
mintas „Presario 5600" atrodo 
kaip ateities kompiuteris. Ja
me yra 450 MHz spartos Pen
tium II procesoriai ir net 12 
gigabaitų talpos kietasis dis
kas. Plokščias spalvinis skys
tųjų kristalų vaizduoklis su
teikia kompiuteriui labai ne
įprastą išvaizdą. „Presario 
5600" dabar kainuoja tarp 
1,900 ir 2,500 dolerių. 

In te rne t 'o paslaugos u i 
vairo 

„Daimler-Benz" firma (Vo
kietija) pranešė, kad automo
bilyje „Mercedes E420" bus 
įranga, leidžianti prisijungti 
prie Internet'o. Automobilyje 
bus asmeninis kompiuteris, 
keli plokštieji stebėjimo įtaisai 
vairuotojui ir keleiviams ir 
AT&T belaidis skaitmeninio 
ryšio telefonas ir belaidis 
„Metricom" vertiklis (modem). 

Gyvūnai In t e rne te 
Po penkerių metų Intern 

net'e turi atsirasti visų gyvųjų 
būtybių sąrašas — 1.5 mln. 
pavadinimų. Nukreipus kom
piuterinę „pelę" į bet kurį pa
vadinimą, iš Internet'o bus 
galima gauti visą informaciją 
apie tą organizmą. Projekto 
kaina — 300 mln. dolerių. 

„Kvapnus" ekranas 
Japonų firma , .Riko" siūlo 

Internet'e paskleisti kvapus. 
Elektroniniai signalai specia
lią įrangą, prijungtą prie kom
piuterio, priverčia reikiamu 
metu sutrėkšti kapsules su 
aromatinėmis medžiagomis, o 
ventiliatorius jas pučia tiesiai 
į Internet'e „keliaujančiojo" 
veidą. Tirdamas, tarkim, miš
ką, užuodi jo kvapus. 

nu 

u4 

Parašiuto pagalba baaUeidUaatia lėktuvas išvengs pavojingo susidūrimo su lema. 

Parašiutas lėktuvui 
Išradus parašiutus, galima saugiai palikti avariją patyrusį 

lėktuvą. Bet iššokti iš tokio lėktuvo ne visada paprasta, ypač, 
kai lakūnas jo skrydžio nebegali valdyti. Todėl viena amerikie
čių firma nusprendė, jog jau atėjo laikas prie lėktuvo pritvirtin
tu parašiutu saugiai nutupdyti patį lėktuvą. Nedidelį „SR20" 
— pirmąjį turintį parašiutą lėktuvą, gamina firma „Cirrus De-
sign" Minnesotos valstijoje. Jis išskleidžiamas tuomet, kai lėk
tuvas nusileidžia žemiau nei 300 metrų. Patraukus rankeną, 
iššaunama raketa, nunešanti parašiutą nuo lėktuvo į saugų 
nuotolį. Normalus parašiutas išsiskleistų iš karto, bet tai ne
tinka dideliu greičiu judančiam lėktuvui. Oro pasipriešinimo 
jėga arba sudraskys parašiutą į skutus, arba jį išvis nuplėš nuo 
lėktuvo. Todėl „Cirrus Design" parašiutas sukonstruotas taip, 
kad išsiskleistų ne iškart, o palaipsniui. Prieš parašiutui visiš
kai išsiskleidžiant, nelaimės ištiktas lėktuvas yra sulėtinamas 
iki saugaus greičio. Pagal pasaulio spaudą D G 
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„Auksučių" ūkio įkurtuves J naujai pilamus ūkvedžio namo pamatus akinėm meta I.M tarybos pirm prof. Leo
nas Kadlinskas (pirmasis kairėje) Nuotr Vytauto Šliūpo, F.E. 

JAV RĖMĖJŲ LĖŠOMIS — 
PARODOMASIS ŪKIS 

AUKSUČIUOSE 
ALGIMANTAS A- NAUJOKAITIS 

Žinomo aušrininko dr. Jono 
šliupo sūnus Vytautas, gyve
nantis JAV, CA, savo tėvo
nijoje — Šiaulių rajono Auk
sučių kaime paveldėjimo teise 
atgavęs savo tėvo žemę ir 
mišką, dar plotelį jos nusipir
kęs, nutarė čia, 104 hektarų 
plote, įkurti žemės ūkio ir 
mišką ekologinio tvarkymo pa
rodomąjį centrą. Lietuvis 
išeivis V. Šliupas sakė, kad 
centro paskirtis — gerinti šio 
krašto smulkių, neturtingų 
ūkininkų gerovę, padėti jiems 
geriau ūkininkauti. 

Neseniai Auksučiuose įvyko 
centro iškilmingas atidary
mas. Dalyvavo Žemės ūkio 
ministerijos, Mokslų akademi
jos,'aukštųjų ir viduriniųjų 
žemės ūkio mokyklų, Šiaulių 
apskrities ir rajono atstovai, o 
taip pat California, Texas uni
versitetų profesoriai ir konsul
tantai, žinoma, ir pats šio Lie
tuvos kaimui reikšmingo pro
jekto iniciatorius Vytautas 
Šliūpas. Gruzdžių žemės ūkio 
mokykloje buvo surengtas 
mokslinis seminaras, kuriame 
aptartas žemdirbystės gerini
mas (plėtra) šiaurės Lietuvoje. 
Kartu su Lietuvos žemdir
bystės ir miškininkystės spe
cialistais, seminare dalyvavo 
California universiteto profe
sorius Calvin O. Qualset, 
išvedęs ne vieną derlingą 
kviečių veislę. 

