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Minskas ir Maskva negirdi 
Vilniaus teisinės pagalbos 

prašymų 
Viln ius , liepos 19 d. (BNS) Kaip 

— Birželio pabaigoje Lietuvos 
Generalinė prokura tūra krei
pėsi teisinės pagalbos į Rusi
jos, Ukrainos ir Baltarusijos 
generalinius prokurorus, pra
sydama nustatyt i gyvenamą
sias vietas ir įteikti šaukimus 
kaltinamiesiems byloje dėl 
sąmokslo, siekiant užgrobti 
valdžią Lietuvoje 1990-1991 
metais. Prašoma perduoti įta
riamiesiems kvietimus „atvyk
ti į Lietuvos Generalinę pro
kuratūrą kalt inimų jiems pa
reiškimui". 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia paprašė Užsienio 
reikalų ministeriją diplomati
niu paštu perduoti adresa
tams šiuos dokumentus bei 
tarpininkauti , kad teisinės pa
galbos prašymai kuo greičiau 
būtų įvykdyti. 

Kaip sakė Lietuvos URM 
Konsulinio skyriaus direkto
rius Artūras Žurauskas , šią 
savaitę atėjo oficialus Rusijos 
Generalinės prokuratūros pa
tvirtinimas, jog gau tas Lietu
vos teisinės pagalbos prašy
mas. 

Lietuvos ambasadoriai Bal
tarusijoje ir Ukrainoje taip 
pat įteikė Lietuvos teisėsaugi
ninkų prašymus, tačiau oficia
lių atsakymų iš Minsko ir Ki
jevo negauta. 

Tuo tarpu Rusijoje vei
kiančios agentūros „Agenstvo 
vojennych novostei" (AVN) 
pr ineš imu, Baltarusijos gene
ralinio prokuroro pavaduoto
jas Aleksėj Dovbyš patvirtino 
gavęs Lietuvos teisėsaugi
ninkų raštą. A. Dovbyš teigi
mu, Lietuvos prašymas vargu 
a r bus patenkintas . Anot jo, 
Lietuvos prokura tūra nepa
teikė įtikinamų įrodymų dėl 
Vladimiro Uschopčiko kaltės 
per 1991 metų sausio įvykius. 

žinoma, tuometinis 
SSRS kariuomenės Vilniaus 
garnizono vadas generolas V. 
Uschopčikas kaltinamas daly
vavęs sąmoksle prieš Lietuvos 
valstybę. Šį pavasarį Baltaru
sijos pilietis V. Uschopčikas 
paskirtas Baltarusijos gyny
bos ministro pavaduotoju. 

Be to, Baltarusijos generali
nio prokuroro pavaduotojo A. 
Dovbyš teigimu, remiantis jo 
valstybės įstatymais, Baltaru
sijos piliečiai neišduodami ki
toms valstybėms. 

Anot agentūros AVN, Bal
tarusijos prokuratūroje mano
ma, kad Lietuvos teisė
saugininkai bando atkreipti į 
V. Uschopčiką dėmesį, vado
vaudamiesi „daugiau politi
niais, negu teisiniais" moty
vais. 

Teisinės pagalbos prašymai 
Rusijai, Ukrainai ir Baltarusi
jai grindžiami 1959 metų ba
landžio 20 dienos Europos 
Konvencijos dėl savitarpio pa
galbos baudžiamosiose bylose, 
taip pat tarpvalstybine sutar
timi dėl teisinės pagalbos ir 
teisinių santykių civilinės, 
šeimos ir baudžiamosiose by
lose. 

Lietuvos generalinė proku
ra tūra toliau tiria iš bau
džiamosios bylos dėl sąmokslo 
siekiant užgrobti valdžią Lie
tuvoje 1990-1991 metais iš
skirtą užsienyje gyvenančių 
kaltinamųjų — Algimanto 
Naudžiūno, Edmundo Kaspe
ravičiaus, Valerij Šurupov, 
Vladimir Šein, Vladimir 
Kriučkov, Dmitrij Jazov, Vla-
dislov Ačalov, Vladimir Ryžov, 
Antalij Subotin, Ivan Černych, 
Vitalij Jegorov, Vladimiro Us-
chopičik, Stanislavos Juo-
nienės — iš viso 42 asmenų — 
baudžiamąją bylą. 

Tęsiamos prieš dvi savaites 
dingusių mažeikiškių paieškos 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 

— Teisėsaugininkai vis dar ti
kisi, kad dingusieji - buvęs 
„Mažeikių naftos" vadovas 
Gediminas Kiesus, jo sūnus 
Valdas bei asmeninis vairuo
tojas Alfonsas Galminas gyvi, 
tačiau ieško ir galimos jų ka
pavietės. 

Trečiadienį apie pusšimtis 
Vidaus reikalų ministerijos II 
pulko karių šalia Vilniaus-
Ukmergės kelio, greta „Vil-
lon" viešbučio, nesėkmingai 
ieškojo galimos dingusiųjų ka
pavietės. Popietę paieška buvo 
nutraukta . 

Kriminalinės policijos pa
reigūnai nepaaiškino, ar pa
ieškos vykdytos tur in t konkre
čią operatyvinę informaciją, ar 
bandant patikrinti ekstrasen
so spėliojimus. Netrukus po 
mažeikiškių dingimo prieš dvi 
savaites ekstrasensas prana
šavo, jog pagrobtųjų vyrų tri
julė įkaitais laikoma netoli 
Vilniaus, prie ežero. 

* T r e č i a d i e n i o n a k t i n u o 
o p o z i c i n ė s L D D P b ū s t i n ė s 
Vilniuje nuplėštos iškabos. 
Kaip pranešė LDDP vienas 
vadovų Gediminas Kirkilas, 
šis vandalizmo išpuolis įvyk
dytas prieš pat opozicijos rin
kimų štabo atidarymą. Nuo 
Barboros Radvilaites g. 1-uoju 
numeriu pažymėto pastato, 
kuriame įsikūrė LDDP būs
tinė, nuplėštos lentos „LDDP 
respublikinė taryba" ir „Vil
niaus m. LDDP taryba", BNS. 

Tai jau antra nesėkminga 
paieška — šios savaitės pra
džioje dingusiųjų ieškota Pa
vilnio miškuose. 

Lietuvos kriminalinė polici
ja teigia neturinti konkrečių 
žinių apie dingusius G. Kiesų, 
jo sūnų Valdą bei asmeninį 
vairuotoją A. Galminą. 

Kaip sakė Policijos depar
tamento generalinis komisa
ras Visvaldas Račkauskas, tai , 
kad trečiadienį kareiviai ieš
kojo mažeikiškių kapavietės, 
dar nereiškia, jog pareigūnai 
nebesitiki dingusiųjų rasti 
gyvų. „Mes tiriame visas ver
sijas, taip pat ir galimą nužu
dymą, tačiau dabar tvirtinti, 
kad dingusieji yra nužudyti, 
ar gyvi per anksti, mes linkę 
tikėti geresniu variantu", sakė 
V. Račkauskas. Pasak jo, tre
čiadienio paieškos tikslas bu
vo gauti kai kuriuos atsaky
mus šioje dingimo byloje. „Va
kar mes ieškojome, kažką su
radome, kažko neradome, eks
pertai analizuoja, galbūt tai ir 
duos kokių nors atsakymų, o 
gali būti, kad tas darbas bus 
bevertis ir aiškumo mes byloje 
neįnešime", sakė V. Račkaus
kas. 

G. Kiesus, jo sūnus ir vai
ruotojas dingo liepos 6-ąją, pa
keliui iš Vilniaus oro uosto į 
namus Mažeikiuose. Praėjus 
keturioms dienoms po dingi
mo, Vilniuje policija rado pra
bangų G. Kiesaus automobilį, 
tačiau jame neaptikta jokių 

Didžioji Britanija nori atšaukti 
bevizi režimą Lietuvai 

NuotTJ Ketvirtadienį, sugiedoję Lietuvos himną, Seififc lahai baigė kovo 10 dieną prasidėjusią ir du kartus pratęstą 
pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Vytautas LandUberfis padėkojo seimūnams už bendradarbiavimą, pasidžiaugė, 
kad dirbta buvo daug ir padaryta daug. Pavasario arijoje buvo pnuntas naujasis Civilinis kodeksas, Ignalinos atomi
nes elektrines pirmojo bloko eksploatavimo nutraukftna^£SRS okupacijos žalos atlyginimo, Lobizmo, Reklamos, Elek
troninio parašo. Elektros energetikos (statymai. Šioje^sesijoje „gimė" ir Visuomenės informavimo, Labdaros ir para
mos, Akcinių bendrovių, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymų naujos redakcijos. Gedimino Žilinsko i Elta) nuotr. 

Prezidentas vėl grąžino Seimui 
nepasirašytus įstatymus 

Vilnius , liepos 19 d. (BNS) buvo aptar tas 6 įstatymų, su-
Prezidentas grąžino Seimui 

pakartotinai svarstyti įstaty
mus, susijusius su Klaipėdos 
jūrų uosto statuso keitimu. 
Išnagrinėjęs šiuos įstatymus, 
j is siūlo jų įsigaliojimą atidėti 
mažiausiai iki kitų metų ba
landžio. 

Taip prezidentas nusprendė 
po trečiadienį vykusio pasita
rimo su konservatorių, Krikš
čionių demokratų, Socialde
mokratų partyų, LDDP, Nuo
saikiųjų konservatorių, Cent
ro, Liberalų sąjungų atsto
vais. 

Kaip žurnalistams prane
šė prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė, pasita
rime su politikais, susisiekimo 
ministru bei Klaipėdos meru 

Vilniaus meras 
į Seimą eis tik pagal 

partijos sąrašą 
Vilnius , liepos 20 d. (BNS) 

— Vienas populiariausių Lie
tuvos politikų, liberalų vadas 
Rolandas Paksas bus tik par
tijos sąraše, vienmandatėje 
apygardoje j is nekandidatuos. 

Dienraštis .Respublika" tei
gia, kad tokį sprendimą Lietu
vos liberalų sąjunga (LLS) 
priėmė dėl to, kad sunku 
nuspėti Seimo rinkimų rezul
ta tus . Pasak rašinio, jei pa
sisektų ir liberalai taptų val
dančiosios koalicijos nariais, 
R. Paksas dirbtų Seime. Jei 
liberalai liktų opozicijoje, par
tijos vadas atsisakytų parla
mentaro įgaliojimo ir toliau 
liktų Vilniaus miesto meru.To 
padaryti nepavyktų, jei R. 
Paksas į Seimą botų išrinktas 
vienmandatėje apygardoje. 

Liberalų kandidatų sąrašo 
penketuke be R. Pakso taip 
pat yra Klaipėdos meras Eu
genijus Gentvilas, R. Pakso 
patarėja Dalia Kutraitė Gied
raitienė, parlamentaras Alvy
das Medalinskas ir Vilniaus 
miesto tarybos narys Gintaras 
Steponavičius. 

6-tą ir 7-tą vietą užima 
buvę ministrai Eugenijus 
Maldeikis ir Jonas Lionginas, 
toliau — Klaipėdos mero pa
tarėjas Eligijus Masiulis, „Li-
navos" prezidentas Rimvydas 
Gradauskas bei Kauno miesto 
tarybos narys Klemensas 
Rimšelis. 

smurto pėdsakų. 45-rių metų 
G. Kiesus laikomas vienu tur
tingiausių žmonių Mažeikiuo
se ir visoje Lietuvoje. 

sijusių su Klaipėdos uosto 
statuso pakeitimu, paketas. 

Prezidentas atkreipė dėmesį 
į tai, jog įstatymai, Klaipėdos 
uostui suteikiantys laisvojo 
uosto statusą, priimti nepa
kankamai išanalizavus prob
lemą. Prezidento nuomone, at
siranda galimybes pažeisti są
žiningos konkurencijos princi
pus. J i s nurodė, jog tie žmo
nės, kurie yra uoste išsi
nuomoję žemę, įgauna teisę ją 
naudoti dar 99 metus ne 
varžytinių tvarka, o likę in
vestuotojai turi dalyvauti var
žytinėse. 

Šiuo metu Klaipėdos jūrų 
uoste iš 471 hektarų išnuo
mota 349 ha. 

Pasitarime Klaipėdos meras 
Eugenijus Gerįtvilas nurodė, 
kad šie įstatyrrjai buvo derinti 
su 26 institucijomis, įskaitant 
ir Buriuotojų sąjungą, bet ne
buvo rasta reikalo suderintį jį 
su Klaipėdos savivaldybe, o į 
pateiktas pastabas nebuvo 
atsižvelgta. 

Pasitarime taip pat svarsty
tas Poligrafo (rtielo sekiklio — 
red.) įstatymas. Pasak prezi
dento atstovės spaudai, kai 
kurios šio įstatymo nuostatos 
kelia abejonių, ar jos atitinka 
Konstituciją, šiame įstatyme 
nepakankamai aiškiai api
brėžtas subjektas, objektas, 
institucijos, kurios gali melo 
sekiklį naudoti. Prezidentas 
taip pat teiravosi, ar šis 
įstatymas neprieštaraus kons
titucinėms žmogaus teisėms ir 
laisvėms. 

Pasitarime prezidentas taip 
pat teiravosi politinių partijų 
nuomonės dėl Valstybės tar
nybos įstatymo ir su juo susi
jusių įstatymų, kuriuose nu
matoma, jog darbo stažas vals
tybės tarnyboje bus skaičiuo
jamas tik nuo 1990 metų kovo 
11 dienos, kai buvo atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Bene didžiausią poveikį šios 
įstatymų pataisos turės vi
daus reikalu sistemos dar
buotojams, kurie gauna nema
žus priedus už ištarnautus 
metus. 

Pasak V. Gaižauskaitės, pre
zidentas yra informuotas, jog 
600 policijos komisarų yra 
padavę pareiškimus išeiti iš 
darbo, ir laukia tik šio įsta
tymo įsigaliojimo. „Tai kelia 
grėsmę visuomenės saugumui. 
nes dažniausiai išeina tie 
žmones, kuri turi aukščiausią 
kvalifikaciją" sakė prezidento 
atstovė spaudai. 

J i citavo dar Aukščiausios 
tarybos-Atkuriamojo Seimo 
dabartinio Seimo vadovo Vy
tauto Landsbergio pasirašytą 
kreipimąsi į vidaus reikalų 
sistemos pareigūnus, kuriame 
užtikrinama, kad bus išsau
gota socialinės vidaus reikalų 
darbuotojų garantijos, pensi
jos mokamos nežiūrint į tai, 
kurioje valstybėje tarnauta , 
išliks užtarnautas laipsnis. 

„Valstybė turi vykdyti įsi
pareigojimus", sakė V. Gai
žauskaitė. 

J i ta ip pat teigė, jog per pas
tarąsias dešimt dienų prezi
dentui pasirašyti Seimas pa
teikė beveik 50 įstatymų. J i 
išreiškė abejones, a r dėl tokio 
didelio skaičiaus Seimas pa
kankamai atidžiai juos iš
nagrinėjo ir a r nepaliko spra
gų-

* S u s i s i e k i m o m i n i s t r ą 
R i m a n t ą D idž ioką n u s t e b i 
n o prezidento Valdo Adam
kaus sprendimas sustabdyti 
Seimo priimtas Klaipėdos val
stybinio jurų uosto įstatymo 
kai kurių straipsnių pataisas. 
Ministerijos pranešime sako
ma, jog pataisomis buvo sie
kiama suderinti galiojančio įs
tatymo nuostatas su Europos 
Sąjungos teisės normomis bei 
išplėsti uosto galimybes, sutei
kiant jam „laisvojo uosto" sta
tusą. Tai galėjo žymiai padi
dinti uoste perkraunamų kro
vinių srautą. Pasak ministeri
jos pranešimo Klaipėdos uos
tas , ypač šiemet, didina kro
vos darbų apimtis. „Vien žinia 
apie galimybę vetuoti pataisą 
dėl 'laisvojo uosto', ministro 
manymu, gali turėti neigiamų 
pasekmių. Ypač tai atsilieps 
Klaipėdos uosto konkurenci
nėje kovoje su kaimyninių ša
lių uostais", teigiama praneši
me. 

* K a u n e p r i e sav iva ldy
b ė s l i epos 20 d. p a m i n ė t a 
solidarumo su Čečėnija diena. 
Čečėnijos Respublikos Ičkerija 
informacijos atstovė Lietuvoje 
Aminat Saijeva padėkojo lie
tuviams už paramą jos tautai. 
Minėjime dalyvavo kelios de
šimtys žmonių. Apie padėtį 
Čečėnijoje ir pirmąjį, 1994-
1996 m. vykusį karą pasakojo 
Lietuvoje studijuojantys čečė
nai. Solidarumo diena rengia
ma Čečėnijos nepriklausomy
bės rėmimo komiteto Kaune 
sumanymu. Lietuva oficialiai 
laiko Čečėniją Rusijos Federa
cijos sudėtine dalimi, tačiau 
nekart yra pareiškusi susirū
pinimą dėl padėties šioje Šiau
rės Kaukazo respublikoje ir 
Rusijos ten nevaržomai nau
dojamos karinės jėgos. *BNS> 

Vilnius , liepos 19 d. (BNS) 
— Didžiosios Britanijos vy
riausybė susirūpinusi toliau 
didėjančiu lietuvių, prašančių 
politinio prieglobsčio, skaičiu
mi, todėl vėl užsimena apie 
vizų režimo grąžinimą Lietu
vai, trečiadienį vykusiame su
sitikime su Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) vadovais 
sakė Didžiosios Britanijos Vil
niuje konsulas Stephen Nor-
man Tarry. 