Žemės ūkio ir miško tvarky
mo centras kuriamas privačių 
rėmėjų lėšomis. Tam tikslui 
JAV įsteigtas fondas .Auk
sučiai Foundation", kurio pir

mininku išrinktas Vytautas 
Šliūpas, o vicepirm. — ameri
kietis profesorius Lawrence 
Clement, anksčiau panašų 
centrą padėjęs įkurti Rusijoje. 
V. Šliūpas sakė, kad išeivijos 
lietuviai ir amerikiečiai šiam 
fondui jau paaukojo apie 
20,000 dolerių, o pats inicia
torius V. Šliupas — dvigubai 
daugiau. Fondo vicepirm. L. 
Clement sakė, kad į Auksučių 
centro projektą ketinama in
vestuoti milijoną dolerių. Fon
do garbės nariais sutiko būti 
Alma Adarųkienė, profesorius 
Algirdas Avižienis, California 
universitete profesoriavęs No
belio premijos laureatas Czes-
law Milosz. Savo apsilanky
mais nuosavomis lėšomis.kon
sultacijomis, nuolatinę para
mą Auksučių centrui teiks 
California, Texas, kitų JAV 
mokslo įstaigų profesūra. Cen
trui pripažintas nepelno sie
kiančios įmonės statusas. 

Deja, Lietuvos kaimui reika
lingo ir naudingo projekto ini-
ciatoriusV. Šliūpas patyrė ir 
kliūčių, Lietuvos valdininkų 
abejingumo. Šiaulių apskrities 
vadovai seniai žadėjo iki cen
tro atidarymo į statomą so
dybą nutiesti kelius, elektros 
linijas, kitas komunikacijas. 
Tačiau šie pažadai nebuvo 
įvykdyti, todėl statybos darbi
ninkams į Auksučius sunku 
atgabenti statybines medžia
gas, normaliai dirbti. 

Keista, kad net apskrities 
vadovai lyg ir nepasitiki 
„amerikonais", abejoja, ar jie 
iš to nedaro tik jiems naudin

go verslo, jei užsimoję vien 
privataus savo fondo lėšomis, 
neimant nė cento iš vieti
nės valdžios biudžeto, įrengti 
centrą dideliame žemės plote. 
Toks nepatiklumas, žinoma, 
suglumino, įskaudino ir ame
rikiečius mokslininkus, ir V. 
Šliūpą, paveldėtą žemę atida
vusį šio krašto kaimo žmonių 
gerovei. Matyt, dar atsiliepia 
sovietinio mąstymo, įtarumo, 
nepasitikėjimo liekanos. 

Vis dėlto, žemės ūkio ir 
miško centras pradeda savo 
veiklą, užsimojęs nesavanau
diškai padėti šio Lietuvos 
užkampio kaimo žmonėms. 

Vytautas Šliūpas ir fondo 
„Auksučiai Foundation" vice
pirm. L. Clement nusakė svar
biausias šio centro veiklos 
kryptis. Konsultuojant ir pa
tariant Amerikos mokslinin
kams — agrarininkams ir 
jiems dalyvaujant, čia bus au
ginamos įvairios lauko kul
tūros, tarp jų gerą pelną 
žadantys rapsai, įvairios dar
žovės. Iš pelno, gauto už par
duotą produkciją, bus išlai
komas 10 hektarų užimantis 
pažangaus ūkininkavimo tyri
mo mokslinis centras. Taigi, 
remiamasi mokslu, jo pasieki
mais. Tai susišaukia su inicia
toriaus tėvo aušrininko dr. 
Jono Šliūpo dar anais laikais 
išsakytomis mintimis. Jo raš
tų tome suradau dr. J. Šliūpo 
žodžius apie bėdų spaudžia-

Egėliškiu kaimo mokyklos vaikai su Relėmis ir dainomis pasitinka svečius, atvykstančius j Auksučių projekto 
įkurtuves liepos 16 d Nuotr Vytauto Šliūpo, P.E. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
ŽŽJĮ Mutual Federal Savings and Loan 

Assoclation of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Caaimir G. Okaaa, Preaident 

Pitamauįam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

REIKIA, REIKIA... REIKIA 

Š.m. liepos 21 d. „Draugo" 
redaktorės vedamajame, an
trašte „Taip ir neaišku, reikia 
ar nereikia?" iš karto supra
tau, kad kalbama apie paramą 
tautiečiams Lietuvoje. Klausi
mas — „reikia ar nereikia?" 
iššauktas kritikos Amerikos 
lietuvių rūbų siuntai Lietu
vai. 

Atvykęs iš Lietuvos, į Čika
gos „lietuvyną", asmuo klaidi
na Čikagos lietuvius ir užgau
na labdaringąją visuomene, 
sakydamas, kad tos rūbų 
siuntos tinka tik į Lietuvos 
sąvartyną, nes tokių „skarma
lų" lietuviai nenešioja. Lietu
viai nešioja „madingus ir sko
ningus rūbus", nes „parduotu
vės jau visko pilnos". 

Dėl parduotuvių jis teisus, 
bet ne visi gali jų pasiūlom 
naudotis. Tas „pilnumas vis
ko" yra tik didesniuose mies
tuose, provincijoje to nėra. 
Net ir maisto parduotuvėse 
provincijoje, stovintis ne šal
dytuvuose maistas sukelia 
abejones jo tinkamumu varto
jimui. Bet, kaip kalbama apie 
Lietuvą, tai turi būt įskaičiuo
ta ir provincija, ne tik Vil
nius, Kaunas, Klaipėda, Šiau
liai ar Panevėžys. Lietuva yra 
ir Barklainių kaimas, ir Šilai
nių, ir Gudžiūnų, ir Veisėjų, 

mus tuometinius valstiečius: 
„Nereikia juos vienval masinti 
prie tūnojimo varguose, ale 
skudrinti į pagerinimą būvio, 
kame juk mokslas yra geriau
siu keliavedžiu". (Jonas Šliū
pas. „Rinktiniai raštai" 207 
psl. Vilnius, leidykla „Vaga". 
1977). 

Vytautas Šliūpas sakė, kad 
centro svarbiausias tikslas — 
praktiškai parodyti, kaip, re
miantis mokslu, pažangiai 
ūkininkauti tiems šio krašto 
ūkininkams, kurie nori dirbti 
ir užsidirbti, o ne vien rankas 
susidėję laukti paramos iš val
stybės. 

Centro specialistai ir savo 
lėšomis iš JAV čia atvykstan
tys amerikiečiai agrarininkai 
ne tiek žodžiu, kiek praktiškai 
parodys — pačių ūkininkų 
akyse augins jų pageidauja
mas kultūras. Auksučių lau
kuose ūkininkai mokysis pa
žangesnės, ekologinės žem
dirbystės, rinkos reikalavimus 
atitinkančio ūkininkavimo. 
Pusę centro žemės užimantys 
miškai bus tvarkomi taip, jog 
privačių miškų savininkai 
išmoktų siekti, kad jų miškai 
būtų naudingi ne tik ekolo
giškai, bet ir duotų pelną. 

Ateityje bus steigiamos tar
nybos, kurios ūkininkams 
padės vidaus ir užsienio rin
kose parduoti išaugintus grū
dus, daržoves, kitą produkciją. 

Auksučiuose apsilankęs kon
sultantas — Texas universite
to profesorius Gary Hartman, 
kartu su Šiaulių universiteto 
ir Gruzdžių žemės ūkio moky
klos vadovais sutarė, jau atei
nančią vasarą iš JAV atvyku
sių ir Lietuvos studentų suda
ryti bendrą grupę, kuri iš
klausys paskaitų kursą apie 
Rytų Europos valstybių žemės 
ūkio tarkymą, kartu dirbs 
Auksučių laukuose, lietu
viams studentams padės iš
mokti anglų kalbos. 

Vadovaujant neseniai pas
kirtam ūkvedžiui Liudui Ska
tikui, jau pradedamas statyti 
Auksučių centro sodybos pir
masis gyvenamasis namas. 
Vėliau iškils ir kiti pastatai, 

Vytautas Šliūpas užsimojęs 
atlikti ir kitą gerą darbą, 
įamžinant savo tėvo ir jo veik
los atminimą. Atgavęs nuosa
vybės teisę į jo tėvo namą Pa
langoje, jis numatęs tame 
name praplėsti dabar kuklų 
dr. Jono Šliūpo muziejų. 

nes ir ten gyvena žmonės. Lie
tuviai kalbėdami apie Lietu
vą, turime ir juos turėti gal
voje ir širdyse. Toje Lietuvoje 
mados nesekamos ir nekalba
ma apie rūbo skoningumą, bet 
kalbama apie stoką aprangos 
augantiems vaikams, kurie 
per keletą mėnesių ištįsta iš 
kelnių ir iš batų, ir apie stoką 
žieminių rūbų vyresniesiems, 
ir apie pakaitalą vasarinių, 
suprakaituotam rūbui pakeis
ti. 

Taigi, atsakant į redaktorės 
klausimą „... reikia, ar nerei
kia", drąsiai galima sakyti — 
reikia, tokiai Lietuvai rei
kia. 

Remti patartina per bažny
čias, tai patikimiausia bendri
ja Lietuvoje. Kiekvienas kle
bonas žino savo parapijiečių 
gyvenimo sąlygas, pajėgumą 
ir atitinkamai apdalina ap
ranga bei dovanomis. 

Ach, kaip tik paminiu baž
nyčią, taip ir pradeda širdis 
smarkiau plakti. Juk, jei ne 
bažnyčia ir parapijinės salės, 
kurias 1944 m. išeiviai iš Lie
tuvos rado, išsiblaškę po kelis 
kontinentus, kas būtų buvę ar 
likę iš mūsų tautiečių, jei to 
nebūtų buvę mūsų naujose gy
venvietėse. Juk tik parapijose 
„virė" visas lietuviškas, krikš
čioniškas ir tautinės kultūros 
gyvenimas. Vargiai, ar po 50 
metų būtų buvę galima rinkti 
rūbų savo tautiečiams ir siųs
ti siuntas, kurios brangiai ap
mokamos, per Atlantą. Finan
siniai (išeiviai) gal ir būtų 
buvę pajėgesni, bet krikščio
niškos meilės stoka didžiąja 
priežastimi pamiršti savo ar
timą, savo brolį lietuvį. 

Taigi, siųskite rūbų siuntas 
ir prašykite visuomenės pada
ryti rūbų atranką sąžiningai: 
— ko pats jau nedėvėtum, 
neduok ir kitam. Madas „ne
vaikančiam", švarus, patogus 
ir vertingas rūbas bus, ir yra, 
didelė dovana. 

Užbaigai noriu dar žodelį 
apie aprangos skonį Lietuvo
je. Jis tikrai kitoks kaip Vaka
ruose. Čia moterys gatvėje ir 
darbe vaikšto išsipuošę. Ilgi 
sijonai nestebina, bet sijonų 
praskiepai, iš priekio ar užpa
kalio, iki kojų susiėjimo, nega
li sakyti, kad būtų skoninga 
dėvėti darbo dienomis; arba 
„mini-mini" iki tos pačios, jau 
„praskiepuose" minėtos, vie
tos, ne tik negražu, neskonin
ga, bet jau ir nemoralu. Ir lai
kas, ir vieta labai svarbu tin
kamai aprangai: kas tinka pa
jūriui, netinka darbovietėje, 
kas tinka pokyliuose, netinka 
šiokiadienyje, gatvėje. Skonin
gumui tas nepasitarnauja. At
rodo, kad ir šių dienų madų 
„dizaineriai" (kodėl ne madų 
kūrėjai?) Lietuvoje, kaip ir vi
same pasaulyje, besistengda
mi kurti originaliausius rū
bus, prieš pačių „originaliau
sių" — Ievos ir Adomo kos
tiumų, ir teks keisti tik lapus, 
o, pagal metų laiką, jų spal
vas. 