Konsulas susitiko su VR 
viceminsitru Juozu Galginai-
čiu, Migracijos departamento 
direktoriumi Almantu Gavė
nu, Pasienio policijos vyriau
siojo komisaro pavaduotoju 
Algirdu Stončaičiu, Policijos 
departamento atstovais, kitais 
pareigūnais. Susitikime dau
giausia kalbėta apie būtinybę 
bendradarbiauti, reguliuojant 
Lietuvos piliečių, siekiančių 
prieglobsčio D. Britanijoje, 
srautą. 

Siekiant sumažinti tokių as
menų skaičių, D. Britanijoje 
nuo šių metų balandžio įsi
galiojo naujos įstatymų nuo
statos, numatančios didesnę 

baudžiamąją atsakomybę bei 
gerokai sugriežtinusios pra
šančiųjų prieglobsčio buvimo 
valstybėje sąlygas iki jų pra
šymų išnagrinėjimo. 

D. Britanijos konsulo teigi
mu, pastaraisiais mėnesiais 
politinio prieglobsčio paprašė 
apie 60 Lietuvos piliečių, o tai 
yra beveik du kartus daugiau 
nei tuo pačiu laikotarpiu per
nai, bet gerokai mažiau nei 
prieš dvejus metus. Pasak 
konsulo, Didžiosios Britanijos 
vyriausybė yra susirūpinusi 
tokiu dideliu Lietuvos piliečių 
antplūdžiu bei užsimena apie 
galimybę šią problemą spręsti , 
grąžinant vizų režimą. 

1999 m. pradžioje Didžioji 
Britanija jau buvo užsiminusi 
apie ketinimus įvesti vizų 
režimą, tačiau, Lietuvai įve
dus griežtesnę vykstančiųjų į 
Jungtinę karalystę kontrolę, 
prašančiųjų prieglobsčio skai
čius labai sumažėjo. 

Pasienio policijos duomeni
mis, šiemet iš užsienio valsty
bių buvo grąžinti 1,785 Lietu
vos piliečiai, iš jų — 779 — iš 
Didžiosios Britanijos. 

Rusijos deputatas 
„diplomatiškai neapsižiūrėjo 

Vilnius , liepos 20 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ragina Rusi
jos parlamentarą nesieti vals
tybės sienos sutarčių tvirti
nimo su Lietuvos įstatymu dėl 
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo. 

Ketvirtadienį išplatintas 
Seimo pirmininko atstovės 
spaudai pranešimas, kuriame 
komentuojami Rusijos Vals
tybės Dūmos deputato Alek-
sandr Čiujev pasisakymai 
trečiadienį Maskvoje sureng
toje spaudos konferencijoje. 

„Du skirtingus tarpvalstybi
nio reguliavimo dalykus depu
tatas susiejo tarpusavio sąly
gojimu, kartu beveik atvirai 
reikšdamas viltį, kad naujos 
sudėties Seimas atsitrauks, 
panaikins arba įšaldys šį įsta
tymą", sakoma Seimo pirmi
ninko atstovės spaudai pra
nešime. Anot jo, V. Landsber
gis mano, „kad tai veikiau dip

lomatinis neapsižiūrėjimas, o 
gal noras padėti lietuviškam 
'Jedinstvos' atitikmeniui si
tuacijoje prieš rinkimus". 

Pasak pranešimo. V. Lands
bergio pokalbiai su A. Čiujev 
Vilniuje „buvo atviri ir drau
giški, tad nepanašu, jog jis 
pats norėtų daryti kokį spau
dimą". 

Rusijos Valstybės Dūmos 
parlamentinių ryšių su Lietu
va grupės vadovas A. Čiujev 
šią savaitę lankėsi Lietuvoje 
su neoficialiu vizitu. Jis yra 
krikščionis demokratas, ta
čiau dalyvauja prezidentą 
Vladimir Putin remiančio? 
frakcijos „Jedinstvo" veikloje. 

Trečiadienį A. Čiujev Mask
voje pareiškė, kad Valstybes 
Dūma galės patvirtinti sutar
tis su Lietuva, jeigu Seimas 
atsisakys reikalavimų, kad 
Rusija atlygintų sovietines 
okupacijos žalą. 

Nedrausmingas diplomatas 
pažemintas pareigose 

Vilnius , liepos 20 d. (Elta) 
— Praėjusį sekmadienį dėl 
girtumo patyrusiam automobi
lio avarįją Pasvalio rajone Lie
tuvos diplomatui Tomui Gry
bui pažemintas diplomatinis 
rangas. 

Tai — griežčiausia drausmi
nė nuobauda, numatyta Diplo
matinės tarnybos įstatyme. Be 
to, diplomatas atšaukiamas iš 
Latvijos. Beveik metus jis dir
bo Lietuvos Respublikos am
basados pirmuoju sekretoriu
mi ir turėjo antrojo sekreto
riaus diplomatinį rangą. Da
bar jo rangas smuktelėjo iki 
trečiojo sekretoriaus. 

Užsienio reikalų ministeri
jos (URM) spaudos skyrius 
pranešė, jog dabar T. Grybas 
dirbs ministerijoje, o per arti
miausius keletą mėnesių jam 
bus surengta neeilinė atestaci
ja. Ar ji gali dar labiau pablo
ginti 32 metų diplomato padė
tį, kol kas nesakoma. 

Tuo tarpu URM sekretorius 
Romualdas Kozyrovičius yra 
viešai išsakęs abejonių, ar 
skandalingai pagarsėjęs dar

buotojas gali toliau likti mi
nisterijoje. 

Kaip jau skelbta, vėlų sek
madienio vakarą važiuodamas 
iš Rygos į Vilnių tarnybiniu 
automobiliu ..Volvo 464 SE". 
T. Grybas beveik dvigubai vir
šijo leistiną greitį remontuoja
moje kelio atkarpoje ir tren
kėsi j apsauginę užtvarą. Nuo 
smūgio apvirtęs aputoinobiiis 
pakibo ant apsauginių lynų ir 
buvo gerokai aplamdytas, ta
čiau vairuotojas atsipirko 
lengvais įbrėžimais. 

J įvykio vietą atvykę polici
jos pareigūnai akivaizdžiai 
matė, kad T. Grybas yra ne
blaivus — jis vos pastovėjo an t 
kojų. Tačiau diplomatas nesu
tiko, kad jam butų nus ta ty tas 
girtumo laipsnis ir įžūliai mo
javo diplomatiniu pasu. kuris 
Lietuvoje jokių privilegijų ne
suteikia. 

KALENDORIUS 
Liepos 21 d.: šv. Laurynas is 

Brindisi; Danielius. Lasota. Liongi
nas, Prakseda. Rimvydas. Rimvyde. 

Liepos 22 d.: šv. Marija Magda
lena, atgailotoja. Dalius. Mantile. 
Platonas. Rachele 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

NESUSIPRATIMAI DĖL JONO 
MOTIEJŪNO DALYVAVIMO LIETUVOS 

OLIMPINĖJE RINKTINĖJE 
Kaip žinome, iki šių metų 

olimpinių žaidynių Australi
joje pradžios tėra likę nepilni 
du mėnesiai. Aistros dėl pate
kimo į Lietuvos olimpinę rink
tinę veržiasi per kraštus, nes 
kasgi nenorėtų dalyvauti šia
me garsiausiame renginyje 
pasaulyje? 

Šį kartą reikia pakalbėti 
apie neseniai Lietuvos spau
doje iškeltą klausimą dėl JAV 
lietuvio bėgiko Jono Motiejū
no iš Clevelando miesto įtrau
kimo į Lietuvos olimpinę rink
tinę. 

Štai, Vilniuje išeinantis 
sporto savaitinis žurnalas 
..Sportas ir automobiliai" lie
pos 1 d. laidoje šiuo reikalu 
taip rašo: 

„Staiga Lietuvos olimpinėje 
padangėje pasirodo Jonas Ma
tas Motiejūnas, JAV lietuvis, 
norintis atstovauti mūsų ša
lies lengvaatlečių rinktinei. 
Tiesą pasakius, pasirodo ne 
jis, o jo „advokatai" (pirmiau
sia Lietuvos Respublikos pre
zidento patarėjas jaunimo ir 
sporto reikalams R. Gaška), 
kurių rankose jo naujas lietu
viškas pasas ir patvirtinimas, 
kad sportininkas gegužės 20 
d. Atlantoje 400 m nuotolį nu
bėgo per 45,67 sek. ir įveikė 
olimpinę A normą (45.80 
sek.)". 

Po šio pateikto fakto, kuris, 
deja, yra ne visai tikras, ką 
paaiškinsiu vėliau, šis žur
nalistas, o jo pavardė Karolis 
Bartonis, jau atrodo, tikrai ad
vokatauja Lietuvos sporto 
funkcionieriams. 

Jis čia teigia: „Lietuvos 
lengvosios atletikos federacija, 
Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas iš principo nepriešta
rautų, kad 26 metų J. M. Mo
tiejūnas atstovautų Lietuvai. 
Tačiau šio sportininko įtrau
kimas į rinktinę, kai jos narių 
sąrašas jau seniai sudarytas ir 
po birželio 1-osios gali keistis 
tik mažėjimo kryptimi (iš
braukti sportininko pavardę 
galima. įrašyti naują - ne) la
bai problemiškas, gal' net ne
realus". 

Toliau šis funkcionierių 
..advokatas'jau dėsto moralus 
ar skelbia tikrą netiesą. Jis 
sako: 

..Suprantama, kils nepasi
tenkinimas JAV lietuvių 
bendruomenėje — girdi, vėl 
ten, Lietuvoje išeivijos atsto
vai ignoruojami, o aršesni 
žmonės gal net įžiūrės kokių 
nors kairiųjų politinių partijų 
suokalbį... Nieko panašaus: 
viską reikia daryti laiku, be 
to. iš anksto pasakant savo 
planus. O dabar J. Motiejūno 
noras startuoti Sidnėjuje — 
staigmena visiems Lietuvos 
sporto vadovams, o ką jau 
kalbėti apie lengvosios atleti
kos federaciją..." 

Taip pat pažymima, kad Vil
niaus pasų skjriqje 2000 m. 
birželio 8 d išduotas sporti
ninkui Lietuvos pasas yra net 
bėjo paties parašo. 

Čia norisi iškelti kitą meda
lio puse. kas liečia Joną Mo
tiejūną. Šis sportininkas, kar
tu su savo broliu Tomu, daly
vavo II Lietuvos tautinėje 
olimpiadoje 1998 vasarą Kau
ne. Ten jie pasirodė geriau 
negu Lietuvos bedikai ir lai
mėjo kelis aukso medalius. Po 
šių varžybų ir man teko daly

vauti spaudos konferencijoje, 
kur jie buvo kalbinami dėl da
lyvavimo Lietuvos rinktinėje 
ir evantualiai olimpiadoje 
Australijoje. 

Kaip pasakoja Čikagoje gy
venantis mūsų sporto veikėjas 
Rimantas Dirvonis, šie sporti
ninkai niekada tokio ketinimo 
nebuvo atsižadėję. Ir jau seno
kai Lietuvos lengv. atletikos 
federacijai buvo pasiųsti doku
mentai dėl jiems Lietuvos pi
lietybės gavimo. Ir pats Dirvo
nis, būdamas Lietuvoje, šiuo 
reikalu kalbėjosi su Lietuvos 
sportine valdžia. Tad rašy
mas, jog ji nieko apie tai ne
žinojo, yra grynas melas. 

Ir tik dabar, kuomet į šį rei
kalą įsikišo .pats Lietuvos pre
zidentas, su kuriuo Dirvonis 
palaiko nuolatinį ryšį, per sa
vo patarėją atkreipęs dėmesį į 
Jono Motiejūno jau seniai puo
selėtą norą dalyvauti Lietuvos 
rinktinėje, buvo sulaužyta ty
la. (Čia kalbama tik vien apie 
Joną, kadangi jo dvynukas 
brolis Tomas, kuris, beje, kaip 
sportininkas, savo pasieki
mais yra šiek tiek stipresnis, 
šiuo metu yra susižeidęs ir ne
gali rungtyniauti). 

Tad nesąžiningai skamba ir 
tolimesnis minėtojo žurnalisto 
pareiškimas, kuriame taip sa
koma: „Šiomis dienomis Lie
tuvos lengvosios atletikos fe
deracija visais įmanomais bū
dais aiškinasi, ar J. M. Motie
jūnas galės rungtyniauti Sid
nėjuje: ar leis jam tai daryti 
JAV ir Tarptautinė lengvosios 
atletikos federacija. Tik ar ne 
per didelės pastangos bus de
damos olimpiečiui, kuris, nors 
ir pasieks savo geriausią re
zultatą (duok Dieve), vargu ar 
toliau antrojo etapo nu
žengs..." 

Gerai, kad Lietuvos sporto 
funkcionierių „advokatas" pa
baigoje dar prideda. „Žinoma, 
J. M. Motiejūnas — vis dėlto 
lietuvis, nors ir turi JAV pilie
tybę". 

Šioje „slidžioje" istorijoje 
šiuo metu padedu tašką. Bet 
prie jos grįšime gal dar ne 
kartą. Rimantas Dirvonis turi 
net raštu įrodymus, kad visa 
medžiaga apie čia minimą 
Motiejūną jau seniai buvo nu
siųsta į Lietuvą — žmonėms, 
kurie tą dalyką turėjo sutvar
kyti. Tačiau jie specialiai visa 
tai laikė stalčiuose, nes galvo
jo, kad tai neiškils viešumon. 
Bet atsiliepiama tik dabar, 
kada atėjo prašymas iš pačio 
Lietuvos prezidento. 

Kalbant apie žymiuosius 
Amerikos lietuvius sportinin
kus, reikia paminėti dar vieną 
— Tomą Pukštį, Amerikos ie
ties metimo čempioną ir rekor
dininką. Beje, jis liepos 17 d. 
dalyvavo JAV lengvosios atle
tikos pirmenybių ieties meti
mo kvalifikacinėse varžybose 
Sacramento mieste. O atei
nantį ketvirtadienį ten bus fi
naliniai metimai. Mūsiškis čia 
neturėtų vargo užsitikrinti 
sau vietą, nes jis jau anksčiau 
du kartus yra buvęs JAV rink
tinėje. Nebent jeigu pasitai
kytų kokia nors rimtesnė 
trauma ir jis negalėtų star
tuoti. 

Beje, pirmadienį įvykusiose 
preliminarinėse (arba kvalifi
kacinėse) varžybose dalyvavo 
36 geriausieji JAV ieties me-

Jonas Motiejūnas 

2000 M. ŠALFASS-GOS 
VARŽYBŲ KALENDORIUS — II 

DALIS 
Pateikiame likusių šių metų 

oficialių ŠALFASS-gos varžy
bų kalendorių, kuriame yra 
papildymas bei pataisymas 
1999 metų gale paskelbto me
tinio 2000 metų varžybų ka
lendoriaus. 

Toronto LSK „Jungties" 
15-sis „3-Pitch" Softbolo 
turnyras, kuris skaitomas 
kartu ir metinėmis ŠALFASS-
gos pirmenybėmis, vyks 2000 
m. rugpjūčio 26 ir 27 d., Wasa-
ga Beach, Ont., Kanadoje. Tai 
yra „Co-Ed" (mišrių koman
dų) tipo turnyras. Informuoja: 
Rimas Kuliavas, 297 Kennedy 
Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4, 
Canada. Tel. 216-766-2996. 
Faksas 416-766-5537. E-mail: 
kuliavas@compuserve.com 

2000 m. Š. Amerikos Bal-
t iečių Lauko ten i so pirme
nybės vyks 2000 m. rugpjūčio 
26 ir 27 d., Columbus. Ohio. 
Rengia latviai. Informacija '— 
Arturs Zageris, turnyro vado
vas, P.O. Box 21874, Colum
bus, OH 43221-0874. Tel. 614-
459-5200 Ext. 233. Faksas 
614-459-1151. Lietuvius infor
muoja: Eugenijus Krikščiū
nas, ŠALFASS lauko teniso 
vadovas, 105 Anndale Dr., 
North York, Ont. M2N 2X3. 
Tel. 416-225-4385. E-mail: 

diane.kriksciunas@ntel.tdsb. 
on.ca 

2000 — m. Š A . Lietuvių 
individualines ir komandi
nes golfo pirmenybes vykdo 
Detroito LSK „Kovas", 2000 
m. rugsėjo 2 ir 3 d., Fortreff 
golfo aikštyne, Trankenmuth, 
Mich., apie 50 mylių į šiaurę 
nuo Detroito. Informuoja: Vy
tas Polteraitis, 1509 Lake-

tikai, iš kurių 12 pirmųjų pa
teko į finalą. Jų tarpe buvo ir 
mūsiškis — Tomas Pūkštys, 
ietį nusviedęs 254 pėdas ir 9 
colius. Mūsiškio buvo ketvir
toji pasekmė pagal gerumą. 
Penktoje vietoje liko kitas bu
vęs vienu iš geriausiųjų meti
kų Amerikoje — Tom Petran-
off su 237 pėdomis ir 3 coliais. 
Paskutinis —dvyliktuko spor
tininkas — Josh Ray Johnson 
turėjo pasitenkinti kuklia — 
226 pėdų ir 9 colių pasekme. 

Tomas Pūkštys su kitais vie
nuolika sportininkų varžysis 
finale ir tada paaiškės trys 
JAV olimpines rinktinės na
riai. 

Edvardas Šulaitis 

wood, Plymouth, MI 48170. 
Tel. 734-420-3137. 