Juokai juokais, bet galime 
sulaukti ir tokios „madingos" 
aprangos, jei vaikysimės ma
dų kūrėjų išradingumą. To
kios aprangos ir siųsti ne
reikės, pati gamta mus visus 
aprūpins. 

Jadvyga Damušienė 
Vilnius 

* Specialiosios paskirties 
akcinė bendrovė (SPAB) 
„Lietuvos geležinkeliai" krovi
nių per šių metų pirmąjį pus
metį pervežė 3 proc. mažiau 
negu pernai per tą patį laiko
tarpį. SPAB „Lietuvos gele
žinkeliai" šių metų pirmąjį 
pusmetį baigė turėdama 6.6 
mln. litų nuostolių. Smarkiai 
sumažėjusį pelną lėmė ekono
minė krizė Rusijoje. Wtm 

A. f A. 
ALGIRDAS P. GRIGAITIS 
Gyveno Northbrook, IL Min.- 1999 m. rugpjūčio 11 

d., 9:20 vai. vakaro, sulaukęs 68 metų. 
Gimė Kaune Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Irena Arnauskaitė, dukterys 

Daiva Majauskienė, žentas Pauiius, Lina Grigaityte ir 
Dailė Grigaityte, anūkai Jonas ir Katarina Majauskai. 

Velionis pašarvotas penktadieni, rugpjūčio 13 d. nuo 
5 iki 9 v. v. Petkus Lemont iaidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave (prie Derby Rd 

Laidotuves šeštadienį, rugpjūčio 14 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto a. a. Algirdą? bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčia, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv..Mišios užjos sieią. Po Mišių Velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą dr. JUOZUI 
MEŠKAUSKUI ir visai šeimai. 

Algirdas ir Genovaitė Maciūnai 

1 

A. t A. 
KONSTANCIJAI ŠNIOKIENEI 

Lietuvoje mirus, sielvartaujančią Velionės seserį 
ELENĄ NEMICKIENĘ ir jos artimuosius, 
dalyvaudami liūdesyje, nuoširdžiai užjaučiame. 

New York'o Nermckai 

NIJOLEI RAŠKEVIČIENEI, jos šeimai ir visiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą 

A. t A. 
VYTAUTUI LEONUI 

RAŠKEVIČIUI 
iškeliavus į Amžinybę. 

Atlanto rajono skautai 

A-tA. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, gilią, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 
LSS VS v. s. fil. RITAI PENČYLIENEI, šeimai, 
visiems giminėms ir artimiesiems. 

Atlanto rajono sesės ir broliai liūdime kartu. 

J t 

A.tA. 
JADVYGAI 

KERSNAUSKAITEI 
STRAVINSKIENEI 

mirus, jos dukteriai RITAI PENČYLIENEI. Vyriausiai 
Lietuvių Skaučių Seserijos Skautininkei. žentui 
RIMANTUI, anūkams ROMUI ir DANUTEI bei 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
netekusiems mielos asmenybės. 

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v. s. fil. Albinas Sekas ir Brolijos vadija 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Iš sarti 

K v i e č i a m e visus Suval
k ieč ių draugijos narius ir vi
sus lietuvius į gegužinę, kuri 
vyks šių metų rugpjūčio 15 d., 
sekmadienį. V. D. Šaulių rink
tines namuose. Prauiia - 12 
vai. Atvykite pasisvečiuoti, pa
sivaisinti bei pasišokti. 

VASAROS 
ŠVENTKELIONĖ 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa rengia šventkelionę į 
Marytown pranciškonų St. 
\laximiliari Kolbe šventovę 
'Libertyville, Illinois.'. 

Šios kelionės tikslas yra pa
gerbti Švč. M. Mariją jos gimi
mo šventės proga ir pasiruošti 
2000 metų Viešpaties Jėzaus 
gimimo šventei: Į mūsų išvyką 
kviečiame sijungti visas apy
gardos nares, jų artimuosius 
ir kitus žmones, suinteresuo
tus šioje kelionėje dalyvauti. 

Bus šventos Mišios, bendras 
rožančius. Šv. Sakramento 
adoracija. Graži aplinka, kavi
nė, autobusas su patogumais. 

Išvažiuojame rugsėjo 4 d., 
šeštadienį, 8 vai.r. iš Švč. M. 
Manjos Gimimo parapijos 
bažnyčios '69 gatvė ir Washte-
navvi Marųuette Parke. Auto
busas sustos ir prie Brighton 
Parko lietuvių bažnyčios (Cali-
fornia ir 44 gatvė). Grįžtame 5 
vai. popiet. 

Informaciją teikia: Angola 
Leščinskiene tel. 773-582-
7452 vakarais arba Regina 
Vaikūniene tel. 773-737-7780. 
"Vietas užsisakykite iki rug
pjūčio 29 d. A. L. 

SKIRLAMOS 
S T I P E N D I J O S 

Kai \ miestą a tvažiuoja 
c i r k a s , miestas prisipildo 
šviesos, ir visi vaikai laukia 
stebuklų. Valio! \ cirką! Šeš
tadienį, rugpjūčio 14 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre Čikagoje 
ir sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
1 vai.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte Vilniaus ^Lė
lės" teatras vaidins spektaklį 
..Cirkas yra cirkas". įėjimas -
nemokamas. 

A l g i m a n t a s Barn i šk i s 
pritars Vilijos Kerelytes dai
noms ir savo muzika links
mins JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos gegužinės dalyvius. 
Gegužinė vyks rugpjūčio 15 d. 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte. Pradžia - 12 vai., tuoj 
po pamaldų. Visi lietuviai ir jų 
draugai amerikiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

Sus i t i k imas su marijampo
liečiu poetu Jeronimu Šalčiū-
nu yra rengiamas sekmadieni, 
rugpjūčio 15 d., 5 vai.p.p. 
„Seklyčioje". Mūsų veiklusis 
tautietis per trumpą iaiką 
spėjo aplankyti Bostoną, Mon-
trealį, Torontą. Rugpjūčio 11 
d. jis pasiekė Čikagą, kurioje 
dar niekada nėra buvęs. Či
kagoje gyvena jo mokslo drau
gas iš Kybartų gimnazijos lai
kų ir kitų pažįstamų. Atvykite 
į pabendravimą su tolimu sve
čiu! 