2000 m. Š. A. Balt ieč ių ir 
l ie tuvių lengvosios atlet i
kos pirmenybės vyks 2000 
m. rugsėjo 9 ir 10 d., Iroąuois 
Ridge High School, Oakville, 
Ont. Rengia — ŠALFASS-gos 
Lengv. atletikos komitetas. 
Ryšys: Irer.a Wilkinson, 2783 
Kinnertot* Cresc., Mississau-
ga, Ont. L5K 2B3; tel. 905-
822-0302; faks. 416-808-5215 
Barrie Vvilkinson vardu; E-
mail:iwilknson@colosseum. 

com papildomi ryšiai: Algis 
Malinauskas, tel. 905-844-
7694 ir Algirdas Bielskus 
(žiūrėti žemiau). 

2000 ir.' Š. A. Ba l t i eč ių 
sportinio š a u d y m o pir
menybes vykdo ŠALFASS-gos 
Sportinio šaudymo komitetas, 
2000 m. -ugsėjo mėnesį, Ha
miltono LMŽK „Giedraitis" 
šaudykloj-, šia tvarka: rugsėjo 
9 d. — sendinio (Trap) šau
dymo, rugsėjo 16 d. — smul
kaus (.22 kalibro) šautuvu ir 
rugsėjo 23 d. — pistoletu. 
Smulkau? kalibro šautuvų ir 
pistoletų lietuvių pirmenybės 
bus išves: >s iš baltiečių varžy
bų pasekmių. Ryšys: Kazys 
Deksnys, 1257 Royal Dr., Bur
lington, Ont. L7P 2G2. Tai 
905-332-6)06. Faksas: 905-
332-7696 E-mail: kdek-
snys@spr nt.ca 

II Pasaulio Lie tuvių spor
t inio šaudymo varžybos 
vyks 2000 m. rugsėjo 16, 23 ir 
24 d Hamiltono LMŽK 
..Giedraity" šaudykloje. Ren
gia — spt.>cialus organizacinis 
komitetą -. Smulkaus kalibro 
šautuvų ir pistoletų. Varžybos 
numaton >s pravesti kartu su 
baltiečių pirmenybėmis, rug
sėjo 16 ir. 23 d., o stendinio 
(Trap) žudymo — atskirai, 
rugsėjo 23 ir 24 d. Informuoja: 
Kazys Deksnys (žiūrėkit 
aukščiau Šias varžybas buvo 
numatys i vykdyti š.m. liepos 
21-23 d . tačiau, Lietuvos 
šaudyto: i patogumui, jos tapo 
nukelto^; rugsėjį. 

2000 m. Balt ieč ių ir l ietu
viu plaukimo p irmenybės 
vyks 20u0 m. spalio 28 d., 
Etobicoke Olympium, Etobi-
coke, Ont. Vykdo Baltiečių 
Sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Informacija: Modris 
Lorbergs, 73 North Heights 
Rd.. Etobicoke, Ont. M9B 

2T7. Tel. 416-626-7262 faksas 
416-395-3346; E-mail:-
modris_lorbergs@nynet.nybe. 
on.ca Lietuvių dalyvavimą 

koordinuoja: Mrs. Catherine 
Jotautas, 35 Cumberland Dr., 
Brampton, Ont., L6V 1W5. 
Tel. 905-457-7664; faksas 905-
457-5932; E-mail: ca-
romire@aol.com Papildomai: 
Algirdas Bielskus (žiūrėkit 
žemiau). 

C leve lando LSK „Žaibo" 
8-sis E t n i n i s mišr ių ko
m a n d ų (6 ža idėjų) kviest i 
n i s t i n k l i n i o t u r n y r a s nu
matomas 2000 m. lapkričio 4 
d., Clevelande, Ohio. Data dar 
galutinai nepatvirtinta. Ry
šys: Petras Stungys, 8243 
Donald Dr., Mentor, OH 
44060. Tel. 440-974-9736 na
mų; 216-692-5918 darbo; E-
mail:stungy s@en.com 

N e w Y o r k o Lie tuv ių 
.At le tų" k l u b o p l a n u o t a s 
kv ies t in i s l a u k o t e n i s o tur
nyras , turėjęs vykti 2000 m. 
rugsėjo 22-24 d. New Yorke, 
yra atšauktas dėl nepalankiai 
susidėjusių aplinkybių. 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis į ŠALFASS-gos 
centro valdybos gen. sekr. Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122. 
Tel. 216-486-0889; faksas: 
216-481-6064. 

Laikui pribrendus, kiekvie
nų varžybų platesnės informa
cijos bus skelbiamos atskirai. 

Kalendoriaus papildymai 
bei pakeitimai bus nuolatos 
skelbiami. 

Visos 2000-jų metų ŠAL
FASS-gos varžybos vyksta 
50-jų jubiliejinių žaidynių 
ženkle. Ta proga klubai ir pa
vieniai sportininkai kviečiami 
dalyvauti. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

KREPŠININKĖ 
IVETA RIMKUTĖ 

Iki šiolei kiek daugiau pra-
nešdavome apie Amerikos ko
legijose ar universitetuose žai
džiančius mūsų vyrus krepši
ninkus. Tačiau reikia nepa
miršti ir moteriškos giminės 
atstovių, kurių čia irgi nesto
koja. 

Viena jų yra kretingiškė Ive
ta Rimkutė, baigusi pirmuo
sius metus Weatherford kole
gijoje Texas valstijoje. Šioje 
dvimetėje mokslo įstaigoje 
studijuoja 5 jaunuoliai iš Lie
tuvos — trys vaikinai ir dvi 
merginos. 

Iki 14 metų amžiaus Iveta 
krepšinį žaidė Kretingoje, po 
to išvyko į Vilnių, kur atstova
vo Lietuvos jaunimo rinktinei 
Įstojusi į Vilniaus Pedagogini 
institutą, Iveta pasirašė su
tartį su garsia „Telekomo" ko
manda, kur pradžioje ji dar 
nedaug turėjo progos rungty
niauti. 

Tuomet ji susilaukė pakvie
timo iš savo pažįstamos, žai
džiančios Dėdės Šamo žemėje. 
Ji sutiko. 4 Ameriką mane 
nuvedė keli tikslai: norėjau 
siekti mokslo, išmokti kalbą 
ir, žinoma, žaisti krepšinį", — 
sako Iveta. Dabar ji stengiasi 
gerai mokytis, kadangi su blo
gais pažymiais negalima pa
tekti į pirmojo diviziono ko
mandą ir reikia pasitenkinti 
antruoju ešalonu. Pradžioje jai 
buvo labai sunku mokytis, nes 
nesuprato kalbos, tačiau da
bar jau žymiai geriau, kadan-
:£i pavyko neblogai įsisavinti 
anglų kalbą. 

Ne vien tik kalba buvo kliū
tis naujame krašte Ivetai. Bo
ta problemų ir krepšinio aikš
telėje, nes žaidimo pobūdis čia 
visai kitoks negu Lietuvoje ar 
bendrai Europoje. Tačiau min
tis mesti kolegiją ir grįžti į 
Lietuvą jai nebuvo kilusi. Bai-
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DBAUOO pnennaiarmta yra mokama ii anksto. 
Metams 1/2 mėty 

JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur (U Š.) $115.00 $65.00 
Tik ssttadjaaio laida: 
JAV $60.00 $45.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $65.00 $50.00 
UisakaatiUatavv 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu pasta _ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pasta $160.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinai Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administreąįa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirbs kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Rsdakrįs ui skelbimų turini nfstssko. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
garus prašymą, ką nors skelbti. 
• Rsdakrga straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

3mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

gusi kolegiją Iveta norėtų 
siekti karjeros moterų NBA 
arba dirbti čia įgytoje specia
lybėje. Iveta čia pirmą vietą 
atiduoda specialybei, kuri jai 
garantuotų ateitį. Tačiau spe
cializuotis ji pradės dar tik 
ateinančiais metais. 

Apie šią talentingą lietuvai
te krepšininkę neseniai rašė 
jos gimtajame mieste, Kretin
goje, išeinantis laikraštis „Pa
jūrio naujienos" (2000 m. bir
želio 2 d. laidoje). Čia Iveta 
neigiamai atsiliepia apie Ame
rikos krepšinį, kokį ji mato 
žaidžiant su kitomis junior" 
kolegijų komandomis. Ji tei
gia, kad .Amerikoje krepšinis 
žaidžiamas be mąstymo, Ame
rikoje nėra komandinio žaidi-

E d . S . 

R. UBARTAS ĮVYKDĖ 
OLIMPINI NORMATYVĄ 

Barselonos olimpinis čem
pionas, disko metikas Romas 
Ubartas, dalyvaudamas tarp
tautinėse studentų varžybose 
JAV, nusviedė diską 64 m 25 
cm ir įvykdė olimpinį A nor
matyvą. 

Šis rezultatas jam suteikia 
teise dalyvauti Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 VV. 103 SL, Oalc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortrnraetsm utvto 
cSptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

ui prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.7Wh Avs., Hfcfcory H*s, IL 
TeL C708) 5984101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedzieAve. 
Chtcago, IL 60652 

Kab. M. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hk*ory Mat, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. C708) 598-4068 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MO, S.C. 
Specialybė - Vidaus figų gydytojas 

Kafeame aėtuvOkaJ 
6918W.ArehatAva.StB.5ir6 

Chlcąoo, ILS0636 
T«4.773-22aV9965 

y««ydo»pagsaus»arirną 

ARASŽUOBA.M.D. 
AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

TeL 815-741-3220 

SIDNĖJUS PASIRUOŠĘS APSISAUGOTI 
NUO GRĖSMĖS 

Sidnėjaus Olimpinės žai
dynės leis įsitikinti, ar Austra
lija iš tiesų yra ta šalis, ku
riai nekyla terorizmo prob
lemų. Jos saugumo vadovai 
pasirengė bet kokiems inci
dentams — nuo organizuotų 
fundamentalistų grupuočių iš
puolių iki atskirų piktavalių 
asmenų sprogdinimų, koks pa
sitaikė per Atlantos žaidynes. 

Pareigūnai nuogąstauja, 
kad didžiausias naujo tūks
tantmečio pradžios tarptauti
nis susibūrimas gali tapti pa
grindiniu teroristų taikiniu, 
todėl iki rugsėjo mėnesį vyk
siančių žaidynių bus pareng
ta geriausiai organizuota sau
gumo operacija Australijos is
torijoje taikos metu. 

Australijos gynybos pajėgos 
(AGP) išskyrė daugiau kaip 
100 vietų, kuriose žaidynių 
metu gali būti rengiami iš
puoliai, pavyzdžiui, grobiami 
įkaitai. 

Tačiau policįja ir AGP mano, 
kad rimtos grėsmės, įskaitant 
išpuolius su cheminiais ar bio
loginiais ginklais, tikimybė 
yra nedidelė. Policija, AGP ir 
žvalgybos agentūros jau ne 
vienerius metus rengiasi šiai 
saugumo operacijai tiek ša
lyje, tiek užsienyje. Kodinis 
operacijos pavadinimas 

„Jungtinė Aukso darbo grupė'' 
(Join Task Force Gold). 

Nors tikimybė maža, mano
ma, kad potencialią grėsmę 
gali kelti iš Saudo Arabijos 
ištremtas teroristinių išpuolių 
organizatorius Osma bin La-
den. Jis įtariamas surengęs 
1998 metais įvykdytus JAV 
ambasadų sprogdinimus dvie
jose Afrikos šalyse, per ku
riuos žuvo daugiau kaip 220 
asmenų. 

Labiau tikėtina, kad išpuolį 
surengs nepatenkintas vieni
šius. Toks spogdinimas buvo 
įvykdytas 1996 metais Atlan
tos žaidinių metu. Tuomet žu
vo viena moteris. 

Prasidėjus žaidynėms Aust
ralijoje, tikrai bus sulaukta 
vietos aborigenų protesto de
monstracijų, tačiau jos neturi 
nieko bendra su terorizmu. Ši 
labiausiai nuskriausta šalies 
gyventojų dalis sieks atkreipti 
dėmesį į sunkią savo padėtį. 

Aborigenų vadovas Charles 
Perkins balandžio mėnesį gra
sino, kad prasidėjus Sidnė
jaus žaidynėms, „degs auto
mobiliai ir pastatai". Tačiau 
vėliau jis sušvelnino toną ir 
dabar žada tik spontaniškas 
tūkstančių žmonių demonstra
cijas. 

Elta 

Prrnunnrunkime ir sk.iitykimo ,DRAUGĄ 
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ORAS IR POLITIKA 
BRONIUS NAINYS 

šį pavasari Lietuvos politiką rašyti dokumentą ir įteikti 
lėmė oras. Neįprastai, kaip abiems okupantams. Taip pa-
niekad anksčiau, šilti pradėjo įdaryti buvo galima net keliais 
dar kovo mėnesį, o balandis būdais: per diplomatines tar-
buvo pats šilčiausiais, bet ka- nybas, per Užsienio reikalų 
da buvęs, mėnuo, ir, jeigu taip ministeriją arba per Lietuvos 
bus toliau, gal jis taps ir šil
čiausiu visų metų mėnesiu. 
Dėl to šilta buvo ir Lietuvos 
politika. Savo metiniame pra
nešime prezidentas mažai kri
tikavo konservatorius, švel
niau atsiliepė apie valdžios 
trūkumus bei klaidas, o joms 
šalinti taip pat gana santūriai 
ieškojo naujos politikos. Dėl to 
konservatoriai šiek tiek nuste
bo, bet buvo laimingi, ypač kai 
ir opozicija buvo šiek tiek pa
baksnota. J tai atsiliepdamas, 
ministras pirmininkas Kubi-

užsienio politiką vykdantį pre
zidentą. Tačiau Seimo pirmi
ninkui nė vienas iš tų trijų 
būdų kažkodėl netiko. Jis su
galvojo dar ir ketvirtą — ža
los atlyginimo siekti panaudo
jant pačią vyriausią Lietuvos 
valstybės įstaigą — Seimą. 
Gal čia ir nieko bloga: daugiau 
sviesto — košė skanesnė. Ta
čiau prezidentas galvojo, kad 
šiuo laiku ne tik daugiau 
sviesto į košę dėti, bet nė tos 
košės virti nereikėjo. Lietuva 
tos košės ir dabar turi dau-

lius, turbūt nenorėdamas pre- giau negu pilną dubenį, su Ru-
zidentui pasiduoti, pridėjo ir sija jai bėdų pakanka. Krem-
savo trigrašį — pūstelėjo nau- liaus geros valios reikia sienų 
ją vėją, lyg ir norėdamas pas- sutarčiai patvirtinti, jeigu ir 
partinti saulėlydžio bei sau- ne pritarimo, tai bent jau ne-
lėtekio programas. Atrodė, kliudymo į NATO įstoti, gal 
kad visada vėjuoti, o kartais ir dar bent dalį Lietuvos piliečių 
audringi, šie rinkiminiai me- žlugusių indėlių susigrąžinti, 
tai bus ramesni. Tikriausiai kokį nors, o gal ir 

Bet jau matyti, kad taip ne- visus tuos klausimus ketino 
išeis. Orai pasisuko kita kryp
timi. Iš tikrųjų nebuvo jie to
kie vienodi nė balandžio mė
nesį, nes dienos karščius daž
nai pakeisdavo naktinės šal
nos, naikindamos vaismedžių 
žiedus, ankstyvųjų pasėlių 
daigus, per daug derlingų me
tų ir nežadėjo. Turbūt tų šal
nų (Ūkaujama, pradėjo keis
tis ir politika. Jau pavasario 
pabaigoje prasidėjusios nuola-

kelti ir pats prezidentas per 
numatytą ir vis atidedamą ap
silankymą Rusijoje bei pokal
bius su jos. vadovais. Seimo 
priimtas įstatymas tas bėdas 
tik padidino, o prezidento ties-
mukiškas atsisakymas jį pasi
rašyti, palydint dar ir ne per 
daug išmintingu viešu pasisa
kymu, sudarė progą Rusijai iš 
to reikalo dar net pasišaipyti. 
„Ką, jūs patys nežinot, kas 

tinės liūtys paskandino taikią jūsų valstybėje užsienio poli-
Kubiliaus naujo vėjo politiką, tiką vykdo", aidėjo Kreliaus 
o į liepos mėnesį prasitęsusios 
ir gerokai orą atvėsinusios, jos 
sujaukė ir naują politiką. Nors 
ji ir plačiai paplitusi, ir labai 
garsiai skamba, tačiau kol kas 
dar sunku suvokti, kas ji iš 
tikrųjų yra ir ko siekia. Vieni 
sako, kad ji jau yra ir kai ku
rioms partijoms gerą derlių 
žada rinkimuose. Kiti teigia, 
kad reikia ją sukurti, o dar 
kiti mano, kad jos iš viso nėra 
ir nebus, nes liūčių klane
liuose taškosi jau dešimt metų 
Lietuvoje žinomi ir patys poli
tikai, kartodami tuos pačius 
šūkius, dažnai net ir stipro
kais žaibais pasisvaidydami. 
Žaibuojama ir pačiose viršū
nėse, nors, atrodo, visiškai be 
reikalo. Net be naujos politi
kos, bet tik kaip senos politi
kos tęsinys. 

Jau nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo pra
džios kalbama apie okupantų 
padarytos žalos atlyginimą. 
Aišku, visi žinom — atlygini
mo ne tik reikalauti, bet ir iš
reikalauti reikia. Reikalavi
mui pritarė ir visa tauta spe
cialiu referendumu. Beliko tik 

keliaprasmiškps užuominos 
apie Lietuvos Seimo pirminin
ko — prezidento susirėmimą. 