D a n u t ė i r Vaclovas J a k o -
v icka i . Palos Hills, IL. apdo
vanojo „Draugą" 100 dol. dova
na. Labai dėkojame! 

i r iš t o l i 

PAMINĖS 
KUOPOS 35-METl 

Rugsėjo 12 d., sekmadienį. 
12 vai.p.p. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje J. Daumanto šaulių 
kuopa švęs savo 35 metų gy
vavimo jubiliejų. Kad ši su
kaktis būtų tinkamai pami
nėta, rengiama šauni puota. 
Kuopos vadas garbes šaulys 
K. Karuža ir visa valdyba 
stengiasi, kad minėjimas būtų 
tinkamai paruoštas. Minėjime 
35 metų kuopos veiklą ap
žvelgs K. Karuža, kalbės Lie
tuvos generalinis konsulas Vy
tautas Čekanauskas, meninę 
programą atliks solistai Jani
na Čekanauskiene ir Antanas 
Polikaitis bei muz. Raimonda 
Apeikyte. Gardžius valgius 
paruoš patyrusi virėja šaule 
A. Uldukiene. Šauliai kviečia 
visus šaulius, ramovenus. bi-
rutietes ir visuomenę atvykti 
ir tuo paremti šaulių veiklą. 
Bilietus į puotą parduoda kuo
pos iždininkas Mindaugas Ba
nionis Uel. 323-663-1402). Iš 
jo bilietus taip pat galite įsigy
ti sekmadieniais, po šv. Mišių 
žemutinėje salėje. Iki malo
naus pasimatymo! 

Illinois Lietuvių Respu
blikonų lygos metinė ge
gužinė sekmadienį, rugpjū
čio 29 d. vyks Pasaulio lietu
vių centre. Lemonte. Pradžia 
1 vai. p.p. Visi kviečiami. Bus 
įdomi programa ir malonus 
pabendravimas su draugais ir 
pažįstamais. 

..... . _ 
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KUN. A. SAULAITIS PASAKOJO APIE 
LIETUVA 

Nors vasaros karščiai suma
žino visuonu niiy veiklą, i a -
ciau Lietuvos " "aikų globos bū
relis „Saulute stengiasi suk
viesti klausyteus savo ruošia
miems konce. ".ams, praneši
mams, pokalbi -ms. 

Toks pokalb.- įvyko rugpjū
čio 6 d. su ku:i. Antanu Sau
laičių, SJ. Tė\ is A. Sauiaitis. 
einąs tėvų jezi :tų provincijolo 
pareigas, yra k up skrajojantis 
kunigas. Daba: gyvena Lietu
voje, bet lanki si visur ir ret
karčiais pasiro :o Čikagoje.-Či
kagoje jo kit aviena minutė 
yra užimta, t dėl nuostabu, 
kaip ..Saulute.-' valdybos pir
mininkei Indr i Tijunėlienei 
pasisekė jį „pagauti". 

Kunigui A. Saulaičiui vė
luojant būrelio Pirmininke pa
prašė tėvo Leono Zarembos. 
SJ. buvusio P a . J.r Matulaičio 
misijos kapelio:.o. pradėti po
kalbį. Tėvas L. Zaremba dabar 
gyvena ir dest i Lietuvoje — 
kunigų semina ijoje Kaune ir 
Vytauto Didžio, i universitete. 
Vasaros metu kunigas grįžta 
Amerikon ir pa;sduoja atosto
gaujančius kunigus, šiuo atve
ju Pal. J. Matulaičio Misijos 
kapelioną tėvą Algirdą Palio
ką. 

Atvykęs kun A. Sauiaitis 
pokalbi pradėjo pasakodamas 
apie sausą vasarą Lietuvoje, 
neužderėjusias uogas, šieną, 
sodus, todėl jau taip vargin 
gai gyvenantiem- kai kuriems 
žmonėms bus la;;ai liūdna. 

Pagrindinis tėvų jėzuitų rū
pestis yra jaunimas, todėl jė-

Kun Ant.r, .- - utis, SJ, 
kojo apie I.i<-tuvą. 

Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

zuitai Kaune ir Vilniuje įstei
gė savo gimnazijas. Kaune 
gimnazija gyvuoja 10 meti), o 
V!hiiujo — 5 metus. Kauno 
jėzuitų gimnazija yra remia
ma švietimo ministerijos, to
dėl jos negalima pavadinti pri
vačia, tačiau Vilniaus gimna
zija yra privati. Ją išlaiko tė
vai ir įvarios užsienio ii Lietu
vos organizacijos. J jėzuitų 
gimnaziją norinčių įstoti yra 
daug daugiau, negu jėzuitai 
gali priimti, todėl vaikai turi 
laikyti stojamuosius egzami
nus. Už mokslą tėvams tenka 
mokėti. t>et yra priimami ir to
kie, kurie nepajėgia susimo
kėti. Šiemet Vilniaus jėzuitų 
gimnazijoje mokslo metus pra
dėjo 420 mokinių ir 52 moky
tojai 

Vijoms katalikiškoms mo
kykloms trūksta mokytojų, jie 

patys nėra gavę katalikiško 
išsilavinimo, todėl yra sunku 
vaikams perduoti tai, ko pats 
nesi patyręs. 

Jėzuitų gimnazijos mokiniai 
yra įtraukiami į socialinę 
veiklą. J ie lanko senelius, nu
neša jiems maisto ar bendrau
ja su kitais, ateinančiais į val
gyklą. Taip pat bendrauja su 
neįgalinčiais vaikais, našlai
čiais, padeda jiems ruošti pa
mokas Visa tai atliekama po 
pamoku. Mokiniai leidžia savo 
leidinj ,.Quo vadis",turi chorą, 
įvarių sporto šakų ir 1.1. 

Kitas rūpestis, kurį kun. A. 
Sauiaitis pastebėjo, tai — aka
deminis jaunimas, kuris netu
ri per daug savo veiklos, nors 
kai kurie įsitraukė į skautus 
ar ateitininkus. Kas liūdniau
sia, kad Vilniaus universiteto 
šventų Jonų bažnyčioje sek
madieninėse šv. Mišiose stu
dentų labai mažai, nors uni
versitetas turi kelis tūkstan
čius besimokančiųjų. 

Taip pat yra rūpinamasi jau 
senais tėvais ir broliais jė
zuitais, kurie prieš 50 metų 
buvo jėzuitų gimnazijos stei
gėjai. J ie reikalingi globos, o 
tuo ir rūpinasi jėzuitai, sten
giasi, kad jie galėtų bendrau
ti su savais ir leisti savo gyve
nimo saulėlydį kartu. 

Kun. Antanas Sauiaitis pa
minėjo ir bendrus Lietuvos rū
pesčius. Gerai gyvenančių Lie
tuvoje yra tik 5 proc. Prezi
dentas stengiasi palaikyti ge
rą žmonių nuotaiką, ir žmonės 
tikisi iš jo ko nors geresnio. 
Valdininkai nelabai tarnauja 
žmonėms, ir biurokratija la
bai varžo visų gyvenimą. 

Arkivyskupui Audriui Bač-

kiui yra nelengva su kunigais, 
nes nemaža dalis kunigų yra 
lenkai, tur intys savo reikala
vimų. 

Lietuvoje yra 7 vyrų vienuo
lynai ir 30 moterų. Atvykstan
čioms iš kitų k raš tų ir no
rinčioms čia pasilikti vienuo
lėms yra sunku gaut i vizas. 

Labai gražiai di rba Lietu
vių katalikių moterų draugija, 
kuri goboja j aun imą nuo 14-18 
metų. Per t rumpą laiką jauni
mas pasikeičia į gerą pusę, 
nors iš pradžių problemų tik
rai yra. 

Labai pagir t inas dalykas — 
tai APPLE kursa i mokyto
jams. Didelė dalis Lietuvos 
mokytojų lankė tuos kursus ir 
labai juos vert ina. 

Lietuvoje gyvuoja sektos. 
Prietarams taip pa t gera dirva 
ir populiaru. Yra da r daug ki
tų religijų, kurios neblogai 
veikia. Lietuvoje daugiau re
formatų, negu liuteronų. J ie 
labai gražiai įsijungę į ekume
ninį bendravimą. J ų parapijos 
negausios. Bapt is ta i , atrodo, 
irgi gerai veikia. Stačiatikiai 
gerai gyvuoja, tik j iems sunku 
priprasti prie naujovių. 

Savižudybių t ikrai labai 
daug. nors dabar psichologai 
pradeda daugiau dirbti ir rū
pintis tuo klausimu. Kiek kun. 
A. Saulaičiui žinoma, daugiau
sia žudosi vyrai 45 metų, o 
moterys — 60 metų. Alkoholis 
ir nedarbas t am turi labai 
daug įtakos. 

Būrelio pirmininkė Indrė 
Tijūnėlienė padėkojo kun. A. 
Saulaičiui už pokalbį ir pak
vietė visus dar pabendraut i . 

Karol ina Kubi l i enė 

S\*sių*t. 

.-, ... - .,:• •!'..'»!'t motoru klubo sti
pendijų komiteto pirmininke Irena 
Norbutiene. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas skiria dvi 1.000 dol. 
vertes stipendijas lietuvių kil
mes studentams, gyvenan
tiem.- Illinois valstijoje, prade
dantiems ar jau studijuojan
tiems universitete. 

Paskirtos stipendijos bus 
į t i k t u s „Gintaro" pokylio me
tu sekmadienį, spalio 10 d., 
Drury Lane Oak Brook Ter-
race salėje. 

Stipendijų anketas galima 
g: i. skambinant stipendijų 
ki ii* te pirmininkei Irenai 
Norbutienei tel 708-974-2946 
a M -i M Krauchunicnei tel. 

6. 1 8 2 L udvto- an
uos iki 

M.K. 

Ž u r n a l e „Naujasis Židi
nys-Aida i" (1999 m. N'r. 5/6) 
kun. Vaclovas Aliulis aptaria, 
giria ir kritikuoja Šv. Rašto 
lietuviškąjį leidimą, apie kny
gą „Pavargęs herojus" kalbasi 
knygos autorius L. Mockūnas 
ir recenzentas Kęstutis K. Gir
nius, spausdinami kiti įdomūs 
straipsniai. Kartu su ..Nau
juoju Židiniu-Aidais" atėjo ir 
žurnalo priedas ..Knygų Ai
dai", išsamiai recenzuojantis 
naujai išleistas knygas. „Nau
jojo Židinio-Aidų" adresas: 
Universiteto g. 4. 2001 Vil
nius. Lietuva. 

„ P a s a u l i o lietuvį" dabar 
redaguoja redakcinė kolegija, 
kurioje - J. Budrienė, V. Ka-
mantas. R. Kučiene. L. Narbu-
tis ir E. Šulaitis. Mėnesinis 
PLB žurnalas savo 1999 m. 
liepos-rugpjūčio numeryje mi
ni įvykius, vykusius Čikagoje. 
Lemonte. o taip pat ir beveik 
visose pasaulio lietuvių ben
druomenėse. Žurnalo prenu
merata metams JAV - 20 dol. 
Redakcijos adresas: 14911 
127th Str.. Lemont. IL 60439. 