Kam Kremliui sukti galvą 
dėl kažkokios žalos atlygini
mo, jeigu pats valstybės vad<> 
vas nepritaria jo reikalaujan
čiam įstatymui. O iš tikrųjų 
taip nėra. Kaip Seimas, kaip 
visa Lietuva, taip ir preziden
tas okupantų padarytos žalos 
atlyginimo nori, jo siekia ir 
niekada nežada atsisakyti. 
Bet taip pat, kaip ir visa Lietu
va, abu vadovai žino, kad šiuo 
laiku iš Rusijos už tą žalą nė 
surūdijusios kapeikos negali
ma gauti, tai kam tada tokį 
žaidimą pradėti? Aišku, pir
mas čia prašovė Seimas, nors 
iš esmės konservatorių politi
kavimas buvo gana gudrus: 
rinkimų pralaimėjimo atveju 
laimėtojams palikta bėda opo
zicijoje atsidūrusiems konser
vatoriams visada bus gera 
proga pabaksnoti naują pozi
ciją už nevykdymą Seimo pri
imto įstatymo, susieto su Lie
tuvos piliečių gerove. Todėl, 
tai priimdamas dėmesin, pre
zidentas turėjo būti žymiai at-

Birtelio 25 d. iš Vilniaus katedros Kristaus Kūno ir Kraujo šventes procesija po Mišių ėjo į Aušros Vartus, pake
liui sustodama ir aplankydama kitas senamiesčio bažnyčias. Monstranciją neša arkivyskupas Audrys J. Bačkis 

Audronės Pakštienės nuotrauka. 

vyriausybei jį apskaičiuoti, su- sargesnis, atsiliepimą pasukti 

diplomatiškesniu keliu ir atvi
ro susirėmimo su Seimo pirmi
ninku išvengti. Gal taip ir bū
tų atsitikę, jeigu ne tas lietin
gas oras. 

Ar orą reikia barti ir dėl ki
tų prezidento - Seimo pirmi
ninko nesutarimų, panašė
jančių į praėjusio pavasario 
prezidento - vyriausybės vado
vo nesutarimus, pasibaigusius 
Vagnoriaus pralaimėjimu ir, 
reikia manyti, priverstiniu 
pasitraukimu? Ar tuo pačiu 
keliu teks nueiti ir Seimo pir
mininkui Landsbergiui? Vag
noriaus atsikratyti preziden
tui buvo lengviau, ministras 
pirmininkas buvo skirtas pa
reigūnas, tačiau Seimo pirmi
ninkas yra rinktas ir, nors jo 
partija ateinančiuose rinki
muose vyraujantį vaidmenį 
praras, mažai kas abejoja 
Landsbergio grįžimu į Seimą. 
Tad ar prezidentūrai šiuo lai
ku verta su Seimo pirmininku 
taip kietai bei viešai galinėtis? 
Juo labiau, kai beveik visada 
Adamkus grumtynes baigia 
kaip pralaimėtojas? Štai, pre
zidentas nepasirašė Seimo nu
tarimo Landsbergiui skirti 
prezidento pensiją, įstatymas 
vis tiek įsigaliojo, net ir ne pa
ties Landsbergio pasirašytas. 
Didelis ir rimtai pasekmingas 
Adamkaus pralaimėjimas yra 
nesugebėjimas net veto teise 
sustabdyti Seimo rinkimų įs
tatymo pakeitimo, nenaudingo 
jo remiamai partijų grupuotei. 
Čia vėl prezidentūrai kažko 
pristigo — laba mažai, bet vis
gi pristigo. Taigi ir čia, nors ir 
daugelio nesėkmių aplamdyti, 
konservatoriai dar sugeba rei
kalus pakreipti savo naudai, 
nepaisant nei šiltų, nei gied
rių, nei lietingų orų. O pri
imant dėmesin, kad iki būsimo 
Seimo rinkimų dar trys mė
nesiai, gali jie ir kitų „stebuk
lų" padaryti. 

Linkėtumėm jiems — tegul 
tuos stebuklus daro, ir juo 
daugiau, tuo geriau, jeigu tai 
būtų naudinga ne tik jiems 

ŠAULIŲ ORO UOSTO PROBLEMOS 
Šiaulių (Zoknių) oro 

uosto bendrovė bus panaikin
ta, o oro uosto plėtros įgy
vendinimo projektą turės įver
tinti Valstybės kontrolės ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnai. 

UAB „Šiaulių oro uostas" 
valdytoja — Susisiekimo mi
nisterija — nusprendė nebe-
remti žlungančios bendrovės 
ir rengia jos panaikinimo pro
jektą. 

Iki 1998 metų Zokniuose at
likta darbų už 131.6 mln. litų, 

patiems, bet ir kitiems Lietu
vos žmonėms. Tačiau, iki šiol 
tuos „stebuklus" stebėdami, 
galime tik pabrėžti, kad jie 
kuriami tik tų pačių žmonių ir 
tik dėl vieno bei to paties tik
slo: dėl Seimo kėdžių ir dėl jų 
partinės aritmetikos, o jų ku
riamoji atrama — tik besikai
taliojantis oras. Nei naujų idė
jų, nei programų partijose kol 
kas dar nematyti. Ar tik dėl to 
ir yra ta naujoji politika? Lig
šiolinis partijų tarpusavio ma-
kalavimasis, skilimai ir lipdy
mai, nenoras atsisakyti rin
kimų partijų sąrašais (vėl 
konservatorių laimėjimas — 
prieš tikrai daugumos ir vėl 
prieš paties prezidento viešą 
logiką), mažinti Seimo narių 
skaičių, mažinti kraštui žalin
gą valdžios Sistemos biurokra
tiją, dabar Vėl konservatorių 
užmojis keikti rinkimų siste
mą prieš pąt rinkimus, tikin
tis susigrąžinti Seime kaip ga
lima daugiau turėtų kėdžių, 
Seimą daro tie lietuvių tautai 
bei Lietuvos valstybei tarnau
jančia, piliečių gerovei dirban
čia, autoritetinga vyriausia įs
taiga, bet ir savanaudiška 
verslove, tuštinančia mokes
čių mokėtojų kišenes. Ar Lie
tuvai tokios naujos politikos 
reikia? Oras pasikeičia ir be 
jos. 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 21 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Laikas ištraukti galvą 
iš smėlio 

iš kurių 118 mln. litų — pa
skolos, gautos valstybės vardu 
ir su valstybės garantija. Šių 
paskolų panaudojimu bei vers
lo planų pagrįstumu suabejojo 
ir Seimo Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisija. 

Apsvarsčiusi tyrimo dėl 
Šiaulių oro uosto plėtojimo 
projekto įgyvendinimo išvadas 
ir įvertinusi tai, kad UAB 
„Šiaulių oro uostas" nepajėgia 
grąžinti paskolų, o bendrovės 
skolos dengiamos iš valstybės 
biudžeto, komisija nusprendė 
prasyti Valstybės kontrolės 
pakartotinai įvertinti užsienio 
paskolos skyrimo ir verslo pla
no įgyvendinimo pagrįstumą. 

STT bus prašoma nustatyti, 
ar pasirenkant firmą „Phi
lips", turėjusią įgyvendinti oro 
uosto plėtros projektą, nebuvo 
korupcijos požymių. Ištirti, ar 
atsakingų pareigūnų veiks
muose įgyvendinant Šiaulių 
(Zoknių) oro uosto plėtojimo 
projektą nėra nusikaltimo su
dėties, paprašyta ir Genera
linės prokuratūros. 

Šiaulių miesto mere Vida 
Stasiūnaitė yra siūliusi oro 
uostui suteikti laisvojo uosto 
statusą. Pasak, jos, vyriausy
bė oro uosto apyvartinėms 
lėšoms turi surasti 3 milijonus 
litų bei skirti lėšų pakilimo-
nusileidimo tako skylėms už
lopyti. Po šio žingsnio „Šiaulių 
oro uosto" bendrovė turi būti 
panaikinta, ir, kapitalizavus 
skolas, įkurta valstybės įmo
nė. 

• Ablinga. Jau dešimtą va
sarą prie Ablingos lurdo susi
renka gausus būrys klaipė
diškių ir vietinių gyventojų 
vadinamosioms „kryžaunų 
dienoms" švęsti. Birželio 10 d. 
čia aukotos šv. Mišios už per 
karą nužudytus kaimo gyven
tojus. Sovietmečiu sunaikintą 
lurdą atkūrė ir dabar prižiūri 
Alfonsas Šaulytis. 

XIV šimt. Europą palietė 
„Dievo rykštė" — juodojo ma
ro epidemija, ilgainiui sunai
kinusi apie ketvirtadalį (maž
daug 25 mln.) gyventojų. Neli
ko nei vienos nenukentėjusios 
tautos. Iš esmės maras kai ku
riose vietovėse pakeitė Euro
pos gyventojų etninę sudėtį, 
kai į mirusiųjų gyvenvietes 
pradėjo plūsti įvairūs kolonis
tai. Maro tragediją dar labiau 
sustiprino tai, kad ilgą laiką 
nebuvo žinoma, kas tą baisią 
ligą sukelia, kaip ji plinta, 
todėl sveiką galvoseną dauge
liu atvejų pakeitė prietarai, 
kaltininkų ieškojimai ir net 
apsaugos priemonių naikini
mas (pvz., buvo užmušinėja-
mos katės, kaip „raganų ben
dradarbės", todėl labai išplito 
žiurkės, kurios — arba jų pa
razitai — buvo pagrindinis 
maro užkrėtėjas). 

Tačiau, palyginus su šiuo
laikine „Dievo rykšte" — 
AIDS — siautusi XTV šimtme
tyje yra tik „rykštelė". Pasau
liniu mastu jau netoli 19 mili
jonų žmonių mirė, o apie 35 
milijonai yra užsikrėtusių 
ŽIV/HJV/AIDS. Ši baisi epi
demija jau našlaičiais paliko 
apie 15 mln. vaikų, nekalbant 
apie kūdikius, gimusius su 
ŽrV užkrėtimu, kurių daugu
ma nesulauks savo penktojo 
gimtadienio. Kol kas 90 pro
centų užkrėstųjų yra Afrikos 
žemyne. Kol kas. 

Liepos pradžioje Pietų Afri
koje vyko tryliktoji tarptau
tinė Jungtinių Tautų suruošta 
AIDS konferencija. Joje galbūt 
per daug nepasiekta, tačiau 
vis tik turtingosios pasaulio 
valstybės prižadėjo — jau ne
be milijonines, o milijardines 
— pinigų sumas kovai su šia 
„žmorujos rykšte". Be to, kon
ferencijoje konstatuota, kad 
AIDS plinta visoje planetoje. 
Pavojus ypač gresia Indijai, 
Kinijoje pernai ŽlV/rttV už
krėtimai pagausėjo 60 proc., 
ta pati padėtis Brazilijoje, ku
ri dar neseniai labai veiksmin
gai kovojo su šia problema. 
Tačiau AIDS epidemija dabar 
labiausiai plečiasi nebe Afri
koje, o Rytų Europoje! Taigi, ir 
Lietuva neturėtų jaustis per 
daug saugi, nors šiuo metu 
ypatingų problemų su AIDS 
neturi. Vis tik ŽrV užsikrė
tusiųjų skaičius Lietuvoje pa
stebimai auga, todėl labai 
svarbu jau dabar gesinti ma
žus gaisrelius, kol jie neiš-
siplėtė į stichinę nelaimę. 
Džiugu girdėti, kad ir užsie
nio lietuviai yra įsijungę į in
formacijos tiekimą, įvairias 
apsisaugojimo nuo AIDS pro-
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SU PALAPINE I MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Vakare, kai vėjas nebepučia, 
atsiranda skrendančių vaba
liukų, kurie labai kanda. Sek
madienį bus ekskursija į 
džiungles. Pirmadienį išvyksi
me į Puerto Vallarta. 

Baigus informacijai, pradė
jome vaišintis. Šeimininkai 
maiše gėrimus, o mes, stovyk
lautojai, turėjome planuotą 
suneštinę užkandą. Kai tiek 
daug gabių šeimininkių ke
liauja, tikrai nereikia badauti. 
Daugiausia buvo čipsai su sal-
sa padažu, bet atsirado ir va
riantų: dešrelės, sūriai, kum
pio gabaliukai, labai skanus 
„guacamole" padažas, baltas 
sūris su skaniu-aštriu padažu 
ir t.t. Nors planavau tą va
karą dar ką kepti, bet Romas 
nutarė, kad jam šios vakarie
nės visiškai užteks. Aš prita-* 
riau. Čia buvo progos pakal

bėti su atvykusiomis iš Puerta 
Vallarta viešniomis, kas ten 
įspūdinga, ką verta pamatyti, 
ko vengti. Surinkau daug sva
rios informacijos. 

Šios (antros) grupės gidas 
„Lobo" gimęs Estijoje, iš ten 
išvyko 1941 metais, baigęs 
gimnaziją, studijavo Berlyno 
universitete. Paskui emigravo 
į Argentiną, dabar gyvena 
Vancouver, Kanadoje, su žmo
na Aida. Jis laikomas viertu 
geriausių vadovų, net mūsų 
vadovą išmokinęs šio amato. 
Jis buvo apsirengęs švarku, 
ant kurio prisiūta labai daug 
lopinėlių iš įvairiausių pasau
lio kraštų: Europos, įskaitant 
ir Lietuvą, Pietų Amerikos, 
Kanados, Australijos ir Ameri
kos. Žodžiu, žmogus daug ke
liavęs, daug visko matęs. At
sisveikinę grįžom į Savo „Avi

ną". Romas prigulė, o aš tikri
nu, kurią valandą jam kuriuos 
vaistus duoti ir bandau pasi
vyti su savo užrašais. Taigi 
laikas dėti tašką ir ruoštis ry
tojaus maršrutui. 

Sausio 8 diena 
Buvo sutarta išvykti apie aš

tuntą vai. r., tai turėjome per 
radiją pasitikrinti 7:45. Atsi
kėliau anksčiau, iškepiau 
kiaušinienės, pusryčiaujame, 
kai mums į duris pasibeldė 
Fred: „Ar jau atsikėlėte, atsi
prašau už visą jomarką, bet 
ana grupė vėliau iškeliaus, tai 
mes jau dabar ruošiamės". 
Greit surijome pusryčius. Aš 
Romui buvau puoduką kavos 
išvirus ir padėjau ant prieki
nio staliuko. Mums dar reikia 
vandens prisipilti, elektrą at
jungti. Skubame. Už penkių 
minučių išlipau pažiūrėti, kas 
vyksta, kai Liz pasakė, kad 
mes jau paskutiniai. „Būtinai 
sekite čia važiuojantį motor-
namį!" Ką gi, įšokome ir va
žiuojame. Turėjome visi susi-

gramas, ypač veiksmingai 
vykdomas Klaipėdos srityje. 
Čia labai daug pastangų deda 
Lithuanian Mercy Lift orga
nizacijos darbuotoja Pranė 
Šlutienė. Tikėkime, kad jos 
steigiamomis programomis 
bus kiek galima plačiau Lietu
voje susidomėta ir pasinaudo
ta. 

AIDS konferencijoje buvo 
suvažiavę apie 12,700 dalyvių 
skaityta daug paskaitų, pa
teikta informacijos, kuria no
rėta pasidalinti su kuo plates
niais gyventojų sluoksniais. 
Kadangi š.m. liepos 6 d. 
„Nature" žurnale buvo pa
skelbta deklaracija (žinoma 
Durban deklaracijos vardu). 
pasirašyta 5,000 mokslininkų 
iš įvairių pasaulio kraštų, kad 
ŽrV/HrV ir AIDS yra neatsie
jamai tarpusavyje susiję, buvc 
tikimasi suvažiavimo dieno
mis spaudos konferencijoje tą 
deklaraciją paskelbti. Deja, 
paskutinę valandą konferenci
ja be jokių paaiškinimų buvo 
atšaukta, o vietiniams moksli
ninkams pagrasinta, kad jie 
praras darbus valdžios išlai
komose institucijose, jeigu vie
šai propaguos šią „klaidingą 
teoriją*'. 

Pasirodo, kad Pietų Afrikos 
prezidentas Thabo Mbeki ne
sutinka su mokslininkų tvir
tinimais. Jo nuomone, ką pa
brėžė ir kalbėdamas konferen
cijoje atidarymo metu, pagrin
dinė AIDS priežastis yra skur
das, kuris kamuoja šią šalį. 
Reikia tik daug gausesnės pa
ramos iš užsienio ir visos pro
blemos išnyksiančius. 

Iš konferencijos Pietų Afri
kos Durban mieste pasklido 
daug šiurpių statistinių duo
menų, kurie, rodos, turėjo 
įtikinti ir didžiausius skepti
kus, kad AIDS jau pasiekusi 
epidemines proporcijas ir. jei
gu su ta epidemija nebus rim
tai kovojama, žmonija patirs 
tokių nuostolių, kokius neat
nešė visi didieji karai, kartu 
sudėjus. Vis tik šiuo metu 
apie du trečdaliai ŽIV/IIIV už
sikrėtusių ir nuo AIDS mirš
tančių yra Afrikos žemyno Sa-
haros srityje. Tvirtinama, kad 
beveik visi 25 mln. užsikrė
tusiųjų iki 2008 m. jau bus 
mirę. Dėl tos priežasties gyve
nimo trukmė Afrikoje vėl su
mažėjusi iki maždaug 30 m. 
amžiaus. Bet pati didžioji tra
gedija yra gyventojų švietimo 
stoka — AIDS tebelaikoma 
„gėdos liga", jos plitimą pris
kiriant įvairiems kitiems 
reiškiniams, kurie nieko bend
ra su užkrėtimais neturi 

tikti, kaip planuota, pavažiavę 
apie 50 mylių. Sekame prie
kyje važiuojantį, aš seku raštu 
gautus nurodymus, jei kartais 
atsiskirtumėme. Miestas ne
mažas, netrūksta ir švieso
forų. 

Už valandėlės, galvoju, ko 
mes nepadarėme. Klausiu Ro
mo, ar perjungei šaldytuvą? 
Sako, ne. Ar dujos išjungtos-7 

Ne. Išvažiuojant buvo labai 
nelygus kelias, labai kratė, da
bar užuodžiu kavą. Romai. 
kur tavo kavos puodelis? Sa
ko, palikau prie prausyklos. 
Ne, atsakiau, aš ant staliuko 
padėjau, bet dabar nėra, ne
girdėjau, kad kristų ir su
dužtų. Tai kur tas puodelis? 
Pasitikrinus, pasirodo jis nu
slydo tiesiai į mano atvirą 
rankinuką. Paėmiau. Romui 
padaviau, buvo likę pusė 
gurkšnio kavos. Tik, vėliau 
patikrinus, pasirodė, kad dau
giau kaip pusė kavos pasiliejo 
ant kėdės, likusi — tiesiai į 
rankinuką. Ai! Tai vėl naujas 
patyrimas. 

Važiuojant pakelėse vis ma
tyti sodai, tai bananų, tai kitų 
tropikinių vaisių, tai vėl pomi
dorų, kukurūzų laukai. Tikrai 
čia derlinga žemė. Pakelėse 
vaikučiai, mus išgirdę, išbėga 
iš trobelių pamojuoti. Dides
niuose miesteliuose prašo pi
nigų. Pakelėje vienas mieste
lis buvo labai švarus ir čia 
žmonės uždarbiavo, parduoda
mi džiovintas krevetes. Viskas 
sudėta maišiukuose, tiesiog 
kalnais sukrauta ant staliukų. 
Shelley mus perspėjo — nega
lime stoti, prikti. Prieš perspė
jimą neplanavau, o dabar tik
rai seilė varva, pravažiuojant 
pro vieną po kito staliukus, 
apkrautus krevečių maišiu
kais. 

Sustoję pasitikrinome, visi 
esame kartu, už poros va
landų sustojome užkandžiauti 
Pemex stotyje. Čia nebuvo 
pirkti užkandos, reikia pasi
tenkinti tuo, ką jau turime. 
Nusipirkau sulčių, gėrimo, už-
valgėme sūrio su duona ir ke
liaujame toliau. Vadovas pra

nešė, kad važiuosime kitu ke
liu, nes numatytas nėra geras, 
šakos kabo virš pravažiuo
jančių, gali kam antenas nu
laužti. Sukame, važiuojame. 

kelias gan siauras, krum 
kirpti tik iki pat kelio, 
per radiją pasakoj;), kad. 
keliu važiuojant, butų 
daug prasčiau. B u s d a 

ai nu-
Fred 
anuo 
buvę 

ugiau 

Pne įdomaus restorano Puerto Vallarta vietovėje 
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SOCIALINĖ POLITIKA 
IR XXI AMŽIUS 

ARTŪRAS VAZBYS 
Tęsinys 

Daugelis l igšiol inių vyriau
sybių ir įvairių kadencijų 
se imų Lietuvos socialinę poli
tiką ir savo v e i k s m u s grindė 
principu: lengviau pinigus da
linti, o ne juos uždirbti. Kaip 
tik tai nulėmė, jog š iandien pi
nigų trūksta v i s i ems , ir ypač 
t iems, kurie j ų labiausiai sto
koja. Nuolat didėjantis Vals
tybinio socialinio draudimo 
fondo deficitas, nesugebėjimas 
prisitaikyti prie darbo rinkos 
tendencijų ir poreikių, vidur
amžius primenantys darbo 
santykiai* optimizmo neke
lianti demografinė padėtis, 
nuolatinis Lietuvos lyderiavi-
mas pagal savižudybių skaičių 
ir daugelis kitų šiandieninių 
socialinių problemų yra tiesio
giai arba tam tikrais aspek
tais susiję su požiūriu j so
cialinę politiką, kaip pinigų 
išdalijimo sistemą. Vis dar vy
rauja supratimas, kad vienin
telė ir pagrindinė kliūtis 
sėkmingai socialinei politikai 
yra lėšų stygius. Nemėgin
damas neigti, kad socialinės 
politikos galimybės priklauso 
nuo bendros valstybės ūkinės-
finansinės padėties, vis dėlto 
norėčiau pabandyti įrodyti, jog 
svarbiausioji priežastis , žlug
danti pozityvias permainas 
sprendžiant social ines proble
mas, yra ne pinigų, bet idėjų 
stygius, pasireiškiantis pase
nusiomis mąstymo ir veiklos 
kategorijomis. 

Naujojo amžiaus socialinė 
politika turėtų remtis orienta
cija į žmogaus asmeninės at
sakomybės ugdymą, į jo su 
gebėjimą bei įgūdžių pačiam 
pasirūpinti savimi formavimą. 

Kitaip tariant, i š laikytinių 
mentalitetą visuomenėje turi 
pakeisti socialinio savaran
kiškumo jausmas ir solidaru
mo dvasia. Siekiant š ių t ikslų, 
būtina pereiti nuo pinigų dali
jimo prie investavimo. N iekas 
nesitiki, jog investicijos į so
cialinę sritį atsipirks finan
siškai, būtų naivu kelti tokį 
tikslą socialinei politikai, 
tačiau investuotos lėšos priva
lo užtikrinti at i t inkamus so
cialinius padarinius - žmonių 
gyvenimo kokybės gerėjimą, 
socialinį saugumą bei žmogiš
kąjį orumą palaikančias sąly
gas. 

Dabar trumpai apie pagrin
dines kryptis, išreiškiančias 
naująją sampratą socialinėje 
politikoje, kuriomis galėtų 
veikti būsimos vyriausybės , 
jgyvendindamos šios politikos 
principus. Iš karto norėčiau 
apsidrausti, kad tai nebus re
ceptų s iūlymas, o veikiau tam 
tikrų idėjų pate ik imas disku
sijoms, skirtoms naujosios po
litikos paieškai. 

S o c i a l i n i s d r a u d i m a s . 
Apibudinant dabartinę s i tua
ciją šioje srityje, reikėtų iš
skirti dvi pagrindines prob
lemų grupes. Pirmoji - tai ka
tastrofiška Valstybinio sociali
nio draudimo fondo fSODRA) 
padėtis, antroji - pensijų re
formos, skat inančios kaupia
mojo draudimo fondų kūri
mąsi, sunkumai . 

E s m i n ė s SODRos problemų, 
pasireiškiančių šimtamilijo
n i n ė m i s skolomis, priežastys 
pirmiausia glūdi šalies eko
nomikoje ir darbo rinkoje, 
tač iau jų sprendimą stabdo ir 
užstrigusi pensijų reforma. 
Pagal apdraustųjų ir pensi
n inkų skaičiaus santykį, so
cialinio draudimo pensijų s is
t emai veikiant vadinamuoju 
„einamųjų įmokų ir išmokų" 
(pay-as-you-go) principu, š ian
dien šeši dirbantieji iš laiko 
penkis pensininkus. Be to , rei
kia turėti omenyje, jog š i s san
tykis nuolat k inta dirbančiųjų 
nenaudai . Dar 1995 m. pen
k i e m s pens in inkams teko 
aš tuon i dirbantieji. Akiva izdu, 
jog nes ikeič iant padėčiai dar
bo rinkoje ir jos struktūroje 
bei n e s i i m a n t efektyvių prie
m o n i ų pensijų reformai įgy
vend in t i , ši situacija taps dar 
l i ū d n e s n ė . Realaus pens i jų re
formos įgyvendinimo at idė
l io j imas su kiekviena d i e n a gi
l ina socialinio draudimo krizę 
ir k a r t u didina b ū s i m a s š ios 
s i s t e m o s sąnaudas , j a u ne
š n e k a n t apie tai, jog j a u n e s 
nioji kar ta tokiu būdu n e t e n 
k a ga l imybės sus ikurt i pa
gr indą savo senatvei ir yra 
v e r č i a m a tapti ate i t ies kartų 
i š la ikyt ine . Kalbant apie kar
tų so l idarumą, kuris apskritai 
yra b ū t i n a s h- ne i šveng iamas 
soc ia l inės polit ikos e l e m e n t a s , 
re ikė tų pabrėžti , jog jį privalu 
plėtot i abipuse l inkme, o ne 
v i e n a kur ia nors kryptimi. 

S o c i a l i n ė p a r a m a . Šios so
c ia l inės polit ikos srit ies prio
ritetais turėtų tapti paramos 
nukre ip imas t i e m s , k a m ji la
b iaus ia i reikalinga, bei efekty
v i a u s i ų j o s te ik imo būdų nu
m a t y m a s . Š iandien didesniąją 
p in ig inės social inės paramos 
dal į sudaro universal ios išmo
kos , mokamos net ikr inant pa
j a m ų . Tendencija, ka i remia
m a s ne t iek konkretus a s m u o 
ar še ima , ats ižvelg iant į j ų re
a l i a s pajamas, bet t a m tikras 
social inis s ta tusas , š iek t iek 
iškreipia pačią social inės pa
ramos sampratą. Todėl, s ie
k iant didesnio social inės para
mos taiklumo (targeting), atei
tyje reiktų didinti i šmokų, 
mokamų t ikrinant pajamas, 
dalį , at i t inkamai mažinant 
universal ias i šmokas. Svarbus 
ve iksnys , užtikrinantis tokio 
pasūkio efektyvumą, būtų vi
suot inis pajamų ir turto dekla
ravimas. 

Kitas svarbus paramos taik
lumo rezervas yra socialinių 
pas laugų s i s temos plėtojimas. 
Svarbiausiomis jo kryptimis 
būtų pagalba bei s lauga nuo-
savuose , o ne valdiškuose na
muose , efektyvesnis nevalsty
binio sektoriaus panaudoji
m a s , bendruomeninių sociali
n ių pas laugų plėtojimas. Be 
to , kadangi š ios priemonės 
maž ina social inės paramos 
i š la idas ir didina efektyvumą, 
j o s yra nepaprastai reikš
mingos , skat inant v i suomenės 
bendruomeni škumą ir solida
rumą, ve iksn ius , kurie yra 
kert iniai , įgyvendinant naujos 
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socialinės politikos sampratą. 
Dar vienu pamatiniu šios 
sampratos elementu turėtų 
tapti šeimos institucijos rėmi
mas bei intensyvesnis jos 
įtraukimas į socialinės para
mos sistemą. 

Darbo r i n k a . Čia yra 
išskirtinos dvi pagrindinės 
probleminės sritys - gyventojų 
užimtumas ir darbo santykiai. 
Analizuojant už imtumo situa
ciją Lietuvoje, pabrėžtinos 
grėsmingos tendencijos, susi
jusios s u jaunimo ir netu
rinčių kvalifikacijos asmenų, 
tarp kurių taip pat dominuoja 
jauni žmonės, nedarbu. Darbo 
biržos ir darbo jėgos tyrimų 
duomenimis, daugiau nei 
penktadalis jaunimo iki 25 m. 
yra bedarbiai, dauguma jų gy
vena kaimiškose vietovėse. 
Galimas ir tikėtinas efekty
viausias šios problemos spren
dimo būdas būtų jaunimo 
kvalifikacijos kėlimo ir persi
kvalifikavimo programos su
kūrimas ir įgyvendinimas. Ar
gumentai, jog t a m nėra pi
nigų, šiuo atveju yra daugiau 
nei abejotini, nes nėra skai
čiuojama, ar pigiau investuoti 
į tokią programą, ar pigiau 
išlaikyti bedarbius. 

Kalbant apie darbo santy
kius, nieko nenustebins tei
ginys, jog darbuotojų teisių 
užtikrinimas l i eka itin aštri ir 
kol kas neišsprendžiama prob
lema. Šiandien veikiančios 
profsąjungos, užuot tapusios 
darbuotojų interesų gynė
jomis, geriausiu atveju tėra 
kai kurių politinių partijų 
įrankiai. Naujosios politikos 
įgyvendinimas šioje srityje 
turėtų reikštis per socialinio 
kompromiso ir partnerystės 
paiešką - derinant darbdavių 
bei dirbančiųjų interesus, 
stabdant, o ne skatinant socia
linius konfliktus. 

Dar viena problema, kurios 
sprendimas neišvengiamai pa
reikalaus naujojo požiūrio, yra 
realus lygių moterų ir vyrų 
galimybių užtikrinimas darbo 
rinkoje. 

J a u n i m o s o c i a l i n ė i n t e g 
rac i ja . Nors jaunų žmonių 
problemoms pastaruoju metu 
skiriama vis daugiau politikų 
ir visuomenės dėmesio, jauni
mo reikalai išlieka, ko gero, 
deklaratyviausia ne tik socia
linės, bet ir apskritai visos 
valstybės politikos dalimi. 
Valdžios požiūrį į jaunimo 
problemas gal ima laikyti tie
siog chrestomatiškai pasenu
sia, ji puikiai iliustruoja so
cialinės politikos, kaip „gaisrų 
gesinimo" sampratą. Jauni
mas nėra ta grupė, kuri keltų 
socialinius neramumus, blo
kuotų kelius, badautų ar dar 
kaip nors trikdytų viešąją 
rimtį. Ir rinkimuose tai kol 
kas nėra tokia grėsminga ir 
organizuota jėga, lyginant su 
kitomis, kur kas garsiau save 
pristatančiomis. • 

Nesvarbu, kad pagal įvai
rius socialinius tyrimus jauni 
žmonės, ypač jaunos šeimos, 
yra socialiai labiausiai pažei
džiami, nesvarbu, kad būtent 
tarp jaunimo yra daugiausia 
bedarbių, kad šioje amžiaus 
grupėje labiausiai paplitęs nu
sikalstamumas, narkomanija 
ir asocialus elgesys. Ne itin 
domimasi ir tuo, jog daugiau 
nei pusė jaunų žmonių iki 29 
m. yra tėvų išlaikytiniai. Sun
ku net parinkti tinkamus 
žodžius folkloru tampančiam 
būsto kreditavimo mechaniz
mo kūrimui apibūdinti: pagal 
dabartinius šios „sistemos" 
tempus lengvatinių kreditų 
eilės pabaigoje esančios Šei
mos galės paimti tokį kreditą 
XXI amžiaus pabaigoje. Žino
ma, paprasčiausias atsakymas 
į šiuos pastebėjimus skambėtų 
labai lakoniškai - nėra pinigų. 
Tik kažkodėl jų atsiranda 
abejotinos vertės socialiniams 
projektams, siūlomiems įta
kingesnių socialinių grupių. 

Čia galima būtų pereiti prie 

S K E L B I M A I 

Nepaisant keisto ore Lietuvoje šią vasarą, kai kur vasarojaus varpos vis 
tik pilnos grūdų. V. Gulevičiaus nuotr. (.Elta) 

ŽIŪRIU — GUDELIŲ KAUTYNĖS 
Lygiai prieš 50 metų pačia- vietovėje vyko Tauro apygar-

me Suvalkijos centre įvyko 
Žiūriu - Gudelių kautynės. 

Tai vienos paskutiniųjų 
stambesnių kautynių tarp 
Tauro apygardos partizanų ir 
okupantų baigiamuoju parti
zaninio karo Suvalkijoje laiko
tarpiu. Jos įvyko 1950 m. bir
želio 22-23 d. Talkiškių pelkė
se prie Žiūrių-Gudelių ežero, 
Vilkaviškio rajone. 

Toje apaugusioje krūmais 

naujosios socialinės politikos 
kertinio uždavinio formulavi
mo: socialinių klausimų erd
vėje naujoji politika pirmiau
sia yra atsigręžimas į naująją 
kartą. Naujoji politika ir nau
joji karta yra neatsiejamos ne 
tik pagal sąskambį, bet ir pa
gal esmę. Ar gali būti geresnė 
ir perspektyvesne investicija 
negu į naująją kartą, į val
stybės ir tautos ateitį? Ats i 
gręžimo į naująją kartą ne
reikėtų tapatinti su nusi
gręžimu nuo kiti} kartų ar so
cialinių grupių. Natūraliai da
bar tenka grįžti prie solida
rumo principo. Jaunimo indė
lis į kartų solidarumą j a u pa
sireiškia per socialinio draudi
mo sistemą, Privatizavimo 
fondo lėšų panaudojimą ir ki
tus socialinius mechanizmus. 
Investicijos į jaunąją kartą su
pratimas ir palaikymas ga lė tų 
būti vyresniosios kartos 
indėlis į kartų sol idarumą. 
Simboliška būtu pradėti iš 
e smės spręsti jaunimo proble
mas dabar, juolab kad 2000-
ieji yra paskelbti jaunimo me
tais . Jei šią dedaraciją pa
skelbusi valdžia apie tai pa
miršo, belieka tuėt i s , jog jos 
įgyvendinimas taps naujosios 
valdžios prioritetu. 

Prieš apibendrindamas, no
rėčiau atkreipti dėmesį į tai, 
jog XXI amžiaus socialinės ar 
bet kokios kitos srities politi
kos formavimas vyks inten-
syvėjančios globa izacijos ir in
tegracijos fone, todėl rengiant 
įvairias socialines programas, 
būtina orientuotis į š iuos pro
cesus, turėti omenyje j ų kelia
mus iššūkius ir teikiamas ga
limybes. 

Taip pat reikia pažymėti , jog 
naujosios politikos sampratos 
įgyvendinimas pareikalaus 
daug daugiau kvalifikacijos, 
pastangų ir politinės valios 
negu iki šiol vykdyta sociali
nių „gaisrų gesinimo" politi
ka, paremta labiau refleksi-
niais veiksmais negu strategi
niu planavimu. Investavimas 
visuomet yra sudėt ingesnis 
kelias negu pinigų išdalijimas. 
Jis neduoda nuskausminamo
jo efekto ir galimybės rinkti 
politinius taškus būs imų kar 
tų sąskaita, tačiau sudaro ga
limybes pašalinti v i suomenės 
negalavimų priežastis ir atei
tyje užtikrinti stabilią jos so
cialinės sveikatos būklę . Bū
tent šis tikslas ir turėtų tapti 
naujojo požiūrio socialinės po
litikos motto. 