„La i šku l ie tuviams" re
daktorius kun. J. Vaišnys lie
pos-rugpjūčio žurnalo veda
majame aptaria savo leidinio 
rūpesčius ir bėdas artėjant 
žurnalo 50 metų jubiliejui. Jis 
teigia laukiantis talkos ir pa
galbos. Žurnalas savo skaity

tojams taip pat siūlo dešimt 
naujų rašinių konkurso temų. 
Redakcijos adresas:- „Laiškai 
lietuviams", 2345 W. 56th 
Street. Chicago. IL 60636. 

„Medic ina" - Amerikos lie
tuvių gydytojų sąjungos 44 
puslapių žurnalas. 1999 m. 
Nr. 1 straipsnių autoriai - dr. 
A. Vanagūnas. dr. A. Šaulyte, 
dr. P. Kaltenis ir kt. Daug vie
tos žurnale skiriama medici
nos reikalams Lietuvoje nu
šviesti. ..Medicinos" adresas: 
2639 W. S6th Street, Chicago. 
IL 60652. 

MEDICINA 

APIE BROLIUS JUŠKAS IK LIUDVIKĄ 
RĖZĄ 

„Bridges", Amerikos lietu
vių žurnalą anglų kalba, reda
guoja Rasa Ardytė-Juškienė. 
27 puslapių /.urnalas į Lietuvą 
žvelgia Amerikos lietuvių aki
mis. Redakcijos adresas: LAC, 
Inc/Bridges. c/o Rainas Pliū-
ra. 1927 West Boulevard, Ra-
cine, WI 53403. 

.! >r 11 ii:- redakcijai ir t'lmini.strHcijai gražiausius sveikinimus nuo Dainavos kalneliu siunčia 32-osios mokyto
jų studijų savait*9 vadevybe ir dalyviai Nuostabaus grožio gamtos prieglobstyje mokytojai darniai dirba, ieško 
nauju i.inciu ir ide,u. kad rudeni suskambus mokykliniam skambučiui būtų išradingesni ir daugiau /mot'} 

N'tmtr Viktoro Kučo 

Paskutinis mėnesio trečia
dienis vyresniųjų lietuviu po
pietė ,.Seklyčioje" jau yra ta
pęs dainos trečiadieniu. Lie
pos 28 d. pasitaikė karšta die
nelė, tai ir dainininkų prisi
rinko ne taip jau gausiai. 

Renginių vadove E. Sirutie
nė sake. kad turėsime garsiau 
dainuoti, ir viskas bus gerai. 
Net :r mūsų maestro F. Stro-
lia atvyko sušilęs, bet jis yra 
toks lietuviško- dainos my
lėtojas, kad jam nesvarbu 
koks oras: kada reikia dainuo
ti, kad ir žeme drebėtų— vis 
tiek dainuojame. 

Taigi meile dainai vedini 
pradėjome savo sielos atgaiva 
daina ,.Žemaičių žalias kraš
tas". Kitoje dainoje bernelis 
aiškina. kad „Po beržyną 
vaikščiojau, vaikščiojau, bėro 
žirgo ieškojau, ieškojau".Ir 
mergele susitikės klausė, ar ši 
nemačiusi žirgelio. Žirgelį, ži
noma, kad mare ir dar savo 
tėvo dvarely, kur jis ne tik 
žalią rūtą nilmyne. bet ir le
lijėlę nukando Paskui buvo 
klausiama, kiek kainuoja rū
tele, kiek lelijėlė ir paaiškėjo, 
kad ..rūta meta — du šimtai, 
du šimtai, lelijėle — »tu pat
sai, tu patsai. 

Ir taip dainavome tas tik
rai romantiškas dainas, ku
rias kadaise jauni būdam. 
Lietuvoje dainuodavome. Tai 
— ..Tykus buvo vakarėlis", 
hormanizuota J. Strolios. Dai
na apie Lietuvos kareivėlius 
..Kareivėliai niekad nedejuoja: 

j visad linksmi, visad smagu-, 
daineles dainuoja. Mergužėles 
juos vis myli. kepures dabina 
Toli lydi. gailiai verkia, mei
liai apkalbina". 

Ilgiau sustojome prie dainos 
..Tūkstantis žingsnelių nuo 
mano namelių — negaliu nu
eiti pas sa\o mergele"... Maes
tro F. Strolia paaiškino, kad 
Liudvikas Gediminas Marty
nas Rėza 1776-1840', ev. teo
logijos profesorius ir lietuviš
kojo Šv Rašto — Donelaičio 
..Metų", lietuviškų dainų lei
dėjas, tyrinėtojas bei poetas 
surinko ir išleido mušu dainų 

rinkinį. ..Dainos oder litaui-
che Volkslieder". Iš viso ten 
išspausdintos 85 dainos ir 7 jų 
melodijos. Dairių reikalu L. 
Re:a 1818-1826 m. palaike ry
šius su vokiečių poetu Goethe 
ir siųsdavo jam lietuviškų 
dainų. (Goethe šiltai sutiko ir 
palankiai recenzavo jo i825 
m. išleistą dainų rinkini). Rin
kinys turėjo didelės reikšmes, 
nes supa/i./;::.. ' svetimuosius 
su lietuvių liaudies dainomis. 
Savo knygos įžangoje L. Rėza 
nurodė lietuviškų dainų žo
džių lankstumą, jautrumą ir 
padorumą. Tikrai nuostabiai 
išsireikšta, kad ..Viena žvai
gžde šviesi, kita dar šviesesnė, 
o mano mergužėlė už •» is s 
gražesnė''. Dainavome d* -
..Saule BUS . i • tuksttį 
kalnu" ir ..Gieda gaideliai 
anksti ryteli", 'kur bernelis 
aiškina, kad nesikeis ir neis į 
darželį, nes dar nei . 
budino. Koki -::eiių ro
mantika - norėjo, kad Q 
gėlės į darbelj pabudintu.. 
Dabar pabudina t. idintuvai 
(ne tik beriM . .- ir 
gėles). 