Pabaiga 

dos Žalgirio ir Vytauto rinkti
nių pareigūnų pasitarimas. 
Išdavikui pranešus , apie 100 
kareivių iš specialaus dalinio 
su trimis pėdsekiais šunimis ir 
30 Marijampolės apskrities 
skyriaus stribų, vadovaujamų 
papulk. Pobutovo, birželio 22 
dieną, 14 vai., apsupo pelkę. 
Prasidėjo mūšis . Partizanai, 
arti prisi leisdami kareivius, 
guldė juos taiklia ugnimi. Bu
vo nukautas persekiotojų bū
rio vadas Podosinikovas, eili
nis Čižikovas, tarnybinio šuns 
instruktorius Zubkovas, o taip 
pat iššaudyti vis i trys paieš
kos šunes. Matydamas , kad 
partizanų ne įve iks , kpt. Silio-
novas per radiją paprašė pas
tiprinimo. Į pagalbą atvyko 
dar 72 kareiviai iš Kalvarijos 
ir Vilkaviškio, o iš Marijam
polės buvo atvežti nauji šunes 
— pėdsekiai. 

Apie pirmą valandą nakties, 
leisdami raketas, kareiviai pa-

"stebėjo tris part izanus, ban
džiusius išsiveržti iš apsupi
mo. Kryžmine kulkosvaidžio 
ugnimi partizanai buvo nu
kauti. 

Birželio 23 dienos rytą vie
tovė dar kartą buvo k o š i a 
ma". Įvyko dar keletas susi
šaudymų: ats išaudė sužeistieji 
partizanai,' kurie netrukus žu
vo. Kovotojų kūnai buvo už
kasti pievose prie Marijam
polės, dabartinėj Kauno gat
vėj. 

Talkiškių pelkėse tą vidur
vasarį žuvo penki partizanai: 

Vytauto rinktinės vadas Al
gimantas Matūnas-Neptūnas: 

jo brolis Vygandas; 
Žalgirio rinktinės 33 kuopos 

vadas Juozas Tamal iūnas-
Stumbras; 

Trispalvės tėvūnijos eiliniai 
Jonas Raulynaitis-Lokys ir 
Juozas Žemait is-Kantas. 

Saugumiečiai savo raporte 
pažymėjo, kad Stumbras nuo 
1944 m. su čekista is buvo su
sidūręs 21 kartą ir vis išsi
verždavo iš apsupimo. Talkiš
kių pelkių mūšyje, jau būda
mas sužeistas , dar nukovė ir 
sužeidė tris kovotojus, t.y. ru
sus, ir šunį. 

Iš žuvusiųjų partizanų buvo 
paimti 3 automatai , vienas au
tomatinis šautuvas . 3 pistole
tai, 1 granata, 1 žiūronai. 

Apie mūšį papasakojo likęs 
gyvas Valentinas Aleksa-Ežys 
(jis žuvo vėliau). 

Šių metų birželio mėn. žu
vimo vietoje, partizano J. Rau-
lynaičio sesers iniciatyva, tal
kinant buvusiems politkali
niams J. Bakeliui. V. Šatui ir 
R. Rusteikai, buvo pastatytas 
kuklus atminimo kryžius. Bir
želio 23 d. Marijampolėje, Šv. 
Vincento bažnyčioje, už žuvu
siuosius buvo aukojamos šv. 
Mišios. Po Mišių partizanų gi
minės ir artimieji su Marijam
polės Tauro apygardos parti
zanų muziejaus darbuotojais 
nuvyko į žūties vietą pagerbti 
laisvės kovotojų atminini;). 

A l d o n a V i l u t i e n ė 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu CiKagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agente, Frank Zapolis ;rOK Mgr. Aukse 
S Kano kaiba nuluviikai 

FRANK ZAPOLIS 
3200 1/2 West 95th Street 

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

Win<low VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have vahd dri ver' s license and trans-
portaūon. Mušt be fluent in English. 
I..A. McMahon VVindou VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

ySį RE/MAX 
f\REALTORS 
orfcjTTJint-stCi 
H0ME[7W42»-71«O 

manmmmt 
RIMAS LSTANKUS 

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

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Parduodamas VAN C H E V y 
ASTRO, 1988 m., gerame 

stovyje. Kaina $1,850. 
Skambinti: 708-293-0501 § 

arba 708-299-4758. 3 

Alternative Home Care is look-
ing for responsible, live-in 
caregivers anrTCNAs. Fluent Eng- s 
lish & mušt drive & be able to lin. | 
References reauired. Excellent sal- ? 
ary between >80 and $130 per 
DAY. Call 708-784-1088 for an 
appoitment. 

Ncw Vtjkm 
12992 S. LaGraaee 
Patai Prt. U. 604*4 
Bus.: 708-3(14800 
Votalvfai:TO*54-7820 
Pager: 708-8M-2573 
Fax: 708061-9*18 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pilieti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

CARE G1VERS for ASSISTED 
LIV1NG FACILITY FOR 

ELDĘRLY. West Los Angeles, 
CA. Live-in S days a week, small 

facility & care. Fluent English. 
Mušt be carine &. likę to work 

with elderly. TeL 310-479-8932. 

Field technician, engineers 
needed; asphalt, eonerete, soil. 

IDOT ceri. wfll help 847-303-0300. 
2385 Hammond Dr. ste 6, 

Scfaaumburg, ask for Adam. 

Reikalingi dažytojai ir staliai 
su patyrimu. $600 -$900 i 
savaitę. Skambinti: 847-928-
1000, e z t 114. Gali dirbti tuoj 
pat. 

PARKFIELD FORD 
* Jums reikia natao ar T\0udatDXkĖcnichSk\ 0VKI", 
sunkvežimio, „sporte utitty vttokitf itBCTBitlaiPOPįi? 
»Neturitekijebitoista$o»? • Nekalbate angliškai? 

Ne problema! Vairuoti automobili galite jau Šiandien! Priimame visu* pareiškimus 
kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito istorijos. 

Nepraleiskite šios progos! Užeikite pas mus: 
11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 

Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 
E-mail: pparkfieldOaol.com ir pasikalbėkite tu 

ASTA PIELER 
Certfied Auto Saka Conata* 

NEW VVORLD CLUB COMMUNICATIONS, INC 

2248 W. CHICAGO AVE. 
CHICAGO, IL 60622 

TEL: 773-342-7382 
CELLLlAR: 773-251-5822 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ______ 
I Maii Jo: NĘW VVORLD pUM.COMMUNICA' 
L _ - . - _ -^«W4^jHfcAOO. IL 60680 

Užsakant praSau A B _ N a _ a _ _ a K _ _ [ 
Veltui gauti papiklcną <nfo prašau užpildyti 

VARDAS : . 

ADRESAS ; 

$5 

*i* 
C M 

* P r a ė j u s d a u g i a u ne i 100 
d i e n ų p o s a v i v a l d y b i ų rin
kimų, Valstiečių partijos va
das Ramūnas Karbauskis 
mano, jog konservatoriai spe
cialiai kenkia į rajonų tarybas 
atėjusiems naujiems žmo
nėms. Valstiečių partija turi 
11 merų. Valstiečių partijos 
pirmininkas ir Šiaulių rajono 
tarybos narys Ramūnas Kar-, 
bauskis. pradėjęs darbą savi
valdybėje, sako joje radęs mil
žiniškas skolas bankams ir 
mokesčių inspekcijai. „Kyla 
daug abejonių, ar konservato
rių viešpatavimas savivaldy
bėse nebuvo specialaus sabo
tažo, specialaus kenkimo me
tas. Buvusių merų šypsenos 
dabar labai kreivos ir džiu
gios", kalbėjo R. Karbauskis, 
ne vienoje rajono savivaldybė

je susidūręs su valdininkų 
abejingumu ir nenoru dirbti. 
Pasak jo, savivaldybių darbuo
tojai, dirbę ir konservatorių 
laikais, nuo naujos valdžios 
slepia visą informaciją. IEIUI 

Ieško giminių 
• Ieškau Alberto Truso 

(Albert Trosą), kurio pasku
tinis adresas buvo Massachu-
setts valstijoje. Jo mama Bro
nė Jakubaitytė mirė 1967 m., 
tėvas Joseph Trusas - 1984 m. 
Alberto Truso ieško jo mamos 
Bronės sesers Genovaitės Ja-
kubaitytės-Žėmaitienės anū
kas Raimondas Vaicae. Jo ad
resas: 6409 W. Home Ave., 
Apt 9B, Worth, IL 60482; tel. 
708-361-5060. 

. . 

http://pparkfieldOaol.com


Paminklas Dariui ir Girėnui, kurių žūties dieną prisiminėme liepos 17 d. 
Žibutės Zaparackaitės nuotr. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
' NEŽINO, AR NENORI 

ŽINOTI? 
J. Gradinskas „Draugo" nr. 

120 mane apibarė, kad nieki
nu mūsų kariuomenę. Noriu 
įsakmiai pabrėžti, kad aš nie
kada mūsų garbingos kariuo
menės" neniekinau. Aš pats 
tarnavau kariuomenėje ir ši 
tarnyba man iki šiol paliko 
pačius gražiausius prisimini
mus. O vėliau mane žavėjo 
mūsų jaunųjų karininkų pat
riotizmas, kai įsijungę į bevil
tiškas partizanines kovas ir 
joms vadovavo. Aš taip pat la
bai gerai žinau, kad nė ka
riuomenės vadai, bet šalies 
vyriausybė daro sprendimą 
skelbti karą ar organizuoti 
ginkluotą pasipriešinimą. 

Bet mano bendravardis tur
būt nežino, ar nenori žinoti, 
kad anuo metu Lietuvoje buvo 
ne' parlamentarinė, o prezi
dentinė' santvarka ir veik vi
sos valdžios galios buvo pa
tikėtos tik prezidentui. Pas
kutiniame posėdyje preziden
tas A. Smetona labai aiškiai 
pasisakė atmesti Sov. S-gos 
ultimatumą ir organizuoti 
ginkluotą pasipriešinimą Rau
donosios armijos veržlai į 
mūsų šalį. 

Bet to meto vyriausybė šiam 
prezidento sprendimui nepri
tarė ir jo valios nevykdė. O to 
meto vyriausybėje, be vieno 
pulkininko, buvo dar trys ge
nerolai ir posėdyje dalyvavo 
gen. Raštikis ir gen. Vitkaus

kas. Ir jie visi, išskyrus K 
Musteikį, vyr. šalies gink
luotų pajėgų viršininko įsaky
mo nepaklausė. O gen. Vit
kauskas tuojau išskubėjo į 
Gudagojį deramai pasitikti 
Raudonosios armijos pirmuo
sius dalinius. Toks mūsų ge
nerolų elgesys ir sudarė pag
rindą mano pastaooms. 

Bet tai yra juodžiausi mūsų 
valstybinio gyvenimo istorijos 
puslapiai. Nebereikia jų var
tyti. Ir aš pasižadu daugiau 
jokiose diskusijose šiuo klau
simu nebedalyvauti. 

Jonas Daugėla 
Ormond Beach, FL 

ŽINIA: LIETUVIŲ 
VALGIAI 

Perskaičius straipsnius ra
šytus Petro Petručio ir Aldo
nos Masiulionienės apie kol
dūnus ir aš noriu pridėti savo 
trigrašį. 

1966 m. apgindama „Food 
Service Administration" diplo
mą, pasirinkau temą „Lietu
vių valgiai". Į tą temą įėjo ne 
tik mūsų tautos valgiai, bet ir 
pati Lietuva, todėl man teko 
pereiti per daug virimo knygų 
ir taip dar surinkti daug au
tentiškų žinių iš gerų, am
žium subrendusių šeimininkių 
apie lietuviškus valgius. Tos 
šeimininkės, jei gyvos botų, 
tai būtų per 120 metų! 

Visų pasisakymas buvo .kol
dūnai". Tas karališkas valgis, 

, kurio padarymui buvo reika
laujama daug darbo ir laiko. 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydi parūpino SAS 

Vardas -

! Adresas 

• Telefonas ( ) _. 
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AUKA 1 dol. 
Galima įsigyti ir daugiau bilietu. 

Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietu norite, 
ir siuskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokytyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

DRAUGAS 
4545 W. 63nl ST, 
CHICAG0, II60629 

Jis buvo daromas su riebios 
žalios avienos įdaru ir valgo
mas su garstyčiom bei actu. 
Tikri koldūnai ir dabar yra 
taip gaminami. 

Iš kur tas receptas atėjo, 
sunku pasakyti. Kitos tautos 
irgi turi panašius receptus. 
Italai — ravioli, ukrainiečiai 
— varieniki, lenkai — pirogi ir 
t.t., tik niekas neturi su avie
nos įdaru, todėl ir jie vadinasi 
koldūnai. 

Mūsų lietuvės šeimininkės 
yra darbščios, netinginės, tau
pios ir sumanios, tad visokių 
įdarų prasimano, ypatingai 
dabartiniu metu, kada visko 
pilni namai ir nežino žmonės, 
ką valgyti, mūsų šeimininkės 
išgalvoja ir paruošia skanius 
valgius be riebalų — choles
terolio. Pagarba ir ačiū Aldo
nai Masiulionienei už teisingą 
informaciją apie koldūnus, vir-
tinukus, varškėčius. Norėčiau 
dar pridėti šaltanosius, kurie 
yra daromi su mėlynėm arba 
slyvom. 

Siūlyčiau visiems pasidalyti 
turinčiom žiniom per spaudą. 
Nepykti ir ne žiauriai kriti
kuoti, kas nesutinka su kieno 
nuomone. 

Elena Sakienė-Sluder 
Littleton, CO 

DRAUGO FONDO AUKSO 
PUODAS 

Draugo fondo tarybos pirmi
ninkas Bronius Juodelis davė 
„Draugo" redakcijai įdomų po
kalbį, kuriame jis išsamiai 
pasisakė apie dideles pastan
gas ir jo, kaip iždininko, dar
bą, kuris pareikalavo daug 
metų, kol šis fondas pasiekė 
savo tikslą — 1 milijoną dole
rių. 

Manau, kad mums visiems, 
kurie domėjomės šio fondo 
darbais nuo pradžios iki pa
baigos, turime Broniui Juode
liui išreikšti padėką. 

Iš visų šio darbo augimo 
pastangų ir būdų, yra „už
mirštas vienas dalykas, tai 
„Draugo" įsteigto piniginių 
vajų lėšoms telkti komitetų. 
Šie komitetai buvo sudaryti 
keliuose miestuose ir jie savo 
pastangomis prikalbino vieti
nius lietuvius per juos aukoti 
Draugo fondui. 

Vienas tokių komitetų buvo 
sudarytas Los Angeles mieste. 
Išrinkta valdyba iš penkių vie
tos veikėjų, kurios garbės pir
mininkas buvo prelatas Jonas 
Kučingis. Jo autoriteto ir dide
lio išeivŲos spaudos rėmėjo 
dėka, kartu su komiteto na
riais buvo sutelkta daugiau 
kaip 7,000 dol. aukų. 

J Šią sumą neįskaityta pa
vieniai aukotojai, kurie savo 
įnašus tiesiogiai siuntė į Či
kagą. 

Tas turėjo teigiamos įta
kos, Los Angelėje sudaryto ko
miteto dėka, kuris visais bū
dais propagavo Draugo fondo 
reikalingumą. Išvada: Los An
geles Draugo fondui remti ko
mitetas ir kitose vietovėse vei
kusieji komitetai, organizavo 
vietos telkinių lietuvius padėti 
pasiekti galutinį tikslą, kuriuo 
šiandien visi didžiuojamės. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

MAŽA PATAISA 

Su Roko Zubovo pritarimu 
pristatau mažą pataisą pui
kiam koncerto aprašymui. 
„Draugo" 2000.07.01. Kultū
rinio skyriaus puslapiuose bu
vo Roko Zubovo straipsnis 
„Jaunatviškas polėkis įsimin-

A. t A. 
JANINA RAMANAUSKAITĖ 

BAGDIENĖ 
BAGDANAVIČIENĖ 

Mirė 2000 m. kovo 24 d. Douglaston, New Yorke, 
sulaukusi 85 metų. 

Gimė Lietuvoje, Pakvisčio dvare, Mažeikių apskrityje. 
Po iv. Mišių šv. Anastazuos bažnyčioje, Douglaston, N.Y., 
buvo palaidota Šv. Gertrūdos kapinėse, Colonia, New Jer-
sey, šalia jos vyro, dr. Prano Julijaus Bagdo. Laidotuvės 
buvo privačios. 

Nuliūdę ir maldoje užjos sielą liko sūnus Tomas M.L. 
Bagdas su žmona Sandie; Lietuvoje — a.a. sesers 
Leontinos Jankauskienės šeima; sesuo Iza Pogamirskienė 
su šeima ir vyro brolis Stasys Bagdanavičius su šeima; 
Amerikoje—jos brolio a.a. Liongino žmona Valentina su 
vaikais ir anūkais ir sesers a.a. Irenos Laučkienės šeima. 
Liko ir jos mirusio vyro brolis kun. V. J. Bagdanavičius, 
MIC; sesuo Ona Strimaitienė ir jos šeima bei sesuo Elena 
Marija Juškienė ir jos šeima. 

Jos siela pavesdamas Jūsų maldoms, 
liūdintis sūnus Tomas M. L. Bagdas. 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 21 d., penktadienis 

i! 

A. t A. 
ALDONA UŽUPIENĖ 

LUKDSNĖ 
Mirė 2000 m. liepos 18 d., Toronto, Canada. 
Gimė 1913 m. Ukrainoje. 
Nuliūdę lieka giminės bei artimieji Kanadoje, 

Amerikoje ir Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Viktoro Užupio ir a.a. Vaclovo 

Luko bei a.a. Aldutės motina. 
A.a. Aldona lankė Aušros gimnaziją Kaune ir Lietuvoje 

baigė medicinos ir odontologijos mokslus. Ji virš 50 metų 
gyveno Toronto. 

Velionė priklausė ateitininkams ir buvo aktyvi 
Katalikių moterų sąjungos narė. 

A.a. Aldona pašarvota Turner and Porter laidotuvių 
namuose, Roncesvalles Ave., Toronto, penktadienį, liepos 
21 d. Laidotuvės šeštadienį, liepos 22 d. Šv. Mišios už 
Aldoną bus aukojamos Prisikėlimo parapijoje, Toronto, 
Ont. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Jono kapinėse, 
Missisauga, Ont. 

Nuliūdę artimieji. 
;J. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
tiname koncerte". Ačiū Rokui 
už Pasaulio lietuvių centre 
įvykusio koncerto įvertinimą ir 
padėką rengėjams. 

Koncertą surengė Pasaulio 
lietuvių centro Kultūrinių 
renginių komitetas, kuriam 
vadovauja Bronė Nainienė. 
PLC džiaugiasi, įrengusi pui
kiai koncertams tinkančią sa
lę su geru koncertiniu fortepi
jonu. PasitaruB su ekspertais 
akustinės savybės bus page
rintos. Šia sale, talpinančiai iki 
400 asmenų ir turinčia gerą 
koncertinį fortepijoną, gali pa
sinaudoti plati Čikagos lietu
vių visuomenė, susitarus su 
centro administracija. 

Kęstutis Ječius 
PL valdybos pirmininkas 

DAR DĖL „SUVALKIJOS" 
ŽURNALO LIŪDNOS 

PADĖTIES 

Buvau maloniai nuteiktas 
kolegos Algirdo Gustaičio iš 
Kalifornijos parašytu laišku, 
įdėtu „Draugo" laiškų ir nuo
monių skyriuje (2000 m. liepos 
7 d. Savo pastabose šis spau
dos entuziastas ragina mūsų 
tautiečius — geros valios lie
tuvius, ateiti į parama svar
biam, Marijampolėje leidžia
mam, kultūros žurnalui „Su
vaikys". 

Nuo pat šio žurnalo įsisteigi-
mo esant jo bendradarbiu ir 
įgaliotu atstovauti užsienyje. 
yra tekę ir tebetenka nemažai 
bendrauti su jo redaktoriumi 

Zenium Šileriu. Jau nuo pra
ėjusių metų vis kildavo dau
giau neramių minčių dėl žur
nalo išsilaikymo, nes Valstybi
nis spaudos, radijo ir televizi
jos fondas nusprendė šio leidi
nio neberemti. 

Dėl šios priežasties šiemet 
pasirodė tik vienas numeris. 
(Jis buvo išspausdintas liepos 
pradžioje). Šis numeris skirtas 
Lietuvos Marijonų kongregaci
jos sukakties paminėjimui ir 
spausdina vien tik apie mari
jonus medžiagą. Jis yra pa
žymėtas 2000 m Nr 2. Pir
masis 2000 metų numeris. 
kaip sakė šiomis dienomis te
lefonu užkalbintas redakto
rius Z. Šileris, turėtų išeiti lie
pos pabaigoje ar rugpjūčio 
pradžioje. Šiemet dar žadama 
išleisti ir trečiąjį numerį. Tai
gi tik tris numerius užuot 
anksčiau buvusių šešių nu
merių per metus. 

Taip pat redaktorius pažy
mėjo, jog kai kurie skaitytojai 
užsienyje dar nėra gavę pas
kutiniųjų 1999 m. numerių, 
nes nebuvo pinigų pasiunti
mui. Jis žada tą „skolą" grei
tai išlygint. Tik prašo visų 
kantrybės, na, ir žinoma, dar 
didesnės paramos, negu iki 
šiolei. „Tik su visų skaitytojų 
talka, galėsime išsilaikyti," — 
sako Z. Šileris. 

Žurnalui galima rašyti šiuo 
adresu: Z. Šileris, pašto dėžu
tė 14, Marijampolė, Lietuva. 

Edvardas Šulaitis 
Cicero, IL 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVESGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212WestCermakRoad, Chicago,IL 60608 
(773)847.7747 

Steoben M. Oksas, Prtfident 
Čtkft k AfyUnkią Utim *tmmt DmtgUm Kaip 93 Menu. 

Tęsinys 
$120 Edward ir Elena Cizinauskas, Adolfas ir Sofija 

Jelionis, Bronius Juodelis, A.V. Laniauskas, Ira ir Janina 
Marks, Petras ir Aldona Meilus, Raymond E. Paškus, Žibutė 
ir Pranas Pranckevičius, Antanas Razma Sr., Adolfas ir dr. 
Alicija Ruibys, Ona Ščiukas, Antanas ir Viktoria Valavičius, 
P. Zapolis; 

$110 Jurgis ir Marija Janickas; 
$100 Dolores Abderholden, Alfonsas ir Marija 

Aleksiejūnas, Danutė Baltramonaitis, Eugenija Barškėtis, 
Irena Barzdukas, Gediminas ir Roma Bielskus, Kristina ir 
Riam Binder, Birutės draugija Los Angeles skyrius, 
Gediminas ir dr. Birutė Biskis, Katherine B. Bolis, Elena 
Briedis, Peter ir Ruth Buchas, Stanley ir Ona Budėjus, 
Bronius ir Brone Černius, Zita Cicėnas, rev. Matas Čyvas, 
Marija Damas, Gintaras ir Marie Dargis, Aldona Echaniz, 
Alma ir Daniel Ericson, Irena Galinis, Grožvyda R. 
Giedraitytė, Mr. ir Mrs. Vaclovas Jakovickas, Laima ir Vida 
Jankauskas, Donatas Januta, Mrs. Danutė Januta, Laima 
Jarašūnas, Stasys Jokubauskas, Ignas ir Elvyra Juzėnas, 
Stasė Kazlas, Gražina Kenter, Ludwig ir Irena M. Kirkus, 
Julius ir Aldona Klygis, Allan Konce, Oskaras ir Bronė 
Kremeris, Romas ir Baniutė Kronas, LSS drg. Sietuva c/o 
Jolanda Kerelienė, Edward Lapas, B.K. Gražina Latoža, 
Eligijus ir Alė Lelis, Matilda Lindstadt, Lith. Amer. 
Community c/o Vindašienė, Algis ir Dalė Lukas, Petras 
Miliauskas, Algis ir Jolanda Mockaitis, Bronius ir Bronė 
Nainys, Leonas Narbutis, Pilypas ir Elvyra Narutis, Irena 
Paliulis, Giedrius ir Giedrė Penčyla, Zenius ir Vanda Petkus, 
Victoria Pikelis, Darius ir Lidija Polikaitis, Edmundas ir Milda 
Praninskas, Romas ir Rasa Pūkštys, Adelė Puleikis, dr. 
Leonidas ir Praurimė Ragas, Juozas ir Gražina Raibys, 
Victoria A. Ramonis, Irena Raulinaitis, S. ir Vida Rimas, 
Juozas ir Monika Rimkus, Kazys Rožanskas, Ed. Savolskis, 
Edward R. Skopas, Genovaitė Skopas, Jonas ir Irene Smalstys, 
Vytautas ir Aldona Šoliūnas, Birutė V. Sonta, Anthony ir 
Antonina Spakauskas. Tauragės klubas, Algirdas ir Laima 
Trinkūnas, Šarūnas ir Audronė Užgiris, Vytautas ir Stefa 
Vaikutis, Anthony Vanagas. USAF RET., Raymond 
Vasiukevičius, Julius G VUfianskas; 

$95 Austrą Puzinas, Fau=ta= ir Theresa Strolia, Philip F. 
Varnagis; 

$90 Dennis Bandauskas. Aleksas Lauraitis, Joseph 
Mikolaitis, Darius ir Diana Vaškelis: 

$80 L. A. Galvanauskas. Domas ir Rasa Lapkus, M. 
Manciūnienė, Joseph Mikulis, Angelė Simaitis; 

$75 Al ir Roma Balchunas, Algirdas ir Regina Dapkus, 
Peter Gauronskas, Vytautas ir Liuda Germanas, Vaclovas ir 
Vanda Mažeika, Vytautas Mikūnas, Florence Schneider, 
Mieczyslaw ir Elena Wasilewski; 

$70 Halina Bagdonas, Vytautas Bindokas, Edvardas ir 
Jadvyga Biskis, Sophie Bražionis, Algirdas rr-Aldona Brazis, \ 
Mrs. Valerija Čepaitis, Algirdas ir Stasė Didžiulis, Danguolė 
Ilginis, dr. K. Jablonskis, Irena Juškus, Mr. Ronald A. 
Karpius, John ir Ina Kasis, Juozas ir Giedrė Končius, Albertas 
Kremeris, Romualdas ir Gražina Kriaučiūnas, Karolina 
Kubilius, Domas ir Ada Misiulis, Rima ir Bob Niemi, Algirdas 
ir Lilija Pivaronas, Br. Polikaitis, Vytautas ir Asta Reitneris, 
Ann Revukas, Aldona ir Kazimieras Rimkus, Vladas ir Marie 
Ruzgą, Algirdas ir Aušra Saulis, Rima I. Sell, Stephanie 
Simonaitis, Mečys ir Pranutė Skruodys, Povilas ir Nijolė 
Stelmokas, Jovita ir Vytautas Strikas, Vincas Vyžas; 

$65 Genius Gičius, Aleksandras ir Jura Kučiūnas, Povilas 
Peskaitis, Stanley ir Jean Rymas; 

$60 A. J. ir S. Bartkus, Nijolė Buric, Apolinaras Varnelis; 
$55 Robert Bulchis, Vincas ir Ona Šalčiūnas, Olga Statkus, 

Regina Viliamas-Vilkutaitis, Eugene ir Irena Vilkas, Anthony 
Zigmentas; 

$50 Kazys G. Ambrazaitis M.D., Dalia Anysas, Michael 
G. Arvystas. Frank Baldauskas, dr. Jonas ir Helen Balys, 
Carl Beinoras. Jurgis ir Dana Bendikas, Ronald M. 
Bendoraitis, Mr. ir Mrs. Tadas Bukaveckas, Marcella 
Bytautas, Mikas ir Gerda Česas. Chicago Lithuanian 
Women's Club, Ron Dičius, Zigmas Dičpinigaitis, Mr. P. 
Dirda, Petras ir Rita Dūda, dr. ir Mrs. D. ir Yadvriga 
Giedraitis, Theodora C. T. Goberis, Donatas Greb, Mr. 
Thomas Griglun, Frank ir Agnės Gudaitis, Paul ir Ruth 
Gylys. Algirdas ir Birute Jakštys, Regina Janušaitis, 
Aleksandras ir Elena Janusas, Mr. ir Mrs VVilliam ir Beatriče 
Jasewicz, M. Jasutis. Kęstutis ir Dalia Ječius, V.A. Juodka, 
Ada Juška. Elegius Kaminskas, Viktorija Karaitis, John 
Kascukas. Romas ir Neria Kasparas, Anthony ir Josephine 
Kelečius, Alfonsas ir Yolanda Kerelis, Daina Kojelis, Juozas 
ir Teresė Končius. J. Koslo, Connie Kovalkoski, John 
Kučingis, Angelė Kukučionis, Henris ir Ilona Laucius, 
Stephanie Laucius. Alfa Lauraitis, Edward Leugoud, J. 
Mackson, VVal.ter Markūnas, Bruno Masiokas, Juozas ir 
Sniegą Masiulis, Ona Mažionis. Sigutė ir Bernard Mikrut, 
Danutė Mikucienė. Michail R Narekievricz, Stanley ir 
Regina Patlaba, Stanley Pūkelis, Jonas ir Irena Rimkūnas, 
Vytautas Ripskis. Mr. ir Mrs John ir Ona Rugelis, Jonas ir 
Nastė Sema. Paulius Sidrys, Kazimiera Skėrys, Algimantas 
ir Rugilė Šlapkauskas, Bronius Stančikas, Anelė Šulaitis, 
Algis ir Milda Tallat-Kelpša, Venceslaus ir Vida Tumasonis, 
Tadas ir Elena Varanka, Edmund Vasiliauskas, Evaldas 
Veleckis, Juozas Žadeikis. Cesius ir Renata Žilionis, . 
Klemensas ir Anelė Žukauskas; 

$45 Frank Apulskis, Leonas Bagdonas. Antanas ir Adelė 
Baltrušaitis, Joseph ir Ona Baužys, Mary Cojean, P.P. 
Dauzickas, Reinhold ir Emmy Gedeit, Vladas Gilys, Petras 
ir Danguolė Griganavičius, Frank ir Mane Jagiella, Irena 
Jansonas, Edvardas Jokubauskas, dr.Peter Iron ir Petronėlė 
Jokubka, Henry ir Lucy Kali, Albert Kirklys, Vytautas 
Matulionis, Petronilla Mesec, Nelie Pandza, Regina 
Petrauskas, Birute Račkus, Jame T. Rathke, Peter Edmund 
ir Kristina Razma, Marija Rcmienė, Antanas Rubšys, Helen 
Zemeckas; ^1S daugiau 

DRAUGĄ" atminkime savo testamente 



-

DRAUGAS, 2000 m. liepos 21 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Nefertite. 1353-1336 m. pr. Kristų 

• Ke l i au j an t i pa roda , pasą-
kojanti apie Amarnos periodo 
Egipto faraonų gyvenimą, ek
sponuojama Čikagos meno in
s t i tu te (Art Institute of Chica-
go, Michigan & Adams). Mu
ziejus veikia pirmadieniais-
penktadieniais nuo 10:30 vai. 
r. iki 4:30 val.p.p. , antradie
niais — iki 8 vai .v., šeštadie
niais - sekmadieniais nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. Informacija 
tel. 312-443-3600. 

D v i dėžes geltono, aka* 
n a u s medaus „Draugo" ge
gužinės laimėjimų traukimui 
padovanojo veiklus visuomeni
ninkas ir bitininkas Kazys 
Laukaitis. Kai atvyksite į mū
sų šventę, dalyvaukite laimi
kių lošime, o jei nepasiseks, 
nenusiminkite, nes K Laukai
tis žada savo medų gegužinėje 
ir pats pardavinėti. Jo aviliai 
stovi Hinsdale priemiestyje, o 
užsisakyti medaus galima tel. 
630-323-5326. 

PASKAITA APIE 
LIETUVIU LIAUDIES 

MUZIKA 
- .Eas -Dailą ir Juozą Liubins-
kus -į- svečius iš Lietuvos atvy
ko muzikantų giminaičių bū
rys - sesers dukros kompozi
torė Jūratė Baltramiejūnaitė 
su vyru Lietuvos muzikos 
akademijos katedros docentu 
dr. Rimantu Astrausku, ir mu
zikos mokytoja Vilija Plioplie-
nė su savo dukra Martyna 
Plioplyte. Kauno J. Naujalio 
meno mokyklos mokine. Besi
svečiuodami Čikagoje, svečiai 
užsuks ir į „Seklyčią", kur 
rugpjūčio 9 d., trečiadienį, per 
vyresniųjų lietuvių popietę Ri
mantas Astrauskas skaitys 
paskaitą apie lietuvių liaudies 
muzikos tyrinėjimus. Šią pas
kaitą ruošiamasi pakartoti ir 
skautų vyčiu būrelio sueigoje. 

, Bever ly Shores (IndianaJ 
l ie tuvių k lubas ruošia links
mą gegužinę, kuri vyks rug
pjūčio 6 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Lituanikos parke (.Beverly 
Shores). Šioje gegužinėje lau
kiame narių ir svečių - iš arti 
ir iš toli. O kad visi laimėjimų 
bilietai būtų su laimikiais, 
mielai priimsime jūsų dova
nas. Visi išbandykite laimę! 

Dabar t inę P L B va ldybą 
sudaro 13 narių. 6 iš jų gyve
na JAV, 2 — Kanadoje, 2 — 
Vokietijoje ir po vieną Austra
lijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. 
Kasdieninis ryšys ta rp PLB 
valdybos narių vyksta per 
elektroninį paštą internetu, 
kartais telefonu, faksu ar paš
tu. PLB valdyba turi savo pus
lapius Internete dviem adre
sais: w w w . p a s a u l i o l b . o r g ir 
www.lrs . l t /plb/ . PLB valdy
bos raštinės yra Grand Ra-
pids, Michigano valstijoje (kur 
dirba pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir iždininkas Juo
zas Lukas), Lemonte, Illinois 
valstijoje (kur dirba PLB 
Švietimo komisijos pirmininkė 
Regina Kučienė, PLB valdy
bos vicepirmininkė kultūrai 
Laima Žliobienė ir PLB ar
chyvų tvarkytojas Viktoras 
Kučas) ir PLB atstovybė Lie
tuvoje, Lietuvos Respublikos 
Seimo rūmuose Vilniuje (kur 
dirba PLB valdybos pirminin
kas ir PLB atstovas Gabrie
lius Žemkalnis). Visi PLB val
dybos nariai yra savanoriai, 
jie už savo darbą negauna jo
kio atlyginimo ir patys dažnai 
aukoja ne tik savo laiką, bet ir 
pinigus įvairiems lietuvybės 
išlaikymo reikalams. 

Šių m e t ų JAV L B Kul tū 
ro s t a r y b o s dailės premijos 
komitetą sudaro pirmininkė 
Daiva Karužaitė, Vanda Alek
nienė, Julija Švabaitė-Gilienė, 
Regina Jautokaitė ir Juozas 
Mieliulis. Kandidatus premi
jai galima siūlyti iki rugsėjo 
15 d. Siūlymus siusti: Daiva 
Karuža, 6035 S. Whipple, Chi-
cago, II60629. 