B. Jonušo h.vmonizuota 
..Kurteliai -ulojo" abai graži, 
bet taip pat graži ir kaime 
dainuotoji — neharmonizuota. 
Labai šauni ..Šviesi naktis 
mėnesiena, gražu joti van-
dravoti". kur bernelis atne-a 
mergelei prie vartelių dova
nėlių — žalių rūtų vainikėlį. 
St. Šimkaus harmonizuota 
..Kada noriu verkiu, kai no
riu dainuoju", greičiausiai bu
vo dainuojama nuo senų 'al
ku, ne-, ja Lietuvoje žinojo ir 
dainavo dideli ir maži 

Padainavus dainą apie 
„Valios otergeM ". maestro F. 
Strolia papasakojo apie bro
lius .Juškas, kur ie labai daug 
pasitarnavę lietuviu tautosa
kai. Kun. Antanas Juška - is
torikas, tautosakininkas, ypaC 
dainų ir žodynu, e.udzia-gos 
rinkėjas. Surinko per 5.6000 
dainų tekstu ir 1,853 melo
dijų Vyskupas M. Valančius 
gyrė jo darbus ir ragino rin
kinius išspausdinti. Emeritu 

būdamas kun. Antanas 1879 
m. su visais rinkiniais nusik
raustė į Kazanę pas savo brolį 
Joną, filologijos mokslus bai
gusį mokytoją, pensininką. 
Abu rūpinosi dainų išeidimu 
ir į šį darbą sudėjo visas savo 
santaupas. Per Petrapilio 
Mokslų Akademiją buvo gau
tas paties caro leidimas spaus
dinti knygą lotynišku raidynu 
ir taip 1883 m. Petrapilyje 
bu\*) išleistos Antano surink
tos ir Jono spaudai paruoštos 
vestuvėse dainuojamos dai
nos: ..Lietuviškos svodbinės 
dainos*7 — 1.100 dainų. Neiš
spausdinti liko 2.956 dainų 
tekstai. Rankraščiai dingo Ru-
sijoje, sąmyšiuose po Pirmojo 
pasaulinio karo. 

Brolių Antano ir Jono Juškų 
nuopelnai lietuvių tautosakai 
ir kalbotyrai yra labai dideli. 
Kaip broliai Grimmai buvo 
svarbūs vokiečiams, taip bro
liai Juškos — lietuviams. 

Dainavimą baigėme dar 
kartą užtraukdami ..Žemaičių 

žalias k raš tas aidi", nes norė
jome pagerbti mūsų „nuosa
vą" poetą —žemaitį Apolinarą 
P. Bagdoną. Neseniai Vilniuje 
žemaičių Kultūros draugijos 
redakcija išleido 16-ąją poeto 
knygą — Apolinaro Bagdono 
poezijos r inkt inę b e m i r š t a n 
čios godos". Apie ta i iš „Die
novidyje" spausdinto A. Kra-
tulio straipsnio i š t raukas per
skaitė E. Valant inienė. Su
žinojome, kad A. Bagdonas ei
lėraščius pradėjo kurt i besi
mokydamas ketvi r tame pra
džios mokyklos skyriuje, kad 
eilėraščiuose dominuoja trys 
temos: Dievas, Tėvynė, meilė. 
Ypač vertingi gražūs ir nuo
širdūs eilėraščiai, skirti Že
maitijai. Smarkia i paploję ir 
palinkėję poetui ir toliau tęsti 
kūrybinį darbą (ir būtinai 
rašyti žemaitiškai — E.J.V.), 
sušukę t r i skar t „Valio!", pasi
vaišinome pietumis ir bandė
me „laimę nors iš šulinio 
ištraukti". Kai kam pasisekė. 

Emilija J . V a l a n t i n i e n ė 

• Rober t Kraye, Houston, 
TX, paaukojo $300, o jo darbo
vietės „Matching Fund" dar 
pridėjo $300, viso $600. Tuos 
pinigu-; ponas R. Kraye paskyrė 
Lietuvos našlaičiams studen
tams padėti mokytis. Studentų 
vardu dėkojame. „LietUvos 
Našlaičių 510008" komitetas, 
2711 West 71 st. S t ree t , Chi 
cago. IL 60629 sr.,7 

ARAS ROOFING 
Arvyj; ! ' - , K iHn 

Denqiamr ir ta,-..," • 
Visu rųsm s'rv] i i \ 

Tel. 630-257 074h 
Skambinti po 6 v v. 

• Akcijų, b o n ų bei k i tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r par- , 
dav ime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą Albinas Kurkulis, tel . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andr iu s Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirba su First Al-
bany Corp . Čikagoje . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-K88-879-7730. fck.) 

• L ie tuvos p a r t i z a n ų šal
p a i a u k o j o : $ 2 0 0 A u k š t a -
kalnienė Valeri ja (ji P e r t™8 

įnašus j au aukojo $500); $100 
Pakalkos, Frances ir Jul ius (per 
tris įnašus j a u aukojo $300); per 
Birutę Vilutienę, Liet. Bendr., 
East Chicago, IN, $20 Šulskiai, 
Elena ir Andrius (per keliolika 
įnašų jau aukojo $280). Lietu
vos Par t i zanų g l o b o s fondo 
v a l d y b a n u o š i r d ž i a i dėkoja 
mieliems aukotojams už para
mą laisvės kovotojams par t i 
zanams. A u k a s s iųst i : L.PG 
Fund , 2711 W. 7 1 - St . Chi
cago, IL 60629. 9*540 

• Amer ikos L i e t u v i ų ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmad ien į 7 v .r . 
p e r WCEV 14 .50 AM. T e l . 
773-847-4903, a d r e s a s 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
bk j 
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