V y t a u t o Didžio jo Š a u l i ų 
r i n k t i n ė š. m. liepos 23 d., 
sekmadienį, 12 vai. Šaulių na
muose rengia gegužinę šaulių 
žurnalui „Trimitas" paremti. 
Bus įvairaus maisto, veiks at
gaivos baras, laimės šulinys ir 
kitos įvairios linksmybės. Sve
čius linksmins Kostas Rama
nauskas ir Liucija Kvietkaus-
kienė. Visi kviečiami ir laukia
mi „Trimitą" paremti. 

„Draugo" gegužinė 

Pat i Įjnkamiauaia 
vasaros šventė 

Čikagoje — 
, .Draugo* gegužinė! 

Be visų linksmybių, vyks ir 
laimėjimų traukimas. 

Pripildykite mūsų laimės 
šulinį — smagu bus iš jo 

semti ir neišsemti! 

Ačiū už laimikius, kuriuos 
atnešė: 

Mar i ja Švabienė , 
J u l i j a Gylienė, 
Alb ina R a m a n a u s k i e n ė , 
I r e n a Kairytė , 
L e o n a s J u r a i t i s , 
B r o n i u s J anč iukas , 
Seselės kaz imier ie tės , 
S t eponas Sadauskas , 
Sofija S ta tk ienė , 
I r e n a Pol ikai t ienė , 
Aldona P a n k i e n ė , 
Vytau tas Buz ikas . 

liepos 30-ąją! 

TRŪKSTA LAIMIKIU! 

„Draugo" vasaros gegužinės 
laimėjimams labai t rūksta lai
mikių! Prašau visų mūsų 
brangių skaitytojų padėti ir 
padaryti laimėjimų traukimą 
kuo įdomesnį. Atvežkite savo 
statulėles, paveikslus, rankų 
darbo dalykėlius, kurie j ums 
jau atsibodo, ir leiskite ki
tiems jais pasidžiaugti! O 
jums bus daugiau vietos nau
jiems daiktams. 

V. K r u m p l i s , 
„Draugo" administratorius 

UNION P I E R LIETUVIU 
GEGUŽINĖ - LIEPOS 29 D. 

Union Pier lietuvių draugija 
liepos 29 d., šeštadienį, „Gin
taro" vasarvietėje rengia tra
dicinę šios vasaros metinę ge
gužinę, kurioje gražios Union 
Pier paežerio gamtos prie
globstyje dalyvaujantieji galės 
linksmai ir draugiškai paben
drauti, pasivaišinti skaniais 
užkandžiais bei gaivinančiais 
gėrimais ir vakarėjant prie 
laužo pakiliai nusiteikus pasi
linksminti. Bus surengtas ver
tingų dovanų paskirstymas. 

Kviečiami visi Union Pier ir 
Beverly Shores draugijų na
riai tautiečiai, naujai atvyku
sieji iš Lietuvos su savo arti
maisiais bei svečiais dalyvauti 
ir pasilinksminti. Iki malo
naus pasimatymo liepos 29 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. Union 
Pier „Gintaro" vasarvietėje! 

„ D r a u g o " v a s a r o s š v e n t ė 
j e galite laim. ti vienos savai
tės atostogas ..Neptūno" va
sarvietėje (W -consin valsti
joje)! Tai atsc.jgos dviem as
menims rugst > mėnesį - tuoj 
po Darbo dier. > (rugsėjo 4 d.) 
bet kada iki ir. nesio pabaigos. 
Laimėjimą dc anojo Dalia ir 
Liudas Šlenia: 

A m e r i k o s 1 i e t uv ių T a u t i 
n ė s sąjungom Čikagos sky
riaus ruošiam: gegužinė įvyks 
š. m. liepos 2^ d., sekmadienį. 
12:30 val.p.p. Ateitininkų na
mų ąžuolyne. Sąjungos narės 
ir nariai bei lietuviškoji vi
suomenė kvi^aama šioje t ra
dicinėje švent je dalyvauti ir 
kartu praleist malonią vasa
ros popietę. Bus geri pietūs, 
gaivūs g e r i n u ir kitokios 
linksmybės. Xarės prašomos 
laimėjimams :Įsinešti po ma
žą dovanėlę. 

S t e p o n a s S a d a u s k a s , dir
bantis „Draug••"' ir kar ta is dai
nuojantis, grt antis ir muzi
kuojantis, „Di augo" gegužinės 
„laimes šulin.ui" padovanojo 
dvi savo atliekamos muzikos 
įrašų juostele^ „Rudenio nak
tys". Šiose juc.-telėse - dainos 
apie tėvynę, meilę, svajones. 
Tauragę, žvejį, vestuves ir kt. 
Bandykite, ga; ir pasiseks jas 
laimėti! Be tu, Steponas Sa
dauskas per gt-gužinę ruošiasi 
ir pats dainuoti, taigi atvykite 
liepos 30-ąją i „Draugo" šven
tę! 

> l t s f i # s f a 
.U„JJ.IJJ1 

„ P e n s i n i n k a s " (2000 m. 
Nr. 4), kurį leidžia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, kaip 
visuomet teikia sveikatos pa
tarimus, nagrinėja tulžies ak
menligės problemas, gyvulių 
įkandimo pasekmes, aprašo 
aneurizmos (kraujo indo padi
dėjimo) požymius. Dvasinės 
atgaivos kert( iėje pasakojama 
apie atleidiir.ą ir kaip jį su
teikė Jėzus cidžiajam nusidė
jėliui. „Mūs- žinių" skyrelyje 
skaitytojai ii formuojami apie 
susitikimus • popietes, kurios 
vyksta Vyr sniųjų lietuvių 
-centre „Sei .yčioje". „Pensi
ninko" adresis: 2711 W. 71st 
Str., Chicagc IL 60629. 

S3c dtp*'m imi 

• A m e r i k o s L i e t u v i ų r a 
di jas , vad. Aiatolijus Siutas -
kiekvieną s .kmadien į 7 v . r . 
p e r W C E V 14 .50 AM. T e l . 
773-847-49C3, ad re sas : 4459 
S.Francisco, Ihicago, IL 60632. 

• Akci jų b o n ų b e i k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
d a v i m e jurr i nuoširdžiai pa
tarnaus, duo* amas komiso nuo
laidą, A n d r u i s K u r k u l i s , t e l . 
312-879-775 , dirbąs su F i r s t 
A l b a n y C o r p . Č i k a g o j e . Iš 
JAV ir Kan dos skambinki te 
veltui: tel. 1*88-879-7730. &m 

• P u m p u č i ų š e i m a , pri
simindama b angų savo šeimos 
narį, nesenia mirusį a.a. Felik
są Pumputį, ; askyrė $200 auką 
Lithuanian ?*ercy Lift jo atmi
nimui. A.a. F. Pumput i s buvo 
nuolat inis I vIL rėmėjas , už
j a u s d a m a s medic in iškai nu
kentėjusią ! ie tuvą. L i t h u a 
n i a n M e r c y Lift reiškia užuo 
jautą visai P :mpučių šeimai ir 
dėkoja už au ą. 

..Drauge" svečiuose. Iš kaires: „Draugo" vyr. redaktorė Danute Bindokienė, Vilija Plioplienė. Daila Liubinskie-
ne. Martyna Plioplyte, Rimantas Astrauskas ir Jūrate Baltramiejūnaitė. Nuotr Jono Kuprio 

Suintini.ii, pinici.n i l i ^ tuv. i por 
TRANSPAK 

Speciali nuol.iid.i PINIGU 
persiuntimui 

(įstaiga „Draugo pastate ) 
Tel 1 7 7 * W 8 10SO 

Čikagos „Grandies" šokėjai, apsupę savo vadovę Violetą Smieliauskaitę-Fabianovich po XI Tautinių šokių Iven-
tės Toronte š. m. liepos 2 d. Nuotr. Tereaės Landsbergiene* 

„LIFE" RAŠO 
Apie mūsų garsųjį fotomeni

ninką Algimantą Kezį spauda 
yra rašiusi turbūt visuose pa
saulio kontinentuose. Jo var
das plačiai nuskambėjo įvai
riomis kalbomis leidžiamuose 
leidiniuose. 

Tačiau jo gyvenamosios vie
tovės — Čikagos artimųjų 
priemiesčių laikraščiuose — 
iki šiol apie šį darbštųjį vyrą 
dar nieko nebuvo spausdinta. 

Todėl smagu buvo paimti 
praėjusio sekmadienio liepos 
15 d. „Life" laikraštį, skirtą 
Cicero, Bervvyn Forest View ir 
Stickney miestelių naujie
noms. Jo pirmajame puslapyje 
puikuojasi ilgokas rašinys 
apie mūsiškį fotografą. 

„Life" laikraščio redakcijos 
darbuotojas J im Harris pasa
koja apie Algimanto Kezio 
veiklos kelią, daugiausia pažy
mėdamas jo pasireiškimus fo
tografijos srityje. Pažymi ne 
vien tik jo rengtas parodas vi
same pasaulyje per paskuti
nius 40 metų, bet ir leidžiamas 

APIE A. KEZĮ 
knygas jo paties įsteigtoje lei
dykloje, pasivadinusioje „Ga
lerijos" vardu. 

Žinoma, lietuviams, seku
siems ar sekantiems A. Kezio 
darbus, čia nieko naujo nepa
rašyta. Tačiau ta medžiaga 
yra taikoma amerikiečiams, 
kurių dauguma apie mūsų 
tautiečio pasireiškimus nieko 
nėra girdėję. Dabar ir jie ži
nos, kad Stickney mieste gy-

. vena Algimantas Kezys, kurio 
darbai yra kabėję garsiose ga
lerijose ir yra išspausdinti 
daugelyje knygų. 

Straipsnyje (jis yra iliust
ruotas viena didele nuotrau
ka) yra užsimenama, kad šį 
mėnesį A. Kezys važiuoja Lie
tuvon ir dalyvaus savo darbų 
parodoje. 

Čia dar galima pridurti ir 
paminėti daugiau žinių, kurių 
nebuvo anksčiau minėtame 
rašinyje. A Kezys išvyksta lie
pos 23 d. ir ten išstatys dvi pa
rodas, kurios vėliau bus per
keltos į įvairius miestus. 

Pati pagrindinė paroda bus 
atidaryta liepos 31 d. Kauno 
Maironio literatūros muzie
jaus patalpose. Čia bus išsta
tyti darbai kapinių tematika. 
Vaizdai buvo nufotografuoti 
pernai vasarą Lietuvoje, įvai
riose krašto vietovėse. Beje, 
šios parodos stambus katalo
gas, turintis 137 puslapius, 
neseniai pasirodė Čikagoje 
500 egzempliorių tiražu. Šį 
leidinį spaudė Graphic Com
munications Service spaus
tuvė Čikagoje. 

Lietuvoje taip pat dar bus 
parodyta ir kita paroda — 
„Chicago — 2000", dalyvau
jant ir kitam menininkui, A. 
Kezio parodų Lietuvoje rengi
mo talkininkui Zinui Kazėnui. 

Beje, šios vasaros kelionė A. 
Keziui bus jau septintasis iš 
eilės vizitas su parodomis tė
vynėje. Mūsiškio parodos ten 
susilaukia didelio susidomė
jimo ir yra gausiai lankomos. 
Ir šiemet šis fotomenininkas 
Lietuvoje žada išbūti mėnesį 
laiko. E. Šula i t i s 

DR. K. JUČO PASKAITA „SEKLYČIOJE* 
Pradėdama liepos 12-tos, 

trečiadienio, vyresniųjų lietu
vių popietę „Seklyčioje", ren
ginių vadovė E. Sirutienė pa
sidžiaugė, kad susirinko gau
sus būrys „senjorų" pasiklau
syti dr. Kastyčio Jučo paskai
tos apie odą, jos priežiūrą ir 
odos ligas. Dr. K. Jučas , bū
damas dermatologu (ir toli 
gražu dar ne „senjoru"), yra 
ir geras psichologas, nes pui
kiai supranta vyresnius žmo
nes ir moka paaiškinti odos 
problemas, kylančias ne vien 
nuo „persisaulinimo", bet ir 
senstant . Taip pat j is gali pa
aiškinti, kaip nuo tų proble
mų apsisaugoti, kaip gydytis. 

Dr. K. Jučas savo paskaitą 
pradėjo, skaidrėse parodyda
mas, kaip gražūs jauni žmo
nės paplūdimiuose pusnuogiai 
..kepinasi", (sveikatos ir gro
žio siekiant norėdami „patam
sėli"). Deja. tas rudas odos at
spalvis pranyksta po 3 savai
čių, o spalva daro daugiau blo
go negu gero, ypač šviesia-
odžiams, kurių odoj yrą nedaug 
odą apsaugojančio pigmento 
melanino. Tai svarbu žinoti ir 
mums. lietuviams. Šiek tiek 
ultravioletinės radiacijos rei
kia gauti iš saulės, kad kūnas 
pasigamintų vitamino D, bet 
nusideginimas iki „nupūslėji-
mo" ir odos nusilupimo odą 
sendina, iššaukia apgamų ir 
karpų (solar keratoses) atsira
dimą, šlakus ir raukšles. 

Svarbiausia — nuo saulini-
mosi atsiranda galimybė su

sirgti odos vėžiu. Yra trys daž
niausiai pasitaikančios odos 
vėžio formos: basalinė (Basai 
cell carcinoma), Sąuamous 
\Squamous cell carcinoma) ir 
piktybinė melanoma f Melano
ma malignant). Rečiau pasi
taiko krūties spenelio vėžys 
(Paget liga), Kaposi sarcoma 
ir Bovvens liga, kuri pamažu 
gali tapti vėžiu. 

Nepiktybiniai odos augliai 
yra labai dažnas reiškinys. 
Tai: keratoses ir nevi. „Ne-
vus": apgamai, šlakai ir he-
mangijomos (tai raudonos į 
Porto vyną ar braškes pana
šios dėmės). 

Basalinė carcinoma dažnai 
atsiranda ant veido, kaklo. Iš
gydoma išoperuojant, bet vėl 
gali pasirodyti. Sąuamous cell 
carcinoma yra „piktesnė" už 
basalinę, nes pakliuvus į lim
finę sistemą gali metastazuo-
ti. Būtinai reikia išoperuoti. 
Anksčiau tas carcinomas gy
dydavo elektrine adata, nu
skusdavo (tai vadinamasis 
„euretažas"). Goriausiai — 
tuoj išoperuoti. Pavojingiau
sias iš odos vėžių yra Melano
ma. Jis atsiranda Melanocitu-
ose — ląstelėse, kurios gami
na melaniną, o tai yra pig-
mentes, kuris dažo odą, plau
kus ir akių vyzdžius. Melanoma 
sudaro 2 procentus visų vėžių 
ir daugiausiai pasirodo vyres
nio amžiaus šviesiaodžių žmo
nių, kurie vaikystėje ir jau
nystėje nesisaugojo nuo sau
lės, odoje. Dabar nuo melano

mos kas valandą miršta vie
nas žmogus pasaulyje. 

Tas melanomos auglys pa
prastai atsiranda ant neuž
dengtos odos, bet gali atsirasti 
bet kur, net po nagais arba 
akyse. Melanoma išsivysto iš 
apgamo ar karpos, kuri pa

didėja, keičia spalvą, kraujuo
ja, juoduoja pakraščiuose, pa
virsta į šašą arba pradeda 
niežėti. Kartais tas auglys gali 
išsivystyti ant visai norma
lios odos. Kadangi melanoma 
labai pavojinga ir dažnai nu
keliauja — „metastazuoja" į 
kitus organus, tai ankstyva di
agnozė yra labai svarbi. Gydo
ma yra išoperuojant auglį, 
naudojant radiaciją (švitinimo 
terapija) ir'vaistais prieš vėžį. 

Dr. K. Jučas sakė, kad turi
me stebėti savo odą veidro
dyje, o kur negalime patys pa
matyti, tai paprašyti, kad kas 
kitas pažiūrėtų. Geriausiai 
būtų laikas nuo laiko pasiro
dyti dermatologui. Taip pat 
reikia naudoti kremą odos ap
saugai, o jo stiprumą ir tinka
mumą taip pat geriausiai nus
tatys pats dermatologas. 

Esame labai dėkingi malo
niam dr. K. Jučui, kuris jau 
ne pirmą kartą, savo patari
mais padeda vyresniesiems 
lietuviams. Padeda ne v » a tik 
patarimais žodžiu, bet ne vie
nam iš mūsų yra padargs ir 
sėkmingų odos operacijų. 

Ačiū už tokią įdomią ir daug 
patarimų suteikusią popiete 
dr. K. Jučui ir renginių vado
vei E. Sirutienei: 

Emili ja J . Valant intet tė 

Šokiai 
Žaidimai 

Pulki muzika 
Garuojantys valgiai 
Daktarų patarimai 
Balionų dalybos 

KVIEČIAME Į „DRAUGO GEGUŽINĘ, kuri vyks 
LIEPOS 30 D., SEKMADIENI, tėvų marijonų sodelyje. 

Pradžia — 11:30 vai. r. šv. MlSiomls. 
Po jų — pietos ir pramogos. 

Jei galite, praturtinkite mošų laimėjimų skrynią, — 
atsilyginsime gera nuotaika. 

Garsusis laimėjimų traukimas 
Sveikatos patikrinimas 

Piešinių konkursas valkams 
Knygų pardavimas Ir 
malonūs susitikimai 

su draugais ir pažįstamais 

http://www.pasauliolb.org
http://www.lrs.lt/plb/
file:///Squamous



